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Amerikos Ginklai 
Sukilėliams

Vokiečių laivas gabenąs Amerikos ginklus 
Ispanijos sukilėliams, sako Maskva
MASKVA, sp. 28.— Maskvos laikraščiai kaltina, kad Ame

rikoje gaminti ginklai ir amuncija yra gabenami Ispanijos su
kilėliams vokiečių lavo.

Vokiečių laivas Mecklenburg išplaukęs spalio 23 d. iš San 
Juan, Puerto Rico, su dideliu kroviniu ginklų ir amunicijos i 
Lisboną, Portugalijoj, kur jie bus perduoti Ispanijos sukilė
liams.

Tuos ginklus yra pagaminusi viena žymiausių Amerikos 
ginklų firmų.

Sukilėliai ruošiasi 
didžiajam puoli

mui Madrido
Dabar jie vietomis esą už 10 

mylių nuo sostinės ir ruošia
si atakuoti patį Madridą. Lo
jalistai ruošusi gintis iki 
paskutinės tranšėjos.

NAVALCARNERO, Ispanijoj, 
sp. 28.— Sukilėlių vadovybė 
ruošia planus paskutiniam di
džiąjam puolimui paties Mad
rido. Sukilėliai dabar vietomis 
yra tik už 10 mylių nuo sosti
nė ir jau beveik gali ją pasiek
ti savo didžiosiomis kanuolė- 
mis. Tad dabai^ruošiami pla
nai užėmimui patieą* miesto.

Sukilėliai vyriausia atsideda 
ant gautų iš Italijos 200 grei
tų tankų praskinimui kelio į 
Madrido gatves, pirm Madridą 
puls kariuomenė. Tankai bus 
naudojami ir praskinimui kelio 
gatvėse. Jei tai nepavyks tai 
pirmiausia miestas bus bom
barduojamas- didžiųjų kanuo-
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Lojalistai atsisako pasiduoti
MADRIDAS, sp. 28.— Suki

lėlių lėktuvai skraidžiojo virš 
Madrido ir mėtė lapelius, grū
mojančius didelėmis skerdynė
mis, jei lojalistai bandytų žu
dyti įkaitus.

Sukilėliai per radio paskelbė^ 
kad jie ruošiasi pasiūlyti mies
tui pasiduoti bėgyje 48 valan
dų, prižadėdami nežudyti pasi
davusių žmonių.

Kabinetas betgi nepaprasta
me susirinkime nutarė laikytis 
pirmesnio nutarimo ginti mies
tą iki paskutinės tranšėjos, nes 
nėra jokio pamato pasidavi
mui. Miesto gynimui bus pa
šaukti visi vyrai nuo 20 iki 45 
metų amžiaus.

SOUTHAMPTON, Anglijoje, 
sp. 28. — Komanduotojas Sir 
Edgar Britten, kapitonas di
džiausio laivo pasaulyje Queen 
Mary pasimirė už keturių va
landų po paraližiaus .priepuolio. 
Jie susirgo prieš pat laivui iš
plaukiant į New Yorką. Velio
nis buvo 62 m. amžiaus ir Cun- 
ard linijai pradėjo tarnauti 1901 
metais.

Chicagai ir apielinkei fede- 
ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja :

Giiedra, biskį šilčiau.
Vakar 2 vai. po piet tempe

ratūra Chicago j e buvo 45°.
Saulė teka 7:18, leidžiasi 

5:50.

Anglija bando tei
sinti fašistines 

valstybes
Bandys prieš neutraliteto komi

tetą pateisinti Portugaliją, 
Vokietiją ir Italiją ir kartu 
kaltinti Rusiją

LONDONAS, sp. 28. —Ang
lija bando pristatyti Rusiją 
kaip kokį vilką, o Portugaliją 
kaip nekaltą avinėlį, kurį tas 
vilkas bando praryti, kaltinda
mas Portugaliją ir kitas fašis
tines valstybes padėjus gink
luoti Ispanijos sukilėlius.

Rusijos ambasada gavo iš 
Rusijos atsakymą plačiau pa
aiškinantį Rusijos nusistatymą 
linkui Ispanijos neutraliteto su
tarties. Tas atsakymas bus 
priduotas neutraliteto komiteto 
susirinkimui.

Angljia dabar yra aiškiai 
perėjusi fašistinių valstybių pu
sėn ir bando pateisinti jų gink
lavimą Ispanijos sukilėlių. Esą 
Portugaliją neutraliteto sutar
ties nesulaužiusi, nes ji vė
liausia prie sutarties prisidėju
si ir pati savo ginklų sukilė
liams nedavusi. Esą taipjau ir 
Vokietija ir Italija nesulaužiu
sios sutarties, nes ką jos da
riusios prieš sutarties pasira
šymą, tai esą visai nesvarbu. 
Svarbiausia laužytoja sutarties 
esanti pati Rusija, kuri gink
luojanti lojalistus.

Italija kaltina Rusiją

RYMAS, sp. 28. — Italija, 
neutralieto komitetui pateikė 
kaltinimus, kad Rusija tarp 
spalio 9 ir 20 dienų yra pakar
totinai sulaužiusi Ispanijos ne
utraliteto sutartį 22 atvejais 
pristatydama Ispanijos lojalis- 
tams didelius siuntinius ginklų, 
amunicijos ir kitų karo reikme
nų.

Italai išvarė du vo
kiečių korespon

dentus
LONDONAS, ?p. 28. — Mus- 

solini išvarė iš Italijos dar du 
užsienio korespondetus.

šį sykį liko išvaryti dviejų 
Vokietijos laikraščių korespon
dentai, kurie kažko nepatiko 
Mussolini. ‘ Išvaryti jie liko ne
žiūrint padidėjusio Vokietijos ir 
Italijos susiartinimo.

BUDAPEŠTAS, sp. 28. —Du 
Vengrijos kareiviai po akių 300 
kareivių liko viešai pakarti už 
išdavimą militarinių paslapčių 
Čechoslovakijai. Korimas buvo 
viešas, kad kiti kareiviai ma
tytų kas atsitinka su “išdavi
kais”.

Lietuvoje yra daug istoriškų piliakalnių, kurie pastaruoju 
laiku yra archeologų kasinėjami ir tyrinėjami, šiame paveiksle 
yra atvaizduotas vienas tokių piliakalnių, j
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Madridas turi maisto Geležinkeliečiai rei- 

užtektinai ilgam kalaus 30 vai. darbo 
apgulimui savaitės

MADRIDAS, sp. 28. — Car- 
los Rubiera, pirmininkas nau
jai sudarytos maisto komisijos 
Madrido apygardai, paskelbė, 
kad Madridas turi užtektinai 
maisto ir gali atlaikyti ma
žiausia dviejų mėnesių absoliu
ti apgulimą, taip kad iš niekur 
negalimą būtų gauti maisto. 
Rubiera pareiškė:

“Greitas patikrinimas maisto 
išteklių parodė, kad mes turi
me maisto mažiausia dviems 
mėnesiams, net jei butų nu
trauktas visas susisiekimas.

“žinoma, mes to nesitikime, 
bet geriausia yra atsižvelgti į 
visokią galimybę, kad nebūtu
mėm užklupti nepasiruošę;

“Dabar visos Madrido reik
menys yra vienos komisijos 
kontrolėje, pašalinant tą siste
mą, kur politinės partijos maž
daug nepriklausomai maitino 
savo grupes”.

Sukilėliai per radio 
reikalauja Madrido 

pasidavimo
MADRIDAS, sp. 28. — Su

kilėliams esant prie pat miesto, 
jų vadas gen, Franco per radio 
padavė Madridui ultimatumą, 
kad miestas pasiduotų bėgyje 
ateinančių 48 valandų, nes ki
taip miestas busiąs baisiai nu
baustas.

Valdžia gi paskelbė, kad lo- 
jalistų lakūnai šiandie puolė 
sukilėlių aerodromą Talavera 
de la Reiną ir sunaikino 19 su
kilėlių lėktuvų.

500,000 tremtinių

Madridas šaukia prie ginklo 
visus vyrus nuo 20 iki 45 metų 
amžiaus, o jų vieton dirbtuvė
se stato moteris.

Bet padėtį Madride labai ap
sunkina atvykimas iš visų apie- 
linkės miestų 500,000 tremti
nių, kurie pabėgo nuo sukilė
lių ir pasislėpė sostinėj. Jie 
visi pabėgo be pinigų ir maisto. 
Tokį didelį skaičių atėjūnų iš
maitinti yra reikalinga daug 
maisto. O to maisto sostinėj 
nėra daug, pristatyti irbi labai 
sunku, nes dabar j tėra atdari 
tik vieškeliai į rytus, paskut- 
nis gi geležinkelis į rytus yra 
išardytas sukilėlių lėktuvų bom- 
bl-

Maisto tvarkymas pavestas 
maisto komisijai, kuri maistą 
dalina porcijomis.

HANK0W, sp. 28. — šio 
miesto gyventojai, besiruošda
mi minėti gen. Chiang-Kai-shek 
gimtadienį spalio 31 d., sudėjd 
$250,000 ir už juos nupirko 
Chinijos nacionalistų valdžiai 
penkis Amerikos karo lėktuvus.

WASHINęTON, sp. 28. — 
Geležinkelių' darbininkų unijos 
ruošia bilių, j kuris įvestų 30 vai. 
darbo savaitę visiems geležin
kelių darbininkams.

Bilius bus patiektas ateinan
čiam kongreso posėdžiui.

Nebenori Amerikos
LONDONAS, sp. 28— Mrs. 

Wallis Simįson, kuri yra ar
timai susidrąugauvusi su kara
lium Edvąrilu, kas sukėlė di
delę sensaciją Amerikos laik
raščiuose ir kuri vakar gavo 
pęrskiras nuo sayo vyro, dabar 
amerikiečiams .laikraštininkams 
pareiškė, kAd Amerikos laikraš
čiai ją skaudžiai įžeidė ir ji dau
giau niekados nebegryšianti į 
gimtąją Ameriką (ji yra gimu
si Baltimore) .< i Jos susidrauga
vimas su karalium yra jųdvie
jų privatinis dalykas, į kurį 
laikraščiai neturėtų kišti savo 
nosies.

Ji galės apsivesti po ■ šešių 
mėnesių. Amerikos geltonieji 
laikraštininkai sekioja kiekvie
ną jos ir karaliaus žingsnį ir 
neduoda jiems ramybės. Delei 
to ji ir sako daugiau nebegry
šianti į Ameriką.

VARŠAVA, sp. 28. — 200 len
kų studentų iš prekybos aka
demijos, kurie buvo užsidarę 
akademijoj po riaušių prieš žy
dus, liko policijos areštuoti.

Kine Edvvard VIII
Anglijos karalius Edward 

VIII Austrijoje, kur jis pralei
do kelias dienas bemedžioda
mas.

SKRENDA PER 
ATL ANTIKA Lietuvos Naujienos

Anglijos lakūnas kapt. Mollison 
išskrido iš New Yorko į Lon
doną su sustojimu Newfound- 
land saloj

NEW YORK, sp. 29. —Pa
sirėdęs . fraku ir išeiginiais rū
bais garsus Anglijos lakūnas 
kapt. James A. Mollison šian
die išskrido iš New Yorko į 
Londoną, tikėdamasis nuskris
ti į ten į 17 ir pusę valandų 
ir nustatyti greitumo rekordą.

Jis sustos Harbor Grace, 
Newfou‘ndland saloj, pasiimti 
daugiau gasolino ir tuoj aus to- 
liaus skris per Atlantiką. Jis 
skrenda Bellanca lėktuvu, va
romu 700 arklių jėgos moto
ro ir galinčiu padaryti virš 250 
m. į valandą.

Iš Anglijos jis ketina neuž
ilgo skristi į pietinę Afriką.

Smarki audra šiaur
vakarinėj Europoj;

35 žmonės žuvo
LONDONAS, sp. 28. — Ne

paprastai smarki audra perėjo 
per Anglijos salas ir šiaurvaka
rinę Europą, suparaližuodama 
visą laivų plaukiojimą ir atneš
dama mirtį mažiausia 35 žmo
nėms.
2,000 tonų prekių laivas Helena 
Faulbaum iš Latvijos pasken
do laibfe audros Škotijos' pa
kraščiuose su 22 nariais įgulos. 
Laivui susidaužius į uolas, ke
turi žmonės išplaukė į negyve
namą salą, iš kur atvyko į 
Glasgow. Bet kiti įgulos nariai 
veikiausia yrą žuvę. Penki la
vonai jau išgriebti iš juros. .

Kontinentalėj Europoj audro 
ypačbuvo smarki prie Ham
burgo, kur paskendo laivas El- 
ba I su 15 žmonių įgulos.

Daug kitų laivų nukentėjo 
juroj ir turėjo šauktis pagel
bės.

Kas bus prezidentas?
BUFFALO, N. Y., sp. 28.— 

Socialistų kandidatas Norman 
Thomas viešoj prakalboj pra
našavo, kad prezidentu busiąs 
išrinktas dabartinis prezidentas 
Rooseveltas. Jį išrinksią “pie
tų demokratai, vakarų bankie- 
riei, Amerikos Darbo partija 
ir išsisklaidę liberališki demo
kratai.”

Kartu Thomas smerkė Ame
rikos Darbo partiją kaipo 
“priedą prie demokratų parti
jos” ir kartu pasmerkė prezi
dentą Rooseveltą už jo nusi
statymą linkui kapitalizmo ir 
darbo.

PROVIDENCE, R. I., sp. 28. 
—Kun. Coughlin savo prakal
boj pranašavo, kad prezidentu 
busiąs išrinktas republikonas 
Landon ir jį išrinksiančios mo
terys, kurios nori pasireikšti 
politikoje ir yra priešingos ka
rui.

NĖRA BEDARBIŲ

ALYTUS.—Paskutirfiu \laiku 
Alytuje stinga darbininkų. Kuo
met tenka prie namų vykdyti 
koki eiliniai darbai, kad ir mal
kas kirsti, labai sunku surasti 
darbininkų.

PRAHA, čechoslovakijoj, sp. 
28.—Rumunijos karalius Karo
lis ir kronprincas Mihail atvyj 
ko į čia oficialiam vizitui.

1,200 naujų studentų 
universitete

KAUNAS.—Terminas paduo
ti prašymus įstoti į Vytauto 
D. Universitetą jau pasibaigė. 
Iki termino galo buvo paduota 
657 naujai įstojančių ir apie 
500 grįžtančiųjų, pertraukusių 
studijas, prašymai. šiemet 
universitetan daugiau įstojo nei 
pernai. Tačiau ar bendras stu
dentų skaičius bus didesnis už 
pernykštį—abejojama. Kai ku
rie prašymai dar tebesvarsto- 
mi todėl įstojančių tikras skai
čius universiteto dar nežinomas. 
Iš jau priimtųjų daugiausia į- 
stojo į teisių ir medicinos fa
kultetą.

NUO VILKAVIŠKIO ATVYKO 
Į KAUNĄ ŽUDYTIS

KAUNAS.—Gižų apylinkėje, 
Vilkav. ap., vienas vaikinas 
draugavo su savo kaimyne. Pa
galiau jų santykai pairo; vai
kinas įpuolė desperacijon ir nu
tarė nusižudyti. Jam atrodęs 
patogiausias būdas nusižudyti, 
tai šokti į Nemuną, šiam su
manymui įvykdyti nutarė vyk
ti į Kauną. Kadangi pinigų 
maža turėjęs, tai pusę kelio nuo 
namų iki Kauno ėjo pėsčias, o 
paskui nusipirkęs bilietą .ir at
važiavęs į Kauną. Aleksote iš
lipo ir nuėjęs ant Aleksoto til
to šoko >į Nemuną. Bet nusi- 
skandyti nepavyko, nes netolie
se plaukė valtis ir savižudį gy
vą ištraukė.

Išdžiuvęs nuovadoj pareiškė, 
kad daugiau nesižudysiąs, tik 
dabar privargsiąs, kol namo 
pareisiąs. Ir pėsčias išėjo na
mo.

Abu kandidatai New 
New Yorke

NEW YORK, sp. 28. — Bai
giau ties rinkimų kampanijai, 
abu kjandidatai—gub. Landon 
ir prezidentas Rooseveltas at
važiavo į New Yorką vesti kam
paniją už tos valstijos balsus.

Prezidentas Rooseevltas daly
vavo keluose paraduose ir kal
bėjo keliose miesto dalyse. Jis 
savo kalbas daugiausia taikė 
ateiviams, kurių didelis skaičius 
gyvena New Yorke ir prižadė
jo ginti jų teises bei rūpintis 
jų būklės pagerinimu.

Rytoj gi į čia atvažiuoja ir 
Landon, kuris kalbės čia ket
virtadienio vakare, šeštadieny 
gi Landon kalbės St. Louis.

_

Savo laiku Lietuvos miškuo
se buvo daug visokių žvėrių. 
Dabar tų žvėrių mažai beliko. 
Tačiau vis dėlto kai kuriose
Lietuvos vietose yra užtinka
mas labai įdomus gyvūnas, bū
tent, stirna, šiame paveiksle 
yra vaizduojamas stirnukas.

Lenkai nubaudė 
už giedojimų

.ŠVENČIONYS.—Neseniai buvo 
rašyta apie tai, kaip rugpiučio 
9 d. Švenčionėlių policininkas 
išvaikė bažnytinį chorą iš lie
tuvių liaudies namų Švenčionė
liuose. Choras buvo susirinkęs 
repetuoti bažnytinių giesmių, 
gi policininkas, kuris išvaikė 
giesmniinkus, surašė protoko
lus dviems žmonėms, būtent: 
J. Diliui ir J. Rukšėnui. Jie 
vėliau buvo Švenčionių storasti- 
joje tardomi.

Rugsėjo 21 d. Švenčionių Sto
rasta pranešė J. Rukšėnui, kad 
už rugpiučio 9 d., “sušauktą ne
legalų susirinkimą” jis nubau
džiamas 100 auksinų pabaudos 
arba vienu mėnesiu arešto.

Pabrango arkliai I
KLAIPĖDA.—Pastaruoju lak 

ku arklių kaina turguose stai
ga pakilo. Už vidutinį darbo, 
arklį moka 500-600 lt. Geres
nius, tinkamus kariuomenei 
arklius ūkininkai laiko numa
tomam tinkamų kariuomenei 
arklių supirkinėjimui. Gerus 
darbo arklius dabar superka 
eksportui į Švediją ir kitas 
valstybes.

NORĖJO VAŽIOTI l LENKIJĄ 
ERŽILŲ PIRKTI

KAUNAS.— žemės ūkio mi
nisterija norėjo Lenkijoje pirk-, 
ti veislinių eržilų. Tuo reikalu 
komandiravo į Lenkiją p. A. 
Vienožinskį ir dvarininką nuo 
Šiaulių p. Girdvainį, bet juod- 
viejų lenkų valdžios organai 
neįsileido. A Vienožinskis su 
Girdvainiu, dvi dienas pabuvę 
Rygoje, sugrįžo.

ŠUADANT KLAJOKLIUS ŠU
NIS SUŽEISTAS ŽMOGUS

ŽIEŽMARIAI.—Žiežmarių po- 
lic. nuovados vachmistras Žiež
mari Uose iš pistolieto šovė kla
joklį šunį. Kulka atšokusi nuo 
gatvės grindinio, rikošetu pa
taikė į priešais buvusio namo 
langą ir kliudė tuo laiku prie 
lango siuvusią Bagdonavičiūtę 
Marijoną. Kulka įsmigo į ran
ką aukščiau alkūnės ir ten liko. 
Sužeistoji nugabenta pas dak
tarą.

KAUNAS.—Prie kelių valdy
bos akmens skaildymo darbų 
darbininkui J. Rajackui atski
lusi skeveldra išmušė akį.

Rajackas gyvena A. Pane
munėje, yra 55 metų amžiaus 
ir turįs šešių žmonių šeimą.

žal. kalne prie vienų namų 
statybos nukrito nuo sienos du 
darbininkai; vienas tik smar
kiai prisitrenkė, o antras, Viet- 
rinis, nuo kritimo suparaližuo- 
tas.

PER 

NAUJIENAS 
GALIT PASIŲST 

PINIGUS 
LIETUVON 
IR KITUR.

•
Rūtos prieinamos —
Dėl informacijų rašykite ar 
telefonuokit NAUJIENOMS
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DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisą. 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal sutarime.
Ofiso Te!.: Boulevard 7820 
Namų Tek: Prospect 1930.

A. PETKUS
1410 South 49th Court

pasiskubino užbėgti 
Vienas jų nuėjo ir 
svetainę parendavo 

konferencijai. Jokių 
jo

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Ros. 6515 So. Rockwell St.
Telephone: Republič 9723

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

DR. G. SERNER
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

Tel. Yarda 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St.
Valandos: nuo 10—* nuo 6 iki I

A. MASALSKIS 
8807 Litucnica Avenue Phone Boulevard 4189

J. LIULEVICIUS
4092 Archer Avenue Phone'Lafayette 8572

A. A.SLAKIS 
ADVOKATAS

111 W. Washington St
Room 737

Vai. 9 ryte iki 5 vai. vakare.
Ofiso Tel. Central 4490

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

Ofiso valandos:
NlW 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po pietų 
7 iki 8 vat Nedėk nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone PLAZA 2409

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

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

j

PHCNE LAFAYETTE 324-1 
BONDED VVEIGHT'

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 
vai.. Nedėliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

L J. ZOLP 
1646 Weet 46th Street Phones Boulevard 5208-8418

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
YARds 1741—1742

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 85 
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. 18th SL, netoli Morgan St 

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro.

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Rez. 6609 SO. ARTESIAN AVĖ. 
TeL Prospect 3403 

Dr. A. J. Shimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

madieniais susitarus.
OFISAS

3156 West 59th St 
Te!. Hemloek 5998,

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
Rez. TeL Drexel 9191 

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų.

Ofisas 6850 Stony Island Avė.
Valandos: 2—4, 7—9 vat vak. Nedė< 

liomis ir Šventadieniais 10—12

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas:

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

po piet. Vakarais nuo 7 iki 9 
Rezidencija:

3407 Lowe Av**. Tek Yards 2510

J. F. EUDEIKIS
<605-07 S. Hermitage Ąvenue Phones Yards 1741-1742
Brighton Park Skyrius, 4447 S. Fairfield, Laf. 0727

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

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

2400 West Madison Street 
Vak 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak 

Tek Seeley 7330
Namų telefonas Brunsvick 0597

Ofiso Tel. Rez. Tek
Englewood 7151 Radcliffe 1191

DR. G. J. TARULIS
PIRMAS LIETUVIŠKAS 

OSTEOPATHIC PHYSICIAN IR 
OBSTETRICIAN 

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

ir nuo 7 iki 9 vai. vakaro.

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880.

8 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dienos

J. F. RADŽIUS
668 West 18th Street Phone Canal 6174

i S. P. MAŽEIKA 
8819 LituanicaAvenue Phone Yards 1188

r S. C. LACHAVICZ
12-44 East 108th St Tel. Puilman 1270 arba Canal 2515 ..... .. . 1 " ......... ............ • ----- ------ — ■ •

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTL 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarties.

EŽERSKIS IR SŪNŪS
10734 S.JMichigan Avė. Tel« Puilman 5703

LACHAWICZ ir SŪNUS
2814 West 23rd Place Phones Canal 2515—Cicero 5927 
. ■ I, 1 linui.!.'... 1.............................................................................   .............................   -Ii UĮ l l ll.l

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

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė. 

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutarti.

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street Boulevard 4089

... .

S. M. SKUDAS
718 We«t 18th Street Phone Monroe 8877

Cicero Phone Cicero 2109

Clevelando ir Ohio Žinios
■ ? • t f r, .■ ' ■; . ■ :*

gisiaturoje jis buvo gana veik- skelbimai Naujienose 
• s e • . . , Jis buvo skiriamas duoda naudą dėlto, i lYmiMirtn o t-o o Irmn’no 1 net . _ w ** 9

kad pačios Naujienos

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

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

‘ Ofisas ir Rezidencija.
3335 So. Halsted St

■ • 44 f iCHIC AGO,! ILL. r : ų y i

DR. X J. MANKAS
PHYSICIAN-SURGEON

Office 4070 Archer Avenue
Tel. Virginia 1116.

Valandos: 1—8; 7—8:80 p. p.
Office & residence 2519 W. 4M St

Tel. Lafayette 8051
Valandos: 9—10 ryto, 5—6 p. p.

Kasdien, išskyrus seredą.
Sekmadienį susitarus, f

FORMAUŠKAS LIETUVIŲ KULTŪRINIO 
DARŽELIO ATIDARYMAS — DEL. POLI
TIKAVIMO NUKENČIA LIETUVIŲ SVE
TAINES REIKALAI. — ROCKEFELLE- 
RIAI SUMOKĖJO BAŽNYČIOS SKOLĄ. — 
PASAKOJA PASAKAS.

daug dirbo, čia tenka ypač pa
minėti pirm. adv. P. Chesnu- 
lį, p. Muliolį ir p-ią O, Mįche- 
liėh. žinoma, daug prisidėjo ir 
kiti.

šia proga 
viešą pakvietimą: jei jums 
teks atvykti į Clevelandą, tai 
būtinai aplankykite ' lietuvių 
darželį.

Mažų namų savininkų 
susirinkimas

Spalio 14 d. Lietuvių svetai
nėje įvyko mažų namų savi
ninkų susirinkimas, kuriame 
buvo iškelta daug svarbių rei
kalų. Savininkai turi įsteigę 
'savo organizaciją, kuri rūpina
si tuo, kad mokesčiai namams 
ir vandeniui butų sumažinti.

Patartina visiems smulkiųjų 
namų savininkams tai organi
zacijai priklausyti.

Žalingas politikavimas
Kiek teko patirti, tautinin

kai ir sandariečiai, kurie bir
želio mėnesį laikė savo kon
ferenciją, vis dar neatsiskaito 
su Lietuvių svetaine. Ryšium 
su tuo įdomu prisiminti štai 
kas: kai tarp pažangiųjų ki
lo sumanymas laikyti Cleve- 
lande Amerikos lietuvių kon
gresą, tai tautiškosios grupės 
poneliai 
už akių. 
Lietuvių 
tautiškai 
rankpinigių jis nedavė, 
vardas buvo geras.., Svetainės 
direktoriai, žinoma, visai pa
sitikėjo “šimto nuošimčių” lie
tuviais. Bet dabar jiems ten
ka nusivilti: kaip sakoma, sko
la pasiliko, o skolininkų nega
lima surasti. Kratosi vienas, 
kratosi kitas. P-as Praškevi
čius vis džiugina, kad štai jau 
pinigai iš kažkur atplaukia, ir 
viskas busią tvarkoje. Tačiau 
tie pinigai, matyti, kažkur ke
lyje paklydo ir vis nepasiekia 
Clevelando.

Ketvirtadienis, spal. 29, ’36
pasižymi tik suirutės kėlimu. 
Q ta nevykusi direktorių po
litika yra labai žalinga, nes 
dėl jos gali labai skaudžiai nu
kentėti svetainė* Jau ir dabar 
su svetainės nuomavimu yra 
vargo. Kitais žodžiais sakant, 
mažiau bėra žriionių, kurie no
ri svetainę nuomoti. Jei politi
kavimas nepasiliaus, tai dar 
labiau sumažės paklausa sve
tainei.

, Kalbėjo Landon
šiomis dienomis į Clevelan

dą buvo atvykęs LąncLon, re- 
publikonų kandidatas į prezi
dentus. Jo atsilaikymas nesu
kėlė didelio entuziazmo, Toli 
gražu jis nesuĮraukS tiek žmo
nių, kaip prezidentas Roose- 
veltas. Tai aiškiai rodo, jog 
musų mieste daugumas bal
suos už Rooseyeltą.

Savo kalboje Landon nieki
no prezidentą Rooseveltą dėl 
apkrovimo gyventojų aukštais 
mokesčiais. Girdi, jeigu jis bu
siąs išrinktas, tai mokesčiai 
tuoj sumažėsią, o bedarbiai 
visvien busią pašalpomis aprū
pinti. _•

Tai visai pigus politikieriš- 
kas blofas. Jei mokesčių pa
šalpoms nebus imama, tai kuo 
bus aprūpinti bedarbiai? Tur 
būt, dvasia Šventa.,.

Gelžkelių ir autobusų 
aukos

Ohio valstijos raportas ro
do, jog per pirmus šių metų 
šešis mėnesius traukiniai ir 
autobusai užmušė 264 žmones. 
Traukiniai užmušė 228 žmo
nes, o busai 36.

Siekiasi kitos pro
fesijos

Inž. Petras Skukas pradėjo 
studijuoti teisę vakarais. Nors 
jis yra baigęs inžinierystę ir 
turi gabumų toje šakoje, ta
čiau sumanė siekti ir kitos 
profesijos. Vadinasi, likti 
vokatu.

i Paroda užsidarė
Didžiųjų ežerų paroda

užsidarė. Per tris mėnesius ją 
aplankė 3,979,229 žmonės. Mie
sto vyriausybė sako, jog kitą 
vasarą paroda ir1 vėl bus ati
daryta. Kadangi buvo pastebė
ti kai kurie trukumai, tai bu
sią bandoma ju6£ pašalinti ir 
bendrai parodą > padalinti.

Kiek paroda davė pelno, apie 
tai pirmame pranešime dar 
nieko nesakoma. ‘

" "t , J. ■ . r r ' , ■.

Penkiasdešimt metų 
amžiaus sukaktis

Antanui Šimkūnui sukako 
penkiasdešimt metų amžiaus.

UH ■■■!■»! M F. R . .....................

Laidotuvių Direktoriai

Ta proga buvo surengtas ba
liukas, kuriame dalyvavo keli 
artimesni draugai.

Linkiu p. Šimkūnui dar il
gų ir laimingų metų.

Lietuva nupirko du 
autobusus

White Motor Co. praneša, 
kad Lietuvos valdžia nupirko 
du autobusus. Ateityje kom
panija mano gauti dar dau
giau užsakymų.

Minėtoje kompanijoje dirba 
nemažas skaičius ir lietuvių.

Ketina pakelti algas
General Electric Co. paskel

bė, kad ji pakeisianti algas 
visiems savo darbininkams. To- /
je kompanijoje dirba apie še
ši tūkstančiai darbįninkų.

Mirė Napoleonas Grižas
Šiomis dienomis mirė Napo

leonas Grižas. Kadangi velio
nis pinigų neturėjo ir jokioms 
organizacijoms nepriklausė, tai 
jo laidotuvėmis teko rūpintis 
miestui.

balsuoti.
Kitas kandidatas, kuris, ma

no supratimu, turėtų būti re
miamas, yra 
kandidatuoja 
derio ofisui, 
gus metus 
ofise kaip pagelbininkas, tai su 
rekorderio pareigomis yra ge
rai susipažinęs. Jam, rodosi, 
niekas nieko negali primesti. 
Jis visiems teisingai ir sąži
ningai patarnauja. Kiek aš jį 
pažįstu, lietuviams jis yra. la
bai palankus, štai kodėl lap
kričio 3 d. mes turėtumėme 
jį savo balsais paremti.

— Jonas Jarus.

Ofiso TeL Boulevard 5913
DR. BERTASH 
756 West 35th St 

Cor. of 85th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo6:80-8:8A 

Nedėliomis pagal sutartu 
Rez. 4910 SO. M1CHIGAN BLVD. 

Tel. Kenwood 5107

Phone Canal 6122
DR.S.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valandos: nuo 1—8 ir 7—8 
Seredomis ir nedėk pagal sutartį 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republič 7868

Tel. Office Wentworth 6880 
Rez. Hyde Park 8895 

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

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

Lapkričio 3 d.
Lapkričio 3 d. jau visai ar

ti. Tą dieną Amerikos piliečiai 
eis į balsavimo vietas ir pa
dės kryželius ties tais kandi
datais, kuriuos jie pageidauja 
išrinkti. Nėra abejonės, kad 
balsavimais yra surirupinę mi
lijonai žmonių. Ir tai visai na
tūralu : šalies būklė žymiame 
laipsnyje priklausys nuo to, 
kokie bus šeimininkai ir kaip 
jie krašto reikalus tvarkys per 
kitus ketverius metus, šie rin
kimai lies ne vien tik federa- 
lišką valdžią, bet 
paskiras 
jose bus 
dininkai.

Tenka
kolonija yra labai 
si šiais rinkimais, 
ktas, jog ir lietuviai yra pa
siskirstę įvairiomis r ; politiško
mis partijomis ir kiekviena 
partija remia savo kandidatus. 
Tačiau daugeliui lietuvių vis 
dėlto labai rupi pravesti ant
ram terminui tautietį John De 
Righter į valstijos legislaturą. 
DeRighter (Deraitis) jau bai
gia dvejų metų tarnybą. Le-

Iškilmingas SLA 136 
kuopos parengimas
Spalio ,23 d. SLA 136’ kuopa 

rengė iškilmingą savo dvide
šimt metų gyvavimo minėji
mą. Programa tikrai plati: p. 
Jono Maži&nos, SLA vice-pre- 
zidento, pagerbimas; , aplanky
mas lietuvių darželio ir cere
monijos svetainėje.

Šios kuopos pirmininkas yra 
p. Stasys čerauka, kuris daug 
yra dirbęs ir tebedirba orga
nizacijos gerovei. Kiti veiklus 
darbuotojai yra Gedgaudas 
Jonas Alekna. r

Bando gąsdinti
Vienas vietos sandarietis

bai rūstauja, kad “Naujieno
se” ir “Keleivyje” kiekvieną 
savaitę yra spausdinamos iš 
musų kolonijos žinios. Ypač jis 
nepatenkintas tų žinių vedėju. 
Norėtų tam vedėjui įskaudin
ti, bet rankos trumpos. Mat, 
visa bėda ta, kad jis nėra pa
kankamai “gramotnas”, kad 
galėtų korespondenciją parašy
ti.

Teko girdėti, kad jis jau ir 
vieną ir kitą į talką kvietęs, 
kad padėtų jam Jarui “užva
žiuoti”, Kąsti jis nori iš pasa
lų. Vadinasi, slapyvardžiu pri
sidengęs.

Galiu tam ponui štai ką pa
sakyti: jei jis norės, tai ga
lėsiu apie jį ir daugiau para
šyti, nors jam tatai gal ir ne
patiks.

Irgi nepatenkintas
P-nas Jonas Verbėla irgi 

jaučiasi įžeistas. Savo drau
gams jis pasakoja, jog niekad 
man nedovanosiąs už tai, kad 
aš rėmęs pažangiuosius kandi
datus į Susivienijimo valdybą, 
o ypač už tai, kad aš jį pava
dinęs “negramotnu”.

Tai paprastas dalykas: tie
sa dažnai žmonėms nepatinka. 
Aš su mielu noru atsiimsiu 
atgal “negramotnumą”, kada 
p. Verbėla SLA 14 kuopos su
sirinkimuose pradės tinkamai 
laiškus skaityti.

Pravartu bus pastebėti ir 
tai, kad jis be niekur nieko 
drįso adv. Bagočių vadinti di
džiausiu tamsuoliu, o tuo tajr- 
pu. pats nė laiško nemoka žmo
niškai perskaityti.

Stambi dovana 
bažnyčiai >

Tėvas ir sūnūs Rockefellę- 
riai sumokėjo vienos vietos 
bažnyčios skolą, kuri siekė 
$250,000. Senasis Rockefellęr 
gyvendamas Clevelande toje 
bažnyčioje aiškindavo bibliją. 
Bažnyčia yra Euclid Avė. ■

jog lietuvių

KITATAUČIAI

kad direktoriai ne-

VVOOD COAL CO.

COAL&COKE

anksto sumokėta. O 
reikėjo tik septynis

atrodo. Dar- 
yra prisodin- 
ir gėlių. Net 
savo kalboje

ir Šventadieniais 10—12 
dien*.

■.

Atidarymo iškilmės ...
Spalio 11 d. buvo formališ- 

kai atidarytas Lietuvių kultū
rinis darželis. Prieš ceremoni
jas Halenden viešbutyje buvo 
surengtas bankietas, kuriame 
dalyvavo vietos ir apylinkės 
lietuviai, o taip pat Lietuvos 
pasiuntinybės atstovas 
shingtono, būtent, Dr. 
nas.

Apie 3 vai. po pietų
ko didelė minia prie Lietuvių 

: lės, iš kur prasidėjo para- 
ivimas į darželį. Daugumas 

automobilių buvo apsikaišę lie
tuviškomis ir amerikoniškomis 
vėliavomis. Policijos lydimi vi
si nifvyko į darželį.

Programą itin tvarkingai ve
dė adv. P. Chesnulis, Sąjungos 
pirmininkas. Kalbas pasakė 
Dr. Bagdonas, Clevelando ma
joras Burton, kun. V. Vilku- 
taitis, valstijos atstovas Jonas 
Deraitis ir keli sąjungos na
riai. Nors diena pasitaikė šal
toka, bet žmonių susirinko di
delė minia. Gerokas būrys da
lyvavo ir svetimtaučių, 
gėrėjosi 
žumu.

Reikia 
lietuviai
darbu, bet ir centais. Nedaug 
tokių tėra, kurie šiek tiek ne
būtų darželiui aukoję. Dirba
ma ir aukos renkamos buvo 
per paskutinius šešerius me
tus. Galima tad sakyti; jog 
nebuvo aplenktas nė vienas, 
kuris galėjo vienokiu ar kito
kiu budu tam reikalui padė
ti. Bet vis dėlto didžiausias 
kreditas dėl darželio įrengimo 
priklauso prezidento Roosevel- 
to administracijai, kuri pasky
rė apie keturias dešimt tūk
stančių dolerių, 
stambi suma, tai 
ku gyvu nebūtų 
įrengtas.

Tenka pasakyti,
darželis savo gražumu išsiski
ria iš visų tautiškų darželių, 
atseit, jis daro geriausį įspū
dį. Tai toks paminklas, kuris 
pasiliks ilgiems metams. Ma
lonu yra pranešti ir tai, jog 
SLA organizacija savo vardu 
turės pasodintą medelį. Prie 
to medelio bus padėtas akmuo 
su bronzine lentele, ant ku
rios bus įamžintas Susivieniji
mas. Tuo budu bus atidėkota 
Susivienijimui už tą stambią 
auką, kuri buvo paskirta sei
mo metu.

Darželyje jau yra Dr. Jono 
Basanavičiaus biustas. Netru
kus bus pastatyti tautos bu
dintojo, Dr. Vinco Kudirkos, ii 
poeto Maironio biustai. Tai bus 
amžini paminklai tiems musų 
tautos budintojams.

Darželyje yra išmūrytas ir 
įrengtas Birutės fontanas, ku
rį nakties metu apšviečia įvai
rių spalvų šviesos. Kai fonta
nas yra apšviestas, tai jis ne* 
naprastai gražiai 
želyje jau dabar 
ta daug medelių 
miesto majoras
pažymėjo, jog tai esąs gra
žiausias įrengimas miesto par
ke.

Iki šiol kalbėjau apie dar
želio gražumą. Tačiau turiu 
pasakyti, jog darbas nėra baig* 
tas. O tai todėl, kad sąjunga, 
norėdama darželį greičiau ati* 
daryti, užsitraukė šiek -tiek 
skolos. Paskolą suteikė keli są
jungos nariai. Reikės tą sko 
lą kaip galima greičiau išly
ginti. ’

Valdybos nariams tenka di
delis kreditas, nes jie tikrai:

Apie tai aš visai nekalbė
čiau, jei tie poneliai nebūtų 
parodę savo tikrą “natūrą”. 
Kai kongreso rengimo komite
tas sumanė rengti viešas dis
kusijas ir nuėjo svetainės sam
dyti, tai jie rėkė, kad nega
limą svetainės duoti, nes nuo
ma nebusianti sumokėta!

Nuostabus dalykas buvo tas, 
kad ir svetainės direktoriai 
jiems pritarė: jie net neleido 
publikos į svetainę, kol nebuvo 
nuoma iš 
sumokėti 
dolerius.

Keista,
judina savo smegenų, o pasi
duoda įtakai tokio vado, kuris

Kainos gali parikeblt be lepijimo 
TUOJ APMOKANT — 
POCAHONTAS ANGLYS
Mine Bun. 60% Stambtoe 

Mažos Nnt ar Pea ..a.,.
Krosniui ar Pečiui

Lump ar Erg —,, IB,IWWW
COK8AI—KOPPBBS AB SOLVAY 
Pečiaus Koksai .. . ...... .......... .......

Nut Koksai _________________ ___
Pea Koksai , ..... ,

Petroleum Carbon Štili Bnn--------—
Petroleum Carbon Ųump. Efg— . 
MILLEBS CRKKK I.UMP -------------
MILLERS CREKK, KOP ............ ......
BLACK BAND LVMP----------l_----------------
KIETOS ANGLYS—ANTHBACITE 
Chestnut (Penu syl vanta) .................. .
Indiana Lump —- ----------- ----

. Indiana Err 6x4 ............. . —--------
FRANKLYN COUNTY ANGLYS 
Mine Bun — Stambios  ---- ----- —.

Plautos Nut—8x2 __________ ____
Hgg .... j ,, ■ . . , . ,

Lump J----------................. ........ .
U’ILMINGTON Nut 4x2 Valytos 
WLMINGTON Mine Bun — Stambh

TAKSAI EKTRA
1/4 

Tono
H 

Tono
l 

Tonas
2 ir 3 4 Tonai 

Tonai ar Viri

^$2.40 >4.25 S 8.00 $ 7.75 $7.50
„ 2.50 4.50 8.45 8.20 7.95

2.75 5.00 9.50 9.30 8.95
r. 2.90 5.25 10.00 9.75 9.50

3.20 5.90 11.25 11.00 10.75
- 3.20 5.90 11.25 11.00 10.75
- 3.20 5.90 11.25 11.00 10.75

2.65 4.75 9.00 8.75 8.45
- 3.65 6.75 13.00 12,25 12.50
w 2.90 5.25 9.70 9.45 9.20
- 2.70 4.90 9.25 9.00 8.75
- 2.75 4.95 9.40 s 9.10 8.85

- 3.85 7.20 13.90 13.65 13.40
2.20 3.00 7.25 7.00 7.75
2.15 3.75 7.00 6.75 6.50

- 2.10 3.65 6.75 6.50 6.25
- 2.30 4.10 7.65 7.40 7.15
- 2^5 ’ 445 7.75 7.50 '7.25
. 2.45 4.35 8.20 7.95 . 7.70

1.95 - 3,40 ft^30 6.20 ' 6.05
L 1.80 • 3.15 5.75 5.65 5.56

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

mos be akinių. Kainos pigiau 
. . kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589
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Visokie margumynai 
iš Lietuvos

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)
Vienybės draugi josi

Lietuvoje, Latvijoje ir Esti
joje gyvuoja vadinamosios Vie
nybės draugijos: lietuvių-latvių, 
latvių-estų, lietuvių-estų. šios 
draugijos metai į metus ruošia 
konferencijas, šių konferencijų 
metu skaitomi įvairiais klausi
mais referatai, o kartais daro
mi net visai nekalto turinio nu
tarimai. Mat, visur norima šių 
trijų tautų, o kartuir valsty
bių, parodyti broliška meilė, 
noras taikiai sugyventi. Iš es
mės tai geras daiktas, bet, de
ja, šiuo metu tikrumoje taip 
nėra.

štai paimkime, kad ir šių me
tų šiokį atsitikimą. Lietuva no
ri paminėti, o jau ir mini sep
tynių šimtų metų sukaktį, kuo
met anuomet lietuviai sukulė 
kalavijuočių ordiną ir tuo lyg 
pačiu padėjo tvirtesnį pagrindą 
valstybei. Istorikai aiškiai nu
sako, kuomet to didelio mūšio 
butą ir atpasakoja jo reikšmę 
ne tik lietuvių ir latvių tautai, 
bet net ir estų. Betgi tarp is
torikų nėra vienos nuomonės, 
kur to mūšio butą. Latvių isto
rikai butų linkę manyti, kad 
jis įvykęs latvių žemėje, o lie
tuviai tvirtinte netvirtina, kad 
tikrai tai buvę Lietuvos žemė
se, betgi spėlioja, kad taip grei
čiausia bus buvę. Taigi buvo 
norėta šias sukaktis bent su 
latviais kartu paminėti. O ypač 
tai butų svarbu šiuo neramiu 
laiku, kuomet ir vėl šioms Bal
tijos pajūrio tautoms tos pa
čios germanų tautos vaikai ne 
dviprasmiai iš Berlyno Hitlerio 
lupomis grūmoja. Betgi latviąi 
lyg ir užsigavo, kad šios-sukak
tys nenorėta jų žemėje paminė
ti, todėl visai atsisakė iškilmėse 
ne tik dalyvauti, bet jų net pas 
save nerengia, žinoma, tai tik 
maža priekabė. Iš tikrųjų lat
vių gyvenimo dabartiniai vai
ruotojai nenori vokiečiams bet 
kokiu budu per daug jsipykti.
Kaip opus klausiniai apeinama

j tylomis
Ir iš tikrųjų butų keistoka, 

kad tuo pačiu metu, kuomet 
Baltijos valstybėse dabar yra 
oficialios politikos taip kulti
vuojamas nacionalizmas, kad 
butų galima kalbėti apie tų tau
tų nuoširdų bendradarbiavimą. 
Juk ta visuomenės dalis, kuri 
tikrai nori ir trokšta ramaus 
sugyvenimo su visomis tauto
mis, kurie norėtų visai taikiu 
budu rišti bet kokius kilusius 
nesusipratimus, dabar yra at
stumti nuo gyvenimo, jų balso 
tame nacionalistiniame chore 
nesigirdi.

Kaip gi galima kalbėti apie 
brolišką meilę, kuomet štai dar 
šitam kongresui neprasidėjus 
jau stipriai buvo kalbama, kad 
latvių vyriausybe yra pasiryžu
si nutraukti su Lietuva sudary
tą vadinamąją mokyklų konven
ciją. Pagal šią konvenciją lie
tuviai Latvijoje (o tokių skaito
ma per trisdešimt tūkstančių)

tuos taip “delikatnius” klausi
mus tylomis apeiti.

Taigi, tie vienybių kongresai 
turi daugiau tik dekoratyvinį ir 
gerai maskuotą pobūdį.\
Kodėl patriko glaudus bendra

darbiavimas?
Anais laikais, kuomet tose 

trijose valstybėse buvo įsigalė
jęs demokratinis valdymos 
kursas; tai šioji vienybė kilo 
savaime iš apačios ir siekė tik
rai realaus gyvenimo, štai vi
sų šitų trijų tautų pažangioji 
mokytoji ja pirmoji suėjo į 
glaudžius santykius ir buvo su- 
kurusi tų trijų valstijų moky
tojų sąjungą. Kasmet tų sąjun
gų vykdavo konferencijos, pasi
tarimai, kurie tikrai buvo gyvi 
ir nuoširdus. Ligonių kasos ir
gi buvo sudarę tarpusavio in- 
formavimosi biurą ir turėjo 
savo konferencijas. Darbininkų 
profesinės sąjungos taip pat 
glaudžiai tarp savęs bendradar
biavo. Taigi butą labai graži 
pradžia padaryta, bet dabar jau 
visa tai virto kitaip. Pažangioji 
mokytojija neturi galimumo su
sirinkti ir savus reikalus tarti, 
nes kaip kur jų sąjungos visai 
yra uždarytos. Ligonių kasose 
irgi visai kita santvarka ir kiti 
žmonės įsigalėjo. Visa tai pa- 
rausė tų trijų tautų glaudesnį, 
nuoširdesnį bendradarbiavimą 
ir dabar tik liko tų tariamų 
vienybių kongresai, kurie to
liau gražių žodžių ir pageidavi
mų visai neseka

šiais metąis Kaune šios rų- 
Šies įvykęs kongresas visai ty
liai praėjo ir labai mažai kas 
juo įdomavosi. Net, Lietuvos 
spauda, ir tai oficiazinė, pabrė
žė, kad, girdi, visai kas mažai 
kongreso pranešimais domėjosi.

Ir iš tikro koks čia gali būti 
tikrai glaudus bendradarbiavi
mas, kuomet vienur ir kitur 
kultivuojamas nacionalizmas!

Betgi tasai kongresas posė
džiavo, paskaitas skaitė, klausė 
ir šiais metais veik nieko kon- 
.kretaus, bent nekaltais klausi
mais, nenūtaręs išsiskirstė. Be
je, kitais metais pasižadėjo su
sirinkti Estijoje. Tektų palin
kėti, kad jis Estijoje jau visai 
kitoje politinėje santvarkoje 
susirinktų ir jame dalyvautų 
tie žmonės, kuriems tikrai rupi 
visų tautų taikus sugyvenimas, 
kurie netyko iš pasalų vieni ki
tus skriausti ir kurie vieni ki
tų nelaimėmis nenori pasinau
doti, bet kaip tik tokiais atsiti
kimais padėti.

Metai — tai Šmots laiko ir 
Viso gali įvykti. Juo labiau, kad 
Estijoje laukiama parlamento 
rinkimų, ir kiek tenka patirti 
vis dėlto rinkimai žada būti 
laisvi, beųt tai atrodo, kad kan
didatus į parlamentą galės sta
tyti platesni gyventojų sluogs- 
niai ir turės teisę jie balsuoti. 
Vadinasi, atrodo, kad čia mono
polio rinkimuose į parlamentą 
nebusią.

WANNA

pini

pūgas ir

amžinai

& 10AN ASSBCimi lt IMAGO

AČIŪ!

$8.00

Vardas
Adresas

NATHAN
KANTERPASIUSKIT MANE 

NAMON PIRM NEI 
UŽEIS ŠALČIAI

Taip, iš tikrųjų/ tas dvi
gubas pasiūlymas už labiau- 
sušvelnintų Old Golds ciga- 
retų tebeveikia. Tinka per 
trisdešimts dienų nuo šian
dien.

GERIAUSIA
DOVANA

Mitchell labai maloni ponia, gi
lios erudicijos, pacifistiniai nu
siteikusi ir daug savo simpati
jų visai atvirai rodo1 lietuviams 
ir iš viso mažoms tautoms. Jai 
šių dienų militaristinis gyveni
mas, kurio bruožus ji visur pa
stebi, labai netinka ir kartu ją 
iš š. Amerikos atvykusią tik
rai stebina, kad Europa šitaip

Ben. R. Bradley, American Bond and Shore kompanijos 
prezidentas, kuris liko areštuotas. Po to, kai kompanija užsi
darė, jis slapstosi 19 mėnesių. Bradley yra po dešinei.

kardą. Ruth Mitchell
Lietuvos

neturiu norą

Ponia Ruth Mitchell labai 
garbingai prisimena- Pittsbur- 
gho lietuvius jos bendradarbius 
lietuvių kambario įrengime, o 
ypač daktarę Baltrušaitienę.

Jūsų Keistas.

Į Lietuvą atvyko 
burgho universiteto 
C. Mitchell lietuvių 
reikalais. Ji labai 
pinusi Pittsburgho univeristete 
įruošti tokį lietuvių kambarį, 
kuriame atspindėtų tikra lietu
vių tautos dvasia, čia ji taria
si tuo reikalu su menininkais, 
istorikais ir kitais žmonėmis, 
kurie tik jai gali padėti. Ruth

iš Pitts- 
p-ia Ruth 
kambario 

yra susiru-

DedervlnŠB—< 
nuo

Chicagoje ,....................
Kitur Suv. Valstijose ir
Kanadoje ..................................... $5.00

IŠPILDYK ŠITĄ KUPONĄ ŠIANDIEN

kad vis dėlto 
yra daug tokių trukumų, kurių 
neprivalėtų būti. Ponia Ruth 
Mitchell iš Lietuvos vykstanti 
į Lenkiją.

Mrs. Anelia K. Jarusz 
. Physical Therapy 

r^=a=S55a^:‘t-li& and Midwife
|| ‘ 6630 S. Western 

\ Avė., 2nd floor
\ ĮgĮjĘl ’ Hemlock 9252

■ Patarnauju prie
gimdymo namuo- 
še ar ligoninėse, 
'd u odų niassage 

bPm-' "• • el^ctric t r e a t-
ment ir magne- 

ĮgĮsĮK blankets irtt.
Moterims ir mer- 
ginoms pat a r i- 

.....mąL dovanai.

žinoma, visai tai labai gra
žu, kad ji taip žavisi lietuvių 
gyvenimu ir jei jos tai nuošir
dus pergyvenimai butų visai 
gera. Betgi reikia manyti, kad

Šaltas oras užeis gan grei 
tai ir aš 
patekti į šaltas žiemos

pusnyse 
žinkit mane pienininkui, 
kad aš galėčiau jums šią 
žiemą tarnauti.

I NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St.,

| Chicago, Illinais. •
Aš čia prisiunčiuN $..........už Naujienų prenumeratą

I visiems metams. Pradėkit siuntinėti nuo.............................
.............................. •-....... -........................ dienos šiuo adresu:

NležSjimo, Išbėrimų 
Žemo greit palengvina skausmus 
sušvelnina iritaciją nuo Eczomos. spuo
gų ir panašių odos nesveikumų. Per 25 
metus Zemp vartojamas ir giriamas 
milijonų kaipo švarus ir saugus vais
tas prašalinimul odos irltacljų. Užgir- 
tas Good Housekeeping Bureau. No. 
4874. 35c. 60c, ir $1. Visi vaistinin
kai užlaiko.

KENTUCKY YEARLING
VIENU METU SENUMU.

NAUJIENŲ PRENUMERATA
• Tegul Kalėdų Diedukas jūsų visai šeimynai užrašo NAU
JIENAS visiems metams. Tai bus geriausia dovana iš visų. 
Visa šeimyna džiaugsis šita dovana ne vieną dieną, bet šešias 
dienas į savaitę per visus metus.
Kalėdų Diedukas taipgi prisius gražų ir naudingą AMERIKOS 
LIETUVOS termometrą tiems, kurie užsimokės už metus iš- 
kalno.

Latvijoje kol kas tokių pro 
švaiščių nesimato, bet ir čia ža 
da būti kai kurių atmainų.

Pittsburgho universiteto 
atstovė t

Taupykit Pinigus
Kad Užtikrinti ir Pagerinti 

i savo Gyvenimą Ateityje
Kiekvienos ypatos taupomi pinigai ap 
drausti per Federal Savings and 
Insurance Corp., Washington, D.

Reikalaudami savo sutaupytus 
gus visuomet galite atsiimti.

Turtas Virš $1,600,000.00
Už taupomus pinigus išmokėjom 4%.

Duodame paskolas ant pirmų morgičių nuo 5 iki 20 metų.

STANDARD FEDERAL SAVINGS

2324 S., Leavitt St. . Tel. Canal 1679
JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas
HELEN KUCHINSKAS, Raštininkė.

sparčiai ignkluojasi ir arklą, jį pastebi ir tai kas nemaloniai 
knygą, lyrą yra palinkusi pa- verte veria akj 
keisti į kardą, 
skuba susipažinti
gyvenimų. Į ją didelio įspūdžio 
padarė Čiurlionies meno galeri
ją, tai, esą, labai brangus tau
tos turtas, labai kukliai laiko
mas ir nežinia dėlko nerekla- 
muojąmaą, net, esą, tų taip sa
votiškų ir vertingų meno kuri
nių negalima gauti reprodukci-

Dabar galima gauti kaimiainiam taverna.

MUTUAL LIŲUOR CO. 
4707 Bontb Halnted BtreH
Vis! Telefonai TARDS OBO1 '

VIENINTELIS DISTBIBUTOR.I8

Skin

QUICKLY

EYES

recommended 
FQR 40 YEAR5

žemo
FOR SKIN IRRITATIONS

turi teisę savo vaikams valsty
bės lėšomis atidaryti mokyklą
lietuvių dę&toma kalba. Taip ly
giai latviai gyveną Lietuvoje 
gali atidaryti savas mokyklas. 
Betgi tikrumoje ši konvencija 
kur tik galima tai apeinama. 
Lietuviai tik didesniuose mies
tuose Latvijoje turi tokias sa
vas mokyklas, o visur kitur su
daroma tiek visokių kliūčių, 
kad jų negalima atidaryti. Es
tų mokyklos Latvijoje jau be-j 
veik nustojo veikusios.

Tai šit kokia čia gali būti 
tikra nuoširdi tų visų trijų tau
tų vienybė geras valstybių 
kaimyninis sugyvenimas, žino
ma, šiuo metu turint tiek vi
sokių išorinių rūpesčių visa tai 
viešai nekeliama ir stengiamasi

PETER’PEN
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Puhlished Daily Except Sunday by 
The Lithuanton News Pub. CoH Ine 

1739 Sotflh Halsted Street 
Telephone CANal 8500

Subscription Rates:
$8.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, I1L under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted SU Chicago, 
III. Telefonas Canai 85001

Užsakymo kalnai
Chicagoje — paštu:

Metams —- —<- - $8.00
Pusei metų___ ____ ____ ___  4.00
Trims mėnesiams__________ 2.00
Dviem mėnesiams__________ 1.50
Vienam mėnesiui _________  .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija _____ ________ 8c
Savaitei___________ -_______ 18c
Mėnesiui _________________  75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams ___ ________    $5.00
Pusei metų _--------------------- 2.75
Trims mėnesiams ~________  1.50
Dviem mėnesiams —___ — 1.00
Vienam mėnesiui __ _____ - .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginto)

Metams —_____ ____ $8.00
Pusei metų___________   4.00
Trims mėnesiams ....______  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

varne” Danzigo mieste taip įsi
drąsino, kad jie jau nebepaiso 
nieko. Jie sueitie 74 socialdemo
kratų partijos vadus, uždraudė 
socialdemokratų partiją ir už
darė jos laikraštį “Danziger 
Volksstimme”.

Naciai nori visai panaikinti 
opoziciją. Kolkas jie dar tole
ruoja nacionalistų ir katalikų 
partijas, bet jos silpnos ir be 
socialdemokratų pagelbos nie
ko nereiškia.

Mažuma gali išrinkti prezidentą
Amerikos Jungtinių Valstijų rinkimų sistema yra 

tokia, kad kandidatas, gavęs mažumų balsų, gali būt iš
rinktas prezidentu. Tai ne tik teoretiškas galimumas, 
bet jau ne vienų kartų yra taip atsitikę praktikoje.

Po pilietinio karo buvo išrinkti du prezidentai, ku
rie buvo gavę mažumų balsų. 1876 m. buvo išrinktas 
prezidentu Rutherford B. Hayes 185 elektorių balsais 
prieš 184 balsus, paduotus už Samuel Tilden, nors už 
Tildenų balsavo 260,000 žmonių daugiau, negu už Ha- 
yesų.

1888 m. Grover Cleveland buvo gavęs 100,000 balsų 
daugiau, negu jo oponentas Benjamin Harrison. Bet 
Harrison gavo prezidento vietų, nes jisai turėjo didesnį 
elektorių skaičių.

Amerikos prezidentas yra renkamas netiesioginiu 
budu. žmonės renka ne prezidentų, bet prezidento “elek
torius” — tiek elektorių kiekvienoje valstijoje, kiek ta 
valstija turi, kongresmanų ir senatorių, šitie elektoriai 
paskui susirenka ir paduoda balsus už prezidentų. Visi 
elektorių balsai- iš valstijų paskui būna susiunciami j 
Washingtonų ir tenai suskaitomi. Kandidatas, gavęs 
absoliutiškų visų elektorių balsų daugumų, būna paskel
biamas prezidentu.

Jeigu nė vienas kandidatas negautų daugiau kaip 
puses visų elektorių balsų, tai prezidentų turėtų rinkti 
kongresas. .... ■ .

Tai yra senoviškas rinkimo būdas. Kai kurie žmo
nės sako, kad prezidentų reikėtų rinkti tiesiai, panai
kinant “elektorių kolegijų”. Bet, gal būt, butų geriau, 
jeigu prezidentų rinktų ne visi piliečiai ir ne piliečių iš
rinkti elektoriai, bet tiktai kongresas. Tuomet butų pa
šalintas vienas keblumas Amerikos valdžios sistemoje— 
tas, kad prezidentas ir kongresas gali būti vienas ant
ram priešingi. Jeigu kongresas rinktų prezidentų, tai 
prezidento nusistatymas butų toks, kaip kongreso.

Be to, ne visuotinu balsavimu išrinktas prezidentas 
neturėtų tiek daug galios, kaip dabar. Daugelis gąsdina 
žmones, kad prezidentas galis pasidaryti diktatorius, 
tai kodėl, gi niekas nepasiūlo jo galių susiaurinti?

Tos hitlerininkų represijos 
prieš opoziciją laužo Danzigo 
statutą, kuris garantuoja šitam 
“laisvam miestui” demokratinę 
valdžios formą po Tautų Są
jungos protekcija. Bet ar Tau
tų Sąjunga rūpinasi, kad Dan
zigo gyventojų konstitucinės 
teisės butų apsaugotos? Ne. 
Anglija yra vyriausias* Danzi
go protektorius sulig įgalioji
mu, kurį jai suteikė Tautų Są
junga. Bet Anglijos valdžia de
dasi nematanti, kas Danzige 
darosi.

Ir taip visur. Fašistiški aki
plėšos daro ką nori, jų niekas 
nesustabdo.

MISTERIŠKA ARITMETIKA

Visa, kas yra fašistiška arba 
bent fašizmu atsiduoda, yra ar
ti prie širdies šv. Juozapo Są
jungos organui “Darbininkui”. 
Iš visų Amerikos politiškų par
tijų jisai, matyt, labiausia mėg
sta Lemkės-Coughlino National 
Union partiją, kuri, anot jo, su
siorganizavo tada, “kada di
džiosios partijos nusisuko nuo 
socialio teisingumų ir 'viena pa
krypo kairėn, o kita dešinėn.”

“Darb.” sako, kad ta fašis- 
tuojanti partija gali net nulem
ti rinkimus, nes —

“Jeigu National Union par
tijos kandidatai gautų nors

8 elektorius, tai prezidento 
rinkimas butų atiduotas kon
gresui.”
Kokiu budu?
Visų prezidento elektorių yra 

531. Jeigu Lemke gautų 8 elek
torius, tai kodėl likusieji elek
toriai negalėtų išrinkti Roose- 
veltą arba Ųandoną?

Lemkės 8 balsai sutrukdytų 
prezidento išrinkimą tiktai ta
me atsitikime, jeigu Roosevel- 
tas ir Landonas gautų beveik 
po lygų skaičių elektorių ir nė 
vienas jų neturėtų 266. Bet tai 
yra beveik netikėtinas atsitiki
mas. • ,

Tačiau iš kur National Union 
partija gaus 8 elektorius? Nė
ra nė vienos, valstijos, kurioje 
ta partija stovėtų pirmoje vie
toje. O pagal konstituciją visi 
valstijos elektoriai tenka tai 
partijai, kuri gauna toje vals
tijoje daugiausia balsų. Saky
sime, jeigu Illinois valstijoje 
Roosevelto sąrašas gaus dau
giausia balsų, tai visi 29 elek
toriai bus; Roosevelto; jeigu 
gaus daugiau balsų republiko- 
nai, tai visi 29 elektoriai bus 
Landono.

Elektoriai nėra skaldomi tar
pe dviejų arba kelių partijų. 
Nei antra, nei trečia partija 
negaus nieko.

Taigi Lemkės partijai nėra 
jokios progos gauti bent vieną 
elektorių. Todėl visa pasaką 
apie tai, kad tas f asistuojantis 
elementas privers perkelti pre
zidento rinkimą į kongresą, yra 
nonsensas.

Lemke ir Coughlinas gali pa
daryti tiktai vė ką: jeigu jiems 
pasiseks vienoje kitoje valsti
joje atitraukti pakankamai bal
sų nuo Roosevelto, kad susida
rytų dauguma už republikonus, 
tai padidės -Laridono šansai. Bet 
prezidentąvistiek išrinks elek
toriai, o nė1 kongresas.

buvalkiecių byla Ka-
• J . -L. ■ « •nuomenes teisme

SUVALKIEČIŲ BYLOJ PRASIDĖJO 
ŠALIŲ GINČAI

. ... 1 ' - • I C '. 1 ' 1 - f

Prokuroro reikalaujama aukščiausia bausme — 
8 metų sunkiųjų darbų kalėjimo. — Sleževičius 

ir Purėnienė prašo išteisinti.

Apžvalga
RUSIJA UŽGINČIJA

Sovietų atstovas Londone už
ginčijo tą žinią iš Port Said, 
kad trys rusų laivai su amu
nicija perplaukė per Suezo ka
nalą, keliaudami i Ispaniją. Ji
sai sakoį kad vienas paminėtų
jų laivų “Volga” yra taisomas 
Dovere, antras (“Sibir”) tik- 
ką sugrįžo iš Londono į Lenin
gradą, trečias (“Leningrad”) 
tebėra Odessoje. Užginčijo taip 
pat kitą laikraštinę “antį”, kad 
Maskva siunčianti 20,000 sava
norių į Ispaniją.

Vadinasi, tos “žinios” buvo 
kieno nors sufabrikuotos. So
vietų valdžia,... pavesdama savo 
atstovui jas užginčyti, aišku, 
norėjo pasauliui pasakyti, kad 
ji ginklų ir kareivių į Ispaniją 
nesiunčia arba, jeigu siunčia, 
tai daug mažiau, negu fašistai 
prasimano.

Tai kam tuomet Maskva taip 
garsiai šnekėjo? Mažiau žodžių, 
o daugiau tikros pagelbos Mad
ridu! butų buvusi išmintinges
nė politika.

ringas ir kompensacija”, K. 
Baltos “Lietuvos cukraus pra
monė”, P. šalčiaus “Ekonomi
niai archyvai”, Dr. V. Jungfe- 
rio ”GyVentoj ų surašymai Lie
tuvoje Didžiojo pasaulio karo 
metu”, V. Verybos “Liverun- 
gas”, Dr. J. Bdčo “Politinė 
ekonomika, social-ekonomika, 
ar dar kitaip?” A. Rimkos 
“Aukštųjų ekonomikos mokyk
lų bei studijų reforma Vokie
tijoj”.

Be to, jdėta literatūros ap
žvalga ir svarbesnieji ūkio ir 
finansų įstatymai.

WALLINGO ATMINTIES 
PAGERBIMAS

(Tęsinys)
visų buvo susiorgani-

nuspręsta policijos

“EKONOMIKA”
.• * i

Lietuvos ekonomistai leidžia 
žurnalą “Ekonomika”. Tai sto
roka * knyga, netoli 100 pusi. 
Trečiame numeryje įdėta 
straipsniai B. Avižonytės “Clea-

Spalių 21 d. skaitlingas dar
bininkų judėjimo veikėjų būrys 
paminėjo mirusį Amsterdame 
rašytoją William English 'Mai
ling, kuris buvo Darbininkų 
Fondo fašizmo adkoms remti 
direktorius. Fondo reikalais ve
lionis šią vasarą buvo nuvykęs 
į Europą, kur jisai užmezgė 
ryšius su darbininkų organiza
cijų centrais įvairiose šalyse’. 
Kelionėje jisai mirė.

William English Walling ki
tąsyk buvo labai veiklus socia
listų veikėjas ir rašytojas. Ji
sai įsteigė Sąjungą negrų pa
žangai remti ir buvo vienas iš 
steigėjų moterų darbininkių 
unijų sąjungos.

DANZIGE SIAUČIA NACIAI

Hitlerio simpatizatoriai “lais-:

Šitų 
zuota ir 
neklausyti.

Jurgis Bartnikas — Veive
riuose varinėjo vežimus.

Dar nuo Mauručių pradėjo 
Juoz. Bartnikas ir Juoz. Jan
kauskas.

Prisidėjo ir kiti: trys Gus
taičiai (du sūnus ir nabašn. 
tėvas). Centrinis asmuo — 
Juozas Gustaitis — 3 savaites 
prieš tai jis pas save leido pa
daryti susirinkimą streiko rei
kalu. Jis miręs: visos jų šei
mos atvykimas — sąmonin
gas.

Tad — įvyko susirėmimas 
su aukomis, o tę pradžia — 
Kalašinsko šukių dėka. Dėl jo 
“nė iš vietos” žmonės nepa
klauso raginimų skirstytis. 
Kai1 policininkai norėjo Kala- 
šinską išvesti, tai jo draugai 
šoko į pagelbą, ėmė mušti laz
domis policininkus, ir vienam 
polic. buvo įšauta į koją. To
liau kelių minučių laikotarpy, 
pagal parėdymą anksčiau4 gau
tą nuovad. vifšininko buvo 
duotas įsakymas šauti.

Tie parodymai, kad nuova
dos viršininko ir kito polic. 
šaudyta į gulintį jau pašautą 
Gustaitį, ir kad policininkas 
šaudė į kitą, priklaupusį ir 
šaudantį į minią policininką— 
perdėti ir sutirštinti. Po poli
cijos šūvių sambūrio dalyviai 
neišlaikė, išsibėgiojo, ir kai 
kurie gavo štfvius į kojas.

Stasys Veiverys rastas nu
kautas toliau už malūno. Eks-

pertyza nustatė, kad vienas 
šūvis buvo iš priekio, kitas iš 
užpakalio.

Kaip kliuvo šūvis Juozui Pe- 
čiakui, buvusiam policijos už
pakaly — suteku išaiškinti. (Jį 
prokuroras pasiūlė išteisinti).

Paminėtiems aukščiau Pro
kuroras pasiūlė sekančias bau
smes (pagal Baudž. Stat. 122 
str.): K. Kalašinskui

gresia tiesiogis ir rimtas pa
vojus.

Ir ar iš tų kaltinamųjų pu
sės buvo tas?

Net prokuroras buvo pasa
kęs, kad ten nebuvę revoliuci
jos. “Ir jus, ponai teisėjai, ma
tydami čia pūslėtų rankų žmo
nes, nematėte to, kad jie norėjo 
revoliucijos”. Jie patys sako:— 
“Kada reikėjo, mes ėjom, tvė
rėm nepriklausomybę, kūrėm 
Lietuvą”. Bet kada antstolis 
ėmė nuolat aprašinėti, kada ir 
pusdykiai niekas gyvulių nepir
ko — tada galima suprasti Sa
kalauską, kai jis sako, kad “aš 
vaikščiojau po kaimus, kad pa
keltume kainas”.

Imkim jų reikalavimus atsi
šaukime: jie norėjo, kad butų 
palengvintas skolų sumokėji
mas, dalių sumokėjimas etc. Jie 
juk skolinosi žemės banke ge
raisiais laikais ir tų laikų są
lygomis skaičiavo, 
kainos beveik 3-gubai krito. 
Ūkininkui pasidarė sunku. Bet 
savo prievolių jie neatsisakė — 
jie sutiko mokėti, Ųk prašė pa
lengvinti. Todėl jie juk kreipė
si į valdžią ir sakė, kad taip 
ilgiau nebegali gyventi. Tad 
viską įdėjusių į ūkį žmonių des
peracija šaukė — duokit mums 
atsikvėpti.

ir jei butų galimybės — jie 
kitu keliu savo reikalavimus 
butų pareiškę, bet galimybių 
nebuvo. Tada dar nebuvo Sei
mo.

Kad tai nebuvo “revoliucija 
prieš santvarką” rodo ir tai 
kad Gustaitis ■ 
Veiveris - 
kitas dar 
juos sujungė? Juos suvedė į 
vieną “4 litai už ' centnerį ru-1 
gių”. Bet čia ne partinių pro
gramų klausimas.

Tie patys ūkininkai tik gy
nė savo interesus. Juk su jais 
kalbėjo valdžios atstovas, 
jiems žadėjo. Ūkininkai norė
jo dar /.su, “vyresniąįs” pakal
bėti, kvietė vyriausybės atštb- -p* i . XT V 
vus — ar taip elgiasi revoliu- rSingnalIllOItj 11 • 1 • 
cionieriai “buntaučikai” ? Savo r -----------
susirinkimuose jie svarstė žėri Ištekėjo p-lė H. JailO- 
mės b-ko skolų klausimus ir naitė. — P. B. BalČi- 
kt. panašius — ir tai vėliau 
ju‘k vyriausybė sutvarkė, o sei
mui nesant kitu budu jie savo 
reikalų reikšti ir tartis nega
lėjo. Tiesai rinktis taip pat ne
galėjo. O jie norėjo tartis su 
vyriausybe. Tačiau vietoj to, 
kad jiems pažadėti ir padary- L Qll0ku Philadelphijos. Ve- 
ti kas galima ir išaiškinti, kas pokylis įvyko jaunosios 
negalima - jie buvo suimti. namuose adresu 108 Glenwood

Tad juos sujungė centneris av pokyiyje dalyvavo tik gi- 
rugių, ekonominė būklė, o kai- mings ir artimi draugai. Ta. 
tė čia visai kur z kitur. _ čiau į bažnyčią, laiškais buvo

Ir pats prokuroras sake, kad kviečiami beveik visi vietos 
policija neatsargiai privažiavo j lietuviai. Tiesa( pakvietimo ne- 

bet
ar- 
ar-

jis

- 5 mt. 
s. d. k., Alf. Veiveriui, V. Ma
čiui, Jurg. ir Juozui Bartni- 
kams ir Kaziui ir And* Gus- 
taičiams — po 4 mt., tik jiems, 
kaip nepilnamečiams, tektų 
mažinti batrifrię A. Veiveriui ir 
K. Gustaičiui. Grinevičiui ir 
Karčiauskui (abu sužeisti) — 
po 2 mt. s. d. k.

Po prokuroro kalba 
KALTINAMŲJŲ GYNĖJAS 

ADV. M.*' SLEŽEVIČIUS. 
— Visi kaltinamieji,

pradeda, — neginčija faktų ar 
aplinkybių nei to, ką jie yra 
padarę, bet !ginČija nusikalsta
mumą jų veiksmuose.

129 str. numatyto nusikal
stamo darbo tuose jų veiks
muose nėra, ir tai štai kodėl.

Tas 129 str. kur kas pla
čiau ir giliau supranta ir ap
ima: jis numato ne paprastą 
nepaklausymą, bet tokius nu
sikalstamus darbus (net ir III 
punkte), kurie savo esmėje 
turi tikslą nugriauti santvar
ką, nuversti vyriausybę, mai- 

“buntą”, padaryti. Jei ši
tai nėra ir § šito

štą 
to nėra 
straipsnio. Tik labai svarbiais, 
tik labai sunkiais momentais 
valstybė gali gintis šituq 
straipsniu, "“kada santvarkai'

Ne.

o dabar

■

(highaukštesnę mokyklą 
school). Tenka pažymėti, kad 
tai pirmas lietuvis ateivis, ku
ris musų mieste baigė aukš
tesnę mokyklą ir gavo diplo
mą. Jis mokėsi vakarais, o die
nomis dirbo, žinoma, reikėjo 
nemažai ištvermės, kad to bu
tų galima atsiekti. Jis ne tik 
pats džiaugiasi, kad jam pasi
sekė tatai padaryti, bet džiau
giasi ir jo draugai. Jie tad ir 
sumanė siurprizą padaryti bei 
drauge pasidžiaugti.

Susirinko apie 30 asmenų. 
Prie skanių valgių ir gėrimų 
visi dalyviai linkėjo d. Balči
koniui kuo geriausio pasiseki
mo,.- o taip pat dėkojo gaspa- 
dinėms l4ž rūpestingą vakarie
nės priruošimą.

Tostmeisteris buvo d. J. Ga- 
bužis. Jis įteikė Balčikoniui 
auksinį “Cameo Ring”. Ta 
vana Balčikonis buvo labai 
tenkintas. Jis pareiškė, 
mokysis ir toliau, jei tik 
venimo sąlygos leis.

Dabartiniu laiku Balčikonis 
studijuoja chemiją Bingham- 
ton Central High School. Be 
to, jis darbuojasi įvairiose or-’ 
ganizacijose ir yra SLA 50 
kuopos protokolų raštininkas. 
Suranda jis laiko dalyvauti ir 
visuose draugijų parengimuo
se.

— “N”. Korespondentas.

do- 
pa- 
jog 
gy-

Warfield Simpson, su kuria 
draugauja Anglijos karalius.

bė griebiasi jai pavojingais 
.... ’l momentais.tautininkas, ’ . _ ..... . Jie padare tuos veiksmus,jaunalietuvis, ir , . , . . _ . ... ,. . . TZ taip, bet tai nėra tas, kas jiemsliaudininkas. Kas . ,| primetamu

Todėl baigdamas adv. Sleže
vičius prašo visiis išteisinti.

(Bus daugiau)

Iš Lietuvos jau atėjo 
KULTŪRA No. 8-9

naitė.
konis baigė vidurinę 
mokyklą.

Juozapo 
Skrypka 

mazgu 
I vietos panelę H. Janonaitę su

Spalio 24 d. šv 
bažnyčioje 
surišo

kun. K. 
neatmezgamu

Šiame numery apart įdomaus 
inž. Vaclovo Bielskio nekrolo
go, kurį parašė prof. Leonas, 
telpa dar ir šie įdomus straips
niai ir beletristika:

Filizofija ir tvirtovės dina
miškumas—š. S-kas.

Naujų laikų antisemitizmas 
—B. Nikolajevski.

Der Nordmolch—Karei čapek. 
0 1 Apiė ’ Kritiką—J. Radžvilas.

Petro Cvirkos “žemė Maitin
toja”—J. Radžvilas.

Reportažai—Ėug. Rėza.
Saulės šviesa ir Energija— 

J. Jurginas.
Vėjavaikio pavasaris—S. Le- 

vy.
Tarpinė lytis—A. Sliufcarion.
GALIMA GAUTI NAUJIE

NOSE — Kainuoja tiktai 45 
centai.

per arti prie minios, nors pry- 
šaky turėjo ir du4 motocikliš- 
tus. O tokiu atveju minios er
zinti nereikia, nes ir susida
vė, atsargiai kalbant, tam tik
ras p a s t u m ė j i m a s.

Pagaliau net jų slapt. susi
rinkimuose — ir tai tvirtina 
Klipšas ir čenkus, 
liud. — r 
gadinti vidų, nevartoti ginklo. I ng ' p.in GuojįjenS per keletą 
Tad ne toji dvasia kalta metų dirbo pas dantų gydyto- 
dėl susidūrimų — ten policijos jus 
ar kito kaltė.

Juk ir atsišaukime jie sa
kė, kad tik nori atkreipti vy
riausybės dėmesį, tik mėnesiu 
skelbia streiką (20. VIII — 20. 
IX.), o kaip tik to mėnesio 
metu paprastai ir iš viso. mo
kesčiai (žemės) nemokami, pa
galiau ir bendrai “nemokėti 
mokesčių tik a mėnesį” — tokia 
deklaracija net butų bepras
minga, jei to nebūtų siekiamą 
kitas —- tik atkreipti dė
mesį, kad jie jau negali 
mokėti.

Tad belieka tik ekonominiai 
reikalavimai. Ir jei taip — o 
tai ir yra pagrindinis dalykas! 
— jei nebuvo tikslo, kas aiš
kiai matyti, revoliuciniai nu
griauti esamą tvarką, o tik 
toje tvarkoje, tos pačios tvar
kos ribose aprūpinti savo rei
kalus, tik gauti tam tikrą “mo
ratoriumą” — tai tas jau nė
ra tas 129 str., kurio valsty-

gavo “N”, korespondentas, 
s“Įgal tai todėl, kad jis visai 

ti bažnyčios gyvena. Kaip 
ti jis gyvena, tai galite sprę
sti iš to, jog iš savo miegamo
jo kambario jis gali matyti 
viską, kas dedasi bažnyčioje.

Po vestuvių tą pačią dieną 
saugumo I jaunavedžiai išvyko į Phila- 

buvo sakyta, kad ne- Ljeiphiją apsigyventi. Dabarti-

—o--
Spalio 24 d. įvyko ir kitas 

parengimas d.d. Jaksevičių na
muose. Tai buvo siurprizas d. 
P. B. Balčikoniui, kuris baigė

• A different, delicious 
flavor! Time-honorcd in- 
gredients of mayonnaise 
and old-fashioned boiled 
dressing, combined in a 
new way.Tryit! e

JPreferred by 
millions 

to mayonnaise

Po Eilute Kasdien
(Iškirpkit šias eiles ir pasidėkit atminimui. Ilgainiui sudarysit 

gražų eilių rinkinį).

ATMINTIS
Ilgas rankų paspaudimas, 
Pirmas meilės pajautimas! 
Ir sapnų-sapnų naktis!...

Tiek malonės neregėtos!...
Žėri akys užžavėtos, 
Taip karšta-karšta širdis!...

Ak, tai buvo viskas buvo, 
šildė, džiugino ... bet žuvo... 
Ir teliko atmintis.

—K. Jurgelonis.
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RoselandPOLITIKOS ŽINIOS
Politines prakalbos

1 JŪSŲ

kaltas Roose-

buvo

BIRUTE

you might find

Civic

SOUTH S1ŪE BREW1NG COMPANY
Viso

West

“bulk”, 
užkietė

Tas Paliečia Kiek 
viena Darbininką

Republikonai Orga 
nizuoja “Slavų Lygą’

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

Lietuvių Kliubas 
indorsavo Busse

T. Zuris, 
Madison St

Užkietėjimas* lai nemalonu 
mas, galįs sudaryti daug 

skaudžių nesmagumų.

2202 WEST CERMAK ROAD 
Ren. J. Kazanauskas, Rast.

Ste-
are

1, at Neffa's Hali, 2485 So. 
Leavitt St.. The price is 28c 
per, and, DON’T forget, COME 
XN HARD TIMES REGALIA.

Indorsavo Zurio 
kandidatūrą

(.ISTERINE 
TOOTH PAŠTE

5IU5KITPER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

>Ž*AFCTVX 
' OF VOUR 
tNVSSTMtNT

P r e z. Rooseveltas 
jau turys didžiumą 

elektorių balsų

Lenardo valgykloje antradie
nį vakare įvyko steigiamas su
sirinkimas “Siavic RepUblican 
League of Illinois.”

Organizacijai davė pradžių 
įvairių slavų tautų republikonų 
organizacijos ir jų atstovai re
publikonų nacionaliam komi te-

SVARBU!
SKAITYKIT!

tikėtis ateity iš prezi- 
Roosevelto. •-
praeity Rooseveltas ir 
klaidų, bet kas nieko

Visiems dalyviams programe, 
kalbėtojams ir atsilankiusiai 
publikai 9 wardo demokratai 
boosteriai taria širdingai ačiū.

—Senas Antanas.

Lithuanian Yoūrig People’s 
Democratic Rally will be heid 
Sunday afternoon November 
1, from 3 to 5 P. M. at Fe4low- 
ship House Hali, 881 W. 88rd 
Place.

There wiB be a short and 
snappy program, the contests 
of which will be annouriced 
in “Naujienos” at the end of 
this week. The idea is for 
everyone who is interested or 
is at all good government- 
minded to come and pass a 
pleasant afternoon with his 
fellow Lithuanians. Invite your 
friends and come in groups.

During the serving of re- 
freshments, you may be lucky 
enough to win one of the 
great number of door prizes.

There is no admission čharge 
and no selling of tickets of 
any kind and no cdllections. 
Everything is FREE. Come 
and make merry. <

Gommittee
Euphrosine Mikužis
Valeria Chap
Mrs. Keturakis 
Miss L. Nimhosk 
Anastasia Mikužis

“Nearta, kad įmes jndor- 
suojame Gerb. William Busse 
į Recorder of Deeds of Cook 
County, Illinois, ir ypatingai 
rekomenduojame piliečiams 
lietuvių kilmės gyvenantiems 
Cook kauntėj balsuoti už 
William Busse į Recorder of 
Deeds antradienį, lapkričio 3, 
1936.

“Ir tebūnie nutarta toliau, 
kad organizacijos prezidentas 
pasiųstų šios rezoliucijos ko
pijų Gerb. William Busse, kan
didatui į Recorder of Deeds 
in Cook County.”

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

Del informacijų kreipkitės į

AR JUS JAU TIKRAI 
SERGATE?

Socialės Apsaugos įstaty
mas betgi padarė naują žings
nį ir pirma syk Amerikoj įve
dė senatvės apdraudą darbi
ninkams. Ši apdrauda bus 
federalės valdžios globoje.

Į apdraudos fondą nuo sau
sio 1 d. 1927 metų beveik visi 
darbininkai mokės po vieną 
centą nuo uždirbto dolerio, o 
kitą centą už kiekvieną dar
bininką mokės darbdaviai. Po 
trijų metų pusantro cento bus 
mokama, po šešių 2 centai, 
po devynių du ir pusė, o po 
(ivylikos 3 
trijų centų 
kaina.

Sulaukęs 
kiekvienas

tus čeverykus. Jus džiaugsitės musų čeve- 
šypsa veide. — čeverykai pigiomis kaino- 

$2.95 ir brangesni Max Shaplro vaikų kojų ir čeverykų 
tas. Atsiveskite savo vaikus dėl egzaminacijos dykai.

Atdara vakarais

Sunday — “Pirmyn 
Hard Time Party

šią savaitę tapo paskelbta, 
kad Illinois Lietuvių Republi- 
konų. Kliubas indorsavo repu
blikonų sąrašu William Busse 
kandidatūrą s Recorder of

P-lė J. šimkiutė pašoko ispa
nišką šokį, už ką gavo gėlių 
bukietą. Gėles įteikė jai S. 
Vitkus. Keletą kartų puikiai 
pagrojo akordioną vienas apie 
12 metų bernaitis. Pildė pro
gramą taipgi trys jaunuoliai— 
akordionu, smuiku ir kornetu, 
tik gaila, kad neteko sužinoti 
jų vardų. Visų šventų parapi
jos vargonininkas pianu akom
panavo.

Programą vedė M. Povilionis. 
Tai gabus vedėjas ir politikos 
darbuotojas.

centai. Daugiau 
niekad nebus mo-

Lyga išsirinko ir valdybą, ku
rią sudaro sekami asmenys: 
Frank Bilek, bohemas, Philip 
Barbark, lenkas, Stephen Ba 
bich, jugoslavas, Emil Tarno w- 
ski, ukrainas, Anthony Lutnic- 
ki, rusas, ir prof. P. P. Haen- 
sel, rusas. Pastarasis yra eko
nomijos profesorius Northwes- 
tern universitete.

Steigiamasis posėdis 
transliuojamas per radio stoti 
WGES. Kiekvienas atstovas pa
sakė po kalbą savo gimtinėj 
kalboj. Be to, kalbėjo republi
konų kandidatas i gubernato
rius, C. Wayland Brooks.

Iš republikonų partijos daly
vavo Edward L. Ryerson, pir
mininkas Naturalized Citizens’ 
Division of Illinois ir tos gru
pės direktorius, F. W. Blais- 
dell. Kitas žymus svečias buvo 
pulk. J. V. Houghthaling, tos 
grupės reikalų vedėjas.

Be to, bu'vo Miss Rachel But- 
ler, Attrielle Anderson, Vladi- 
mir Posvar, spaudos vedėjas, 
Pranas Mastauskas nuo lietu
vių ir keli kiti republikonų na- 
cionalio komiteto nariai. (Sp)

that wili be offered to the 
guests of Pirmyn’s Hard Times 
Party, Sunday Nov. 1, at Nef- 
fas* Hali.

The sočiai committee has 
spared no effort to provide 
ėntertainment deemed to suit 
the yąrious temperaments of 
those attending.
- For the more reserved, they 
have pėonned a 
pinochįe tournament 
prize to the winning

mamouth 
with a 

team. 
There will be no red tapė about 
ėntering the contėsL Ali you 
have to do is to select your 
partner and see what you can 
do about taking the prize home 
with you.

For those who likę a bit 
more excitement, there will be 
“fishing”, believe it or not. 
To learn more about this, drop 
down Sunday and reconnor for 
yourself.

And, what more, there will 
be a program, featuring an 
one act satire of the great 
classic, “Romeo and Juliet”. 
This pląyiet will be supported 
by an ai! star cast of singers, 
dancers and novelty acts.

* Lašt būt not least, thėre
• , f "

will be George and his boys 
filling the hall with irresist* 
able dance music. Ah, need we 
say more?

Just remember, Sunday Nov.

Republikonai iš pasiutimo 
nebežino ką daryti, ir griebė
si bjauriausio melo, kad so
cialės apsaugos įstatymas buk 
nuinuš darbininkams algas.

Fabrikuose dabar jie pra
dėjo skleisti melagingus pers
pėjimus darbininkams, kad jų 
algos bus numuštos, jeigu bus 
išrinktas Rooseveltas.

Teisybė betgi yra, kad so
cialės apsaugos įstatymas sie
kia pagerinti ir pagerins dar
bininkų būvį.

Pensijos senatvėje varg
šams, neturtingiems žmonėms 
po 65 metų amžiaus bus mo
kamos be jokių mokesčių iš 
jų pusės. Tą įvedė Socialės 
Apsaugos Aktas. Jau tos pen
sijos daugely valstijų moka
mos.

sumanytų ir 
įstatymų ne

įvykinti,
Jungtinių

Tai yra maža grupė dar- 
politikoj veikėjų su Ste- 
Dambrausku priešaky, 

daugiausia pasidarbavo 
mitingui surengti.

Mitingas taip gerai pavyko, 
kad geriau ir norėti negalima. 
Publikos susirinko tiek, kad 
Strumilo svetainė buvo perma-

9 wardo lietuviai, Roosevelto 
ir Zurio. Boosteriai, turėjo 
rengę demokratų partijos kan
didatams, siekiantiems įvairių 
valdvieČių, masinį mitingą spa* 
lio 25 dieną Strumilo svetai
nėje, 158 East 107 Street.

Mitingui buvo užkviesti žy
mus kalbėtojai, kaip KI. Jur- 
gelonis, J. T. Zuris, kongresma- 
nas Sabath, teisėjas Pristalski, 
p. V. Koliani, S. V. Govier, L. 
V. Beck, C. V. t Johnsdn ir kiti.

Savo kalbose kalbėtojai dau
giausia apibudino abelną Šalies 
politiką ir prezidento Roosevel
to nuveiktus darbus, o taipgi ko 
galima 
zidento

Nors 
padarė 
neveikia, tai nė klaidų nepada
ro. O daugiausia pasirodė klai
dingų darbų dėl nesąžiningumo 
kai kurių valdininkų. Pavyz
džiu gali būti supirkimas gy
vumų š ūkininkų. Tame patvar
kyme aiškiai buvo pasakyta, kad 
supirkti gyvuliai butų išdalinti 
pavydai e mėsos vargšams rei
kalingiems pašalpos. Tačiau 
supirkimo komisija, gal būt ga
vusi iš skerdyklų kyšį, suvertė 
gyvulius kaip išmatas. Bet ar
gi dėliai to yra 
veltas ?

Ir daug kitų 
kongreso išleistų 
galima buvo įvykinti, Augš- 
čiausiam Jungtinių Valstijų 
Teismui neleidžiant juos vykin
ti. Tai irgi ne prezidento kal
tė. Ateity manoma pataisyti 
konstituciją taip, kad kapitalo 
tarnai teisėjai s neturėtų tokios 
didelės galioj ftisos šalies pilie
čių rinkto kongreso, žmonių at
stovų išleistus įstatymus vienu 
plunksnos pabriežimu atmesti. 
Tad, jeigu pf-ezidentas Roose- 
veltas; vėl/’b^s^; išrinktas,'’ jis 
stengsis tokias klaidas, ne kaip 
savo asmeniškas, bet kaipo vi
sos šalies pasėnėjusias klaidas, 
pataisyti. Todėl mes visi pri
valome lapkričiu 3 dieną ati
duoti už prezidentą Rooseveltą.

Kaip minėjau, šį masinį mi
tingą rengė 9 wardo regulia
rių demokratų lietuviai booste
riai.
bščių 
ponu 
kurs 
šiam

PASIKLAUSYKIT
SOPHIE BARČUS

Kas Pirmadieni, Antradieni, Trečiadieni, 
Penktadieni ir šeštadieni 

KAIP 9 VAL. RYTO IS

Stoties W. G. E. S. 1360 kilocycles 
TAIPGI Iš TOS PAČIOS STOTIES 

Pirmadieniais kai 7:30 vai. vakaro
ir Trečiadieniais kai 5:00 vai. vakaro

Sekamo turinio laišką ap- 
laikė John T. Zuris, lietuvis 
kandidatas į inunicipalius tei
sėjus 
Club

įį JMir pranks 
carried ’ out — and

Halloween — Just around 
the week-end!

Afier so many weeks of ex- 
pectation, it is difficult to 
realize that at lašt it is here. 
Now the tiiųe has come when 
ybur dreąms of costumes can 
M rfeaiii 
actually
Birute’s Masęuęrade really at- 
tended.

If you cravę fine dance- 
music, come and satisfy that 
craving .— if ils good-natured 
piractical jokės you Msh to 
indulge in 
your desire full-filled. Hallow- 
een is one night to devote to 
fifti and frolic, don’tlet it pass 
without fullfilling its purpose. 
Come, join us ant be merry. 
Don*t forget the elders, they 
too likę a good time. Bring 
them with you to the South- 
town BaHroom, 6319 So. Ash
land Avė., Saturdąy, October 
31, the very night of Hallow- 
een. Tickets are fifty-five (55) 
cents, tax iųcluded.

Remember, BirutČ’s' Chorus 
will be expėcting you!

— BJR.

Iš žinių, šiaudinių balsavimų 
pranešimų, kurie ateina į na- 
cionalį demokratų ofisą, adv. 
K. Jurgelionis, Lietuvių Nacio- 
nalio Skyriaus vedėjas, daro iš
vedimą, kad prezidentas Roose
veltas rinkimuose gaus nė ma
žiau kaip 412 elektorių balsų, o 
Landonas gal gaus 119. Išrin
kimui reikia 266 balsų.

Apvažinėjęs Ohio ir Indianos 
valstijas, adv. K. Jurgelionis 
asmeniškai įsitikino, kad šios 
dvi valstijos bus tikrai už Roo
seveltą. Roosevelto laimėjimas 
čia priklauso nuo ateivių ir jų 
vaikų. Daugelis senų amerikie
čių čia stoja už Landoną, bet 
ateiviai visi kone iki vienam už 
Rooseveltą. Tas pats bus su Mi- 
chigano ir Wisconsino valstijo
mis. šias keturias valstijas re
publikonai iki šiol savinosi sau. 
Bet jie klysta ar patys save ap
gaudinėja.

Valstijų pasidalinimas už 
Rooseveltą ar už Landoną su- 
lyg adv. Jurgelionio šiandien 
esąs sekamas:

Roosevelto valstijos
Alabama .................   11
Arizona ............................. 3
Arkansas ......................... 9
California ..................... 22
Colorado ......................... 6
Florida............... 7
Georgia ............................  12
Idaho ................................ 4
Illinois ............................. 29
Indiana ............................. 14
Kansas ............................. 9
Kentucky ......................... 11
Lousiana ..... :................. ; 10
Maryland .... ..............  8
Michigan .............   19
Minnesota ........... ...;.... . 11
Mississippi ...........   9
Missouri ..........   15
Montana ....................... :. 4
Nebraska .......    7
Nevada ................   3
New York .........................  47
North Carolina .............. 13
Ohio ..........................   26
Oklahoma ...........   11
South Carolino .................. 8
South Dakota .............   4
Tennessee ..............   11
Texas ............................ 23
Utah .....................  4
Virginia ......................... 11
Washington ..................... 8
West Virginia ...........  8
Wisconsin ..................... 12
Wyoming .......................   3

Novelties, surprizes and 
extravaganza« of the 
phen’s Revelers orchestra 
būt a few of the attractions

Gali būt tokia diena, gal ir sa
vaite, kada jausies nevisai ligonis, 
kad gulti \ j lovą, tačiau ir nebusi 
sveikas. Ta priežastimi galt būti jū
sų valgis. Blogai subalansuotas val
gis gali padaryti įtakos 
fiziries kūno sąlygas.

Valgis stnkuojąs tikro 
gali privesti prie vidurių 
jimo. Nuolatinis to nepaisymas ga
li sudaryti nemalonumų, iŠ ko se
ka galvos skaudėjimas, menkas ape
titas ir apkurtimaa.

A^slsaugokit nuo paprasto vidu
rių užkietėjimo*) Užsitikrinkite sau 
maistą su ganėtinai jame “bulk’*, 
vartodami Kellogg’ All-Bran, nes 
jis turi ganėtiną šaltinį įtakingo 
“bulk”- Kūne jis sugeria drėgmę, 
sudaro minkštą masę ir Švelniai iŠ- . v
valo sistemą.

Dviejų šaukštų kasdien su pienu 
ar grietine paprastai pakanka. Rim
tuose atsitikimuose gali reikėti ir 
daugiau. Valgykit All-Bran kaip 
javinius valgius, arba kepkit bandu
tes, duonoj ir tt. Valgykit regulia
riam papročiui.

Kellogg Company All-Bran ga
rantuoja. Parsiduoda pas visus 
krautuvininkus. Gaminamas pas 
Kellogg, Battle Creek.

1

*Vžkie.tėjimas atsiranda nuo 
stokos “bulk” maiste.

GERKIT TIK GERĄ

“Mr. John 
105 West 
Chicago, Illinois.
Brangus p. Zuris:

Be abejonės Tamstai smagu 
bus patirti, kad Cbok Kaun- 
tės Civic Council indorsavo 
Tamstos kandidatūrą Munici- 
palio Teismo teisėjui.

Komiteto rekomendacija bu
vo vienbalsiai užgirta Cook 
County Civic Council reguliaį 
riame mitinge įvykusiame 
penktadieny, spalio 23 dieną, 
Steuben Kliube, 
Randoiph Street.

Nuoširdžiai jūsų
Cook County Civil Council 

Josephine Shroeder, 
Alfred N. Nilsen, 
Frank J. Bilek, 
Komitetas9’.

AR TURIT SKAUDAMAS

KOJAS?
KORNUS — SUKIETfiJIMUS

NAUJIKAULIUS? Iliulflllffl
Atsilankykit į . Shapiro čeverykų Krautuvę—. m MMA M HSl fl 
kur čeverykai bus tinkamai pritaikyti.

Mes užlaikome didelį pasirinkimą jvairio ■ A 
dydžio ir rūšies čeverykų vyrams, moterims 
ir kūdikiams. X-RaV pritaikymas ir patari- SflPMMMNhASi 
mai DYKAI. Deformed—Normai

Męs garantuojame savo čeverykus ir jeigu nebusite pilnai paten
kinti, mes pritaikysh ’ “ - - ,—
rykais ir vaikščiosite 
mis 
Speci

Jederai^^ngs 
AND LOAN ASėOClATiON 

OF CHICAGO

zidentas, pranešė p-nui Busse, 
kad sekamo turinio rezoliuci- 

Prezidentui Rooseveltui Remti ja tapo vienbalsiai priimta:

65 metų ,,amžiaus 
(darbininkas gaus 
valdžios kiekvieną 

mėnesį. Čekio didumas bus 
pagal buvusio uždarbio, bet ne 
mažesnis kaip $10 į mėnesį ir 
ne didesnis kaip $85 į mėne
sį. Ta mokestį iš valdžios 
darbininkas gaus tol, kol tik 
jis bus gyvas, nežiūrint ar jis 
bus turtingas ar neturtingas.

Pavyzdžiai:
Darbininkas, kurs uždirba 

$100 į mėnesį ir yra 35 am
žiaus dabar, susilaukęs 65 me
lų gaus iš valdžios po $42.50 
į mėnesį kol tik bus gyvas.

Darbininkas, kurs dabar 
yra 60 metų ir uždirba $100 
į mėnesį, už penkių metų gaus 
iš valdžios po $17.50 į mėne
sį kol bus gyvas.

Jeigu darbininkas numirtų 
nesulaukęs 65 metų, tai jo 
šeimyna ar giminės gaus po 
tris ir pusę centų nuo visų jo 
uždirbtų pinigų, priklausant 
į apdraudą.

Pavyzdžiui, jeigu žmogus 
išbuvęs 10 metų apdraudoj, 
uždirbdamas po $100 į mėne
sį, numirtų nesulaukęs 65 me
tų, tai jo šeimyna ar giminės 
gaus iš valdžios $455.

Kuomet šis^ įstatymas buvo 
priimtas, tai už jį balsavo ne 
tik demokratai, bet ir didžiu
ma republikonų. Šį įstatymą 
rėmė visi darbininkų vadai, 
kurie nori gero darbininkams. 
Be abejo šis įstatymas gali bū
ti daug pagerintas, bet darbi
ninkai daug nustotų, jeigu jis 
butų panaikintas. Republiko
nai dabar nori jį panaikinti, 
o prezidentas Rooseveltas no
ri ji palaikyti ir dar su laiku 
pagerinti.

Nei vienas darbininkas ne
privalo klausyti dabar skleid
žiami; republikonų prasimany
mų, šmeižtų ir melų. Jie nie
ko gero ne veli j a darbinin
kams.

Visi drąsiai balsuokite už 
musų geriausią užtarėją Pre- Deeds of Cook County vietai 
zidentą F. D. Rooseveltą, lap- Anthony A. Slakis, kliubo pre- 
kričio 3 d.

— Lietuvių Komitetas

Visi geibia ir mėgsta aMBROSIAjt
ALŲ nes jie žino, kad tas alus yraĮf \^ 
padarytas iš geriausios rųšies pro H 
dūktų.
Urmo (Wholesale) kainomis pri I | 
stato į alines ir kitas įstaigas. Vi 
suomet kreipkitės pas NORKŲ 
kur gausite greitą ir teisingą pat ar- 
navimą.;

2415 West 64th Street l, m, norkus
Biznio Telefonas BOULEVARD 7179 Res. HEMLOCK 6240

412
Landonui paliekama 

šios valstijos
Connecticut ..................... 8
Deleware ..............   3
Iowa .........  11
Maine ............................. 5
Massachusets .................. 17
New Hampshire .......   4
New Jersey .....................  16
New Mexico ....................  3

North Dakota .............. 4
Oregon ....................  5
Pennsylvania ............    36
Rodė Island 'i..................... 4
Vermont .............   3
IŠ šių Landonui paliekamų 

valstijų į Roosevelto pusę gali 
pasvirti Deleware, New Mexico, 
North Dakota ir Oregon ir su
teikti Rooseveltui dar 15 balsų.

PASKOLOS ant NAMŲ
Skolinant Pinigus ant Pirmų 
MorgiČių lengvais išmokėjimais

Buy sroves wlth whot 
it savęs

nare reikalo monOU *0e ar mluatauTMad <antt cerų dantį

didelis tūbas parsiduoda,; ui SU. a vato ir aparato dan
us Be to galite sutaupiau 
BB. Ui kortuos gaUto ■tulpirte- 
tt ptrltinaites ar k* Kita SHOES OF CHARACTER- FOR THE FAMILY 

6307-09 SOUTH VVESTERN AVENUE
Republic 5.436 The Florsheim Store

■■ ■ ■ ■ - l,"l,lll,lll'"lllll",^"lr<>HRIIHlll
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Balsuokite Už Senąjį Laiką Chicagai!
NAUJIENOS, Chieago, III, Ketvirtadienis, spal. 29, ’36

Shall Chieago have 
Eastern Staąda r d 
Time (one hourfast- 
er than Central 
S t a n d ard Time) 
throughout the year

YES

NO X

Shall Chiea
go have Cen
tral Stand
ard Time 
throughout 
the year.

YES

NO X

Shall Chieago have 
Central Standard Time 
with daylight savings 
time (one fcour faster 
than Central Standard 
Time) from the lašt 
Sunday in April to the 
lašt Sunday in Sept.

YES

NO

Antradienį, balsuotojams, be didžiojo kan
didatų balioto, bus paduotas mažas baliotas. 
Ant to balioto balsuotojas turi pažymėti kokį 
laiką jis nori turėti Chicagoje.

Senąjį laiką, Central Time, kurį Chieago 
turėjo pirmiau?

Naujį laiką, Eastern Standard Time, kurį 
Chieago turi dabar? Ar, Senąjį laiką, su die
nos šviesos taupymo laiku vasaros metu?

Chicagos Federation of Labor prašo “Nau
jienų” raginti savo skaitytojus balsuoti taip 
kaip parodo aukščiau atspauzdintas pavyzdys.

POLITIKOS VAJUS IR WPA DARBININKAI Atsisveikinant su pp
ATREMIA KALTINIMUS 
WPA DARBININKAMS ’ 

IR WPA PROJEKTAMS.

Dunham: šimtai projektų’ 
jau baigta, šimtuose gatvių1 
kryžkelių pavojai sumažinta;

Kalvaičiais

Chicagos didlapiai dabarti
nėj politikos kampanijoj kas
dien kaltina WPA administrar 
ciją Illinois valstijoj ir WPA 
darbininkus nekompetentišku- 
mu, eikvojimu visuomenės pi
nigų, tinginiavimu, ir tp.

Dėliai tų kaltinimų šiomis 
dienomis įvyko pasikalbėjimas 
per* radio tarp Viktoro Olan- 
derio ir Roberto Dunham.

Olander yra Illinois Darbo 
Federacijos sekretorius, žino
mas darbininkų judėjime dar
buotojas. Dunham yra Illinois 
Central geležinkelio preziden
tas ir WPA administratorius 
Illinois valstijoj.

Taigi šių dviejų asmenų 
klausimai ir atsakymai užsi
tarnauja dėmesio, štai jie es
mėj :

Olander: Aš matau spaudoj 
atakas kreipiamas prieš WPA 
darbininkus. Kaip tie darbi
ninkai reaguoja į jas?

Dunham: Galima sakyti, kad 
nuo pat WPA projektų pra
džios tų projektų darbininkai 
buvo atakuojami, vadinami 
tinginiais, lopetų ramsčiais, iš 
tuščio į dyką pilstytojais ir ki
taip...

Olander: Bet aš noriu žino* 
ti, kaip reaguoja patys dar
bininkai į atakas.

^Dunham: Turiu pasakyti, 
kad kaltinimai neteisingi., Kal
tinimai daugiausia fabrikaci
jos, einančios kartais taip to
li, kad klastuojami net foto
grafiniai paveikslai. Faktinei 
tie kaltinimai yra keleriopai 
padidinti įvykiai, kokių pasi
taiko kiekviename darbe, ku
riam samdoma šimtai darbi
ninkų.

šitokie kaltinimai tik suke
lia darbininkų pasipiktinimą 
politinėmis grupėmis, iš kurių 
atakos paeina. <

Olander: O ką tamsta pats 
manai apie kaltinimus?

Dunham: Turiu užtikrinti 
tamstą, visą savo štabą, o 
taipgi visus WPA darbinin
kus, kad šie politiniai kaltini
mai neveikia į mane. O kai 
dėl WPA darbininkų, tai aš 
esu įsitikinęs iš atsakomingų 
žmonių ir rūpestingai priruo
štų raportų, jogei milžiniška 
dauguma WPA darbininkų 
stengiasi sąžiningai pildyti pa
skirtas jiems pareigas. Ir, kaip 
WPA administratorius, aš sto-» 
viu su jais.

Olander: Didlapiai kaltina, 
buk WPA projektai tai tik pi
nigų eikvojimas.

Dunham: Kai 
jo darbuotis, tai 
valstijos miestų
valdininkai ir visuomenės vei
kėjai atsiuntė virš 5,000 su
manymų reikalingiems jų vie
tose pagerinimams. Iš tų pen
kių tūkstančių WPA parinko 
apie 3,000 projektų. Jie pra- 
dėta vykinti.

Patys miestų ir miestelių 
gyventojai nužiūrėjo kokie 
darbai reikalingi. Todėl kalti
nimai, buk WPA projektai esą 
tik eikvojimas pinigų neišlai
ko kritikos.

Olander: O kas atsiekta tais 
darbais?

__ ____t a_____  Jau buvo sekmadienio ryto 
tūkstančiai srutų nuovadų pa-'antra valanda, kai pasireiškė 
taisyta ir namai išgelbėta nuo lėtesnis valco tempas ir prą- 
užpludimo nuostolių, tukstian- retėjo šokėjų ^poros. 
čiai vyrų, moterų ir vaikų, | balius 
tūkstančiai biednuomenės dėvi valandą, 
drabužius pasiutus šapose, kurp16^8 orkestrą grojo energin- 
dirba WPA darbininkai ir dar- ga* taktu ir tonu ištikimi

žiuri į

manai 
tik de-

, Nors 
prasidėjo apie 9 

vienok Geo. Step-

bininkės.
Olander: Bet ką vidutinis pi

lietis Illinois valstijoj mano 
apie k|altinimus WPA darbi
ninkams?

Dunham: Esu tikras, kad 
tūkstančiai piliečių mato ir 
įvertina WPA darbininkų dar
bo naudą. Faktinai taip įver- 
tii|a, kad įvairus miestai ir 
miesteliai išleido desėtkus nau
jų bonų laidų tiems projek
tams užbaigti arba praplėsti. 
Tai ve kaip publika 
WPA darbą. ‘

Olander: Ką tamsta 
dėliai kaltinimų, busią
mokratai gauną darbus ?

Dunham: Sausio 1 dieną 1936 
metais Relief Commission pri
skaitė pašalpą gavusių, bet tin
kamų darbui 268,000 asmenų. 
Gi nuo rugpiučio 15 dienos 
Į985 metų iki rugpiučio 15 die
nos 1936 metų buvo padėta 
WPA darbams 250,000 žmonių. 
Vienų demokratų tarp šių dar
bininkų tiek negalėjo būti. Dar
bui dėta visi tinkami darbui 
asmenys, nežiūrint jų politinio 
nusistatymo.

Imant žmones WPA darbams 
laikytasi prezidento Roosevelto 
įsakymo, kurs buvo toks:

“No officer of Federal, State, 
County or Municipality, or any 
political subdivision, or any 
official or employee in any way 
connected / with a relief ad- 
ministrAtion, shall ask any one 
whether he is a —Republican, 
Democrat, Socialist, or of ony 
other political belief.”

Laikytasi taipgi nacionalio 
WPA administratoriaus Harry 
Hopkins’o įsakymo, kurio vie
na dalis įspėja lokalius WPA 
viršininkus:

“No employee of the Works 
Progress Administration, either 
Administrative or engaged on 
a project, is reųuired to make 
any contribution to any politi
cal party.”

Olander: Įsakymai tikrai aiš
kus. Bet ar pavyko tamstai 
juos įvykinti gyveniman?

Dunham: Diskriminacijos ne
daryta. O ir nėra reikalo ji 
daryti, atsižvelgiant kaip kuris 
WPA darbininkas balsuos. Bal
savimai pas mus yra slapti, tai 
kas gali būti tikras, už ką tas 
ar kitas WPA darbininkas ati
duos savo balsą. Antras daly
kas: dėliai aitrumo dabartinės 
politinės kampanijos tiesiog ne
išmintinga butų vieniems darbi
ninkams rodyti prielankumo, o 
kitus persekioti. Šitokia takti
ka sukurtų darbininkuose dide
lį nepasitenkinimą. Taigi išmis
tas yra, buk kai kurie WPA 
darbininkai esą persekiojami.

savo profesijai.
“Kaip ištobulėjo Stephens 

orkestrą”. — girdėjosi pakar
totinai.

Ot buvo smagu šokti!
Vieni kitus pavaduodami 

ypač ' šokių pertraukose, ata
kavome skanaus “punčo” tau
rę. Sako, ten paleista 70 šo
vinių — dolerių klubo naudai. 
Mat geri vyrai, gerą gėrimą 
gėrė ir girdami gerai mokėjo.

O gal tos prieš ir atgal de
koltuotos, sidabrinių batukų 
cindeleros magnetizavo vyriš
ką galybę link to šaltinio my- 
listų ?

Kristalinės salės durys ne
turėjo ramybės. Pažingeida- 
vau. Nagi, čia kita baterija 
ir ataka. Mat čia, lyg bobin- 
čiuj, yra Del Prado viešbu
čio “tervinas”, su baraku ir 
kėdėmis silpnesniems pritup-

neužmiršti jūsų senos tėvy
nės”. Giedam Lietuvos hym- 
ną. Tai musų pažadas. Kal
vaitienė da tvirčiau apkabina 
gėlių bukietą...ir glaudžia prie 
širdies. Bet man rodėsi, kad 
ji taip glaudžia savo ilgų me
tų drauges, o gal Konsulo 
draugus, kalbėtojus ir laimės 
linkėtojus ar net visus chica- 
giečius.

Su jos krintančia ašara ant 
grindų riutupė, kaip plaštakė, 
vienos rožės raudonas lapelis, 
visi sužiuro, bet kas drys liū
desio momente (jį (pakelti?... 
Nors mes 'vėliau, šokdami, tą 
lapelį įsumynėm, vienok kris
damas jis suvirpino musų vi
sų širdis.

Pamąsčiau sau...plasnuojan- 
čia širdimi ant juros kranto 
(Palangoj) juos sutikau, o 
virpančią širdimi ant ežero 
kranto atsisveikinu...Tempora 
mutantur!

Taip maloniai ir įspūdingai 
praėjo Chicagos Moterų Klubo 
pirmas sezoninis balius, kurį 
rūpestingai įruošė prezidentė 
p. Kiras, komiteto pirm. p. 
Narvid ir narės pp. Kelia, 
Abrose, Voidat, Patrick, Mask 
ir Pivaronas.
‘ Aš visą vakarą šokau 
ponia Insoda, p-le Grybas 
daugiausia, su tūla gražia 
graciozišką ponia.

—Dr. K. Draugelis.

su 
ir, 
ir

ką” ar mikstūrą gravitacijos 
•keliu paleisti.

O Stephens orkestrą vis 
grojo, poros vis sukos, kripia- 
vo; vyras savo žmonelę bu
čiavo (lucky Lotty!)...

maršas. Išsiri- 
r

Konsulas A. 
Justas Mackevi- 
viens kito žmo-

Detroitiečiai jiems 
patiko

Dr. K. Drangelio 
? linkėjimaig

Riaušės Paryžiaus gatvėse.

L**xS*į£

; 'mu m

“Mikado” patiko ko 
lonijų žmonėms

čieagos Moterų Klubo ba
liuje, atsisveikinant su konsu
lu ir p-ia Kalvaitienė, Dr. K. 
Draugelis pasakė trumpą pra- 
kalbėlę tokio turinio:

“Dear Consul, Madame Kal
vaitis and friends. At one time 
George Washington’s army 
officers mutinied. Arriving at 

į the scene Washington addres- 
sed them as follows:

“ ‘Gentlemen, you will 
permit me to put on my

• spectacles for I not only 
have grown gray, būt al- 
most blind in the Service of 
my country...’
“Tears rolled down the 

soldiers cheeks.
“Mr. Kalvaitis, although you 

may have to grow not only 
gray, būt almost , blind, not 
without tears in my eyes that 
I wish you to remain in the 
Service of your country. Ali 
my best wishes are with you. 
Gpod luck to both of you.”

kolonijų gerai pažino keletą 
“Mikado” artistų ir po vaidi
nimo jiems buvo malonu lai
kas praleisti. Užkandžiai buvo 
gardus, muzika gera. J. Ste
ponavičiaus orkestrą grojo lie
tuviškas polkutes, 

ouivvių I valcus 
pasiklau- Į kius. 

žino

Taupumas namuose
Sekmadieny, spalio 25 die

ną, atvyko svečių iš Ghicagos 
apielinkės kolonijų į Sokolų 
svetainę pamatyti ir į 
syti Naujosios Gadynės choro 
statomą
Svečiams ši operetė labai pa
tiko.

Choras 
vaidinimui, 
buvo pasirėdę japoniškais kos
tiumais, kartu su gražiomis 
dekoracijomis jie sudarė gra
žų ir spalv/ingą paveikslą sce
noj.

Nors 
viai iš 
Sokolų 
City, III.—Mrs. Anna Bublie
nė* ir jos usųąus . Anthony L. 
Bublis; iš Beverly Hills—Joan, 
Martha ir Viola Globis; iš West 
Pullman —- Frankis Kastas. 
Taipgi buvo Joseph Gustis iš 
Roseland. Lietuviai iš Calumet 
City taipjau buvo atvykę pa
matyti operetę “Vogtas čigo
nas”, kuri tapo suvaidinta 'So
kolų svetainėj kovo mėnesio 
29 dieną 1936 m.

Operetė . ir vakarėlis visiems 
labai patiko. Atsilankiusieji iš

operetę “Mikado”.

suktinius, 
ir amerikoniškus šo- 

Atsilankę svečiai susipa- 
su daugeliu chicagiečių.

— Jaunas Antanas.

Musų šeimininkių neatsar
gumas, negrąžinant tuščių 
pieno bonkų teisėtam savinin
kui, atneša tiesioginių nuo
stolių. Mat tokia bonka kai
nuoja apie penkis centus, ku
rią sudaužius ar numetus 
savininkas yra priverstas nu- » 
pirkti naują į vietą, o išlai
das priskaityti prie pieno kai
nos. Tokiu budu yra pake
liama pieno kainą.

Kad išvengti to pieno kai
nos, pakėlimo, kas taip skau
džiai atsiliepia į nepasiturin- 
čiųjų šeimų gyvenimą, reika
linga visos bonkos grąžinti 
groserninkui, ar tiesiai pieni
nei, žodžiu, tam iš ko ji gąų- 
ta, taip, kad tuo budu sutau
pyti bereikalingas išlaidas.

Pieno industrija deda visas 
pastangas kad visuomenę iš
auklėti taupumo, vengti berei
kalingo bonkų naikinimo. Tai
gi, dabar belieka patiems ko- 
stumeriams parodyti savo są
mojų. Apskelb.

Nepaprastos 
prakalbos

GAT. APIELINKĖ. — 
pat rinkimus įvyks sek- 

lapkričio 1 dieną,

gerai sumokintas
“Mikado” artistai

Brighton Parko piliečiai, Ka
stas ir Marie Andrėjauskai, 
spalio 13 dieną išvyko į De
troitą savo draugus, kaimynus 
ir gimines atlankyti. P-nas 
Andrėj auskas dar ne kartą ne
buvo matęs ; šio į miesto, p-nia 
Andrėj auskienę t apie 8 metus 
atgal yra buvusi ten. Taigi 
jiems buvo įdomu pasimatyti 
su artimais žippnėmis ir pasi
dalinti pergyyęųtąis ilgų me
tų įspūdžiais. )y

Pp. Andrėjauskai, nuvykę į 
Detroitą, apsistojo pas p-nios 
Andrėj auskienę^ giminaičius, 
Juozą ir Marijoną Lapinai- 
čius, 6138 Cpncord avenue. 
Pernakvoję, pavaišinti ir pa
mylėti, ant rytojaus nuvyko 
pąs Antaniną Povilaitienę, 9562 
Cordoni avenue. čia jie netik 
buvo nuoširdžiai vaišinami, 
bet p-nios Povilaitienės sūnūs 
Pranas išvežiojo juos po visus 
parkus ir aprodė Detroit mie
stą.

Vėliau pp. Andrėjauskai at
lankė Antaną ir Oną Bago- 
čius, 10441 Barron Street; 
taippat George ir Antonette 
Kavaliauskus, 6150 Concord 
avenue; Frank ir Anny Juzė
nus, 8910 Evelyn Street; pp. 
Bartininkus, ' 6183 Seminole 
avenue.

P-nas Andrėjauskas netikė
tai susitiko su savo parapijo
nu p. Bagočium. Daug atsimi
nimų, daug visokių kalbų kį- 
lo, ir taip nė juste nepajuto, 
kad visa savaimė prabėgo be
sisvečiuojant jiems pas vai
šingus detroitiečius. Pp. An- 
drejauskai jaučiasi smagiai, 
sugrįžę į Chicagą, ir nuošir
džiai dėkoja visiems draugams 
ir giminėms už malonų pri
ėmimą ir vaišės.

P-nia Andrėj aUskienė ir p. 
Bartininkas yra pp. Lapaičių 
sunaus Juozo krikšto tėvai-ku- 
mai. P-nas Andrėj auskas sa
vo laiku yra buvęs Joniškie
čių Kliubo narys ir rėmėjas. 
Andrėjauskai yra Naujienų 
skaitytojai ir draugiški žmo
nės. — R. š.

ir lijo, vis tiek lietu
sių kolonijų atvyko j 
svetainę: iš Caltfmet

18 
Prieš 
madieny, 
prakalbos J. Petrausko svetai
nėje, 1750 Union avenue. Pra
džia 2:30 vai. popiet.

Tai bus gera proga išgirsti 
darbininkiškus progresyviškus 
kalbėtojus. Išgirsime ką da
bartiniai rinkimai žada ir apie 
Ispanijos revoliuciją.

Tokios prakalbos retai ten
ka surengti šioj kolonijoj, to
dėl kiekvienas pilietis darbi
ninkas ar profesionalas, neski
riant pažvalgų, yra kviečiami 
atsilankyti. Laikas parankus, 
įžangos nebus. Kviečia ALDLD 
154, SLA. 129 ir LDS. kuopų 
bendras komitetas.

— J. Gelgaudas.
NAUJIENOSE 
GARSINKITĖS

ISPANIJOS CIVILIS KARAS

WPA pradė- 
šimtų Illinois 
ir miestelių

Pirkit labiau-sušvežnintų 
Old Golds Cigaretų vienų 
pakelį. P. Loriliard bendro
vė užmokės už du, jei Old 
Golds jūsų nepatenkins.

UŽKVIEČIAME VISUS I

Halloween Party
ŠEŠTADIENI,

Spalių-Oct. 31, 1936
George’s Tavern

837 West 34th Place
Prie įvairių gėrimų, bus keptas 
paršiukas, grybų ir kitokių ska
nėstų. GERA MUZIKA.

Kviečia Savininkai.

(gal 
su 

yra 
jus

Pasigirdo 
kiavo poros. 
Kalvaitis ir 
čius, pataikę 
ną porotis, buvo prieky ilgos
kolumnos, kuri Laumės Juos
tos varsomis (nuo ponių jupe- 
lių) driekėsi iš rytų iki va
karų salės horizonto. Čia vi
sai netikėtai ponia Kiras iš
kirto šposą; kai vyrai pra
dėjo supti kairįjį flangą, ji 
didžiausiu rožių bukietu pa- 
vyliojo ponią Kalvaitis deši
nėn. Taip mus ir perskyrė, 
nelyginant Mozė juros vande
nį. Norėjau protestuoti, bet 
pamanęs moteris einant de
šinėn — geroj on pusėn, nusi
raminau. Berods, vyrai savo 
žmonas gerbia, nepaisant kaip 
toli eina, by tik dešinėn (kuo
met negali sustabdyti).

štai vėl kas tai naujo: tat 
gyvasis vainikas; su rožių bu
kietu viduj stovi Kalvaitienė 
ir konsulas. Klubo preziden
tė, p. Kiras, pradeda atsisvei
kinimo su Kalvaičiais progra
mą ir prie garsiakalbio kvie
čia K. Steponavičių. Be ba
tono, švelniai rankomis Ste
ponavičius diriguoja orkestrai 
ir visi dainuojam: “Leiskit' į 
tėvynę, leiskit pas savus’’, 
“He’s a jolly good fellow”, 
“Hail, hail”, “Ilgiausių metų”, 
o poniai Kalvaitis sugiedojom 
“Let me call you svveetheart”. 
Tikslias ir trumpas atsisvei
kinimo kalbas pasakė adv. 
Vasalle, p. Rulis, ponia Lidy, 
p-lė Locius, ponia Narvid, pp. 
Mackevičius, Voidat ir aš pats. 
Visi liūdi, laimės linki, spau
džia Kalvaičiams ranką, o 
Kalvaitienė spaudžia gėles... 
prie krutinės. Kalba konsu
las: “...esu demokratas 
niudileris, K. D.) dirbau 
jumis eilę metų...skaudu 
jumis apleisti,.... bet aš
neužmiršiu....O jus pažadėkite
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UŽDĖJO PAMINKLĄ ANT DR. ALEKS.
L DAVIDONIO KAPO

A. Kalvaičiai Atsisveikino Su Kapu Ir Velionio Namais; 
Išvyksta Lietuvon

...Taip, žolynai Man Dabar 
Vienatinė Paguoda...

■ r •' ■

K. Jurgeknio Užrašas Ant
Paminklo

Tur būt tik dabar musų kon
sulas p. Kalvaitis ir ponia kon- 
sulienė tikrai įsitikino, kaip 
labai jų buvo visų mylimi ir 
gerbiami didžiulėj Chicagoj. 
Pasklidus žiniai, kad konsulas 
mus apleidžia, iš karto nenorė
jau tam tikėti. Dabar, deja, 
jau visi žinome, kad su lapkri
čio 1 diena ‘ Chicago neteks po
nų Kalvaičių.

Jiems išvažiuojant iŠ Chica- 
g( * prasidėjo eilių eilės išleis
tuvių. Vienas įspūdingiausių ir 
jaukiausių parengimų įvyko 
sekmadienį, spalių 25 d. p. Ony
tės Davidonienės name. Kaip 
žinom, artimi ir gražus drau
giškumo ryšiai rišo tas dvi šei
mas Kalvaičių ir Davidonių il
gus metelius.

Pereitą pavasarį Dr. Davido- 
nis mirė. Jo mirtį skaudžiai at
jautė šimtai draugų, o labiau
siai patys artimieji — intymus 
draugai, kurie turėjo malonu
mą ir privilegiją arčiau pažin
ti Dr. Davidonį. Tokių artimų 
asmenų būrį p. Davidonienė su
kvietė savo rezidencijon: pp. 
Kalvaičiai, Dr. ir ponia Juozai
čiai, p. A. Nausėdienė su duk- 
tere Felicija, pp. J. Rakščiai, 
pp. Mackevičiai (iš Riverside), 
pp. Byanskai, pp. Voigt ir gi
minės Dr. Bertash «su žmona, 
ir kiti.

Prie Dr. Davidonio kapo...
Susirinkę važiavo visi kartu 

s ii pp. Kalvaičiais atlankyti Dh 
Davidonio kapą. Diena lietinga, 
niūri. Privažiavus gražias Be- 
verly kapines, susitelkę nuėjom 
prie naujai supilto kapo. Dr. 
Davidonio mylima Onytė jau 
tą kapą papuošė gražiu pamink
lu. Pažvelgus į gėles ant kapo, 
į šaltą akmenį — rodos negali 
įsivaizduoti, kad tas, kurs kiek
vieną sutikdavo ir pasveikinda
vo su šilta šypsena — guli čia 
po žeme; kad ta kilnioji širdis 
nustojo plakus, jautus... šiame 
kape tiek daug palaidota: augš- 
tas protas ir mokslas, augšta 
kultena ir talentas. Mylimas 
vyras ir tėvas... ir nuoširdus, 
ištikimas draugas ir kilnus vi
suomenės vadas...

Atlankę kapą to reto žmo
gaus, Kalvaičiai atsisveikino su 
juo gal ant visadosj Vykome 
atgal į Davidonių svetingą na
mą.

Onytė Davidonienė, nežiūrint 
gėdulos, maloni ir svetinga. Ir 
valgių čia gausybė ir įvairių 
gėrimų. Stalą puošia du dideli 
tortai su užrašais: “Bon Vo- 
yage Antanui ir Bronei Kalvai- 
čiams”. Susėdus vakarieniauti, 
prasidėjo tikrai draugiškas pa
sikalbėjimas, • o neišsemiamo 
sąmojaus pp. Mackevičia ir 
Rakštis visus skaniai prijuoki
no. P-as Byanskas ir pats p. 
Kalvaitis gražiai paskambino 
pianą. ',

Taip ir praleidome keletą ma
lonių valandų tame name, ku
riame tiek daug žmonių jau 
yra viešėję. P-ios Davidonienės 
dvi malonios dukrytės, Vanda 
ir Gloria, gražiai savo mamytei 
asistavo svečių priėmime.

P-nų Kalvaičių asmenybė 
daug davė Chicagos lietuvių 
draugijai. Apie juos spietėsi Vi
si, darėsi draugingesni, arti
mesni. Jų misija gyvenime yra 
būti diplomatais. Jie turi kaip 
tikėtas ypatybes, kurios diplo
matams reikalingos. Ir takto it 
tikro, ne dirbtino, nuoširdumo 
pas juos nestoka: draugiški, 
aukštai kultūrinti ir išlavinti, 
demokratingi ir didžiausioj lie
tuvių kolonijoj — Chicagoj —r

jie buvo nepamainomi. Nežiu- 
nnt srovių-srovehų su visais 
gražiai sugyveno ir išlaikė rei
kalingą “dignity”, atstovo vie
tai priklausančią.

Dar busiu keliose pp. Kalvai
čių išleistuvėse ir nors trumpai 
stengsiuos apie jas parašyti.

Rep. N-ia.

Dr. Yovaish ir Aldo
na Bernotas — Dr ir

Mrs. Yovaish
Vedasi Konsulate- sekretorė ir 

Rockford, III., gydytojas

Lapkričio 15 d. suskambės 
vestuvių varpai, sujungdami 
šeimyniniam gyvenimui Lietu
vos konsulato sekretorę, p-lę 
Aldoną Bernotaitę-Bernett ir 
Rockford, III., gydytoją, Dr. 
Walter JovaiŠą-Yovaish.

Busimasis jaunasis yra dar 
jaunas 'profesionalas, kuris jau 
spėjo pasižymėti rockfordiečiy 
tarpe. Jis yra užsitarnavęs jų 
paramą ir pagarbą.

Jaunoji, p-lė Bernotaitė, jau 
kelintus metus dirba Lietuvos 
Konsulate Chicagoj e už sekre
torę. Veikli SLA Moterų kuo
poje ir kitose organizacijose. Ji 
yra sesutė dainininkės, Barbora 
Darlys-Drangelienės.

Busimiems pp. Yovaišams —■ 
laimingo gyvenimo!

Tai bent pečius-kepk 
kad ir pusę jaučio 

iš karto
Lietuviams nebereiks važiuoti į 

laukus kepsnių ieškoti

BRIDGiEPORT. — Lietuvių 
Auditorijos name p. J. Janeliu- 
nas, savininkas ■' Sub-Way Inn, 
pabūdavo j o didelį pečių “spare- 
ribsams” kepti —(Barbeųue). 
Pats pečius padarytas iš baltų 
šlifuotų, blizgančių plytų ir vi
sai nepanašus į jokį pečių. Pir
mą kartą pamačiusiam reikia 
paklausti kas per mašina tas 
baltas mūras skiepo kampe. Ka
minas tam pečiui išvarytas net 
42 pėdas į augštį. Galima kepti 
ti kad ir pusę jaučio iškarto.

Victor Bagdonas , moveris, 
turi gavęs kontraktą parūpinti 
beržo ar aržuolo malkų, kad 
pečius tinkamai ir skaniai “Rib- 
sus” iškeptų. Dabar bridgepor- 
tiečiai turi savo tikrą “Barbe- 
que” lietuvių Auditorijoje, to
dėl nereikės važiuoti į laukus 
kepsnių ieškoti.—VBA.

Turtingas brokeris 
sunkiai sužeistas 

. '■ • 4 *

Albert C. Meyer 53 metų, 
turtingas Chicagos brokeris ir 
Michael Reese ligoninės trustisų 
prezidentas, tapo sunkiai su
žeistas automobilio nelaimėj 
ties Parkshore Hotel, 1755 East 
55 Street, kur jis gyvena.

Meyer ką tik išlipo iš auto
mobilio ir ėjo aplink mašiną j 
šaligatvį, kai kita mašina, ope
ruojama moters, permušė jį 
ant žemės.

Moteris kaltininkė pavažiavo 
nu‘o nelaimės vietos kokią šim
tą jardų, sustojo paskui pasuko 
automobilį į skersinę gatvę ir 
nuvažiavo. Vėliau ta mašina 
rasta palikta prie Palm Grove 
Inn, ties 55 gatve.

Nušovė tavernos me- 
nedžerį

Du maskuoti galvažudžiai, 
vienas kurių buvo ginkluotas 
nupieluptu šautuvu, o kitas ma-

points are very important:
1. ) Mandatory į neutrality 

laws to embargo mu’nitions, 
loans, credits, and essential 
matierials of ^arfare to ’ail 
nations at war.'

2. ) Beciprocal trade agree- 
ments including all nations. 
Those agreements will oppose 
the evils of economic nation- 
alism, and' will assure sučh 
access to raw materials and 
markets as is necessary for 
the welfare of the peoples of 
the worl<j.

3. ) Peaceful settling of In
ternational disputes through 
the World Court and the prin- 
ciples of the Kellogg Pact.

4. ) Nationalizing the muni- 
tions industry and taking the 
profits out of* war and pre- 
parations for war.

5. ) Firm opposition to uni- 
versal conscription of labor 
and all other man-power. Such 
conscription is 
the
Plan — fascistic child of our 
War

6. ) 
and navy to the size needed
to protect Continental United 
States. Since our present big 
navy policy provokes navai 
competition, restricting 
navy to “home defense” 
is the first step toward 
versal totai disarmament.

Unless we battle for civiliz
ation by fightihg vigorou‘sly 
and intelligenfly for peace 
now, we shall soon be forced 
to help destroy civilization by 
being drafted for war.

advocated by
Industrial Mobilization

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE

tkįjrtiu yra vedanuu tiktla pagelbsti matų tkaitytojamt miratK kur gaUma uuipirk9i 
įvairių paprastų tr Mpaprattą daiktų, intaiių ir reikmenų. Jeigu U telpančių čia ekelbimų 
nagalita eueiraeti ką teikei, pajaukite Naujiena*, Canal 8500^ ir, klamūia 9iuda įedfirčįe, 
Čia lųe gamita informacijų, jeigu tik jų buj galima gauti.

and the archbishop of Canter- 
bury brought Lady Jane to.

the government of the United 
States.” A few arrests, per- 
haps even the death of a few 
fascist plotters — those 
effectively head off a 
war in this country.

Ek-Mv. Fovvler
WASHINGTON, D. C. — 

Bobby Fowler (20 mėnesių am
žiaus) balandžio mėnesį išgėrė 
chemišką skiedinį, kuris su
traukė gerklę. Buvo padaryta 
operacija, kad gerklė visiškai 
neužsitrauktų. Dabar Bobby 
nuolat turi ryti guminį kamuo
lį. kuris išplečia jo gerklę. Il
gainiui daktarai sako, gerklė 
visiškai pasitaisys.

and Navy departments.
Restricting our army

our 
size 
uni-

šininiu šautuvu, atsilankė į 
Charlotte’s Cocktail Lotfnge, 
7275 Milwaukee avenue, Niles 
miestely, ir nušovė tavernos 
menedžerį Adolphe Anzone 32 
metų. Bartenderis tapo pašau
tas į koją, gi kostumerių tuo 
laiku tavernoj nebuvo. Galva- 
žudystė papildyta antradienio 
vakare.

THE W()RLI) AT 
A GLANCE

by Dr. E. G. Peters

Fighting for Peace 
Smelling Salts, Please 
Crush the Fascists

will 
said 
war 
the

“Another general war 
destroy civilization,” 
Lloyd George, England’s 
premier, at the end of
World War. With war f ar more 
deadly and destructive today 
than it was in 1918, and with 
Europe marching down the 
highway to Mar’s red battle- 
field, believers in civilization 
should fight for peace.

In such a fight, these six

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

“The smelling salts, pleasė!” 
cried the archbishop of Can- 
terbury. “Lady Jane South- 
down has fainted; Mrs. Wally 
Simpson justoištared at her. 
She’s the bražeft hussy who 
has bewitched'? our innocent 
king with thd1 evil eye,” he 
explained angUly.

“Lady r Jk'nė*š just iJ<plAiii 
jealous,” replied young Lord 
Henry WorthiHgton, as he ac- 
commodatingty sent his ser* 
vant for the Šalis. Tlien to a 
boon ■ compaA^Hf^'he observed, 
“Wally*s a ' neht filly. Davįd 
certainly knowš his women.”

“She do my sore eyes good,’^ 
šAid one workingman to dh- 
other as they caught a glimpse 
of Mrs. Simpson while pass- 
ing, “I ain’t got no fault t’ 
find with ’er.”

“An’ if the king wants t’ 
marry ’er, that’s ’is business, 
ain’t it?” replied his fellow 
workman. “I’d go fer ’er, if 
I wus ’im.”

“Yuh said a mouthful, as 
they put it in America, Them 
bishops ’ad ought t’ keep their 
noses out of the king’s privatę 
life. They got ’ntff t’ do run- 
nin* the church an’ keepin’ 
sinhers out o’ heli.”

Meanwhle, aš the workmen 
passed by, Lord Henry’s ser- 
vant fetehed the smelling salts,

With the November election 
in the Roosevelt bag, are rich 
reactionaries backing Rev. 
Gerald L. K. Smith, who an- 
nounces 4bat he is forming a 
fascist organization to “seize 
the gov^nment of the United 
States?” Fascist Smith claims 
that in New York alone he 
has 40 financial backers, one 
with a yearly income of $280,- 
000. Without hope of ever 
gaining control of the govern
ment by ballot, these fascists 
are ready to plunge our count
ry into terrible 
gain control by

That’s exactly 
Franco and his 
are striving to 
with the avowed aid of Ger-1 Vienintelis lietuvis pardavėjas Buick 
many, Italy, and Portugal. If 
the Spanish republican govern- 
ment of President Azana had 
acted promptly and courageous- 
ly, it would have arrested and 
shot Franco, Molą, and other 
ringleaders of the revolt as 
traitors. The swift execution 
of a handful of plotters agąinst 
;fhe Spanish government wou*ld 
have saved thousands of lives 
and millions of property.

If it has learned anything 
from Spain’s terrible mistake, 
our government will imme- 
diately crush any fascist orr 
ganization intending to “seize

civil war to 
bullets.
what Gieneral 
fascist rebels 
do in Spain,

PADĖKAVONĖ
A. t A.

MOTIEJUS GREGONES
kuris mirė 18 d. Spalių ir pa
laidotas tapo Spalių 21 die
ną, o dabar ilsis Tautiškose 
kapinėse, amžinai nutilęs ir 
negalėdamas • atsidėkavoti 
tiems, kurie suteikė jam pas
kutinį patarnavimą ir palydė
jo jį į tą neišvengiamą amži
nybės vietą.

Mes atmindami ir apgailė
dami jo prasišabnimą iš musų 
tarpo, reiškiame giliausią pa
dėką dalyvavusiems laidotuvė
se žmonėms ir suteikusiems 
vainiftus draugams. . Dėkavo- 
jame graboriui J. Butkus and 
Co., kuris savu geru ir man
dagiu patarnavimu garbingai 
nulydėjo jį į amžinastį, , o 
mums palengvino perkęsti nu
budimą ir rūpesčius, dėkavo- 
jame Rūtos Draugystei No. 1, 
kuri suteikė grabnešius, gėlių 
aukautojams, /taipgi širdingai 
dėkavojame giminėms, kuri® 
atvyko iš Rockfordo ir paga
lios dėkavojame visiems daly- 
vausiems laidotuvėse žmo
nėms; o tau musų mylimas 
Broleli—sakome: ilsėkis šaltoj 
žemėje.

Nubudę liekame, 
Sesuo Ona Koncus, Brolis 

Martin Gregones ir 
Giminės.

will 
civil

Kiekvienas Old Golds ci
garetę pakelis suvyniotas į 
dvigubą cellophane — dvi 
eilės cellophane — neper
merkiamą—aukščiausios rų- 
šies.

• KRAUSTYTOJAI — 
MOVERS

JULIUS WELICHKA
Pigiausias lietuvis perkraustyto- 

jas Chicagoj, nedaro skirtumo kaip 
toli dieną ar naktį, priimu senus 
rakandus už darbą, pristatau ang
lis, kas kokias nori. Reikalui atėjus 
pasaukite tel. Republic 8718. 

2507 West 69th St.

dvigubą cellophane

• AUTOMOBILIAI IR 
AUTO MEKANIKAI
šiame skyriuje skelbiama tik tie 

automobiliu pardavėjai ir 
kanikai, kurie kiekvienam 
teisingą patarnavime ir 
pataiso automobilius,

auto mv- 
užtikrina 
geriausia

Milda Auto Sales
ir Pontiac automobiliu- 

DOMININKAS KURAITIS
806 West 31-st Street 

Victorv 1696

• ANGLYS—COAL

5352 Sa.LoNG Avr 
TSU RKPUBUIC Z MO2.

Pocahontas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau $7.40 tonas 

Smulkesni $7.15 tonas.

JrJaVJLV OJLUIJIVO

CONRAD’AS PHOTOGRATAS
420 West 63rd Street 

Jaunavedžiams duoda $5.00 gražią 
dovaną. Moderniškų Vestuvių Pavei
kslų tuzinas $12.00.

Tel. Enrlewood 5888—5840

PIRKITE ANGLIS DABAR 
CHERNAUSKAS COAL CO. 

1900 S. Unon Avė. Tel. Canal 2183

• RANKDARBIAI— 
FANCY GOODS SHOP

Auburn Fancy 
Goods Shop 

Mes darome hemstitehing.
3108 SO. HALSTED STREET

BEAUTY SKOPS 
—Grožio Salonai

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

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

rantuotas.
Dėl sutarties pa
šaukite telefonu: 
BOUlevard 7459

MISS. ESTELLE SLOTKUS

Bams Studio 
VISOKS FOTOGRAFISKAS 

DARBAS ATLIEKAMA 
3200 So. Halsted St 

Calumet 4258 — Res. Yards 5034

RESTAURANTAI

UniversaI restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 8670.

Salutaras Drug & 
Chemical Co.

Salutaro Biteris yra vienas iŠ ge
riausių Biterių ką šiandien randasi 
ant marketo. Jis žinomas kaipo ge
ra gyduolė dėl vidurių ar kitų ne
smagumų. Plačiai yra parduodamas 
aptiekose ir vartojamas Tavernose 
geras gerti su degtine ir be degtinės. 
Reikalaukite visi ir visados Saluta
ras Biterio. Palaukite telefonu 
Canal 113$.

639 West 18th St.
CHICAGO, ILL. ‘

• 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
21-st PLACE TAVERN

& RESTAURANT
Steikai pprčiapai ir kiti šilti rak

iai, Pabst Blue Ribbon on Tap alus,vi
sokios geros rųšies degtinės ir savi
ninko vardu A. Stukas Tony’s Pri- 
vate Stock degtinė ir cigarai. San 
vininkai—

ANTANAS IR AGNĖS STUKAI
701 W. 21st Place

TeL CANAL 7522.

fe
FRANCES RACIONAS

Persiskvrė su šiuo pasauliu 
Spalių 27 d., 6:00 v. ryto, 1936 
m., sulaukus 19 m. .amžiaus, 
gimus Chicago, III.

Paliko dideliame nubudime 
motiną Marijona po tėvais 
Smolinski, tėvą Antaną, 2 bro
lius Joseph ir William, senukę 
Elzbietą Smoljnskienę, 3 te
tas ir daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas randasi 
3538 S. Emerald Avė. Tel. 
Boulevard 6936.

Laidotuvės įvyks Subatoj, 
Spalių 31 d., 8:30 vai. ryto iš 
namų į Nativity. 37th St. ir 
Union Avė., parapijos bažny
čią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionės sielą, o 
iš ten bus nulydėta i šv. Ka
zimiero kapines.

Visi A. A. Franeą Kačionas 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliuclę liekame,
Tėvai, broliai, seserys, senute 

ir gimines.
• Patarnauja laid, dir, S. P. Ma
žeiką, tel. Yards 1138.

• UGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentiški gydytojai, o ne stu

dentai, teikia patarnavimą. 
Išima tansilus. Ekzaminuoja akis, 

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

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 South Kedzie Avenue 

TeL Lawndale 5727,

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

3329 S. Lituanica Avė.

Tony Strainis Tavern
372 East 71st Street

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

872 East 71st Street
, Tel. Stėwart 6203.

MARIJONA ANDRYONIENĖ
(po Pirmu Vyrų Lutkevlčienė)

Persiskyrė sų šiuo pasauliu Spalių 27-tą dieną, U-tą valandą 
ryto, 1936 m., sulaukus pusės amžiaus, gimus Lietuvoj, Suvalkų 
Red,, Marijampolės apskr. ir parap., Puskalnių kaime.

Paliko dideliame nubudime dukterį Oną ir žentą Motiejų Gri- 
malus, sūnų Julijoną ir* marčią Mabel Lutkevičius, anukus Juli
joną Jr., ir Joyce Lutkevičius, švogerį Motiejų šivoką, sesers 
dukteris Matildą Bučinskienę ir Marijoną Kavaliauskienę, gimi
nes Marijoną Rabadauskienę, Matildą Stankienę, Eleną Kiržgal- 
vienę ir jų šeimynas ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas randasi Masalskio koplyčioj, 3307 Lituanica 
Avenue. i '

Gyveno po antrašu 919 West 35th St.
Laidotuvės -įvyks šeštadienį, Spalių 31-mą dieną, 9-tą valandą 

iš ryto iš koplyčios į Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už velionės sielą, o iš ten bus nu
lydėta į šv. Kazįmiero kapines.

Visi A. A. Marijonos Andryonienės giminės, draugai ir pažys
tami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

■f • . - i

Nubudę liekame,
Duktė, Sūnūs, ~ žentas, Marti, Anūkai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja Laidotuvių Direktorius A. Masalskis, 
Telefonas Batflevard 4139.

• MEZGIMO DIRBTU
VES—Knitting Mills
THE BRIDGEPORT KNITTING 

MILLS
F. Selemonavich 

504 WEST 33-RD STREET 
Sveterių krautuvė atdara kasdieną— 

ir vakarais ir sekmadieniais. • 
Telefonas Victory 8486

Siunčiam G*Im Telerrumu | VImm 
Fannulin Daliu 

LOVEIKIS
KVfETKININKAS

Gėles Vestuvėms. Bankietams 
ir Pagrabams

3316 So. Halsted St
Tel. BOUlevard 7314

ILaidotuvių Pirektoriail

E
 JUOZAPAS A
UDĖIKIV

IR TĖVAS |> 
REPublic 8340

Jos. Jacikas Tavern
Pranešu visiems draugams ir pažįs
tamiems, kad esu Tavern biznyje. 
Musų užeigoje visados randasi geros 
rūšies degtinė, vynas, Ambrozia alus, 
cigarai ip cigaretai. Žuvis penkta
dieniais veltui ir muzika šeštadie- 
nais. Užprašome visus draugus ir 
pažįstamus atsilankyti į musų nau
ją užeigą.

JOS. & PAULINA JACIKAI, 
Savininkai

6556 S. State St. tel. Englewood 2792

Golden Gate Buffet
Geriausios rūšies dagtinė, vynas, 
Pabst Blue Ribbon alus ir cigarai. 
Penktadieniais žuvis veltui. Muzika 
ir mandagus patarnavimas.

RAPOLIS RUBRIKAS ir 
MACK VALINČIUS, 

Savininkai.
Tel. Lafayętte 4296 
4070 Archer Ava. ,

NAUJIENOSE
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Už Ką Lietuviai Balsuos
Į Prezidentus

ROSELAND ................. 120 7 — 8 1 — 1
BRIDGEPORT ............   21 2 1 — — — —
HARVEY, ILL. ...............  20 — -r- — —

ROSELAND ................. 120 7 — 8 1 — 1
RRIDGEPORT ......   21 2 1 — — — —
HARVEY, ILL. .......  20 — — — ^ — —

Viso šiandien .............. 161 9 18 1 — 1

Buvo paskelbta ....... 1830 159 54 49 11 3 1

VISO ..................... 1991 168 55 57 12 3 2
Vakar “Naujienoms” buvo 

priduotas pirmas didelis pluoš
tas šiaudinių balsavimų baliotų 
iš Roselando. Balsai buvo su
rinkti United Lithuanian Poli- 
tical Club of the 9th Ward su
sirinkime, kuris įvyko antradie
nio vakare Visų šventų parapi
jos salėje. Tos skaitlinės šian
dien yra skelbiamos.

loji organizacija save skaito 
bepartyviška, bet jos valdyboje 
yra didžiumoje republikonų ša
lininkai. Pirmininkas yra P. 
Barscheack, žymus lietuvių re
publikonų veikėjas, kuris pa
staruoju laiku pasakė kelias 
kalbas per radio Republikonų 
Partijos vardu.

Antradienio susirinkime kal
bėjo keli atstovai iš republiko
nų partijos ir vietos aldermo-

Šiandien Atvyksta p.
Kalvaičio Vietinin
kas Dr. Bagdonas

Laikinai eis Chicagos konsule 
pareigas; žadąs atvykti Gus
tainis.

šiandien iš Washihgtono at
vyksta Dr. Mykolas Bagdonas, 
Lietuvos atstovybės sekreto
rius. Jis laikinai eis Chicagos 
konsulo pareigas, kol iš Lietu
vos neatvyks tai vietai paskir
tas diplomatas.

Buvęs konsulas, Antanas Kal
vaitis, buvo atšauktas trumpą 
laiką atgal. Jis apleidžia Chi
eago šį sekmadienį ir vyksta 
Washingtonan į svečius pas mi- 
nisterį, pulk. P. žadeikį.

Nors tikrai nežinia, kas bus 
A. Kalvaičio nuolatinis vieti
ninkas, eina kalbos, jog atvyk
siąs V. Gustainis, buvęs “Lie
tuvos Aido” redaktorius, o, pa
skutiniu laiku, to laikraščio ko
respondentas Varšuvoje.

A. Kalvaitis Chicagoje išbu
vo apie aštuonis metus. Per tą 
laikotarpį jis įgijo daug pažin
čių ir nuoširdžių draugų.

Per paskutines dvi savaites 
nei p. Kalvaitis, nei p. Kalvai^ 
tienė, turbut, neturėjo nei vie
no liuoso vakaro — kasdien 
jiems yra rengiamas ar tai va
karienė ar tai vakarėlis. Drau
gai nuoširdžiai su jais atsisvei
kina. Gailisi, kad išvažiuoja.

GIMTADIENIO ir HALLOWE’EN P ARTY 
ir 55 Metų Aamžiaus Sukaktuvės įvyks 

šeštad. ir Sekmad., SPALIŲ 31 ir LAPKR. 1 
EDDY’S TAVERN

2643 WEST 71st STREET
Kviečiame visus draugus, pažįstamus ir gimines atsilankyti ir sma
giai laiką praleisti kartu su mumis. Bus gera muzika—Skanus užkan
džiai veltui. Kviečia KLEMENSAS WASKELIS, Savininkas.

3427

Didelis Išpardavimas
DABAR 'EINA

PAUL LEASES Krautuvėje
Vyriški Džeketai, skuriniai, vilnoniai ir meg- 
stiniai. Kainos nuo $3.95 ir augščiau. Kelnės 
darbinės ir šventadienės nuo $1.00 iki $7.50.

Didelis pasirinkimas vyriškų rūbų pas

PAUL LEA$ES
South Halsted Street

(Prieš 34th Place) ’ ‘

nas, republikonas Lindell.
šiaudiniai balsavimai tame 

susirinkime davė sekamus re
zultatus:

Rooseveltas — 120
Landonas — 7
Browder — 8
Lemke — 1
Colvin — 1.
Pridėtoji lentelė paduoda pil

nas vakar dienos skaitlines ir 
sumų visų balsų surinktų nuo 
pat balsavimo pradžios.

Balsavimas pasibaigs šį šeš
tadienį, tad visi tolimesnių lie
tuvių kolonijų korespondentai 
yra prašomi prisiųsti visus re
zultatus nevėliau penktadienio, 
nes kitaip jų nebus galima su
naudoti. Nevėliau tos dienos 
prašomi “atsiskaityti” ir visi 
Chicagos ir apielinkių kores
pondentai.

Du Pavogė $400 Iš 
Lietuvių Anglių 

Sandėlio
Apiplėšė Cicerietį Adomą 

Bernadišių

-------------
“N.” Pietus Kalvaičiui

Vakar po pietų Littlė Bohe- 
mia valgykloje įvyko “Naujie
nų” surengti pietus ponui An
tanui Kalvaičiui. Be gar
bės svečio, dalyvavo “Nau
jienų” organizacijos nariai, 
Red. P. Grigaitis, M. Jurgelo- 
nienė, pp. K. ir J. Augustai, K. 
Jurgelonis, K. ir N. Gugiai, T. 
Rypkevičia, A. ir J. žymontai, 
Dr. A. Montvidas ir A. Vaiva
da.

Kviečia socialistus 
partijos mitingui
Kad sumobilizuoti balsavi

mų dabotojus ir kad aptarti 
industrinę ir kitokias kriptis 
darbininkų klasės tarpe, visi 
Cook kauntės socialistai, turin
tys narystės kortas, yra kvie
čiami dalyvauti partijos narių 
mitinge, kurs įvyks sekmadie
nį, lapkričio 1 dieną, Pocket- 
book Workers Union salėj, 2 
augšte, 417 So. Dearborn st. 
Mitingas prasidės 2 valandą 
popiet.

Įspėja apie difteriją
Dr. Frank Jirka, valstijos 

sveikatos departamento galva, 
įspėja Chicagos ir Illinois vals
tijos gyventojus, kad ir mažiau 
dabar yra susirgimų difteriją, 
bet jie šiemet esą rūstesni, negu 
kitais metais būdavo. Iki šiol 
šiemet iš kiekvienų aŠtuonių su
sirgusių difteriją vos vienas mi
rė.

NAUJIENOS, Chieago, III.

INDEPENDENCE, Mo. — Katė, kuri auklėja tris jaunas vo- 
• - veraiteš.

Lietuviai ir lietųyai- 
tes paėmė leidimus 

vedyboms
šie lietuviai ir lietuvaitės iŠ 

siėmė laisnius (leidimus) ve 
dyboms:

Joseph Kuinus 45 m. ir Stel- 
la Cook 40 m.

Andrew Sliva 22 m. ir Anne 
Milacius 18 m.

John Dragas 23 m. ir Helen 
Janit 21 m.

Steve Venetis 36 m. ir Do- 
rdthy Petrie 19 m.

Morton Laznis 35 m. ir Jea- 
nette Rosenthal 35 m.

Lilijai Baronaitei šią 
savaitę didžios 

sukaktuvės
Ji bus — “Slveet Sixteen”

CICERO. — Du ginkluoti plė
šikai šios savaitės pradžioje 
apiplėšė lietuvio Adomo Bema- 
dišiaus anglių sandėlį. Jie pabė
go atėmę nuo savininko ir vie
no darbininko, ir iškraustę iš 
saugios kasos $400 grynais pi
nigais.

Užpuolimo laiku sandėlio ofi
se, prie 16th street ir 49th Ct., 
buvo tiktai savininkas,, A. Ber- 
nadišius ir pagelbininkas, Ch. 
Laurintas, 4937 W. 18th Street.

Įsigavę vidun, plėšikai atsta
tė į juos revolverius. Užkaman- 
davojo rankas iškelti ir atiduo
ti ginklus. Savininkas paaiški
no, kad ginklų neturi. •

Privertę ir jį ir darbininką 
atsigręžti; kad negalėtų gerai 
įsižiūrėti į jų veidus, piktada
riai ėmė pinigus graibstyti. 
Viską susirinkę, jie susėdo į 
juodą Fordą, kuriame lauke 
trečias kolega, ir nuvažiavo.

A. R.

Automobilistų 
dėmesiui

I ■ ■■■■ll I —

Chieago Motor Club prane
ša, kad aplikacijos 1937 metų 
automobilių laisniams galima 
gauti kliubo patalpose adresu 
66 East South Water street. 
Kliubas įspėja asmenis, kurie 
nori gauti 1937 metams tuos 
pačius automobilių numerius, 
kuriuos jie turėjo 1936 me
tais, paduoti aplikacijas lais
niams pirm gruodžio mėnesio 
1 dienos šių metų. Norėdami 
paduoti aplikacijas, automobi
listai turi atsinešti ir savo ma
šinų registracijos kortas.

Dar kartą pardavė 
“caro” pažibas

Trys vyrai praėjusį antra
dienį pardavė p-niai Daniel Side- 
man, 837 Ainslie streėt, blizgu
čius kurie, vyrai pasakoja, pri- 
klausię buvusio Rusijos caro 
Nikalojaus karūnai.

Blizgučiai <tikrai gražiai ži- 
jbejo, bet kai ponia Sideman 
užmokėjo $1,000 už juos ir kai 
pardavėjai dingo, tai ji patyrė, 
kad tie jos pirkti “daimontai” 
buvo ne kas kitas, kaip tik 
gražiai nušĮifuoti. paprasto stik
lo šmoteliai.

Areštuotas buvęs 
Ceponės bendras 

I

Policija areštavo Tony Ca- 
pezio, kurs kadaise buvo but- 
legeris Caponės gengės narys ir, 
kaip nužiūrima, paskilbušioj Va
lentine dienoj buvęs viens iš ek- 
zekutorų nudaigojusių sęptynius

BĖVERLY.Jaunutei Li
lijai Baronaitei, 8605 South 
Marshfield avbrfue, šie metai 
labai svarbiu.f). Netrukus ji 
pabaigs High school ir pradės 
braustis per universitetų ka- 
taliogus ieškodama kelių toli
mesniems mokslams. Negana 
to. Šiemet, tikriau pasakius, 
šią savaitę, ji sulaukia sukak
tuvių, kurios yra labai svar
bios kiekvienos jaunutės mer- 
gitės gyvenime.

Už kelių dienų — ji bus 
“sweet sixteen”!

Vakar vakare tos sukaktu
vės buvo atšvęstos vakarėliu, 
kuriame dalyvavo visi Lilijos 
draugai. O jų yra daug.

Lilija Baronaitė yra duk
relė' “Naujienų” redakcijos 
nario, Kazimiero, ir Michali- 
nos, Baronų. —R.

Morano gengės narius garaže. 
Tūlas Steve Alexander įtaria, 
kad Capozia su trimis kitais 
vyrais atėmęs iš jo, Alexande- 
rio, $1,000 pinigų, kuriuos jis 
buvo ką tik iš Bank of Neaples 
pasiėmęs. *;

F“ M’OOO OO-3^
DOVANŲ!

Mes kai tik užpirkome mil
žinišką kiekį geros 
MALEVOS 

ką nacionalė ’ grandinihė krautu
vių grupe dabar parduoda visur 
už $2.59—Musų kainos $«| OE 
nuo dabar už galioną ■ «-WW 

—visos spalvos fląt ir gloss. 
Aukščiau paminėta dovana bus 

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

dyleriai Chicagoje.
U. S. teismai ir apdraudos kom
panijos yra musų reikmenų šal
tiniai.
Langų Stiklai už Yi 

Kainos
PAINT EXCHANGĖ
1557 MILWAUKEE AVĖ.

6836 SO. HALSTED ST.
2274 ELSTON AVENUE. 

Skyrius, KENOSHA, WIS.
Visi telefonai-ARMitage 1440.

Jis nedingęs ir jis nė 
Jonas Paukis-

bet Jonas Paukštis

BRIGHTON PARK. — Kai 
kurie liudininkai šeštadienio 
automobilio katastrofos, 'ku
rioje žuvo lietuvaitė Agnės 
StonČius, ir policija, skundė
si, kad dingo, pražuvo vienas 
iš sužeistųjų. Pasirodė, kad 
jisai netik kad ne dingo, bet 
jį ir labai lengva atrasti.

Jiems jaunuolį buvo sunku 
surasti greičiausiai dėlto, kad 
turėjo iškraipę jo pavardę. Ji 
nėra “Jonas Paukis”, kaip sa
ko policijos protokolas, bet 
Jonas Paukštis. Jis gyvena 
adresu, 4316 South Maple- 
wood avenue.

Jaunuolis yra Dr. A. J. Ma- 
niko, 4060 Archer avė., prie
žiūroje. Jis taipgi buvo su
žeistas nelaimėje.

Automobilis suvaži
nėjo jauną lietuvaitę

BRIDGEPORT. — Jauna, 21 
metų lietuvaitė, Ann Lunas, 
2919 Emerald avenue, šios sa
vaitės pradžioje buvo suvaži
nėta automobilio. Prie 31-mos 
ir Halsted ją kliudė automobi
lis, kuriuo važiavo vienas 
Frank Senese, 3157 Princeton 
avenue.

Sužeistoji turi klerko dar
bą.

Dvigubas cellophane su
vyniojimas labiau-sušvelnin- 
tų Old Golds cigaretę neša 
jums Old Golds rinktinio 
derliaus tabako geriausiose 
sąlygose.

CLASSIFIEDADS
_______ Automobiles_______

PARDUOSiitJ automobilį La 
Šalie sedan, labai gerame stovyje, 
mažai vartotas, savininko vartotas 
visą laiką. Parduosiu pigiai.

627 W. 18th St. į bučernę.

Business Service
Biznio Patarnavimas

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted St. 

Victory 4965

VICTOR BAGDONAS
Apskaitliavimas dykai
Local and Long Distance 

Furniture and Piano Movir.g 
3406 So. Halsted Street

Phone Yards 3408

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

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

Leonas Roofing Co. 
3750 Wallace Street 
Tel. Boulevard 0250

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

LANDLORDS BURBAU OF 
CHICAGO, Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951 
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 metu.

GREITAS PATARNAVIMAS 
Skolinam 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

Skelbimai naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Nauj’ienos 
yra naudingos.

....... " ■ « > 
Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lietu
viai įgyja naudingų 
žinių ir gerų pamo
kinimų.

COAL
_________ Anglys_________
ANGLYSI ANGLYS!
AUGšTOS RŪŠIES NORTHERN 

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

Pašaukite dieną ar naktį 
Telefonas KEDZIE 8882

Financml
. Fiuansai-Paskolos ,

MES PERKAM 
MORTGIČIUS

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

Franklin 0576 

mrniture & Fixtures 
Rakandai-įtaisai

SAUGIOJI ŠĖPA TINKANTI DĖL 
OFISO ARBA KITO BIZNIO PAR
SIDUODA LABAI PIGIAI DĖL 
STOKOS VIETOS NAUJIENOSE. 
DĖL INFORMACIJŲ PAŠAUKITE: 

CANAL 8500.
—O—

$25,000 Naujų Rakandų Pardavimui 
Nematytomis kainomis — Prieina

momis išlygomis.
$100 Importuoti ir Amerikoniški 

kaurai .............. $15—$20—$25
$150 Amer. Orient kaurai $30—$85 
$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—Nedčlioj iki 5 v.v. 

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 So. Ashland Avė.

IŠPARDUODAME BARU FIKCE- 
RIUS, visokio didžio su Coli Baksais 
ir sinkom. Taipgi Storu fikčerius dėl 
bile kurio bizuio iškaitant svarstyk
les, registerius ir ice baksus. Casb 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu pirkaite kitur,

S. E. SOSTHETM & SON« 
.1915 SO. STATE STREET.

CALumet 5269. 
(Naujoj Vietoj)

Situation W ant e d 
Darbo Ieško

IEŠKAU darbo už bartenderį, esu 
patyręs per 15 metų, esu teisingas 
ir nepijo'kas. Galiu tvarkyti visą 
biznį. 627 West 18th St. į bučernę, 
arba telefonuokite Canal (0CĄ13.

Personai 
Asmenų Ieško

. TONY SELECKIS paieško pus
brolių Antąno ir Prano Bernotų. 
Šilalės valsč., Navarėnų kaimo. At
siliepkite į Ted’s Tavem, 919 West 
35th St.

IEŠKAU apsivedimui merginos 
arba našlės 30-40 metų. Turi būti 
protinga šeimyniškam gyvenimui. 
Aš gyvenu gerai, turiu gerą dar
bą ant visados, nepijokas, švarus 
vyras ir neprastas. Esu 35 metų. 
Duosiu visoms atsakymą. Naujie
nos, 1739 So. Halsted St., Box 531.

Help Wanted—Mate 
Darbininkų Reikia

DIRBTUVĖMS vaikinų reikia. 
Ali Trades Employment Bureau 

16 W. Jackson Blvd.
Antras aukštas.

REIKIA PATYRUSIŲ Torchmanų 
dirbti geležies skrapų yarde. South 
Side Paper Stock Co., 5833 South 
Throop St.

REIKIA siuvėjo prie vyrų ir mo
terų drabužių. Atsišaukite 4300 So. 
Kedzie.

REIKALINGAS patyręs siuvėjas.
3608 So. Halsted Street.

Tel. Boulevard 3243.

REIKALINGAS vyras ar ženota 
pora be vaikų dirbti ant ūkės. Ūkė 
randasi arti Chicagos. Maža ir gra
ži vieta. 2436 W. 59th St.

REIKALINGAS patyręs virėjas 
dėl Restauranto. 3907 So. Halsted 
Street.

REIKALINGAS vyras, kuris no
ri dirbti už džianitorių, darbas ant 
visados, guolis, valgis ir biskį pri
mokėsiu; gera vieta dėl apysenio 
žmogaus, kuris negali niekur darbo 
gauti. Visas darbas vidui ir šiltai. 
Naujienos, Box 530.

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

PATYRUSIŲ DREIPŲ operato
rių dirbti su mašina, tik patyrusios 
tesikreipkite. 413 S. Market St., 
6-th floor.

REIKIA sheep casing stripperių 
ir miVuotojų. Tiktai patyrusios 
kreipkitės. 1335 West 47th St.

PATYRUSI mergina bendram 
namų darbui, paprastas virimas, 
savas kambarys ir vana, vaikas, 
gera alga; Longbeach 7156.

PATYRUSI mergina 20-35 bend
ram namų darbui—be virimo. Savas 
kambarys ir vana. Gera alga, vai
kas; Kedzie 4666.

REIKALINGA patyrusių veiter- 
kų. Geros valandos ir mokestis. Ne- 
dėliomis nereikalinga dirbti.

Bernice’s Lunch Room 
506 West 89th St.

Į CLASSIFIEDADS

MERGINA patyrusi namų darbui, 
paprastas virimas, mėgstanti vai
kus, geri namai, $8.00. Keystone 
8977.

MERGINA ar moteris namų dar
bui be skalbimo, mažoj šeimoj. Sa
vas kambarys, geri namai. Po 7:30 
vakarais; Segal, 2755 Logan Blvd., 
Humboldt 1162.

MERGINA lengvam namų darbui, 
geri namai, savas kambarys, gera 
alga. Rogers Park 7418.

MERGINA ar moteris namų dar
bui, apsibūti; Olshansky, 4148 W. 
13th St~, Lawndale 2940.

MERGINA bendram namų darbui, 
2-ras apartmentas. 1400 East 72nd 
Street.

PATYRUSI mergina 18-25 bend
ram namų darbui mažoj Šeimoj be 
virimo. $6.00. Kildare 5922.

For Reni
RENDON KRAUTUVĖ ir 4 kam

bariai gyventi, tinkamas dėl bu- 
černės, arba saliuno. Taipgi randuo
siu pekarnę su visais įrankiais ir 
pečium. Atsišaukite pas savininką, 

4600 So. Francisco Avė.
Tel. Lafayette 0591.

—O—
' RENDON flatas, 5 kambariai, 
1-mas aukštas pečium šildomas ir 
6 kambarių trečiam aukšte forni- 
šiuotas. Atiduosiu labai pigiai.

4102 Carrol Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA taverna, senai iš
dirbtas biznis, kampinis namas. Yra 
svetainė dėl Šokių, 6 kambariai vir
šuj—pigi renda. Bergenas greitam 
pardavimui. Priežastis pardavimo 
liga. 6556 So. State St.

PARSIDUODA VALYMO IR 
kriaučiaus šapa—du kambariai pa
gyvenimui. Apšildomi, karštas van
duo—6 metų išdirbtas biznis — 
daug darbo dėl 2 žmonių.
1556 N. La Šalie St. kampas North 

Avė. ir La Šalie.

PARDAVIMUI 23 kambarių Kote
lis su visais rakandais ir įrengi
mais. Gera vieta, kambariai visa
dos pilni. Parduosiu ^pigiai, nes 
apleidžiu Chicagą 651 W. Madison 
Street.

PARSIDUODA groserne ir mėsos 
marketas, 2614 West lllth St. — 
gyvenimo kambariai užpakaly—ren- 
don. Pardavimo priežastis—liga.

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

GRAŽUS 15 akrų fermos nemes 
prie U. S. 12, M40 vieškelio, geros 
pajemos iš roadside stendo, mo
derninis 7 kembarių namas, vana, 
furnace, elektrą, gasas, miestas —■ 
3 mylios, mažas vaisių sodnas, taipgi 
asparagai, vynuogės, avietės, žem
uogės, 2 karų garažas, didelis višti- 
ninkas. Kainuotas greitam pardavi
mui. H. W. Kerns. Route 2, Paw 
Paw, Michigan.

Real Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui

PARSIDUODA 5 kambarių nau
ja mūrinė bungalow, apšildoma, at
tikęs, 2 karų garažas, 30 pėdų lo
tas. Kaina $4500.

Taipgi 2-flatis mūrinis po 5 kam
barius, beismentas, pečiais apšildo
mas. Kaina $5500. Abudu namai 
randasi Marųuette Parko apielinkėj. 
Mokėk $500 ir mokėk kaip rendą. 
Paskolą prirengsiu be iškaščių. Na
mai eina bęangyn, pirkit dabar ir 
nupirksite pigiau, pirkite mažus na
melius. Maža sumą įnešdami, kitą 
kaip rendą.

KAZYS URNIKAS, 
4708 So. Western Avė.

PARDAVIMUI 2 aukštų, 2 gyve
nimų ir biznio namas, yra didelis 
saliunas prie dirbtuvių, ant viršaus 
8 kambariai. 2 lotai, garažas, ap
leidžiu Chicagą. Jeigu negalės pirk
ti išduosiu rendon. Atsišaukite laiš
ku, 1739 So. Halsted St.. Box 53&

ŠIO
SKYRIAUS

apgarsinimus 
priimam 
telefonu

PAGARSINKIT SAVO 
BARGENUS

NELAUKIT 
ILGAI

PAŠAUKIT MUS TUOJAU

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


