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Prezidentas stoja už trumpesnes valandas, didesnes algas
Kova tik pradėta’ 
sako Rooseveltas
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Prezidentas Rooseveltas paskutinėj dide 
lė j kampanijos prakalboj išdėstė platų re 
formų programą, aštriai pasmerkė ekono 

minio saugumo priešininkus.
kurie tylėdami apie savo pa
čių planus, reikalauja iš mus 
pasisakyti musų mierius:

“žinoma, mes ir toliau sten
gsimės gerinti darbo sąlygas 
Amerikos darbininkų — su
trumpinti perilgas darbo va
landas, pakelti bado algas, ša
linti vaikų darbą ir naikinti 
prakai tynęs.

“žinoma, mes dėsime ir to
liau visas pastangas panaikin
ti biznio monopolį, remti ko- 
lektyves derybas, sustabdyti 
neteisingą kompeticiją, panai
kinti nesąžiningus prekybos 
budus”.

“Už visą tą mes dar tik 
esame pradėję kovą. ,

“žinoma, mes tęsime darbą 
už nupiginimą elektros namuo
se ir Amerikos ūkiuose, už ge
resnę ir pigesnę transportaci- 
ją, už pigesnes palūkanas, už 
geresnį namų finansavimą, už 

už 
už

$
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ir pasiliuosavimo nuo bai- 
už savo ateitį, troško tai- 
bendruomenėje, taikos ša- 
ir taikos su kitomis val- 

Visą tai dabartinė

NEW YORK, lapkr. 1. — 
Prezidentas Rooseveltas vakar 
vakare kimštinai prisikimšu- 
siame Madison Sųuare Garden 
pasakė paskutinę didžiąją šioj 
kampaniją prakalbą, kurioj 
jis išdėstė platų socialių refor
mų programą ir griežtai pa
smerkė tuos fabrikantus, ku
rie priešinasi ekonominio sau
gumo — senatvės pensijų ir 
nedarbo apdraudos — aktui ir 
tuo tikslu skleidžia apie jį la
bai klaidinančias žinias.

Prezidentą pristatė senato
rius Wagner, kuris tarp kitko 
pareiškė:

“Per paskutinius keturius 
’ metus mes pamatėm, kad ka

da Rooseveltas laimi, f tai laimi 
visa Amerika”. /

Pradėdamas savą;. kalbą pre
zidentas Rooseveltas priminė, 
kad 1932 m. klhUšfrttaš buvo 
atsteigimas Amerikos demo
kratijos. Dabar gi 1936 m. ei
nasi apie išlaikymą tos per
galės.

Nesigilindamas į jau atsiek
tus darbus, į jau įvykintą pro
gramą, prezidentas pareiškė 
tik, kad šalis troško taikos min
ties 
mės 
kos 
lyje
stybėmis.
administracija ir siekėsi Užtik
rinti.

Bet kas pasiekta, tai nebu
vo pasiekta be kovos. Reikėjo 
sunkiai dirbti ir kovoti. Kuo
met pirmesnės administracijos 
per 12 metų “nieko negirdėjo, 
nieko nežinojo ir nieko neda
rė”, tai ši administracija dir
bo rankas atsiraičiusi ir yra 
pasiryžusi dirbti tiek pat at
siraičiusi rankas ir ateityje.

“Teko kovoti su senaisiais 
priešais taikos — biznio ir fi
nansų monopoliais, spekuliaci
ja, neatsargiu bankininkavi- 
mu, klasių antagonizmu, sek- 
cionalizmu, karo pelnagaudy- 
ste. Jie buvo pradėję skaity
ti Jungt. Valstijų valdžią kai
po tarną saviems reikalams. 
Mes žinome, kad organizuotų 
pinigų valdžia yra tiek pat 
pavojinga, kaip ir organizuo
tos gOAjedos valdžia”, sakė pre
zidentas Rooseveltas.

“Dar niekad muteų istorijoj 
tos jėgos nebuvo taip susivie
nijusios prieš vieną kandida
tą, kaip jos yra susivieniju
sios šiandie. Jos visos vienin
gai neapkenčia manęs — ir aš 
nesibaidau jų neapykantos”, 
tęsė prezidentas.

“Kova tik pradėta”.
Priminęs, kad republikonai, 

kurie patys neskelbia savo pla
nų, nuolatos reikalauja iš pre
zidento pasisakyti ką jis ma
no veikti, prezidentas pareiš
kė:

“Štai musų atsakymas tiems,

i geresnį bankininkavimą, 
sureguliavimą sekuracijųV 
abipusio palankumo prekybą 
tarp valstybių, už panaikini
mą lūšnų distriktų miestuo
se.

“Už visą tą mes dar tik esa
me pradėję kovą.

“žinoma, mes tęsime musų 
pastangas naudai Amerikos 
ūkininkų. Jiems kooperuojant, 
mes dėsime visas pastangas 
panaikinti susikrovimą didelio 
perviršio, kuris priveda prie 
pražūtingų kainų už jų pro
duktus. Mes ir toliau dėsime 
pastangas už tikslesnį žemės 
sunaudojimą, už atsodinimą 
miškų, už taupymą vandens 
dėl sausrų ir potvynių kontro
lės, už tinkamesnį sutvarkymą 
ūkio produktų pardavimo, už 
sumažinimą ūkių nuomininkų, 
už akstinimą ūkių kooperaty
vų, už derliaus apdraudą ir 
pastovų maisto aprūpinimą.

“Už visą tą mes dar esame 
dar tik pradėję kovą.

žinoma, mes parūpinsime 
naudingą reikalingiems pašel- 
pos bedarbiams, nes mes sto
jame už naudingą darbą vie
ton skurdžių pašelpų”.

Samdytojai apgaudinėja 
darbininkus.

Prezidentas Rooseveltas sa
vo kalboj fpač aštriai pasmer
kė tuos samdytojus, kurie pra
dėjo šlykščią kovą prieš eko
nominio saugumo (socialės ap
draudos) aktą, tam panaudo
dami dagi išmokamas algas, 
prisegdami prie jų grūmojan
čius klaidingus pranešimus 
apie tą aktą.

Pasak prezidento, tie patys 
samdytojai ir laikraščiai, ku
rie daugiausia šaukia prieš 
klasinį antagonizmą ir sunai
kinimą Amerikos sistemos, da
bar patys bando griauti tą si
stemą grūmojimais darbinin
kams. Tai 1936 m. versija se
nojo grūmojimo uždaryti dirb-

tuves, Jei nebus išrinktas tam 
tikras kandidatas.

“Kiekvienas pareiškimas al
gų konverte, net jei jis butų 
teisingas, yra įsakymas bal
suoti sulig samdytojo valios. 
Bet ši propaganda yra bloges
nė — ji yra prigavystė”, sakė 
prezidentas.

Esą samdytojai praneša dar
bininkams, kad jų algos bu
siančios sumažintos kokioms 
tai neaiškioms senatvės pensi
joms. Bet jie užtyli, kad prie 
kiekvieno darbininko sumoka
mo dolerio samdytojai turės 
irgi pridėti savo dolerį. Jie 
(samdytojai) taipjau užslepia 
tą faktą, kad darbininkai dar 
gaus nedarbo apdraudą, už ku
rią turi apmokėti vieni sam
dytojai. Taigi samdytojai turi 
mokėti tris sykius daugiau, 
negu darbininkai.

“Tegul jie važiuoja kur 
kitur”.

“Bet”, tęsė prezidentas, “jie 
yra kalti daugiau negu už pri- 
gavystę. Kada jie tikrina, kad 
tokiu budu susidaręs apdrau
dos fondas busiąs pavogtas bu
siančiųjų kongresų — bus pa
naudotas kitiems tikslams — 
tai jie puola neliečiamybę ir 
garbę pačios Amerikos vald- 
žios. Tie, kuriė tą sako, yra 
svetimi ‘Amerikos demokrati
jos dvasiai. Tegul jie emigruo
ja ir paieško sau laimės po 
kuria kita svetima valdžia, ku
ria jie gali daugiau pasitikė
ti”.

Prezidentas priminė, kad už 
ekonominio saugumo aktą bal
savo ne tik didelė dauguma 
demokratų kongrese, bet taip
jau ir didelė dauguma repub- 
likonų (77 republikonai už ir 
tik 18 prieš atstovų bute ir 15 
republikonų senatorių už, o tik 
5 prieš senate). Kaip jie da
bar jaučiasi republikonams 
pradėjus paskutinę minutę ata
kuoti tuos įstatymus, kuriuos 
patys republikonai pradėjo pra
vesti ?

Prezidentas taipjau Užtikri
no, kad valdžia ir toliau steng
sis padėti jaunuoliams įgyti 
mokslą ir tuo mokslu pasinau
doti. Taipjau ir toliau steng
sis padėti akliems, pabėgu
siems ir motinoms. Kovos 
prieš bereikalingą kainų ir 
pragyvenimo kilimą ir steng
sis pakelti visų gyventi per
kamąją jėgą. Kaip už viską 
kitką, taip ir už tą kova dar 
tik prasidėjo. Tokis tai yra 
prezidento Roosevelto numa
tytas “kelias į taiką”.

Landon irgi kalbėjo
ST. LOUIS, Mo., lapkr. 1.— 

Vakar vakare čia kalbėjo re
publikonų kandidatas gub. 
Landon. Jį pasitikti buvo su
burtos visos republikonų jėgos 
ir jam surengtas gražus pra
das. Bet ant kiek jis buvo čia 
gražiai priimtas, taip palša 
buvo jo paskutinė šioj kam
panijoj didžioji prakalba.

Jis tik pakartojo savo nu
dėvėtą kritiką dabartinės ad
ministracijos. Bet pats nieko 
nepasiūlė. Neišdėstė ir savo 
programo. Tik tiek priminė, 
kad ir jis stoja už senatvės 
pensijas. Bet pinigus toms 
pensijoms turi sudėti ne dar
bininkai ir samdytojai, o visi 
gyventojai pakeliant visuoti-

Į FAŠISTINIŲ VALSTYBIŲ SĄJUNGA

Italijos ir Vokietijos diktatoriai eina prie didesnio susiar
tinimo ir jau. padarė eilę sutarčių. Abi šaly si yra imperialistinės• 4 ■'j-,'.’4'.'t-■' .'•M.f.fPf -.J ' 
ir turi dideles'kariuomenes.

Lietuva neatsilieka 
ir Lietuvoj gimė 

keturiukai

Tirs samdytojų prie 
šinimąsi saugumo 

aktui

Užsibaigė kūdikiui 189 žmonės žuvo 
lenktynės; 14 moti-1 bombarduojant Ma
nų kovoja dėl prizo dridą iš oro

Sukilėliai atmušė lojalistus į 
pietus nuo Madrido ir pasi
varė į priekį.

prasidės kova 
už virš $500,-

metų pasimi-

KAUNAS, sp. 29. — žmona 
paprasto darbininko pdgimdė 
teturiukus—du berniukus ir dvi 
mergaites.

1934 m. ji buvo pagimdžiusi 
;rejukus, bet visi trys vaikai 
tuoj aus po gimimo pasimirė./'

Atpigo lašininės kiaulės

ALYTUS.— Praeitą pirma
dienį privatus pirkliai Už kiau
les gyva svorio centnerį mokė
jo 45 litus. Prisš kokią savai
tę mokėjo už tokias pat kiau
les 55—60 litų už ctn.

nūs taksus. Taigi Landono 
projektu, už pensijas mokėtų 
ir tie, kurie tomis pensijomis 
niekad nesinaudos ir negalės 
naudotis.

šiaip jo kalba buvo tuščia, 
atgaleiviška.

Rytoj prezidento 
rinkimai

Rytoj (antradieny) visa ša
lis rinks prezidentą. Be to 
kiekvienoj valstijoj bus renka
ma po vieną senatroių ir dalis 
kongresmanų. Be to daugelis 
valstijų rinks gubernatorius, 
ir kitus valstijos ir kaunčių 
viršininkus.

WASHINGTON, lapkr. 1.— 
Senato komitetas, vadovauja
mas La Follette, ruošiasi pra
dėti tirti samdytojų pastan
gas sunaikinti ekonominio saū^ 
gurno aktą. Tos pastangos nu
ėjo tiek toli, kad samdytojai, 
išmokėdami algas darbinin
kams, pradėjo dalinti labai 
klaidingus paaiškinimus apie 
tą aktą, tikslu darbininkus su
klaidinti ir sukurstyti juos ir
gi priešinti aktui, kuris pačiute 
darbininkus apsaugo.

Prie samdytojų kovos prieš 
socialės apdraudos aktą prisi
dėjo ir republikonai, kurie ir
gi tokiu pat atkaklumu puola 
tą aktą. Tai tik parodo, kad 
relpublikonams visai nerupi 
darbininkų reikalai, kaip kad 
jie tvirtina, bet kad jie eina iš
vien su aršiausiais darbininkų 
engėjais ir išnaudotojais.

Nebalsavo per 
20 metų

Automobilių fabrikantas 
Henry Ford viešai prisipaži
no, kad jis per 20 metų nėra 
balsavęs, bet šiuose rinkimuo
se tikrai balsuosiąs ir pats 
bando vesti agitaciją, žinoma, 
jis balsuos už tokių pat fa
brikantų kandidatą gub. Lan
don.

Višta padėjo 361 
kiaušini

TORONTO, Ont., lapkr. 1. 
— Vakar užsibaigė nepapra
stos- kūdikių gimdymo lenkty
nės ir .dabar 
tarp 14 motinų 
000 prizą.

Prieš dešimtį
ręs senbernis advokatas Char-1 
les Vance Millar, 72 m., liko 
$500,000 tai Toronto motinai, 
kuri per dešimtį metų pagim
dys daugiausia vaikų. Dabar 
paliktas turtas yra užaugęs 
gal iki $700,000.

Devynios motinos pagimdė 
po 9 vaikus. Veik visos jos yra 
neturtingos, daugiausia šelpia
mos valdžios. Dar poras mo
tinų tikėjosi pagimdyti po kū
dikį prieš pasibaigiant lenkty
nėms, bet gimdymo nesulaukė. 
Dėl prizo varžosi dar penkios 
motinos, kurios nors ir ma
žiau vaikų turi, bet vistiek 
reiškia į didįjį prizą pretenzi
jų.

Numatoma, kad dabar pra
sidės didelė ir ilga byla, iš ku
rios gerai pasipelnys advoka
tai, jei motinos ir nieko ne
gaus. Bet pirmiausia teismas 
turės išspręsti patį pagrindinį, 
klausimą — teisėtumą tokio 
palikimo, nes mirusiojo advo
kato giminės užvedė bylą ir 
tikrina, kad tokis palikimas 
yra neteisėtas, prieštaraująs | 
visuomenės labui. Jei teismas 
panaikins palikimą, tai visos 
tos gimdymo lenktynės, atne- 
šuteios motinoms didelį skur
dą ir vargą, nueis niekais.

Tas advokatas, mirdamas 
iškrėtė ir daugiau šposų. Pav., 
jis savo turimus bravorų Še
rus užrašė prohibicininkams, o 
arklių lenktynių kliubų Šerus 
užrašė arklių lenktynių prie
šininkams. Pats nemėgęs vai
kų ir dėlei to niekad nevedęs, 
didžiausią dalį savo turto pa
liko motinai, kuri pagimdys 
daugiausia vaikų.

TOKIO, lapkr. 1. — Ūkinin
ko Fujikura višta sumušė vi
sus kiaušinių dėjimo rekor
dus, į lygiai vienus metus pa
dėdama 361 kiaušinį, arba 
daugiau negu po vieną kiau
šinį į dieną.

O R R _ <1
Chicagai ir apielinkei fede- 

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Apsiniaukę, galbūt lietus ar 
sniegas; šalčiau.

Saulė teka 7:23, leidžiasi 
5:44.

Carnegie-IUinois 
Steel Corp. atsi
sako pakelti algas 
PITTSBURGH, Pa., lapkr.’1.

— Carnegie-IUinois Steel Corp. 
pranešė savo 25,000 darbinin
kų, kad ji, 
ekonominių 
išpildyti jų 
ti algas.

“dėlei dabartinių 
sąlygų”, negalinti 
reikalavimo pakel-

7 žmonės prigėrė ap 
virtus luoteliams

MADRIDAS, lapkr. 1.—Su
kilėliai po kelis sykius į dieną 
bombarduoja Madridą iš oro 
ir tuose bombardavimuosę už
mušė 189 žmones ir šimtute 
žmonių sužeidė.

Du sukilėlių lėktuvai susi
daužė.

žuvusieji yra daugiausia 
vaikai ir moterys. Tik nedide
lė dalis jų yra identifikuoti. 
Kad palengvinti identifikaciją, 
valdžia įsakė iškabinti smulk
meniškus aprašymus žuvusių
jų ir jų drabužių.

į Atstume lojalistus.
i GETAFE, Ispanijoj, lapkr. 
1. — Lojalistų milicija, sulai
kyta smarkaus sukilėlių kon- 
trofensyvo, į pietus nuo Ma
drido, atsitraukė tik už kelių 
mylių į pietus nuo šio Madri
do priemieščio.

Valdžios milicija puolė Tor- 
rejon, apie 19 m. į pietus nuo 
sostinės, bet liko atstumta 

I smarkaus sukilėlių lėktuvų 
bombardavimo.

Palikusios sukilėliams ap
griautą Parla miestelį, vald
žios jėgos atsitraukė iki Ge- 
tafe, kurio gyventojai yra 
įbauginti nuolatinių bombar
davimų iš pro.

Nepatvirtintos žinios sako, 
kad lojalistai puolė Toledo pa
kraščius ir iš Algodor paėjo 
iki Tagus upės.

Sukilėliai puola Katal'oniją.

BARCELONA, lapkr. 1. — 
Oficialiai paskelbta, kad 40,- 
000 kareivių liko pasiųsta į 
šiaurinį Katalonijos pakraštį, 
kur sukilėlių kruizeris bom
bardavo Rosas miestelį ir pa
skandino valdžios kanuolinį lai
vą. Siunčiami ir darbininkai 
stiprinti visą pajūrį.

(Per Franci ją atėjusios ži
nios sako, kad tas sukilėlių 
kruizeris lydėjo visą eilę tavo- 
rinių laivų, kurie gabeno mau
rus išsodinimui Katalonijos pa
kraščiuose) .

Grūmoja šaudyti Francijos 
lėktuvus.

IRQNW00D, Mieli., lapkr. 
1. — Septyni žmonės prigėrė 
Gogebic ežere, 40 m. nuo čia, 
apvirtus dviems luoteliams.

8 žmonės pateko į šaltą van
denį apvirtus jų motorinei val
čiai. Jų šauksmą užgirdo Mrs. 
Hendricks, kuri savo luoteliu 
išplaukė gelbėti skęstančius. 
Bet penkiems žmonėms sulipus 
ir jos valtis apvirto ir penki 
žmonės prigėrė. Iš abiejų luo
telių tik du žmones pasisekė 
išgelbėti.

žuvusieji yra daugiausia 
apielinkės mokyklų mokytojai, 
kurie buvo motorine 
vykę paplaukioti po

BURGiOS, lapkr. 1. — Pa
skelbdamas Francijos lakūnų 
“suokalbį” išprovokuoti inter
nacionalines komplikacijas, su
kilėlių vadas gen. Franco įsa
kė šaudyti visus Francijos lėk
tuvus, kurie skraidys virš su
kilėlių linijų, nesiimdamas ant 
savęs jokios atsakomybės už 
pasėkas tokio šaudymo.

PER

NAUJIENAS
GALIT PASIŲST

PINIGUS
LIETUVON
IR KITUR.

s
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valčia iš- 
ežerą.

Ratos prieinamos — 
Dėl informacijų rašykite ar 
telefonuokit NAUJIENOMS
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..Gal būt, nėtlkesife, gerbi ar 
mi skaitytojai,?rką^g^liSįo at
sitikti tokia paprasta kišida, 
kuri man padarė truputį ne
smagumo. Bet tas atsitiko ne 
dėl mano kaltės. Mat, buvo 
šitaip: vieną gražią (pavasar 
rio dieną, Menininką Draugi
ja surengė plastikinio meno 
parodą vidurmiesčio komerci
nio judėjimo, taip sakant, 
puode, iš kurio veržiasi, kum 
kjuliuoja energingas žingeidaur 
jančios publikos judėjimas.

Na, kągi, kad visus menininr 
kus ir net mėgėjus kvietė pag
uodoj dalyvauti, tai ir manęs 
komitetas neužmiršo pakvies
ti. Nustatytu laiku nuvežiau 
parodon dešėtką savo geres
niu eksponatų. Visus priėmė, 
kiek buvau nuvežęs, mat, čia 
nebuvo sprendėjų kokius eks
ponatus priimti, o kokius ne.

Paroda atsidarė su prakal
bom, muzika. Kalbėtojai pri- 
kalbėjo daug komplimentų 
“tautos sūnų” adresu, paskui 
buvo sudainuota daug arijų. 
Man buvo neįdomios šitos 
ceremonijos. Buvo kur kas 
įdomiau parodos apžiūrėji
mas. Aš slankiojau pasieniais 
žiūrėdamas nosį prikišęs prie 
paveikslų, o į kitus nereikėjo 
nė nosį kišti — iš tolo matėsi 
kad murzini ir nesuvirškinti...

Kai programas pasibaigė, 
inteligentai susiėjo burelin ša
lia pagrindų sveikinosi, šneku
čiavo, o publika, kuri daugu
moj buvo moterys, vis tebe
sėdėjo vietose, lyg kažko lauk
dama, tik vaikai subėgo į ga
lerijas pirštais badydami pa
veikslus ir čiupinėdami skulp-

Pagaliau išsijudino ir ^pub- 
lika. Padriko po salę. Vieni 
ėjo lauk, kiti pasiliko. Kaip 
publika praretėjo, moterys baigė

—— - !
domėjosi įsitivmejimais, audi- 
riiaiiš, '' gihtdrais kitom 
siuulknienohį, o vyrai vaikš- 
,čjbj.o Ąjrųlly^ffįi , arba-stovė
joį lubas žiūYėdami;<^ \M 
ninkai, susirinkę savo būre
lio, diskusayo kažkokius tech- 
nįkinius Salone bu
vo tyku lyg $edįilą, lyg ser- 
nįenys at kažkąp kęlstp, ne
draugiško, neįparsto. Atrodė, 
kad- visi, juo greičiau, nori. iš. 
parodos išeitį, nors ir taip jąu 
mažai buvo belikę. Staiga 
anb kėdės pakopęs ; parodos 
komiteto pirmininkas, nu? 
traukė niūrią tylą. Jis pra
nešė, kad dabar premijų ko^ 
misija, kuri susideda iš gar
sių menininkų ir meno kriti
kų, paskelbs premijų laimė
tojų vardus, o spaudos atstor 
vai nufotografuos paveikslus 
ir spaudoj paskelbs laimėto
jų, sąrašą.

Iš gretimo kambario išėjo 
elegantiškas menininkas su 
popiera rankoje. Pliaukšte
rėjo pora delnų iš būrio.

“Gerbiamieji” pasakė jis, 
“Aš, kaipo komisijos pirmir 
ninkas, sveikinu jus ir džiau
giuos jūsų paroda. Čia mes 
radome keletą talentuotų me
nininkų, kuriems už. jų me
no darbus paskyrėme premi
jas”. Jis pradėjo iš popierio 
skaityti laimėtojų vardus, pa
aiškindamas kurinio vertybes 
dėlko buvo skirta premija ar
ba pagyrimas.

“Piripą premiją, $500.00 pi
nigais laimėjo p. N. N. už ge- 
riausį ponios “X’’ portretą...”

Jo kalbą nutraukė delnų 
plojimas. Visi žvalgėsi, norė
dami pamatyti portreto auto
rių. Menininkai apipuolė mar 
ne sveikinti, o reporteriui pa
statę šalia ponios ^X” portre
to fotografavo. *

Kai komisijos pirmininkas 
savo darbą, su kitais

.. ! -į NAŪJlĖNOS,vChicago;4U
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dviem) HomiŠijps nariais - pas* 
veįkino laimėtoj us. į
/ AŠ. temijąii publiką Kajj) jį 
štėbi paroįąi Trys pažįsta
mos., ponios portreto^ ku
ris kabojo prie kampo sii, pre
mijos kaspinu, Aš stovėjau su 
draugu. • Vieną jų, jaunesnė 
šyptelėjus pasakė “labas” 
visos 
mudviem su į draugu ir, po
niai “X”. Mano draugas 
kumštelėjo mari į pašonę:

“Ęolitikon įsivėlęs tu bro
lau!’’ pastebėjo jis.
i “Kaip taį, politikon?” nusi
stebėjau aš.

“Ar tai nediplomatija? Ar 
nepav.ydas?”

“Aš nepaisau, kad šitos po
nios i,‘nemato’ plonios “X’\ 
bet.;..”

“Bet; jos ją pažįsta, ir mato 
geriau, negu tu ir aŠ’\ pertrau
kė draugas.

“Čia, ir visa bėda yra.“ 
Nuo to, laiko, kai aš nupie
šiau ppiiios “X” portretą, jos 
su mąnim nebenori nė kalbė
ti. A, sako, aš šioks, aš tpįs. 
žinai, kogi: daugiau ir gali, ti
kėtis”.

“Vadinasi”, sako jis “tai ge
ras; ženklas 1”

II.
Ant rytojaus aš nespėjau 

atsakinėti telefono pašaukimų 
ir nebegalėjau jiems išaiškin
ti savo būklės, kurios priežas
ties iš. anksto pats nežinojau, 
kol; vaikas neatnešė studijon 
laikraščio. Per telefoną, ma
ne sveikino draugai, pažįsta
mi ir nepažįstami, linkėdami 
map visokių nesąmonių, o , kai 
kurie biznieriai net davė pa
tarimų, ką aš turįs daryti su 
pinigais. Girdi, saugiausias 
ir protingiausias dalykas, tai 
pirkimas namų ir žemes, Vie
nas advokatas, kuris kartą 
baliuje net rankos pasisvei
kint man nepadavė, šį rytą 
pirmas per telefoną niane pa
sveikino. , t ■

Turiu., prisjpažįptij jkad 
mano galvą apsisuko1'/dėl to
kio staigaus žmonių ant ma
nęs užsipuolimo. Vienas kaž-

Jis ■ Idįkraštį. 
stovas klausę; ąr ąš į nęgalč-j Atskleidęs ląikrašįį nęt( npste- 
Čiąunpaaukotidąbdąrybeit At- bąp buvo IšpąUsdimą, antraštė 

-pasiskiilinii ir L :'thr. ti t. Virš pptilps . ‘’S” atvaizdo: 
sakam ar., ne;ypašėib' žmonės ^Menininkaš ' NN laimėjo

koks ląbdarylįes draugijpS įat

r Pirmadienis,Iapkr,~ 2,^1936 :

ir
trys .atsukoi nugaras

Šiandięn^ ar Jk!ą? ; PirbiihuiHė 
ivįęnas riėbųyb tdkss 
,tqks draugiškas, Oįrdąbįm • — 
tiesiog meilijai .- . * Būdavo nė 
neužkalbina, pro šalį praeina, 
o šį ry,tą, žiuiįėk, į;svęčius, ant 
pietų kviečiaį siūlosi pasima
tyti neva kokiais ten svar
biais reikalais. Manau sau: 
“čia kąs nors yra, negerai?’’

Brrr — brrr — vėl telefo
nas.

“Heilo! Kas? ’ Ponia X?

$5Q0,Q00 pr miiją’\ , j 
i Pą^męs; telefph^ Paskambi- 
jųąy, laįkraščip redakcijai .pra- 
Šydainįs atitaisyti klaidą. Kai 
redakcija patikrino rankraštį, 
tai gpr.a|do, kądj buvo įvykusi 
‘•zcceriška klaida”. Buvo ne
reikalingai pridėtas vienas nu
lis, o tarpe penlęių nulių, vie
toj; tųško, įdėta skirsnelis, 
tokiu budu išėjo; 500,000 do- 
jlęrių, vietoj 50Q,00 doleriiį,

Kai laikraštis ant rytojaus

atitaisė' įvykusią? klaidą,’■ tai 
ir sveikinimai, ir linkėjimai 
pasiliovė. O man net, ant šir
dies lengviau^ pasidarė.

jTąip, tilyiįjyį dvį- 
gubas pasiūlymas už labiau? 
sušvelnintų Old Golds žiga- 
•rętų tebeveikia, tinba peį 
trisdešimts dienų nuo šiam 
diėn.

■ •<$

'Skelbtinai Naujienose 
duoda uaudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. BERT ASU
756. West 35th St

» Gor.' of 35th and- Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:80-8:38 

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

Tel. Kenwood 51p7

Phone Canal 6122

RINKITE
C. WAYLAND 

BROOKS
l GUBERNATORIUS

Nuimti mokesčius nuo maisto, drabužių

REPUBLICAN k gyvenimo reikmenų;;
.................... i i . '"y-

For President
ALFRED M. LANDON

For Vice President
FRANK KNOX

Aprūpinti ganėtinai pašalpos fondais 
reikalinguosius ir bedarbius;

For United States Senator
[X] OTIS F. GLENN

Parūpinti teisingai, ų; teisingą senatvės 
pensiją;

For Congressmen-at-Large 
“ RODNEY H. BRANDON 

JOHN T. DEMPSEY
For Governor

|xj c. WAYLĄND BR0OKS
For Lieutenant-Governor , 

[X] GEO. HATZENBŲHLER

For Secretary of State 
— VVILLIAM J. STRATTON

For Auditor of Public Accounts
ARTHUR J. BIDWILL
For State Treasuren-

□ CLARENCE F. BUGK
For Attorney-General 

CHARLES W. HAPLĘY
For Trustees Urųversity. af Illinois

[X] FRANK 1L McKELVEY 
[X] CHAS. S. PILI3ĘURY 
vi FRANK M. WHITE *

s

Pašalinti politiką iš pašalpos teikimą ir 
senatvės pensijų įstaigų—gana de
juoti žmogaus ndaime;

Numažinti mokesčius pašalinant išpus 
tas algas ir valdžios išlaidumų;

Pataisyti Iltinojaus mokyklas—parusiu 
ti ganėtinų apšvietus fondų.

VISI REPUBLIKONŲ KANDIDA- 
; TAI PASIŽADA LAIKYTIĘS 

. ŠITŲ DĖSNIŲ.

“Sveikinu jus už premiją, 
ponas NNI” kalbėjo, ponia X.

“Dėkui, dėkui, ponia, Tam
stos portretas atnešė mant lai
mę!”

“Ir dar kaip! Pusė milijo
no dolerių, tai pe. Juokai!”

“Atsiprašau, ponia”, aš per
traukiau ją nesuprasdamas 
apie ką ji kalba, “Tai: yra 
klaida, ponia. Tokių premi
jų, apię kurią; tamstą kalbi, 
dar niekas nėra gavęs!...”

“Jokia čia klaida, ir laikraš* 
čiai taip rašo”, tęsė jį. “Ar 
dar nematei?”

“Ne”, sakau.
Ji truputį patylėjo, paskui 

pasakė:
“Iki pasimatymo!” ir uždarė 

tęlefoną. ,
Aš pasišaulaau laikraščių

r I 1 L» t- ' ; •
VISUOMET ŽEMOS KAINOS 

X-RAY
VaD 8;30 iki 8;3Q v. vak.

TEL. ftARRISON 0751

Prieš Goldblatt krautuvę (pirma 
Dėvįs)-—2nd floor.

Mes. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midvnfe 
6630 S. Weštern 
Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252 

Patarnauju prįe 
gimdymo namuo-r 
sę . ar ligoninėse, 
d u odų massage 
eleetrie treat- 
ment ir magne- 
tic bląnkets irtt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

ATrovc
į Jau galite gauti naują, padidintą
L, '

Valgių Gaminimo Knygą
Kairia šū persiuntimu tiktai Jb’lįi’l 0

J NAUJIENOS 7 : 
1739 S. Halsted St. 
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Laidotuvių Direktoriai

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ. 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

UCMm ir SŪNUS
2314 West 23rd Place phones Cąnąl, 2515—Cicero 5927

4605-07 S. Hermitage Avenue Ęhones Y arda 17.41-1742
i Brighton ParkSkyrius, 4447 S. Fairfiėld, Laf. 0727

S. C, LACHAVICZ
42-44 East l08th St. Tel. Pullman 1270. arba Ganai 2515

S. P. MAŽEIKA
8319. Lituanica Ayenue Phone Yarda 11,88

J. MULEVIČIUS
4092: Archer Avenue ~________ Phone Lafayette 8572

: A. MASALSKIS
8307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4189

A. PETKUS
1410 South 49th Court Cicero. Phone Cicero 2109

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

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street Phones Boulevard 5208-8418

; s. M. SKUDAS • ''
718 Węst l§t,Ji Street . , ' Phone Moiirpe 8877

EŽERSKIS IR SŪNŪS
................. Tel, Pullman 5703

'

Balsuok už (X) REPUBLIKONUS
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA m NAKTĮ 

YARds 1741—1742 
4£ F. LIDEIKIS

Palengvinimas 
drebinančių 
neuralgijos skausmų — 

gaunamas tuojaus.
PAĮN-EXPELLER 

bonkutč tik 35c. Ir 70c. 
visose vaistinėse.

ADVOKATAI
K. P. GU GIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. pearborn St.
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2
Namų ofisas—8323 So. Halsted St.

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30.
i Tel. Boulevard 1310.
Ketvirtadieniai? ir Sekmadieniais— 

pagal sutarties.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedčL pagal sutartį 

Rez, 6631 So. California Avenue
Telefonas Republic 7868

, Tel, Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 8395

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.

JOSEPII J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4631< SOUTH ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Roękwell St, 
Telephone: Republic 9723

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki8 

vak. Nedėlioj pagal sutarimų.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Napąų TeL: Prospect 1930.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

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

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas:

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

po piet. Vakarais nuo 7 iki 9 
Rezidencija:

3407 Lowe A v**. Tek Yarjs 2510
, — .............. ,u ■ ■■    —■■■■   ■■■.!■ y

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. VVashington St.
Room 737

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

• ' ■■ .11 ■■ ■- I.- <

Gyv. vieta: 6733 Crandąn Avenue 
namų Tek: — Hyde Park 8395

Clement John Paznokas
LIETUVIS ADVOKATAS

10707 SO. MICHIGAN AVENUE 
Telefonas Pullman 1293 

CHICAGO, ILL.

AKIU SPECIALISTAI

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
piQ, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir ioliregystę. 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.
Daugelyr atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard. 7589.

DR. G. SERNER
LIETUVIS

Tel,
OPTOMETRISTAS 
Yarda 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Akinių DirbtuvėOfisas ir Akinių Dirbtuvė

756 West 35th St
kampas Halsted St.

Valandos: nup 10—a nuo 6 iki 8 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dienos

IJETIIVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

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

2400 West Madison Street
Vai; 1 iki 8 po pietų, 6 iki 8 vak

Tęl, Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IĘ CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vai., Nedčliomįs nup. 10 iki 12 

3343 South Halsted St. 
Tek Boulevard 1401

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

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutartį.

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

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas vir Rezidencija.
3335 So. Halsted St 1 '

PHYSICIAN-SURGEON 
Office 4070 Archer Avenue 

Tel. Virginia 1116. 
Valandos: 1—3; 7—8:30 p. p. 

Office & residence 2519 W. 49rd SL 
Tek Lafayette 3051 

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

Sekmadieni susitarus.

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

Dr. A. J. Shimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VaL; nuo 2 iki 4 v. p. p. Ir nuo 7 
iki. 9 v. vak. Trečiadieniais ir Sek

madieniais susitarus. 
OFISAS 

3156 West 59th St 
Tel. Hemlock 5998.

KITATAUČLAI

IŠ. RUSIJOS
; Gerai lietuviams žinomas per 85 
metus, kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ip chrpniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau- 
jausiuę metodus. X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorijas
1034; W. 18th St., 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

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vak 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.

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

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

7 iki 8 vai. Nedėk nuo 1Q iki 12 
Rez. Telephone PLAZA 2409

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
Rez. Tek Drexel '9191 

DR. A. A. ROTU « ■ ' r . *
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų.

Ofisas 6850 Stony Island Avė.
Valandos; 2—r4, 7—9 vai. vak. Neda* 

Įlomis ir šventadieniais 10—12 
dieną.
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Namai ir Žemė
Marshall Field Su
pirkinėja Namus

Rašo V. B. Ambrose

Stambiausias namų savinin
kas Chicagoje tai Marshall 
Field firma, kuri per pasta
ruosius du metus yra pasky
rusi 10 milionų dolerių supir
kimui nekilnojamo turto bar
menų.

Pereitų savaitę ta firma už
pirko tris didelius namus su
moje 1 miliono ir 100 tūks
tančių dolerių. Paprastai ji 
perka viešbučius, apartmen- 
tus arba bizniavus narus ge
rose vietose. Dabartinė jų na
mų vertė siekia iki 76 milio
nų dolerių.

įsidėmėtinas dalykas yra 
tas, kad toki stambi firma, 
kaip Marshall Field, nededa 
savo kapitalo j stakus ar bo
nus, bet investuoja į nekilno
jamų turtų. Jos apskaitliavi- 
mu išeina, kad nekilnojamas 
turtas turi geresnę ateitį, negu 
kitokios formos investmentai. 
Musų lietuviams patartina pa
galvoti, ar ne laikas pirkti 
nuosavų namų dabar ir už
tikrinti savo ateit}.

Chicagos Transakcij’os
Savaitėje, kuri pasibaigė 

spalio 3 d., Chicagoje buvo 
padaryta sekančios nekilnoja
mo turto transakcijos: rezi
dencijų ir bungalow,ų par
duota 130; dvifliačių 19, ke- 
turfliačių 6, po šešis pagyve
nimus ir stambesnių 58, biz- 
niavų namų 11, viešbučių 3, 
garažų 3, dirbtuvių 1, lotų 
124. Per vienų savaitę ■ Jaiko 
tai yra pusėtinas gyvumas 
nekilnojamo turto biznyje.

Statybos leidimai
Pereitų savaitę statybai lei

dimų buvo išduota viso 44 su
moje <$299,400.00 Didžiumoje 
tie leidimai yra išduoti page
rinimui senų namų. Mat, ru
dens laike žmonės skubinasi 
pataikyti namuš, kad atlaiky
tų sunkesnj žiemos orų.

Apie Spulkas
Spulkų sąjunga

Praėjusio penktadienių vaka
re, spalio 23 d., Lietuvių Audi
torijoj atsibuvo Chicagos ir 
apielinkių spulkų sąjungos-ly- 
gos direktorių bertaininis susi
rinkimas. Delegatų dalyvavo 39 
nuo 9 spulkų. Nors sąjungai 
priklauso viso 16 spulkų, vienok 
ne iš visų delegatai atvyko j 
Ši susirinkimą.

Susirinkimų atidarė lygos 
pirmininkas P. Sutkus. Po iš
šaukimo delegatų ir perskaity
mo tarimų iš pereito susirinki
mo, tapo pakviestas kalbėti G. 
M. Briody, atstovas Chicagos 
ofiso nuo State’s Auditor of 
Public Ačcounts, kuris gana

federalės valdžios spulkoms pa
sisekė depresiją pergyventi su 
mažiau nuostolių, negu bile ko
kiam kitam bizniui.

šiandien, laikams gerėjant, 
dalykai jau žymiai pasikeitę, 
nariai vėl pradėjo Šerus mokė
ti, randasi daug naujų taupyto* 
jų-šėrininkų įstojančių į spul
kas. Skolininkai irgi moka re
guliariai, naujų paskolų reika
lavimai jau galima patenkinti, 
taip kad spulkos veikia jau be
veik normališkai. Tik, kalbėto
jas įspėjo, dabar po pergyven
tų pamokų, spulkoms. reikia tu
rėti omenėje seniau padarytas 
klaidas ir stengtis vengti jų 
ateityje.

O spulkoms ateitis yra kuo 
šviesiausia. Bankams paliovus 
duoti ant namų paskolas, spul
kos lieka tinkamiausios įstaigos 
tuomi rūpintis. Nauda bus ke
leriopa: šėrininkai gaus geres
nius pelnus, o namų savininkai 
lengvesnes ir pigesnes pasko
las.

Toliau pakviesta svetys (pa
vardės nepamenu), buvęs dele
gatas Suvienytų Valstijų Spul
kų Susivienijimo suvažiavime, 
kurs neseniai įvyko New Yorke. 
šis plačiai raportavo ką suva
žiavimas nuveikė, primindamas, 
kad visoje šalyje yra vienokis 
supratimas, jog ateinantis me
tas bus namų pirkimo ir buda- 
vojimo' metas, nes visur aiškiai 
pasireiškia namų stoka ir nuo
mų kainų nuolatinis kilimas. 
Patarė spulkoms būti pasiren
gusioms prie didelio biznio at
einančiam metui.

Taipjau J. J. Kazanauskas 
išdavė platų raportų iš atsibu
vusios konvencijos Illinois vals
tijos spulkų susivienijimo, ne
seniai įvykusios Peoria, III. P-as 
Kazanauskas pabrėžė panašias 
mintis, kaip ir pirmesnieji kal
bėtojai. Jis baigė savo raportą 
nurodymu, kad lietuviai perma- 
žai stengiasi populiarizuoti spul
kas ir kad kiekvienos spulkos 
turėtų būti svarbiausia užduo
tis įtraukti kuo didžiausią lie
tuvių skaičių į spulkas.

Po išklausymo valdybos ra
portų nutarta apie vidurį lap
kričio mėnesio sušaukti masinį 
susirinkimą visų Chicagos spul- 
kininkų į Lietuvių Auditoriją, 
kur bus pakviesti geriausi spul
kų žinovai kalbėti ir perstatyti 
publikai, kokia ateitis yra spul
koms. —Delegatas.

Posėdis

Spalio 21 d., t. y. praėjusio 
trečiadienio vakare, atsibuvo 
“Naujienų” name Lietuvių 
Budavojimo, Skolinimo ir Tau
pymo Bendrovės (Naujienų 
spulkos) posėdis arba mitin
gas, kur išklausius valdybos ir 
direktorių raportų susidarė ge
ras įspūdis: nariai jau daugu
moje vėl pradėjo nuolat mokė
ti duokles, ištraukimai sumažė
jo, padaryta keletas paskolų ir 
virš dešimties prirašė naujų

narių. Abelnai pas šėrininkus 
ūpas yra atsigavęs ir pakilęs.

Nutarta pradžioje lapkričio 
mėnesio surengti visų spulkų 
narių draugiškų vakarėlį geres
niam susipažinimui ir spulkų 
reikalais pasitarimui.

Šios spulkos raštinė randasi 
Naujienų name ir čia galima 
visokiais spulkos reikalais 
kreiptis nuo 8 vai. ryto iki 8 
vai. vakaro kasdien. Sekreto
rius T. Rypkevičia visuomet 
gatavas patarnauti. —Karesp.

biedniausią 
kostiumus

N amai-Žemė
Dabar yra geriausias laikas 

sutvarkyti reikalus apie namus 
iš lauko pusės, apdangstyti jau
nus augalus — čiepus, rožes, 
žiemkenčius kvietkus lapais 
apie šaknis, kad žiemos šalčiai 
nepakenktų jų augimui; nuge
nėti nereikalingas šakas, iš
rinkti ir išpiaustyti nudžiūvu
sias šakas, taipjau, sodinti nau
jus medelius; apžiūrėti ir su
taisyti pagedusias tvoreles, var
tus, gonkus; apkituoti langus ir 
sutaisyti stogus bei kaminus. 
Šalčiai, lietus, sniegas iki pava
sario gali padaryti namui ir 
apie namą daug blėdies, jei lai
ku nebus prižiūrėta ir apsau
gota nuo puvimo ir išgedimo.

Taipjau dabar reikia apžiūrė
ti vandens ir gazo pervadas, 
kad butų pilnai apsaugotos nuo 
šalčių, nes vėliau jos gali pa
daryti nereikalingų iškasčių ir 
vargo. Namas laiku ir tinkamai 
prižiūrimas daug ilgiau išlaikys 
ir sumažins užlaikymo iškaš- 
čius. —W. V. M-us.

ir išsimau'dydami patys iki 
kaklo.

Už gražiausią, 
ir juokingiausių
duota prizai. Atrodo,, kad, rei
kėjo dar vieno prizo —'tai už 
originališkiaųsių kostiumą.

Šis prizas tur būt butų te* 
kęs Tumosiukui. Jis mat bu
vo pasirėdęs mergaite, ir ten
ka pasakyti, kad jis buvo vie
na gražiausių “mergaičių” Šį 
vakarą, nors nežinojo ką dą- 
ryti su stambesnėmis, negu 
mergaičių, rankomis ir kojo
mis.

Kiek teko patirti, visi iš va
karo buvo prirengę anksti su
grįžti namo — apie dešimtą, 
vienuoliktų valandų. O išbuvo 
iki pirmos, jei ne vėliau. Ben
drai, vakaras praėjo tikrai pa
sekmingai.

apleidžia senąsias partijas ir 
balsuoja už socialisto.

Praėjusių savaitę tatai pasi
rodė Chicagos Forume. Balsai 
paduoti už kandidatus pirm 
prakalbų rodė tokius rezulta
tus: UŽ Rooseveltą 151 balsai; 
už Landoną 39 balsai ir už 
Thomasų 37 balsai.

Po prakalbų dar vienas šiau
dinis balsavimas padaryta, ir 
šį kartų jau buvo paduota už 
Rooseveltą 121 balsų, u‘ž Lan* 
doną 26 balsai, o už Thomasą 
72 balsai.

Lysią rinkimu dienąi"1'. 2: c“ysir\ “ apiehnkej busiu šalčiau4 ir gal
C.\ A; Donnel, valdžios me- lyriąs lietus. Taipjau numaty- 

teorologistas, nužiūri, kad bal
savimų dienoj, t.y. Untradie-

ir jos 
apielinkėj busiu šalčiau4 ir gal

ta lietus rinkimų dienai ir kai 
kuriose rytinėse valstijose.

North Side
Bijūnėlio smagus vakarėlis

Norlhsidėj gyvuoja vaikų ir 
mergaičių draugijėlė “Bijūnė
lis”. šeštadienio vakarė, spa
lio 31 dieną, ^Bijūnėlis turėjo 
Halloween parengimų.

Susirinko p. Grigaičio sve
tainėj skaitlingas būrys ber
niukų ir mergaičių, jų tėvų 
ir motinų, na, ir “jaunuolių” 
tokio amžiaus, kaip Paškaus- 
ko, Saikaus, Poškos ir jiems 
panašių.

Matote, jaunuolių kompanija 
buvo itin mišri.

Šeimininkavo ir “bosavo” 
p-lė Onutė Skeveriutė. Gal būt 
ji tik viena ir tegalėjo sutvar
kyti šitokią kompanijų: juk ne 
lengva palaikyti gera tvarka 
sueigoj, kur svarbiausią rolę 
vaidina žmonės amžiuj, saky
siu, nuo 5 iki 15-kos metų. 
Reikia nepaliaujamai parūpin
ti ką nors naujo ir vis nau
jo.

P-lė Skeveriutė turėjo parū
pinusi visko: ir kaukių, ir ke
purių ir dovanų, ir žaismių, na 
ir Grand March surengė, ir net 
senbernius prisiminė, paskir
dama keletą jų teisėjais pri
zams.

Well, gal daugiausia smagu
mo ir nesmagumo visi turėjo, 
kai mėgino vien dantimis iš
imti plaukiojančius vonioj 
obuolius. Kai kurie* “draugu- 
čiai”, žinoma, laimėjo kontes- 
tų, panerdami į dugnų obuolį

Dabar balsuos už 
socialistą

Kai 
gauna 
gramus visų partijų, tai jie

inteligentiški piliečiai 
progos palyginti pro-

BUDRIK
FURNITURE MART
3347 So. Halsted Št.

VISKAS DEL NAMŲ
Rakandai už daug žemes
nes kainas. Vilnoniai du- 
beltavi blanketai, verti $10 
ir $12, po

šilkinės kaldros vertės $10 
PO $4.75

VIDURIU UŽKIETĖ
JIMAS) GALI JUS

ĮVEIKTI
Gydykite Valgydami Tikrąjį 

Maistų

Paprastoji vidurių užkietėjimo rų- 
šis atsiranda dėl stokos “bulk’? maf-k 
ste. Kada jus valgote blogai suba- . 
lansuotą maistą per savaitę ar mė
nesį, tada pasireiškia vidurių blogas 
valijimosi. Jus jaučiatės nesmagiai 
ir stokuojate priprasto gyvumo.

Valgykite subalansuotą valgį. Var- 
tokit pieną, vaisius k? daržoves kaip 
apsaugos maistą ir ganėtiną “bulk”. 
Kellogg’s ALL-BRĄN yra geras 
“bulk” šaltinis. Kūne sugeria drėg
mę, sudaro minkštą masę,, švelniai 
išvalo žarnas. ‘ '

Vaisiai ir daržoves, beabėjo, turi 
kiek “bulk”, bet moksliškas išban
dymas parodo, kad kai kuriais at
vejais žmogaus kūne “bulk” didžiu-j 
moj dingsta, šitas neatsitinka su, 
sėlenomis. Jus valgydami Kellogg’s 
ALL-BRAN, esate užtikrinti, kad 
gaunantis įtakingą “bulk”.

. _ -V. ,« ,

Valgykit ALL-BRAN kaipo cerealį 
su pienu ar smetona, arba kepkite 
bandutėse, duonoj ir tt. Dū šauk
štai kasdien paprastai pakanka. Už- 
šisenejusiuos atvejuos gali prireik- j 
ti ALL-BRAN ir daugiau. Jei šiuo( 
budu nepasitaisys, tarkities su gy-. 
dytoju.

ALL-BRAN yra Kellogg kompa
nijos garantuota kaipo naturalis 
maistas-liuosuotojas nuo vidurių už
kietėjimo.* Valgykit reguliariai re
guliarumui. Parsiduoda visose krau
tuvėse. Padarytas Kellogg in Battle 
Creek.

*Vidurių užkietėjimas būną dėl 
stokos “bulk”. 1 i f : i-*l

Gražios Radios Padarytos 
parduoti po $29.00.

°*t“r ‘17.50

Gesiniai Pečiai po $32.50 ir 
$42.50.
Oil Burners Alcazar 4-5 

kambariams

metų, 
$1.00

STYLIAUS—mė- 
ar mergai- 
$2.49

16 METŲ—

icago Mail Order Co

Aukso DerliausLapkričio

pa-

GERA 
ŽINIA!

Mergaičių 
KAUTAI

Pokalėdinės Kainos 
Lapkrityje! Tik 

manykite!

Sll South PAULINA ST. • . Comer HARRISON ST

ANTRA
DIENI X

MOKYK-
LOS NĖR! ■

Atsiveskit vaikus į šį niekad nebūtą iš
pardavimą. Dovanos su kas pirkiniu, mu
ziką, BARGENAI visiems, kas sutaupys 
pinigo visai šeimai aprėdyti!

NAUJOS RUDENS

DRESES
✓ 

Puikaus atyliauR, gerai tinka* 
mieroR, daugiau vertėR kaip 
dar niekad. Jvalrlų medžiagų 
modeliai, v i R i ems sezonam*. 
Antradieni specialiai $2.09, 
$2.49, $1.99 ir

JUNIOR’S SWAGGER SPORTO į I
KAUTAI—Styllaus ir medžią- / Z
gos įvairumas, tvirtos spalvos Lj 0
ir kvalduoti, ru Šiltu pamušu.
Mleros 12% Iki $4.75

Vaikų Puikus Melton Siutai
Antradieni išpardavime vIsur 
siutus. Sutaupos bufl milžiniš
kos! ;

52.49
Dviejų-gabalų mėlynos, meltons 
ilgos kelnės, 4 iki 9 metų. 
5-9 AMŽIAUS—4 gabalų mė
lynos meltons, su bluska ir 
kaklaryšiu, TAIPGI 11, 12, 
14 AMŽIAUS 2-Jų gabalų, mi- 
šitų vilnų medžiaga, sutau
pyk iki $2 nuo 
siuto, po

UNION SIUTAI—Rayon, dry
žuoti, trumpos rankovės, trunk 
styllaus, sunkus svoris am
žiaus 10 ir 1^ tiktai, 50c ver
tės siutas, ’ 2$«

. , > i I f f 'M J ~

CfHICAGO MAIL ORDER BARGAIN OUTLET

Jos.F.Budrik
INCORPORATED

3417 So. Halsted St
Tel. Boulevard 4705,

Nepamirškite Nedėliomis WCFL 
5 vai. po pietų Budriko Radio 

Programo.

PASIKLAUSYKIT
SOPHIE BARČUS

Kas Pirmadienį, Arttradienį, Trečiadienį, 
Penktadienį ir šeštadienį

KAIP 9 VAL. RYTO Iš
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

$2.99
AMŽIAUS 2 iki 6 
Šilti, verti mažiausia 
daugiau. 
KARIŠKO 
linl, vaikams 
tSms iki 5 
metų.
MIEROS iki
VIEN VILNŲ, puikios ma
dos, sutaupyk QQ
$2.00.

t
Taupykit Pinigus

Kad Užtikrinti ir Pagerinti 
savo Gyvenimų Ateityje

Kiekvienos ypatos taupomi pinigai ap
drausti per Federal Savings and 
Insurance Gorp., 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.

Loan

pini-

STANDARD FEDERAL SAVINGS 
& LOAN ASSOCIATION of CHICAGO 
2324 S. Leavitt St , Tel. CanaI 1679 

JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas
HELEN KUCHINSKAS, Raštininkė.

plačiai papasakojo spulkų pa
dėtį nuo 1929 metų iki šių lai
kų. Pabrėžė ypač tai, kad per 
paskutinius 6 metus buvo spul
kų didžiausias rūpestis, kaip 
aprūpinti šėrininkus su “ready 
cash” ir kaip apsaugoti spul
kas nuo nuostolių, kadangi de
presijos laiku beveik visai buvo 
sustoję įmokėjimai, o visi no
rėjo atsiimti pinigus. Spulkoms 
teko perimti daugybė namų, 
kurių nebuvo galima nei, išnuo- 
muoti, nei parduoti. Vienok su 
pagelba valstijos auditoriaus ir

Pirkit labiau-sušvelnintų 
Old Golds Cigaretų vienų 
pakelį. P. Loriliard bendro
vė užmokės už du, jei Old 
Golds jūsų nepatenkins*
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Yra įdomią problemą
Anot yieno republikonų laikraščio, “jau belikb tik 

Viena dięna, kuomet dar galima išgelbėti kraštą”. Ry
toj paaiškės, ar kraštas yra “išgelbėtas”, ar ne.

Bet įdomesnis laikas prasidės, kai bus praėję rinki
mai. dabartinė rinkimų kampanija paliko nęišspręstiis 
visą eibę svarbių, net pagrindinių klausimų. Kuriuo ke
liu eis toliau Amerika?

Ar išliks tie pfainonės ir žemės ukid reguliavimai’, 
kuriuos įvedė Naujoji Dalyba, ar jie bus panaikinti?

Kas bus su Socialinio Saugumo įstatymu?
Kokią liniją paims Amerika tarptautinėje politiko

je? .v,
Kas atsitiks su šio krašto didėlėmis ir mažotnis, se

nomis ir naujomis politinėmis partijomis? Rlačioni- 
sioms darbininkų masėms ypatingai bus įdomu patirti, 
ar išsivystys pastovi organizacija iš tos Darbo Partijos, 
kuri šios rinkimų kampanijos metu įsikūrė rytuose?

Pagyvensime, pamatysime.

Nėžmortita Išpaftijois fašistą žygis

(Suvalkiečių byla Ka
riuomenės teisme

Sl VAI.KIEf ię BYLOJ PRASIDĖJO 
ŠALIŲSGINCAI; y

Tačiau socialistą. daugumos organizacija Connecti
cut valstijoje, da ię- dabar ragina savo 
už Thomasą ir Nelsoną. ,

Politikoje buria visokių keMČn^biij.

Ką štoko koristitucija
• •’> 'i- ••• ■ •. , I
“Tėvynę” bando įrodyti, kad 

tą neaprėžtą galią. [Centro sek
retoriui, narių - priėmimo reika
le, suteikia ŠLA konstitucija, 
nes, t-.. . i

' “SLA.G konstitucija aiškiai 
i nusakdV/kad ą ŠLA. gali'įritė

ti tik doro elgesio garbės! 
verti lietuviai, . kurie pasižy
mi pavyzdingaįs papročiais. 
Taigi, kad tapti Susivieniji
mo narių, neužtenka vien bū
ti pilnai sveiku, bet reikia 
turėti ir kitas, konstitucijos 
nusakomas kvalifikacijas; bū
ti doru, teisingu, sąžiningu 
ir pavyzdingų papročių lietii- 

; viu.” ,

Jeigu, gįpdi, konstitucija rei
kalauja tČklų k’vrilifikacijų iš 
savo narių, tai ar galima pri- 
fttoti1 į SLA iotilis rismeAfs, kto- 
rie “Vi&i rieseriiai ^pikčiausiai 
dergė rie tik brgahizačijbš vir
šininkus bei narius, bet ir pri4 
,čįą organizaciją šmeižė ir ar- 
ife?” • I

“Nėra , tokios organizacijos | trauktis ? 
; pąsatol^fe”,, tęsia p. VitriitisJ J k

“kuri priimtų į savo narius “ 
tokius' žhlones, kurie pasižy
mėjo tos organizacijos , ardy
mu, jos narių ir viršininkų 
šmeižimu. Kartą žriirigtos. der- j 
gęs SLA. narius ir viršinin
kus bei pačią organizaciją 
rirdęs, rif gtoli jis būti pa- 
vyžąingU tos pačios organi
zacijos nariu ir saugoti j‘ą 
ir jos nariUs nuo pažemini
mo ir Apgavimo? Britų tikra 

‘ bėp'rdt^bėi priimti į Prgariiza- 
Cij'ą tokius asmenis, kurie ją

; niėkirib ir grioVe.”
Iš šitų privadžiojiirių aišku, 

kūr “Tėvynes” redaktorius tai 
ko. Jisai jsr 
sekia&tįufl

Apžvalga
PAMOKA UĘTUydŠ

‘ Lie t u vos i nf ormaci j ų biuras 
(TSB) rašo, kad dėl FranClizi- 
os, Holandijos, Šveicarijos ir 

kitų šalių Valiutų nuvertinimo 
gali nukėritėti LlėttfVdk pinL 
guočiai, kurie srivo /pinigus lai
kė svetimų šalių bankuose.

“Jiems tai didelis smūgis, 
nes iŠ karto netekti trečdalio 
turto yra skatodus dalykris. 
šis valiutų kritimas yra dar 
viena pamoka Lietuvos piAi- 
gubčįams, kad sutriUpari rei
kia laikyti savame krašte, o 
ne siųsti jas ‘uždarbiauti’ ki
tuose kraštū'ose”.

. . i

Piniguočiai visuomet taip ėl-. 
gfasi: jie tenai laiko savo ttor- 
tą, kur mato daugiau peMo? 
Tačiau piniguočių interesais ir 
Lietuvos valdžia W^Įnasi dau
giau, bėgu kitų žmbnių reika
lais. Kam ji, sakysime, paliko 
auksiiiį lito prig^įjritoą po to, kai 
buvo htopigįntbs bekeik Viso pa
saulio vąliutos? t.

Pateisinimas tik Vieiias: kad 
nenukentėtų pihį^.ųočirii.

Kaš riri dahg iftų Lietuvoje, 
tas dabar gali juos Irtomis Są
lygomis keikti į frankils, dole
rius, sterlingus arba guldenus.' 
ICrii šitie piiligUOčiai prisipirią 
svetimų Valiutu ir sriVo litiis iš-, 
Ibis, tai, gal būt, tuomet ir litas

A.I Į.

bus nupigintas.
Pereitą penktadiėnį po piėfų Ispanijos^ maištininkų 

Vadovybė pasiuntė būrį lekttivų bombarduoti iŠ oro 
sostinę Madridą ir priemiesčius, l’ai ‘fiu^o vienas žvėriš
kiausių darbų, kokių fašistai .yfą atlik^rį^š, Ispanijos 
žmonės dabartiniame pilietiniame karė. * '

Sukilėliai mėtė bombas į kupinas žmonių miesto 
gatves, bombardavo sostinės ir priemiesčių namus ir 
aikštes. Spėjama, kad buvo užmušta daigiau kaip šini- 
tas žmonių ir sužeista apie dfū šimtu. Tarpe žuvusiųjų 
yra didėlis skaičius vaikų. Prie vienos tiktai mokyklos 
Madrido priemiesyje buvo į šmotus sudraskyta 60 vai
kų, kurie žaidė gatvėje, tik-ką išėję iš mokyklos.

Šitokio žvėriško užpuolimo ant ramių miesto gy
ventojų pasaulis nėra regėjęs nuo Didžiojo karo laikų. 
Karo mėtų Vokietijos zepelinai bombardavo iš oro Lėri- 
doną. Prieš tą vokiečių žiaurumą kilo aštriausio pasi
piktinimo balsai visose civilizuotose šalysė. Bet tai Vis
gi buvo svetimų užpuolikų ataka prieš Anglijos sostinį 
O dabar ispanų didmiesčio gyventojus, neišskiriant mo
terų ir vaikų, žudo oro bombomis savi “tautiečiai”, ‘dai
gi “tautos ir katalikiškos religijos gelbėtojai”!

Pas tuos fašistiškus banditus, matyt, nėra ne tik 
t jokio tautiško jaušmo, bet ir paprasčiausio žmonišku

mo. Ne be reikalo juk jie pasisamdė Afrikos maurus Is
panijos liaudžiai skersti. < A

Pažiūrėsime, ar katalikiškas “Draugas” ir Kiti Is
panijos fašistų simpatizatoriai tą pasibaisėtiną sukilė
lių žygį pasmerks?

Keista padėtis Connecticut valstijoje
Socialistų partija Connėčticut valstijoje nutarė ati-j 

simesti nuo Nacionalinio Komiteto, kurį kontrolidoj^ 
Hoan ir Thomas. Bet ji iridorsavo oficialius šdčiaiiėt^ 
kandidatus į Jungtinių Valstijų prezidentus ir vice-pre- 
zidentus — Normaną Thomasą ir George A. Nelsoną.

Susidarė keista padėtis: organizacija kovoja prieš 
Thomasą, bet tuo pačiu laiku remia Thomaso kandida
tūrą........ - . _ / t .. . 4 .. . . ..

Padėtis susipainiojo dar labiau, kuomet Nacibriali- 
nio Komiteto įgaliotinis Devėre ‘ Allen suorgariižavo 
Connėčticut valstijoje ištikimą centrui partijos barių 
mUžiimą ir ši nuėjo į teisiną, reikalaudama, kad daugu
mai butų atimtas čartėris.

Teisme Thomaso šalininkai prakišo. Socialistų dau
guma Connėčticut valstijoje, po vadovybė Bridgeporto 
mero Jasper McLėvy, bylą laimėjo, nės teismas pripa
žino, kad ta partija valstijoje yra teisėta, už kurią pa
sisakė Valstijos konvencija.

Socialistų partijos centras dabar skelbia, kad Mc- 
Levy ir jo draugai Connecticut valstijoje esą “netikri” 
socialistai, tuo tarpu kai valstijos teismas patvarkė, kad. 
“netikra” socialistų partija yra ta, kuriai vadovauja 
Allen ir kurią pripažįsta Thomas.. į

'fORlA’ŲS GALiA?
“TėVyneš^ ^dŽci'ja 

sla 
riŠmŠ, kurie prbteš?t^6' pi^feŠ 
čeritro sekretorių dėlatmetimo' 
naujų aįlikantų. Ji aiškiriš, kad; 
centro sekretorius turi teisę 
naujo nario hepriiiriti, net jei
gu jį sutinka priimti kddpa ir 
pripažįsta sveiku daktaras-kvo- 
tėj as. Ir, kas . nuoštabiauSia; 
prieš tbkiris sekretoriaus , f>a-į 
tvarkymus negali būti jokios 
apeliacijos! <

“Šu'si vieni j imas, yra fra- 
tčrihlė Črgaiiizačija”, sako 
SLA organas,. “ir savo įsta
tymais apsiriboja narių pąsi-* 

• ritoti^ kiįčusiifiu. Tėiši (?) 
— “N.” ’Rėid.)' ŠLA tonstitu-į 
cija paveda išimtiną tcSsę 
Slą Daktarui
sti apiikantų - tinkamurii^ 

’ ^ėikMdš štbVTb 'žViWhi' ir
Sę^orį^į .sprąstį, ąp* 

likantų tinkamuiųą kariakter 
rio atžvilgiu. Npjo> jo nuo
sprendžio nėfk jokios aįriia- 
Cijės .(! -4 “Ną’KM.), 
konstitucijanešutėikiateišeš 
nei aplikantui, r. nei kUopai, 
nei Pildomąja! TarybŠį 6&- 
ganau, nei pačiam SLA Sęi^ 
mui kvesti jontfdti '■ jų nuo
sprendį. Aplikantas nepriim- 
tas, kuopai apie . tai prąųešta 
ir rifo fėMfe bai
tas.”

Labai trumpą ir aiškų* tik 
reikia stebėtis, kad SLA iki 
šiol visai nežinojo, jogei jishi< 
išsirinkdamas dakfarą-kvotėją 
ir sekretorių, užsideda sau du 
“diktatorių”, kurių sprendimų" 
net kveštijonųčti hėyaliri! ; J 

Kad abiikantfis negali pri
versti SLA centro VirširiirikUk 
j j priiinti, jeigu, jie itenori, frit 
dar gali biiti ^t^įįta: nebu- 
duhias erganižačijok' narys, ji
sai neturi teisės jos viršinin- 
kariis statyti reikalarimuš. Bet 
šakyti, kad neturi jokios galiba 
ant savo viršininkų Pildomoji 
Taryba Ir net pats SLA sei&s; 

’tAi yra tikra nesąmonė.;
,, PAŽiurėisftrie, >. kokiais JcorištL 
tucijos patagrafais p. Vitaitis 
remia tą savo keistą nuomonė-

4

Prokuroro reikalaujama.aukščiausiaįbausmė -^ 
8mėtųsunkiŲjUvdarbų.kale®iuo. c-^Sleževičįus 

ir Purėnienė prašo išteisinti.
I

(Tęsinys)
Ir koks viso įvykio pagrin

das? ‘Radzevičius sako, kad 
“Varinėjo padvadas”. Bet kai 
jis buvo klausiamas, ar jis su
statė protokolą ir davė tam ej- 

at sakė, kad ne. N a, j ei 
tai ir rie! Ir tas viskas 

baigtis Kazlų Rudos 
; ir riet jei Kadževičius 

i:

į “Neliesk vaikų!”, tai ir dėl to 

atsidurti Kazlų Rudos 
bet ne Veiverių ka-

V*„ I . v

ga —- 
ne — 
galėjo 
teisme, 

Į įsižeidė GustanČio pasakymu 
w !”, tai ir dėl to

I Gustaitis blogiausiu atveju ga
lėjo atsidurti Kazlų Rudos 
tėišihe, bet ne Veiverių ka- 

[pubse. .
Įtinka tą diėną buvo normali. 

Kokiu* įstatymu nuo policijos 
j nepamatuoto žodžio reikia

Jei Gustaitis, sakydamas 
nenešk vaikų’ trukdė rinką— 

rėi'kėjo sustatyti protokolą, bet 
rie bėgti telefonu šaukti pa
gelbės — tam pagrindo nebu
vo. Tad Adomavičiui Radze
vičius, prašydamas pagelbės, 
pasakė netiesą 
cininkus. 
nuovadoj 
ginklą”,

— Gavo 9 poli- 
Ir Radzevičius jau 
sakė — “paruošti 

davė įsakymą šauti.
ir jei vėliau viršininkas šovė
— o ririovadbj apie šaudymą 

Įkalbėjo — tad jo padėjėjai ta
da neturėjo reikalo klausti —

(cenzūros išbraukta).
6 žmonės to įsakymo nuo

vadoj nežinojo. Radzevičius
— jų senas pažįstamas (6—8 
Inetai toj vietoj) ir jie nema- 

*nė, neturėjo pagrindo laukti 
| tokio dalyko — šaudymų. Ten

ra-

ninktos ir aMėo^g^izaciją . prįdeda “l_
’Tritięms asmenims jisai bando komiš» Logiškai 
prilaikyti konstitucijos para- jis turėj(> pakisti ku|k.} { Ka. 
grafą apie,, ~
V^rfto’s g'atnės Iiėtuvitos”. Bet 
tai yra Visai sauvališkas kon
stitucijas aiškinimas.

; Kąd^(5k<^į^^^
galį'buri priimami -tiktai “doro j b 4b° kampu, šonu, 
pasivedimo, verti garbės lietu- (cenžu^os išbraukta), 
viai”,. tai ji tuo nurodo, kad Kaz. Gustaitis (sūnūs) , 
'nereikia priimti girtuoklių, !peš4'paleido kulkos — jis neturėjo 
tdkų,.Vagių ir kitokių fiėiiioTa-4 rėVolVėriO, kitaip šūvis britų 
liŽKų žrifbhib. Bet aį»iė tokius heišvengiarnas. 
žmdnęš^. kurie j kadą^^ri ‘
nizacijai kenkė “šmeižimais” 
arpą i “ardymais”, konstitucija 
nesako nieko. , , ;.

“šmeižimas” ir “ardymas” 
iyfh tbki piritus- žodžiai, kad 
Ijaiš grililria apimti skirtįngiriu- 
Siųą; dalykus. Daug “šmeižikų” 
ir “rirdy&ų” pas mus įvyksta, 
'i>esį|if®f/ih| dčl politikos aria 
^Kitokių hupimonių skirtukų.' 
Prigril. p. Vitaičio intęrpretačiją,: 
kiekviena^ ž&dguš, kuris doli- 

: tiiiiaTš 'ąrią, rel^hiais sumeti
mais uždroŠ ŠLA yiršininkdms, 
'/buri, “ardytojas” ir “smeižikris” 
—- ir jį reikią skirti prie “nedo
rų” ir “garbės nevertų lietu
vių”! T

Bet taip nėra. Konstitucija 
dagi aiškiai; pabrėžia, kad “ti- 
kėjimįŠkos rir politinės pažiū
ros” neprivalo būti kliūtis nario 
priėmimui į SLA. Tai pasaky
ta tame pačiame paragrafe, 
kuris kalba apie “doro pasive
dimo, yčftus garbės lietuvius”.

“TėVyries” rėdaktOriUs. suma
nę tritp interpretuoti SLA. koh- 
stitučij ą, kad centro sekreto
rius pasidarytų koks tai orga
nizacijos dorovės sriugotojas—- 
“cenzorius”, kaip tokids rųšies 
yjfšičlnkas Vadinusi lenkų 
Zwiąnzke, rirba “dvasios va
das”, kaip jįšai vadinasi R.- 
Katalikų organizaci j oj e. Bet

nZorių nči dvasios

kalbėjo

L- I

stengiasi įrodyti, kad
'f'-Vinikas teisingai
fmešdamris ^iŽaCiJ __

to^meUų, kurie kada tai protokolo bebuvo ko 
“šmeižė SLA narius ir virsi-į ‘
ninktos ir pradeda “ne savo rrin-

bando | komis”. Logiškai galvojant,

Ilašinską (priešinosi), bet rie į 
Gustaiti. O i Gustaiti jis šau
na iš keršto (dėl įsižeidimo už 

J ankstyvesnį “neliesk Vaikų”), 
ir, be to, Gustaitis buvo nuo'

ŠLA jokių 
vadų netui 
kas šitokią galią savinasi, tai

ne-

Ir Radzevi- 
I Čiiis žinojo, kad jis nėtUri re- 
vdlvėrio.

(cenzūros, išbraukta).
(Pats adv. Tumėnas susi jau

dinęs; salėj irgi šusijatodini- 
niaš, krii kunos moterys ver-

, . . . .................... ......... ........

Sūnūs norėjo pažiūrėti į per
šautą tėvą — ir tada policinin
kas pagriebia jį ir veda į riūo- 
vl([ą, kiir jis “iš tolo atšisvei- 
■įirio” Šri. tėvu. Ir kaip tam 
žmogui, kuris tada nepagerbė 
sunaus jausmų mirštančiam 
'tevUi; galima, tikėti? žmogus 
su galifė ir ^eVolvėriu — “mi- 
tas”, tik negraži Versija.

• — Del Veiverių taikoma 122 
str. I dal. 2 punktas: “kas nu
sikalto dalyvavęs viešame sam- 
būryje, kuris dalyviams susi
telkus padarė...” Bet tuo fak-j 
tu, kad žmonės susirenka, dar 
nėra šambilrio. Iki Radzevi
čiaus atėjimo sambūrio nebu
vo, o po jo atėjimo, kada į dar
bą pradėjo eiti “funkės” 
da jau ten pasidarė — 
sambūris, a sąmyšis.

Dar po kelių pastabų, pra
šydamas išteisinti giriamuo
sius, adv. Tumėnas baigia.

Pirmininkui pasiūlius proku-

rorui atsikirsti, atsisakė, šalių 
ginčai baigti.

Kaltinamiesieriis duodama 
paskutinis žodis.

Sakalauskas sako: — Aš pa
liesiu to mano nusikalitmo prie
žastis. Jo ribos daug plates
nės — aš esu Lietuvos istori
jos mylėtojas. Ir tai 1919 m t 
mane pašaukė į savanorių ei
lės. (Į musų širdis buvo įsmi
gęs nepriklausomybės akstinas 
Mes bhvome pasiryžę atpalai 
doti kraštą nuo jungo. Pergy
venau puikiausius Valstybės kū
rimosi laikus. Dabar saugu
mo policija primeta nusikalti
mą; sunaikino medalį.

Kraštas, mačiau, pergyvena 
sunkiausius laikus. Iki 193tf 
mt. gerai jautėmės, o nuo 30 
iki 35 mt. buvOm ekonominiai 
griuvėsiai. Tad visa ta įšau
kė noras gelbėti kaimą, ne sa
vanaudiškas, o visuotinas da- 
lykas. Gražiausiais jausmais 
norėjau iškelti negalavimus, 
kad pataisyt sąlygas. Mes 
nėjom prie revoliucijų, prie 
kraujo praliejimo.

Baigdamas jis prašo jį ištei
sinti.

Antram žodis duodamas A- 
Rutkauskui:

— Neprisipažįstu nusikalsta-, 
mą darbą daręs. Gyvendami 
ūky, dirbau, nelaidokavau. 
Įdėjau į ūkį 18 tuksi, litų, o 
blogiausiais laikais sumokėjau 
skolų 3,700. Musų prašymui 
per “Ūkininkų Vienybę” nieko 
nedavė, sąlygos negerėjo. Vy
riausybei nenorėjau pakenkti.

Pasėdėjau 5 mėh. kalėjime 
— ūkį jau radau išstatytą į 
varžytines. Išėjęs sutvarkiau 
šiaip taip. Jei vėl teks sėdėti 
kalėjime — ukiui bus’ visai blo- 
ai.

Baigdamas jis prašo ištei
sinti.

K. Varkala — taip pats pra
šo išteisinti.

Andrius Stravinskas: 
riiaii nepriklausomybę, 
savan, 
atsėdėjau.
ti, priešingu atveju — užskai
tyti išsėdėtą Taiką.

V. Bajoras nusiskundžia, k<ad 
buvusios neįmarioirios gyveni
mo sąlygos. Prašo išteisinti.

Urnavičius. — Jis nežinojo 
ir nėgalėjo žinoti atsišaukimų 
turinio. Prašo teismo pasi
gailėti ir išteisinti.

B. Juodžbalis

— ta- 
bet ne

Pild. Taryba privalo kaip ga
lint greičiau jį sudrausti.

Organizacijos konstituciją in
terpretuoja ir vykina Pild. Ta
ryba.

skelbč čia vadu, bet as Visai 
nėpasireiškiau. Į .šaltupio slė
nį patekau pripuolatnai —.tai 
vienintelis kelias nrio manoma- 
mų į Kauną. Pats nedalyvavau 
ir nesuprantu, kaip vMu^a«. 
stetS. Prieš tai birensi-, 
gyrimų su saugumu.

Man prikišamą kodėl a 
nėfcaš^ūrintis, lengvąja maš 
na važiavau4 iš Kauno. Bet juk 
tfeiCA^li 7«uo£tį^vyldy» nįįao' , 
namai, i tefr žrnonaį 4kuri?g^$-^į 
jo buti^įSimaillusi ir nukentėti.
— tai kas man svarbiau: tie 
16 lt., ar žin’ona?

P^aŠp išteisinamas
VI. Bašinskas: — 

iU'ui

palikau Sakalinsko kieme. Pf*a-

5
1

i *

Raitas Ąe^ 
biivaU. Liud matė, kaip arklį 
palikau Sakalinsko kieme. Pra
šali, kaip nekaltą išteisinti, o 
Jjei jau riebus galima — Už
skaityti atsėdėtą laiką.

, K. Juodis — prašo išteisinti.
O. JoČienė — jį nekalta, tik 

nukentėjus, sumriŠta. Jos liu- 
dininkai rodė teisingai. Pra
šo išteisinti. },

M. Jočytė — sako, kad prieš 
ją melagingai liudijo, ir drabu
žį, maišo. Prašo įšteisinti.
., Pr. Juodžbalis, Pr. Balčiūnas, 
K. Tamošiūnas, Pr. Grinkevi
čius, Mot. Šiaurusevičius 
si nekalti ir prašosi išteisina
mi. ®

£r. / PėtrušriUŠkris: — liudi- 
riirikrii prieš mrihe neparodė. 
Mrihe paėmė rilio plento,, prie 
iiamų. Gal policijos klaida 
pastate mane į kaltinamųjų 
suolą. Neteisingas apkaltini
mas butų skaudu. Pfašo iš
teisinti.

Žilinskas (kaltinamas smur
tu policijai ir pabėgimu iš au
tobuso): — Ar panašu kad 
toks liliputas, kaip aš, smaugtų 
policiją? Prašau išteisinti.

A. Pyragas: — Pamaliau, 
kad pabojus gyvybei gręsia— 
guliau autobuse po Sublu. Ir 
dabar ? as nusikaltėlis. — Pra
šau išteisinti.

A. Bubnys prašosi iŠtefsfria- 
mas. •

A. M'arazas: — Ir man buvo 
sunku, kaip ir visiems. Bet 
riš aiškinau hestreikuoti, norė
jau tik pašikalbėti su Vyres
niais. Mano žemė dviejuose 
sklypuose abipus miesto.

Tik kaimynų žmonom pra
šant paklausiau, kur jų vyrai. 
Prokuroras prašo, 5 mt. kalėji
mo, tai jau geriau mirti. Pra
šai? arba išteisinti, arba neži
nau, kokia mah išeitis (ašaro
ja).

K. Jotautas ir J. Skučas pra
šosi išteisinami.

P. KrUvėlis (vienas iš 4 da
bar Iriikonių kalėjime): — Au
tobuse mrin riet sudavė į įčtį. 
Akyse buvo tamsu. BuvaU ad
ministracijos baustas 
Krašto aps. ministeris baudas 
panaikino. Man keršija ir ttian 
Skaudu su gėležim ant rankų... 
— Prašo išteisinti.

- Manė rip- (Bus darigiau)

Aš pa

- Gy- 
gavau.

medalį. Jau 4 mene.
Jis prašo išteisin-

Au

tai

Eilute Kasdien I

‘ ____ g:'.

(Iškirpkit šias eiles ir pasidėkit atminimui. Ilgainiui sudarysit 
gražų eilių rinkinį).

Svetimąjį Krašte
Saulutei užsnūdus išbėgau akyvas 
Į vakaro grazną ramirigą žiūrėt, 
Vėjalis nutilo, sodelyj alyvos 
Su juodbruvu menesiu taikos šnekėt. 
O žmonės per dieną triusūodami cielą 
Jau grįžta namon; vabalėliai. maži 
Lakiodami garbina vakarą mielą, 
O štai devynbalsė dainelė graži 
Po orą nutilusį greitai lakioja 
Ir lenda į širdį tokioj tylumoj; .. 
Ir aš juk gėrėjaus, bet kitą durtibjau,-* 
Ir mislįs jau buvo vienui Lietuvoj... 
Ar žinot tėvynėje kūr tai. gražesnės 
Lakštingalos dairios: saldesnė gaida. 
Ir vakaras rodosi kur tai meilesnis... 
Krašte svetimam aš kaip gulbė balta, 
Ką jurėj pagauta į prūdą įleista, 
Nors viską jai duoki ir maistą padek 
Sparnus tik atriški,—ji nieko negeistų 
Kaip maistą palikus į jūres nulėkt. 
Ir man svetimoj šalyj ro^oą vertėtų 
Nurimti, nes visko tam sykiui turiu, .... 
Bet vis-tik nerimsta, nors dar tiek pridėtų, 
Nes savo tėvynės čionai neturiu. . . .
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Maftožmonoskelionė
(Iš.M.Zoščenkos)

■ f» v .

.j---:— .■<- >. ‘

štai į įdomite į psichologiškas 
momeiitas.

Neseniai mano žmonai reikė
jo į‘kitą miestą r važiuoti

Ten t jos $ vienas . ^giminaitis 
sunkiai susirgo. > Rodosi, susir
go kažkokia psichiška liga. Gi
minės ^nebesusigaudė, kas»rei
kia daryti, ir pakvietė mano 
žmoną važiuoti į Topcų miestą.

žinoma, ta kelionė sujaudino 
visą musų šeimą. Vis dėlto 
manome, kad tai labai sudėtin
gas dalykas, — reikia juk bi
lietu apsirūpinti ir tt. Bet nie
ko nepadarysi: reikia važiuoti.

Na, žinoma, dėl visko apsi
rūpinome visokiomis informa
cijomis ir liudijimais. Iš savo 
tarnybos įstaigos aš irgi ga
vau dokumentą: girdi, važ’.uoja 
šeimyniškai tamybiškais rei
kalais. Priedu vienas pažįsta
mas chirurgas parašė paliudi
jimą, kad psichiškos ligos yra 
reikalingos geros priežiūros iš 
giminių pusės. Todėl šio do
kumento savininkei jis prašąs 
kelionės metu teikti visokiau
sią medikalę pagalbą.

Ir štai su tais dokumentais 
mes nuvykome į gelžkelio sto
ties valdybą. Viršininkas pa
sirodė esąs visai be širdies 
žmogus. Ligonių kadrai, ma
tyti, jam visiškai nerūpėjo.

Jis pareiškė:
— Prašau tuoj išeiti iš ma

no raštinės. Jokių bilietų aš 
čia neturiu. Eikite į kašą ir 
ten pirkite kiek tik norite bi
lietų.

Jo ironija mus labai įžeidė. 
Mes nutarėme kreiptis į vieną 
savo stambų pažįstamą. Tik 
labai svarbiais reikalais mes su- 
drumšdavome jo ramybe. Tik 
tokiais ’ątvėjais, kada jokios 
kitos išeities nebebūdavo.

Bet to darbininko nieku gy
vu negalėjome pagauti. Jis vi
są laiką kažkur posėdžiavo, va
žinėjo, ir mes negalėjome jo 
surasti. Dagi jo žmona neži
nojo, kur jis vis zuja.

Tąsyk mano žmona sumanė 
kreiptis į vieną ordino kava- 
lieriiį, bet tasai griežtai atsi
sakė ką nors daryti.

žmona jau buvo pasiryžusi 
siųsti telegramą į Topcus ir 
pranešti, jog atvažiuoti negalė
sianti: visi mygtukai jau buvo 
paspausti, bet iš to nieko neiš
ėjo. Kaip tik tuo metu man 
dingtelėjo labai skaisti mintis 
— kreiptis į naštanešį. Nors 
tai ir negalima, bet aš nuta
riau* giminingumo pradui pasi
aukoti. Aš nutariau naštane- 
šiui šį tą į ranką įsprausti, 
kad jis man bilietą į Topcus 
gautų.

Aš suprantu, kad tai — nu
sikaltimas prieš visuomenę, bet 
juk ir savo giminaitį mes ne 
miške radome. 0 iki pat savo 
susirgimo jis buvo labai bran
gus visuomenės narys. Jis 
tarnavo vienos įstaigos ūkiška
me skyriuje. Pareigas ėja są
žiningai ir, taip sakant, kuTė 
naują gyvenimą, kuriuo hutų 
galėjusios pasinauodti busimos 
kartos. O kadangi dabar jo 
galvoje nykstelėjo, tai jis turi 
pilną teisę reikalauti, kad jį 
tinkamai prižiūrėtų.

Tomis mintimis aš pasidali-

hlau su naštanešiu, ’kada>'atvy
kau į šttį.

Naštanešis - visaižmoniškai 
kalba:*' - 1

— Sąžiningai jums 'pasaky
siu : aš nenorėčiau4. savo, tan kų 
tuo reikalu tepti. /Bet-kadangi 
jūsų. giminaitis yfa ^nėhprmąliš- 
kas, < tai: M gailinos’ ir^išimtf s? 
Už savotišką riziką/ir pa tahia- 
vimą 'jus turėsite man dvide
šimt rublių sumokėti. Ateikite 
čia vakare ir jus Važiuosite.

Ir vos aš Spėjau pasitraukti 
nuo naštanešio, kaip štai ma
tau: kasa. Paprastai įsivaiz
duokite sau, skylė sienoje. Ir 
ten kažkas sėdi. Ir matau 
parašą: “Kasa”.

Dėl visko priėjau arčiau.
Ištiesiau ranką, kad paduotų 

kasininkui dokumentus.
Tasai sako:
—- Nekaišiok man savo po

pierių ,ir be to mano akyse 
raibsta nuo visokių geležinkelio 
bilietų.

Tada aš pradėjau kasininkui 
pasakoti apie savo klajojimą ir 
apie nykstelėjusį giminaitį.

Kasininkas sako:
— Nežinau, kaip jūsų gimi

naitis, bet jūsų nenormališku- 
kas pasireiškia tuo, kad jus be 
jokio reikalo spaudėte visus 
mygtukus: jus galite laisvai 
prieiti prie mano kasos ir lais
vai nusipirkti bilietą į Topcus.

Aš sakau:
— Man dagi keista visa tai 

girdėti. Gal, sakau, Čia koks 
nesusipratimas. NaštaneŠis ič 
tasai apsiėmė tik už dvide
šimt rublių.

Kasininkas sako:
— Gražiai į gyvenimą žiū

rite, jei galite visokiems žu- 
likams po dvidešimt rublių 
duoti. Trumpai kalbant, kiek 
jums reikia bilietų į tuos Top- 
CU3? . ra . .

Ir čia jis įdeda bilietą į sa
vo mašiną ir paskui, ištrau
kęs jį, paduoda man.

Aš su nepasitikėjimu imu 
tą bilietą, ir drauge su kasi
ninku čia pat pradedu juo
kauti.

Paskui aš sakau: '
— Po poros metų, tur būt, 

tiesiog stebuklai bus. Ne tik 
į Topcus, bet ir visur kitur 
bus galima be jokios baimės 
važiuoti. ITaip sakant, nusi- 
spiovei ir važiuoji.

Kasininkas sako:

1 j ■j-Ty-T-.

NAUJIENOS, Čhiėago, 111.

KAIP MIRĖ M—- Tikrai bus visokių ste
buklų. Atvirai, jums pasaky
siu : aš irgi šį tą savo srity j e 
esusugalvojęs^ Aš sako,. gėč- 
biamas dčauge, kiekvieiiaih 
bilietą y hūpitlcusiatn- žmogui 
^noyėčiąti siurprizą. padaryti^ 
Moterims {duoti po .gyvą ; gė.- 
lęi? o vyrams — kas pasitai
kę : skutimo peiliukus, šukaš, 
.muilą, kelnes... Vėliau kokią 
nors/ statulą ar < kitokį- sūve- 
nirą.į Jei ^nepraeis mano pro-f 
jektas, tai»ir nereikia, o jei priėtelių pvoieąoriį Stan’ėviČiil. 
praeis, tai- man gal ir dova-l^^ tr 
ną paskirs.

Čia mes atsisveikinome su 
kasininku ir nuvykome na
mo.

Žmona buvo visai patenkin
ta. Tuoj ji surinko visus sa
vo daiktus ir vakare ji jau 
važiavo į Topcus.

Žinoma, iš pūsiaukelio pri
siuntė gana griežtą, pasaky
siu, grubijonišką laišką. Ba
rė mane, kam aš tą bilietą 
nupirkau. Tiksliau sakant, 
kam aš išrinkau tą traukinį. 
Girdi, tas 
'ūkių pieną 
kiniai jau 
pralenkė.

Atvykusi 
peikėjo ir parašė Visai malo
nų laišką. Rašė, kad jos pro
tiškai nykstelėjęs giminaitis 
jau pusėtinai pasitaisęs. Gir
di, proto užtemimas jau pra
einąs. Jis jau į viską reaguo
jąs, kas dedasi aplinkui. Pra
šęs net labas dienas ir kito
kius linkėjimus perduoti.

Kuo geriausi linkėjimai ir 
jam. Kada visi gimines yra 
taip 'Susirųpinę jo likimu, tai 
Susidaro labai palanki aplin
kuma pasveikti.

Vertė K.

KRAFT 
PIMCNTO

Krdft 
CheeSė 
Sprėdds

now in hėvž-Hė'siįfh 
Šwankyswig gldššes!

• Sparkling glasses strėwn witli 
bright stars... the new Svyąnky- 
swigs. You’ll want to collect a 1 
whole sėt. Andwhile you’re doirig 
it, get acąūainted 
with all seven 
of thę delicious 
Kraft Cheese 
Spreads. They’re 
marvelous for 
sandwichęs,salads 
and appetizers.

Višiiėmš Didelis Pasirinkimas 
GerąRudeninių Čeveryky

Musų krautuvėj visada gali jasti 
sau tinkamus, stiprius, gražius, ir 
nebrangiomis kainomis čeverykus, 
vyrai, berniukai,, moterys, mergai
tės ir vaikai, tiabar plakdami su

taupysite nuo $1.00 iki

UNIVERSAL SHOĖŠMrE NūimBiBh
A. ZA1EČKIS ir J. MARTIN, Sav.

3337 Sd. Halsted Street

i 7 i-

traukinys iš visų 
rankąs. Kiti trau- 
šeniai pasivijo ir

į Topčuš, ji alsi

V. Biėiskiš
tsakoj o jo..; mirfaęs . ap■ 

nį,' vakare' V\/BieMiį/grižoįd| 
^ąkopanės į Varšuvą ir 
vai. vakaro viešėjo pas savo

čia V. Bielskis atrodė visiškai 
sveikas ir buvo labai geroj 
nuotaikoj. 10 vai. jis. atšisveL 
kino ir išėjo pas p. Ėogušlav- 
škius, kur buvo apsistojęs ir 
iš kur turėjo jau vykti į Lie
tuvą, į Šiaulius. Išgirdusi skam
butį, p. Loguslavskiene išėjo 
atidaryti durų ir rado V. Ėi'ėi- 
slq prie durų sukniubusi, be 
sąmonės. Tuojau buvo pašauk
tas daktaras, tačiau isgėlbeti 
gyvybę jau nebebuvę .galima. 
Po pusvalandžio V. Bielskis 
ramiai ir tyliai mi^ė, neatga
vęs sąmones. Priepuolis ir įnir
tis įvyko dėl nesveikos Širdies, 
šiauliečiai mokytojai pasakoja, 
kad prieš dešimtį metų V. Biel
ski ši'aūlių gifhnažijdj taiįr pat 
buvo ištikęs priepuolis, kurio 
metu jis be sąmonės buvo su
kri tęs. Kauno gydytojas dr. 
■Kuzma šiemet buvo pataręs 
Bielskiui susilaikyti nuo toli
mesnių kelionių, tačiau pasku
tiniuoju metu jis jaukėsi tiek 
tvirtas, kad pasiryžo ir tolidti 
nukeliauti, pas savo artimuo
sius, gyvenančius Lenkijoj.,

V. Bielskis laikinai palaido
tas Varduvoje kalvinų kalinė- 
se, j

Jo idėjbs draJugai šiomis die
nomis išvyko į Lėiikiją ^bįn-

tis kūno pergąbęnuąu į šiau 
liiik, kl?? j ik fi& daug m4tij 
dirbo . visuomenėje įvairio
ji 'įstaigose t, kultūrinėse orga- 
nižkciįosej, l&By&ahių etinėj ė

Mpkratų; pariijdje > Ifš? Tiku
masi, įkąd 
kūnas ■ jau 
•liūose. ’ i;

.į’ftieisiio ;

, žuioflio; visuomeninio. inz. V. 
Bielskio . kunui išLenkijos 
Wg&eSti it laiadtu've^iis 
'SiAlil'itiiii'šė ru^tftfis su'd'arytšs 
iš Kauno ir Šiaulių visuome
nės atstovų komitetas. Komi- 
tetąn įeina: VI. Požėla,, J. Vi
leišis, St. Kairys, Z. Jasaitie1-

• • «- Į ' ’ ' • • ’ V • - •

nė, V. Janavičius, Šiaulių m. 
burmistras J. Valančius, J. 
Šondeikis ir J. Frenkelis, (a) 

i ... ' .. .... .. /
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LpįOt V011't 
Hire People with i 
Halitosis (breaVhj
Pėopfe W čėt aftid hbld W 

W4p theįr bfeath ^ėeatiie

f/ith the-beat to choose Irom these days, em- 
ployera (avpr the namon who is most attrac- 
tive. In business life as in the sočiai world, 
halitosis (unpleasant breath) is considered the 
worst offaulte.

Unfortunateljr everybody ouilers from this 
offensive condition at some time or otner— 
many more regularly than they thi..k. Fermen- 
tation of food.particles skipped by the tooth 
brush is tbe cause of most cases. Decaying 
teeth and poor digestion also cause odors.

I ■ The gulėk, pleasant way to improve your 
i breath is to ūse Listerlne, the guick deodorant, 
every mornlng and everv night.

Listerine haits fermentatlon, a major cause 
of odors, and overcomes the odors themselves. 
Your breathtbecomes.Bweet and agreeable. It

n°t p^nd^thersE ? ; J
i t.-Jf you yalue ybur jpb.and your frionds, ūse 
i>JUsterins> theisafe antiseptic, tcgularly. Lam- 
bert Pharmacal Company, St. Louls, Mo.

rusj/j ė, cihktioBme l&fte.'* j
idėifis d rituoji šinrni.<? WTC!ld VUlBfS • CnSClf.

WKbtfWMUHE
_________________( . ■— ....................................... .. ...

iENGVAS^OŽSlR^kYMAS į 

YRA MALONUS JŪSŲ
GERKLEI

, " ■; “ ; ii
Nuo 9 iki 5, ir po tu valandų 
taipgi, kiekvienas pageidauja 
švarios gerkles-aiskaus balso. ’■ 
Tad paimkit pavyidį nuo tų,, 
kurie remiasi ant savo, balso 
ir atsiverskit j lerigya užsirū- • 

kymą - j Lucky Strike.

u.
ii

-’q
•in

v y

i COAL &COKE
I 37'9 S. KČPŽIĖ AVf NUČ- 
Į 6JABĄNTEED.COAL.

•t

i BONDED : VVEIGHJ
Kainos Rali pasikeisti be įspėjimo 
TUOJ APMOKANT —
POCAHONTAS ANGLYS
Mine Run, 05% Stambios ------- -

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

,i ,<Lump ari. Egg • —-------
COKSAI—KOPPERS AR SOLVAY 
Pečiaus Koksai............ . ...... ............ . ........

Nųt Koksai--------------- _-----------------
i V- Pea. Koksai -_______ ________ _____
Petroleum ęarbon Štili Run_________
Petroleum Oarbon Lump; Egg_________
MILLERS CREEK LUMP ________  .
MILLER8 CREEK, EGG______________
BLACK DAND LUMP ____ ____ ______
KIETOS ANGLYS—ANTHRACITE 
Chestnut (Pennsylvania) ___________ _
Indiana Lump ....... ........................... .........
Indiana Egg 6x4 .... ' ____ ;__
FRANKLYN COUNTY ANGLYS 
Mine Run — Stambios______________

Plautos Nut—3x2 ..
Egg---------------------------------------------

Lump____ _____________________
’ KILMINGTON Nut 4x2 Valytos

WLMINGTQN Mine Run — Stambios 
t , >. ___ * i

Tono

$2,40
2- 50 
2,75 
2.90

8.20
3.20
3- .20 
2.06
3.65
2.90
2.70
2.76

3.85
2.20
2.15

. 2.10

. 2.30

. 2.86

. 2.45
1.95
1.80

Tono

H.26
4.50 
5.00 
6.25

5.90 
5.90 
5.90
4.75 

‘ 6.75
6.26
4.90
4.96

7.20 
3.00 
3.75

3.65
4.10
4.15
4.35 
3-.40 
8.15

TAKSAI EXTRA 
1 

Tonas

$ 8.00
8.45
9.50

10.00

11.26
11.25
11,26
9.00

13.00
9.70
9.25
9.40

13.00
7.25
7.00

6.75
7.65.
7.75
8.20
6.30
6.75

xtra r. - ’
a Ir 3 4 Tonai

Tonai ar Viri į

$ 7,76
8.20
9,3Q
9.76

11.00
11.00
11.00
8,75

12.25
9.46
9.00
9.10

13.65
7<R»
6.75

6.60
7.40
7.50
7,95
6.20
6.65

$7.50 K 
7.96 
8.96 Į 
9.60 *

16.75 '
10.76 . 
10.76
8.46 .

12-50 
9.20 
8.76 ». 
8.86

1.5 1(1 
7,75 k 
0.60
« 26 * 
7.15 - 
T.25 
7.70 : 
8.06 ' 
5 60 <■

““Tai Lertgvdš UžsirūkymašĮ
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Balsas Aiškus, Lyg Varpas
~ i . . ..... t • -4 - * * V * ’ * *

Kalbos dovaną . . . tai žmogaus didžiausias fyzinis 
skirtingumas lipo kitų gyvūnii! Tai ncaįkainuojama 
dovana, kuri tūrėtą būti saugojama . . laikoma taip 
aiški, kaip varpas . . . laisVa nuo knitejimų ir kosulio! 
Kasdieną tūkstančiai vis daugiau žmonių pamątd, jog 
jauslios gerklės plėvės reikalauja lengvo užsirūkymo! 
Taigi paimkit pavyzdį nuo tffų, J 
balsu ir stokit prie atsivertimo, j 
1 
liuoto tabako lapų . . . lengvo .užsirūkymo su nėap i • • t i . ______  “'T'-_

fcuhę. remiasi sayo 
______  ... r.„ ;________ ^.Luckieš. - lengvo 
užsirūkymo iš kvapsnių vidurinių aukščiausiai apkai- 
nuoto tabako lapų . . . lengvo. užsirūkymo su hėap- 
kainuojama Lucky. Strike, j^iosavo “Toaętijng’’ .pro
ceso gerklės apsauga, t Sustokit. ir pagalvokit apie 
savo gerklę — savo balsą ... ir ines manome, jog 
jūs taipgi atsiversk į Luckies — lengvą užsirūkymą.

★ ★ VĖLIAUSIOS HAUJtEMO^ *<
"Sweepstakes" Tvarkymui Dadeta 45,000 

Kvddratihią Pėdą Gtfndą Pločio
Į Jūsv Lucky Strike “Sweep8takes” pilasi 
įstojimo atvirutės iš kiekvienos šios 
šalies valstijos. Išliktųjų jų- tiek daug, 
kąd išsinomayoni daję,.45,00Q Jcvadrati^ 

.nįų^pėdų griųdv pločio - tris ištisus 
aukotus — lo .rųilžinlŠko skaičiaus tvar
kymui. Nes^ebetina,. kad mes “Sweep- 
ątakc^y ir vadiname tautiniu cigaretŲ 
lošimų. > \

Ar jūs jau įstojot? Ar laimėjot savo 
skoningus Lucky Strikes? Ant radio 
transliuojama muzika. Atsisukit radio 

• ant “Your Hit Parade’’ — trečiadienio ir 
šeštadienio vakarais. Klausykit, spręskit 
ir .palyginkit melodijas — tuomet paban
dykit Jūsų Lucky Strike “Sweepstakęs.” 
. Ir jeigu Aar nerūkote Lnckies, nush 
pirkit pakelj šiandiena ir pabandykite 
juos. Gal būt tuo ką nors netenkaL 
Jūs Įvertinsite Luckies pirmenybę >■ 

U“Arvknną ii turtingo, brau* 
daus-kūno tabako.

iengvas užsitūkymaš
iš f (Stingo, brandaus-kūno tabako-"it's toasted

'*mMb
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Balsuokite Už Senąjį Laiką Chicagai! Iš politikos lauko

Shall Chicago have 
Eastern Standa r d VES 

'Time (one hourfast-  
er than Central 
S t a n d ard Time) 
throughout the year

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

Shall Chicago h a v e 
Central Standard Time 
with daylight savings 
time (one fcour faster .....—■■■
than Central Standard 
Time) from thę lašt NO 
Sunday in April ’ to the 
lašt Sunday in Sept.

YES

NO X
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 Chicago 
turėjo pirmiau? >

Nauji laiką, Eastern Standard. Time, kurį 
Chicago 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.

buvo
Kliu-

Politika
Argi darbininkai 
pradeda Roose
veltą užmiršti?

Dar neseni tie laikai, kada 
prie republikonų prezidento 
Hooverio ramus šios šalies gy
ventojai buvo gaudomi ir į ka
lėjimus kišami kaip baisiausi 
žmogžudžiai už pardavinėjimą 
alaus bonkos ar vyno stiklo. 
Vienok jau atsiranda tokių 
žmonių, kurie pasiduoda dabar
tinei republikonų veidmainiš
kai propagandai. Republikonai 
sako, kad dabar atėjęs laikas 
gelbėti jungtines Valstybes nuo 
Roosevelto užsimojimo paverg
ti žmones.

Tik pagalvokite, ar galėjo 
Amerikos žmonės tikėtis kada 
nors sulaukti tos gadynės, ka'1 
jie nebus už alaus bonką ar vy
no stiklą kišami į kalėjimą, 
kad jų namai nebus uždaromi 
metams laiko, kad jų biznio ra
kandai nebus sulaužomi, kad 
jie patys nebus sumušami, su
kruvinami republikonų valdžios 
šnipų, ir dar ant galo apiplė
šiami pinigiškai ? Amerikos 
žmonės negalėjo tikėtis tokios 
laisvės sulaukti nuo republiko
nų partijos arba jų prezidento 
Hooverio. Ir tik ačiū preziden
tui Franklin D. Rooseveltui, 
ačiū demokratų partijai mes 
dabar visi turime tą laisvę.

Kiek turto buvo sunaikinta, 
kiek tūkstančių žmonių kentėjo 
kalėjimuose, kiek šimtų buvo 
be teismo nušautų, tai sunku 
butų viską ir suskaitliuoti. Re
publikonų vadai su prezidentu 
Hooveriu priešakyj ę buvo net 
suplanavę pastatyti kiekvienoje 
valstijoje po keletą didžiulių 
kalėjimų, kad butų kur sutal
pinti šiaip ramius ir įstatymus 
pildančius piliečius, bet prasi
žengusius prieš prohibicijos įs
tatymą. Tiktai ačiū tam, kad 
visoje Šalyje pakilo • audra 
griežtų protestų, republikonai

su savo prezidentu Hooveriu 
atsisakė nuo tokio repubk’koniš- 
ko darbo.

Kitas svarbus dalykas, kurį 
negalime praleisti neprisiminę, 
yra suvirš 8 tūkstančių bankų 
uždarymas prie republikonų 
prez. Hooverio administracijos. 
Negana to, kad po 1929 metų 
kracho milijonai žmonių buvo 
palikę be darbo. Republikonų 
partijos pastatytas prezidentas 
Hooveris dar pablogino darbi
ninkų būvį, priversdamas ma
žus bankus užsidaryti. Ir taip
1929 m. užsidarė 659 bankai;
1930 m. — 1,352 bankai; 1931 

2,294 bankai; 1932 m. —
1,456 bankai, ir 1933 m. — 
2,562 bankai uždarė duris. Viso 
per republikonų partijos prezi
dento Hooverio laiką užsidarė 
8,323 bankai. Ir ką tuo bankų 
užsidarymo laiku prezidentas 
Hooveris darė? Nagi nič nieko. 
Jisai tik karts nuo karto ma
jestotiškai paskelbdavo, kad 
“Prosperity” jau ateina iš už 
kampo.

> Dėl to, jeigu pamiršome, tai 
turėtumėm atsiminti, ką gero 
padarė dabartinis prezidentas 
Franklin D. Rooseveltas. Jis, 
kai tik užėmė prezidento vietą 
kovo 4 d. 1933 metais, nelaukė 
koliai “prosperity” ateis iš už 
kampo. Jis tuojau išleido pa
tvarkymą, su pritarimu kongre- 

visiems bankams per kele- 
dienų uždaryti savo duris, 
to, palengva visi bankai bu- 
peržiurėti ir kurie gerai bu- 
tvarkomi, Vėl atsidarė. Pre- 

Rooseveltas patarė

gauti gražiais republikonų pa
žadėjimais ir visokiais baugini
mais, kad jus to ir to neteksi
te, kad laisvę pražudysi te, ir tt. 
Tai yra tušti republikonų gąs
dinimai ir žmonėms akių muili
nimas. Kada ateis lapkričio 3 
d., tai nei vienas nepraleiskite 
tos dienos nebalsavę, ir nuėję 
balsuoti padėkite kryžiuką už 
Demokratų partiją ir preziden
tą Rooseveltą. Prez. Roosevel- 
tas pasirodė savo darbais kai
po vienas iš prielankiausių dar
bininkams ir mažiems biznie
riams, dėlto už jį ir paduokim 
savo balsus.

Vinceht M. Stulpinas.

CICERO. — Cicero lietuvių 
kolonijoj šiuose rinkimuose nė
ra jokio lietuvių organizuoto 
veikimo. Nesiranda ne vieno 
darbuotojo visuomenėj, o po
litikieriais niekas nebetiki, ba 
vietos gyventojai jau yra pa
tyrę, kad politikieriai nedirba 
visuomenei, o dirba tik savo 
naudai. Republikonų ir demo
kratų lietuviški kliubai yra pa
krikę jau keletą metų.

Veikliausias politikoj 
Lietuvių Improvement
bas. Jisai politikieriams labai 
kenkė. Na, ir susirado asmuo, 
buvęs kliųbo viršūnėse, kurs 
nusitarė kliubą suardyti. Už 
spardymą jam buvo duotas 
darbelis. Tačiau kai bosai pa
matė, kad tas asmuo yra men
kas, tai į trumpą laiką išvarė 
iš darbo.

Dabar tas asmuo iš politi- 
kJeriaus ir '“veikėjo viršūnė
se” nuėjo į bažnyčią dešimtu
kų kolektuoti. Tačiau girdėtis, 
kad ir ten reiškiasi nepasiten
kinimo juo, ir gal būt, kad ir 
ten jis ilgai nepasiliks.
Bando republikonus atgaivinti

Lietuviai republikonai turė
jo du masintas mitingus. Vie-

nas mitingų įvyko Lietuvių 
Liuosybės svetainėje spalio 18 
dieną, o kitas spalio 29 dieną 
Bažnytinėj svetainėje, kad dva
sią sutvirtinti republikonams.

Vyriausi kalbėtojai buvo pa
kviesti iš Chicagos. Liuosybės 
svetainėj buvo Valiukas, čia 
susirinko publikos apie porą 
šimtų. Bažnytinėj svetainėj 
buvo pasižadėję kalbėti advo
katai Mast (Mastauskas) ir 
Grish. Publikos atsilankė apie 
35 asmenys. Iš tų dviejų kal
bėtojų nei vienas nepasirodė.

žinoma, tai prastą įspūdį da
ro. Pora vietinių republikonų 
pasakė po spyčiuką, vienas apie 
Ispąniją, o kitas apie Rusiją, 
gi apie Ameriką beveik nieko, 
tik pridūrė, kad ir dabartinė 
Amerikos valdžia norinti pri
vesti šalį prie tokios valdžios, 
kokia yra Ispanijoj ir Rusi
joj. Ogi dar vienas politikie
rius, tai Vitkus, pasisakė tu
rįs faktus, buk ponia Roose- 
velt, prezidento žmona, pri
klausanti komunistų partijai. 
Iš tokio pasakymo, žinoma, 
klausytojai tik nusijuokė ir 
pradėjo skirstytis.

Tai toks Ciceroj buvo pri
sirengimas prie ryt dienos rin
kimų.

so, 
tą 
Po 
vo 
vo
zidentas 
kongresui išleisti įstatymą, rei
kalaujantį bankų depozitų ap- 
draudos, kuri apsaugotų mažų 
biznierių ir- darbininkų žmonių 
padėtus pinigus iki $5000. Taip 
kad šiandien žmonių padėti pi- 
nigaį, nežiūrint 
mažam banke, 
iki 5000 dolerių 

Todėl, broliai
čiai ir pilietės, nesiduokite ap-

ar dideliam ar 
yra apsaugoti 
sumos.
lietuviai pilie-

GARSINK H ES
NAUJIENOSE

RYTOJ
KIEKVIENO PAREIGA BALSUOTI 

UŽ

F. D. ROOSEVELTĄ
Dideliame balote — Padėkite tik vieną 
kryžiuką į ratuką prie žodžio DEMO
CRATIC.

Tą patį padarykite su Municipal teismo 
balotu: padėkite kryžiuką i ratuką prie 
žodžio DEMOCRATIC.

* 

*

* 
* 
* 
♦ 
♦ 
* 
* 
*
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Jei to nepadarysit, tai atimsit balsą nuo 
JOHN T. ZURIO. \ • •

* __

Tiktai balsuodami straight Democratic ga
lime išrinkti J. T. Zurį į teisėjus.

Rami Halloween 
naktis

Brooks, gi 
mažai kas

organizuo-

šeštadienio naktis buvo vė
lų naktis. Vaidinuokliai ir ki
tokios šmėklos slankiojo šaly- 
gatviais ir alėjomis. Tačiau 
šiemet jie pasižymėjo didesniu 
ramumu, negu per visą eilę 
metų praeity. Ir policija ap
skaičiuoja, kad tik apie 200 
pašaukimų ji gavusi šeštadie
nio' vakare ir naktį daugiau, < 
negu paprastai, kad gauna šeš
tadienio vakarais ir naktimis.

nesubrendusių politi-

Mano nuožiūra
Kiek tenka nužiūrėti, Cice

ro pavieniai lietuviai yra daug 
maž nusistatę lapkričio 2 die
nai sekamai: į prezidentus pa
duoti balsus už Rooseveltą, o 
į gubernatorius už 
į kitus kandidatus 
dėmesio kreipia.

Jei lietuviai butų
ti, tai, be abejonės, pasireikš
tų ir energiškesnis veikimas. 
Ir labai gaila, kad lietuvius 
taip lengva yra išsklaidyti, kaip 
kad padarė vienas perdaug am- 
bitiškas asmuo, kurs dabar nė 
pats vietos neturi.

Lai būna lietuviams pamo
ka, kad ateity jie apsisaugo
tų nuo
kierių, kurie nežinodami kelio 
kitus veda. Aš manau, kad il
gai taip nebus, kaip dabar yra. 
Namų savininkų kliubas seka
miems vietos rinkimams jau 
gyvuos ir bus prisirengęs vei
kti. Nuo savęs patariu* visiems 
namų savininkams stoti į sa
vininkų kliubą. O gal iki rin
kimų ir Improvement Kliubas 
pasiliuosuos iš teismo. Juk tu
rės tie žmonės, kurie kliubą 
sutrukdė, anksčiau ar vėliau 
įrodyti, kodėl jie patraukė jį 
į teismą.

Jau 3,858 asmenys 
balsavo

** --- - - -- Į,

3,858 asmenys jau padavė 
savo balsus Cook kauntėj rin
kimams, kurie įvyks tik an
tradienį. Tie asmenys yra to
kie, kurie negalės būti Chica- 
goj ir Cook kauntėj rinkimų 
dienoj.

— žvalgas.

Dvigubas cellophnie su
vyniojimas labiau-suš velnin
tų Old Golds cigaretų neša 
jums Old Golds rinktinio 
derliaus tabako geriausiose 
sąlygose.

Štai Ką Jus Norite Žinoti Apie

NAUJA PLYMOUTH
y Sutaupyti Jūsų Laiką šiam puslapy svarbieji Naujo Plymouth faktai sutvarkyti

V/ yy rC • GREITAI, LENGVAI SKAITOMOJ TVARKOJ. Per keletas minučių jus su viskuo susipažin-

▼ Jk Jk K' site—TAD: įsižiurėkit patį karą ir pasitėmykit pagerinimų pasekmes!

ŠTAI PLYMOUTH NAUJIENOS!
NAUJA BALSO INSULIACIJA

Moksliška Insuliacija...viršuj, grindyse, šonuose ir du- 
ryse...penkios skirtingos insuliacijos rūšys sugeria ar 
nepraleidžia stuksėjimo, dundėjimo ir drebėjimo. Tikros 
“tylos važiavimas”.

NAUJAS VAŽIAVIMO PATOGUMAS
Nauji Rubber Body Mountings...skiria kūną nuo rėmų... 
Visas — Plieno kūnas visas ant poduškų...sugeria kelio 
drebėjimą.
Nauji Aero - Hydraulic Shock - Absorbers...ant visų 
ratų...Nemėto, nekrato, nešokinėja...Plymouth važiavi
mas lygus ir švelnus...Patentuoti Floating Power Engine 
Mountings...švelniausias žemos kainos inžinas.
Platesnės Sėdynėsw.3 col. daugiau priešaky... 2V2 col. 
daugiau užpakaly...kūnas ilgesnis Ir platesnis...vienu 
coliu daugiau vietos viršuj.

STEBINĄS APSAUGOS VIDUS
Apsauga Viduj...visos Įrankių rankenos kontrolės įdu
bimuose. .niekas neprasikiša net ir durų rankenos taip 
padarytos...priešakinės sėdynės kraštai iškimšti ..jbuda- 
voti windsheld defroste vents...windskield 3 colius 
platesnis....geresnis regėjimas priešakio ir užpakalio.
All-Steel Body....Plymouth kūnas tai vien plieno bak- 
sa s...viršus, šonai, durys, stogas ir grindys.

NAUJAS VARTOJIMO LENGVUMAS
Sway Eliminator Priešakio Gale...nekrypsta pasisu; 
kiniuose.
Naujas 'Vairavimo Lengvumas...“hesisukinėja”..!My1karas 
laikosi- savo kelio...nėra ratų faitos...ir parkinimas tik 
smagumas.
Tylesnis, Lengvesnis šiftavimas...nes yra idėta anti- 
friction bearings ... Syncro-Silent transmisija.... tykios 
helical gyros visur,

DIDŽIAUSIA EKONOMIJA
Geso Suvartojimas...parodo 18 iki 24 mylių su galięnu! 
Mažiausias Aliejaus Suvartojimas...mažiau vietų tepi- 
mui...nes inžinas uždarytas kad palaikyti alyvą, purvui 
neįleisti.

STEBINĄS NAUJAS GRUOŽIS — 
VIDUJ IR VIRŠUJ

Iš Lauko...kūnas ilgesnis ir platesnis...malonesnis, sun
kesni fenderiai ir lempos...gaubtuvaš ilgesnis...naujas 
radiatoriaus grille su spalvota lenta vidury...paslępti 

’ hornai...platesni ir gilesni bumperiai...diskos<ratai ir ma
syvas stebulių galkos...trunkas tobulai įeina į liniją... 
tai DIDIS, PUIKUS KARAS!
Viduj.«Plymouth įstabiai puikus...turi geras paduškas.., 
šilko šniūrai...nauji, puikus apmušalai...graži instrumen
tų lenta...pelenyčios prie rankų...Tai NAUJAS PATO
GUMAS ir GRAŽUMAS kiekvienam coly!

SAUGESNIS VAŽIAVIMAS! Naujas Plymauth teikia švelių, saugų sustojimų su self-eųualislng. 
Doublc-Ation Hyraulic Brakcs.

NAUJO SAUGUMO VIDUS. Instrumen
tų lentos - Įdubimo kontrolės...Nieko 
nudaužiamo ar suželdžianėlo. Visas 
vidus saugus I

ČIA DAUGIAU SAUGUMO! Priešakį 
nė _
vengti “staigaus sustojimo1 
Durų

sėdynė iškimšta apvaliai, kad 16- 
“ smūgių, 

rankenos taipgi saugios.

IfiSITIESIMAS...POILSIS—talpiam nau
jam Plymouth. Colis daugiam ko
joms vietos, galvai Ir rankoms vietos. 
Nėra "kupros” užpakalinėse grindyse.

BOIVES MĖGĖJŲ VALANDA—Colombin 
ketvirtadieniais 9 iki 10 v. pp. E. S. T.

Eik pamatyti-PLYMOUTH!

Lenva Nupirkti
Plypiouth įkainuotas žemiau...pigiausias 
užlaikyti...ir visuomet buvo brangiausias 
vėl parduodant iš “VISŲ TRIJŲ" žemos 
kainos karų! Lengva įsigyti.—Commereiai 
Credlt Company duoda lengvus kreditus 
per De Soto, Chrysler ir Dodge dylerius. 
Jus galit nusipirkt! dideli, gražų naujų 
Plymouth už tik $25 i mėnesi PLYMOUTH 
DIVISION OF CHRYSLER CORP.

MAJOR 
tinklu,

$510
ir aukščiau. Ilsta dirbtuvėj, 

Detroit Specialus įrengimai 
extra.

Geriausias Pirkimas 
ii Visų Trijų!
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Rytoj Rinkimai
Balsavimo vietos'; atdaros ? nuo 

iki 4-ių po pietųį " M

UniversalState Ban- 

■ toriams 10% ;

Registruoti balsuotojai• rytoj 
eis “padėti kryžiuką” už prezi
dentą ir visą eilę kitų valdinin
kų — kongresui, valstijai ir 
apskričiui.

Balsavimų stotys bus atda
ros nuo 6-los valandos ryto iki 
4-tos po pietų.

Galės balsuoti tik tie pilie
čiai, kurie užsiregistravo pas
kutinėj nuolatinėj piliečių re
gistracijoje.

Balsuotojai privalo balsuoti 
tame “precinkte”, kuriame jie 
gyvena. Prie balsavimo stoties 
bus iškabinta Amerikos vėlia
va. Ją nesunku atrasti. Tėra už 
vieno ar dviejų blokų nuo bal
suotojų namų.

Kiekvienam balsuotojui bus 
įteikti trys baliotai. Vienas di
delis baliotas ir du maži.

Ant didžiojo bąiloto yra su
žymėti kandidatai j preziden
tus ir visas kitas valdvietes, iš
skyrus miesto teisėjus. Kandi
datai į teisėjus, yra. sužymėti 
ant vieno iš mažųjų baliotų, 
Treciasis baliotas skiriamas nu- 
balsavimui laiko Chicagai (Žiū
rėk šiandien “Naujienose” ki
tam puslapyj).

Į teisėjus kandidatus stato 
tik dvi partijos, demokratai ir 
republikonai. Lietuvis J. T. Zu- 
ris yra demokratų kandidatų 
saraše.

Didžiajame baliote figūruoja 
kandidatai sekamų partijų:

Demokratų
Republikonų
Union Progressive
Socialist Labor
Prohibition ir
Socialist,
Komunistų partijos kandida

tai i prezidentus ir vice-prezi- 
dentus Illinois valstijoje ant 
baliotų nefiguruos. Tik kai ku
liuose kongresiniuose distrik- 
tuose bus pažymėti kandidatai 
į kongresą.

Balsuojant už partiją, tai 
yra, visus kandidatus, kuriuos 
stato viena partija, reikia pa-

brėžti kryžiukų ratelyje, kuris 
yra prieš partijos vardą.

Balsuojant už kelių partijų 
kandidatus, nereikia braukti 
kryžiuką prieš tų partijų var
dus, bet prieš vardus tų kandi
datų, kuriems balsas yra ati
duodamas. Dedant kryžiukus ir 
vienur ir kitur, susigadina ba
lintas.

Gook apskrityje bus renkami 
sekami valdininkai:

Prezidentas
Vice-prezidentas 
senatorius 
gubernatorius 
gubernatoriaus padėjėjas 
valstijos sekretorius 

i auditorius
valstijos iždinipkas 
generalis prokuroras 
3 Illinois universiteto 

jai
atstovai į kongręsą
vienas teisėjas. Circuit

mui
valstijos senatorius 
valstijos legislaturos atstovas 
Cook apskričio prokuroras 
Cook apskrčio iždininkas 
Cook apskričio “recorder of

deeds”
Cook

mo
Cook

mo
Cook
Cook apskričio Mokesčių Ape

liacinės tarybos narys
trys sanitarinio distrikto vir

šininkai
Chicagoje:
Municipialio

“baliffas”
Municipialio 

rius.

Išsiuntinėjo čekių už $68>366; 
atmoka devyni kiti bankai.
. . ■* ; .V*'', ■

globė-

teis-

apskričio Circuit teis- 
sekretorius

apskričio Superior teis-
sekretorius
apskričio koroneris

Universal State Bankas at
moką, depozitoriams $68,366 di
videndų.

Tie pinigai sudaro 10% indė
lių, kurie buvo banke tuo me
tu, kai jis užsidarė.

Didžiumą depozitorių gavo 
čekius šeštadienį, o kai kurie 
juos gaus šiandien.

Kiek laiko atgal Universal 
Bankas atmokėjo 5%.

Universal State Bankas buvo 
stambi lietuvių finansinė įstai
ga Bridgeporte. Jos prezidentų 
buvo Juozas Elias-Elijošius. 
Staiga užsidarė tuo metu, kai 
Chįęagoje užėjo bankų ųžsidapi- 
ųęjįpių. epidemiją, birželių mė
nesį, 1932 m.

Brighton Parko bankas 
i rengiasi atmokėti 
: Kiti Chicagos bankai, kurie 
paskelbė atmokėsią depozito
riams tam tikrus nuošimčius 
indėlių yra:

Depositjrs’ State BanT, Au- 
bųrn Park Trust ąnęį Savings 
bank, Chathąrn State Bank, 
Fullerton State Bank, Midwest 
State Bąųk, Ciceroję; Ridge 
Statę Bąnk, Westwood State 
Bank ir Berwyn Trust and Sa
vings Bank.

Netrukus dividendų atmokėti 
rengiasi ir Brighton Park State 
Ęank. Tai bu^ią apie sausio 1 d.

Chicagos Draugiją, 
Kliubų Valdybos 

1936 metams
Ghicagos teisino

teisino sekreto-

Vakarinės. Mokyklos 
reikalais

Buvęs Chicagos Meras
Wm. Hale Thompson

Kandidatas į III, Valstijos 
Gubernatorius

Lapkričio 3 d. visi sąžiningi 
piliečiai balsuos už Wm. Hale 
Thompson į Illinois Valstijos 
Gubernatorius, nes jie gerai ži
no visus praeities pasižymėji
mus, kuriuos p. Thompsonas 
yra padaręs būdamas keletą 
terminą Chicagos miesto majo-. 
ru.
Thompsonas stoja už, sekamus 

pagerinimus
Tapęs išrinktas Illinois Vals-< 

tijos Gubernatorium begyj še
šių menesių jis užbaigs praves
ti vandens susisiekimą su Illi
nois anglių kasyklomis, kurios 
galės pigiai pristatyti anglis j; 
visas rinkas ir duoti darbo šios 
valstijos darbininkams.

Panaikins t‘*xus ant namų, 
$3000.00 ir žemiaus. Kadangi 
didžiuma žmonių gyvena pif 
giuose namuose vertės $3000 
ar žemiau, tai p. Thompsonąs 
propanuoja tokius biednų žmo
nių namukus visai paliuosuoti. 
nuo taksų. Jis mano, kad tas 
paskatintų žmones įsigyti nuor 
savus namus, kuriuose jie sveik 
kiau galėtų gyventi negu dabar 
gyvena pasenusiuose namuose.

1% Taxų. ry’nos
p. Thompson taipgi stoja už, 
vieno nuošimčio taxų apyųbe- 
žiavimą ant visokio turto. Jis 
sako, jeigu butų tik vienas pro
centas taxų? uždėta ant turto ir 
pilnai išjiolek luotą, tai pilnai 
pakaktų valdžios reikalams ir 
nebūtų jokio reikalo iškelti 
taxus kaip dabar yra daroma.

Balsuokit už Wm. Hale
Thompson lapkr. 3 d; (Apg.)

Prašomas savo praeitų me
tų mokinių, kad- šiemet vėl ati
daryčiau pilietybės ir anglų 
kalbos vakaripę mokyklą, štai 
ką noriu jiems pranešti.

Tuos, kurie norite, kad, šie
met atidaryčiau tokią piliety
bės ir anglų kalbos mokyklą, 
meldžiu ateiti bile kurį. vakarą 
pas mane adresu 2236 W. 23rd 
St. ir užsiregistruoti. Jeigu 
atsiras apie 10 ar daigiau to
kių mokinių, tai galėsime pra
dėti mokytią if šiemet. •

— jos. Judickas.

RADI O
Akordįoni^tąs Jpnąs Levickis, 

kuris nuo seniai jau. žavėja. 
svetimtaučius su savo, gražia, 
muzika, šįvakar dalyvaus John 
F. Eųdęikio Ensemblyje leid
žiama iš H. ii, F. Č, stpties 
(1420. k.) 9:00 valandą. Akor- 
dionįstąs Jonas Levękis be 
abejonės patenkins visus klau
sytojus, nes yrą vięųąs iš ga
biausių ąkordionistų Chicago
je. Taipgi girdėsite smuiki
ninką Miką Pęroševičių ir Klar
netistą I#us Slotą. Bųę de
mokratų kalbos, kurdas pasa
kys miteų lietuvis kandidatas 
į. teisėjus Jphn. T. Zuris, ir. mu
sų visų gerbiamas biznierius 
ir veikėjau, Prezidentas Stan
dard Federal Savings and Eoan 
Association Justin Mąękiewich. 
Progrąmo pranešėjas bus Po
vilas šaltimieras.

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” liętyr. 
viai feyja naudingų 
žinių ir gerų pamo
kiusiu..

SIMAtfO DAUKANTO DRAUGIJOS 
Valdyba 1936 metams: Wm. Kriš- 

x- čiunas, pirm.. 9227 So. Cottage 
Grove\ Avė.; Jul. Racevičia,. vice? 

‘ pirm’., Y 8326 So. Union^ A^Y < P;
Kiltis, »ut. rašt.,, 3847 S. LltUaniea 
Aye.; Ą. J.^ Zalatęris, -kasierius, 

i :<8Ž7 ; 1 33rd A. KhUlakis,
turto rašt..' 3842; So. Union Avė.;

■ Iz( Masaitis. kontn {rašt.. J.-,Maį 
z linauskaš; apiek< jcasos; A.. Vilkis;

matŠąįka; K. Valaitis, prižiūrėtoja? 
. ligoniu; R. Deniereckis, knygius, 

8831? SO. Wallące St.; Draugijų? 
Daktaras, Dr. J. P. Poška, oficę 
8133 So. Halsted. St. Tel. Victory 
3687, rez. Hemlbck 2374. , 
Susirinkimus laiko kiekviena mė

nesi kas pirma sekmadieni 12 vaL 
Chicagos Lietuviu Auditorijoj. 3133 
So. Halsted St.
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LIETUVOS VĖLIAVA AMERIKOJE 
N. 1-as Valdyba 1986 metams 
Kaz. Davis, pirm., 5648 Soutfcį 
Bishop St.; Fr. Venckus, pag.; 
2713 W. 43 St.; Melix Mikolajunsį 
nut. rašt., 1617 S, 49 Avė., Cicero; 
Severą Skridulis, iždo rašt.. 1533 
S. 49 Avė., Cicero; Daminik Mo- 
tuz, kontr. rašt., 6931 S. Artesiaų 
Avė., Ida Kačinski, kontr, pag., 
7204 S. Rockwell St.; Ant, česna, 
kasierius, 4501 S. Paulina St.; 
Petr. Tiškevič, maršalka, 6939 So, 
Washtenaw Avė;; Antanas česnaį 
ir Ida Rbcinski. apiek. ligonių.

Tarnas Kubilius — maršalka.
Susirinkimai įvyksta kas1 mėnesi 

trečiame ketvirtadieni, 1640 North 
Hancočh St„ 8 vai. vakare.

LIETUVOS. VĖLIAVA AMERIKOJ 
No. 1 VALDYBA: pirm. Kazimie-J 
ras Davis; pagelb. Franciškųs 
Venckus, nutarimų rašt. Felix Mi- 
kalojunas, iždų rašt. Severą Skri
dulis. kont Dominikas Motuz. pa
gelb. Ida Kačinski, kasierius Ant 
česną, maršalka Peter Tiškevičiau 
ligoniu lankytojai: Ant. česna, 
Ida Kočinski.

Priešmetinį ’■ susirinkimą laikysime 
birželio-June, 14 d,, 4M11 So, Pauli
na St., Chicago; A', česnos svet.

SLA. 129 KŲOROS valdyba 1930 
i„_;--- '_2—
Canalport Avė.; Vicerpirm. G. Chėr- 

' .9.00 South Union Ąve- 
lefpnas Canal 2183.

UNITED LITHUANIAN AMERI
CAN. POLITICAL CLUB 9th WARD 
Valdyba. 1936 metams:

Pirmininkas Povilas Barcheack, 
. 34 E. 160 PI.; Pirmas vięę-prez.

Zigmas Kalis, 12217 S. Halsted 
St.; Antrasis vice-prez. Pranas 
Jankauskas, 8055 S. Racine Avę.; 
Protokolu rašt. Vladislovas Kri- 
stopaitis, 10324 Indiana Avenue; 
Rašt. pagelbininkas Franįc Payi- 
lonis, 10,536 Lafayette Avė.; Fi
nansų rašt. Victor Petkus, 44 E. 
104 St.; Kasierius Julius StrumL 
las, 11011 Michigan Avė.; Trus- 
tistas Jonas Furgelįs, 149 E. 107 
St.; Trustistas Jozefą Linkšus, 
20 W. 107 St.; Maršalka 1—Ado- 

. mas Draugelis, 34 W. 104 St.;
Maršalka 2—Jonas Schultz, 10325 
Indianą Avė.

Veikiantysis komitetas:
1) Bruno Petkus, 10742 Michigan 

Avenue.
Stanley Misiūnas, 10,409 Wab 
lace Street.
Al. Kazis. 10617 Edbrooke ay. 
Adv. Frank B. Zalatorius, 700 
W. 119 St.

pirm. pag. Jonas Jasinskas, 4300 
W. End. Avė.; nut, rašt. M, Me- 
dalinskas, 233 S. Central Avė.; 
fin. rašt. Chas. Katala. 4676 W. 
End Avė.; kasierius M« Kaziunas, 
3508 Gunderson Avę., Beirwyn, 
III.;, kasos globjai: V. Manikas, M. 
Davidonis ir D. Brazas; ligonių 
lank. J. Garadauskas, 3812 W. 
Monroe St.; maršalka B. Stankus; 
kprespondentas N. Williams; Dr. 
kvotėjas Dr. Al. Margeris.
Susirinkimai laikomi kas antrą ne- 

dėldienį Lawler Hali, " 3929 West 
Madison St.

LIETUVIŠKA TEATRALIŠKA 
DRAUGYSTĖ RŪTOS No. 1 val
dyba 1936 metams: Charles Sten- 
cel, pirm.; Joe. Razminas, pirm, 
pag.; Walter Zlabes, fin. rašt.; 
Anna Aleliunas, kontr. rašt.; Ted. 
Seletskis, kasos glob.; Josephine 
YuŠkenas. kas. glob.; Justinas 
Yuškenas. kasierius; Anna Aleliu
nas, Joe Razmunas, lig. lankyt.; 
Stanley Žukauskas, marš.; Frank 
Opulskas, nut. rašt., 4046 So. 
Artesian Avė.. Chicago. 11L

• KLEJONKAS įdedam 
—Linoleums Laid

LINOLEUM’AI
KLEJONKAS ĮDEDAME DYKĄI,, 

Felto base 39c—Congoleum 49c.
Išklojimas 98c, įdėjimas dykai. Ap

skaičiavimas dykai. 
Tel. Prospect 0087.

HOSPITAL8
SVEIKATOS KLINIKAS 

Kompetentiški gydytojai, o ne etu« 
dentai, teikia patarnavimą.

Išima tansilus. Ekzaminuoja akis, 
priskiria stiklus. Medikais ekzami- 
nacija ir gydymas. Ligonines gydy
mas arba namuose. Raudongysles 
gydymas įšvirkštimu, kyla, ir vari** 
cose veins.

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 South Kedzie Avenue 

TeL Lawndale 5727.

JAUNU LIETUVIŲ AMERIKOS 
TAUTIŠKAS KLIUBAS Chicagoj, 
III. Valdyba išrinkta 1936 metams 
sekanti: J. Rūta ..pirmininku. 
3267 S. Halsted St.fP. Kilius — 
pagelbininku. 3347 Lituanice Avė.: 
S. Kuncevičia — nut. rašt., 3220 
S. Union Aye.; F. Kasperas — 
fin. rašt., 3534 S. Lawe Avė.; V. 
Dulevičia — kontr. rašt., 812 — 
33 St.; J. Balčiūnas — kasierius, 
3200 S. Lawe Avė.; J. Malinauskis, 
— kasos globėjas, 4302 S. Sacra- 
mento Avė.; F. Kuncevičia — ka
sos globėjas, 3201- Lawe Avė.; K. 
Valaitis. — ligonių. lankytojas, 
3306 S. Union Avė.
Susirinkimai ivvksta kas mėnesio 

pirma penktadieni 7:30 vai. vakare 
Lietuviu Auditorijoje, 3133 South 
Halsted St.

metams: Pirm. F. Valaitis, 1828 
< 
riauskas, 1 
nue, Te^
Nut. rašt. K. Batutis, 2627 Gladys 
Avė.; Fin. rašt. W. Pankauskas. 
5235 So. Ellis Avė.; Kasierius Bį 
Žolinas, 2931: So. Eme.rald Avė.; 
Kasos globėjai:.' R. Ka^anauskas; 
5730 Broadway,4 A. Stonis,,. 3516 
So, Unįon Ave„ J. A. Jąsyhskas, 
4300 W. End Avė.; Canal 2183, 
Maršalka Ig. Tamašauskas, 822 W. 
18th St.: Dr. kvotėjas Dr. P. Zala- 
toris, 6600 Si?. Artesian Avė.; Org. 
J. Bertulis. 1$43 So. Avers Avė.

---------------------------------------------------- n ■■ ■ ■ -------------r    — ■

HUMBOLDT PAR ,
LITIKOS KLIŲBO 1936 metu val
dyba: A.
J. Kūprevičiųj 
Lungevičius 
Wabansia. Aye., 
3245; Stanley Buneckis ■ 
rašt.: Augusta Žilius —

^LIETUVIŲ PO-
. ,.^.JHs '.— pirm., 8341 

Evergreen .St^TeL'^Belmont 7678;
4pirm, pag.; A. 

t-nut. rašt.. 18141 
" Tel. Humboldt

— fin. 
kasim;

2)
3)
4)
5)

Susirinkimai laikomi paskutinį 
kiekvieno mėnesio antradienio va
karą. 10806 Wąbash Avė.

LIETUVA BENO valdyba 1936 m.:
F. Endrijauškas, pirmininkas, 834
W. 35 St.; F, Bistrą, pirm, pag,, 

' 4548 S. Francisco Aye.; J. Bala- 
■' kas, nut. rašt., 1432 S. 50 Ct,

Cicero, UI; K. Philips, turto rašt.,
2254 W. 19 St.; K. Jęnušauskas, 

/kasierius, 3461 S. Morgan St.;
Eris Refcsriis. 4455 S. Fairfield, 
kasos globėjas, L, Jesevičia, kasos 

• globėjas, 46.24 S. Paulina St.; Ig- 
^■'ftaš Jureyičia, maršalka, 3323 So.

Morgan St.; K. Philips, lyderis, 
2254 W. 19 St-, Chicago; J, .Ka- 
tauskis, lyderio pagelbininkas, 
1525 So. 51 Ave„ Cicero, III. .

Kiekvienas Old Golds ci
garetę pakelis suvyniotas į 

1 • 1 11 i 1 ■1 •brooke Avearskis‘ 106?!’ Ed'| dvigubų cellophane---dvi

GARFIELD PARK LIETUVIŲ IR 
MOTERŲ PAŠELPINIO KLIUBO 
Valdyba 1936: pirm. George Me- 
dalinskas. 233 S. Central Avė.:

neper-eilės cellophane 
merkiamu—aukščiausios rų 
sies.

CONRADAS
PHOTOGRAFAS 

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

Tel. Enelewood 5883—5840

• AUTOMOBILIAI IR 
AUTO MEKANIKAI
Šiame skyriuje skelbiama tik tie. 

automobiliu pardavėjai ir 
kanikai, kurie kiekvienam 
teisingą patarnavimą ir geriausia 
pataiso automobilius.

• KRĄUSTYTOJA1 — 
MOVERS

JULIUS WELICHKA
Pigiausias lietuvis perkraustyto- 

jas Chięagoj, nedaro skirtumo kaip 
toli dieną ar naktį, priimu senus 
rakandus už darbą, pristatau ang
lis, kas kokias nori. Reikalui atėjus 
pašaukite tel. Republic 3713.

2507 West 69tji St*

F • PAVEIKSLAI — 
PHOTO STUDIOS

Banis Studio 
VISOKS FOTOGRAFIŠKAS 

DARBAS ATLIEKAMA 
3200 So. Halsted SI 

Calumet 4258 — Res. Yards 5034

• RESTAURANTAI
auto me- 
užtikrina

TEISYBĖS MYLĖTOJU DRAUGYS
TĖS valdyba 1936 metams: . P. 
Killis, pirmininkas, 3347 South 
Lituanica Avė.; J. Racevičia, vice 
pirm,, 3326 So. Union Aye.; S. 
Narkis, sekretorius. 4353 So. Tal- 

; man Avė.; F. Kasparas, fių. rašt., 
3534 So. Lowe Avė.: J. Rachunas 
kasierius, 3137 So. Halsted St.; Z. 
Grigonis, kontr. rašt., 4427 So 
Francisco Avė.; P. Jozapavičia, 
kasos glob.; 837 W. 33rd Place: 
A. Wilkis, maršalka, 831 W. 33rd 
PI.; S, Narkis, korespondentas, 
4353 So. Talrųan Avė,S. Dr. J. R. 
Poška, Dr-stės Daktar&š, 3133 Sq.

i Halsted St», rez, Tel. Hemlock 
• 2374 — Ofiso Victory 3687.

Draugystės susirinkimai įvyksta 
kas antras nedėldienis kiekvieno mę- 
jnesio Chicagos Lietuvių Auditorium 
•3133 So. Halsted St., 12 vai. dieną. ■- , ,,.,11, , ' ........ .

. J PADĖ|AV(>NĖ* .
KAZIMIERA^ MISEVIČIUS < 

kuri mirė Spalio 24 d., 1936 
ir palaidotas tapo Spalio 28, 

,1936, o dabar ilsis Šv, Kazi
miero kapinėse, amžinai nuti
lęs ir negąĮjeĮĮaįnas atsidėka- 
vot tiems, kurie suteikė jam 
paskutinį patarnavimą ir pa
lydėjo, ji į. t^ neišvengiamą 

. amžinybės viėtą. t ' !;
Męs atmipdhmi ir apgailėk 

'! darni jo prasišąlinimą iš musų 
- tarpo, reiškiame giliausią pa

dėką dalyvavusiems laidotu? 
vėsee žmonėms ir sutęiku^ięm 
vainikus draugams. Dėkavoja- 
nie musų dvasiškam tėvui, ku
nigu; Briszkai ir asistentams 
kurie atlaikė įspūdingas pa
maldas už jo sielą, ir gražų 
pamokslą, dėkavojame gra- 
boriui J. Liulevičiui, kuris sa
vu geru ir mandagiu patar
navimu garbingai nulydęjo jį 
i amžinast;. o mums palengvi? 
no perkęsti nuliūdimą ir rū
pesčius, dėkavojame giminėm? 
ir draugams už suteikimą šv., 
Mišių, gėlių ir padavimo mir- 

• ties pranešimą ant radio, J, 
Barkauskų, bųčeriui, už prisi
dėjimą su maistu, draugystėm 
už, suteikimą grabnešių ir pa
galios dękavojame visiems da7 
lyvavusiems laidotuvėse žmo
nėms; o tau musų mylimas 

. vyre ir tėveli, sakome: ilsekjs 
šaltoj žemėje.

' Moteris ir Vaikai.

j

/ SUKAKTUVĖS

ROZALIJA JURAVIČIENĖ 
po pirmu vyru š.ųpenienė, 

p<> tėvais Norkunaitė /
iš Švientazaro, mirė Lapkričio 
4 d., sulaukus’ pusės amžiaus. 
Jau du, metai sukako kaip 
miisų mylima, dukrelė ir sesų? 
tė Rozalija Juravičienė pra
sišalinę i§ musų tarpo. Nėra 
žodžių, kuriais butų galima 
išreikšti kokią didelę žaizdą 

: yra palikta musų širdyse. Tė- 
' vų seserų ir brolių.

Atminčiai atsibus pamaldos 
Šv. Andrejaus parap. bažny
čioje, Christopher, III. Lapkri

čio 4 d., 7:00 vai, ryto. Kvie- 
y čiame visas gimines ir pažįs- 
) tumus dalyvauti šiose pamal- 

dpsę ir pasimelsti kartų su 
mumis u? A. A. Rozalijos Ju- 

> rayišiėnėš sielą.
Nuliūdę liekame:

Tęvas Juozapas Norkūnas, 4 
seserys, 2 broliai ir šaimynos.

P Po pamaldų prašom susi- 
riųktį pas seserį Juozą čižau- 
skienę.

Milda Auto Sales
Vienintelis lietuvis pardavėjas Buick 

ir Pontiac automobilių.
DOMININKAS KURAITIS 

806 West 31-st Street 
Victorv 1696

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

11 Tdl. Victory 9670.

Salutaras Drug & 
Chemical Co.

ANGLYS—COAL

J332 So., Long Avė. 
L TKU BKPUSMC q MOX

Pocahontas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau $7.40 tonas 

Smulkesni $7.16 tonas.

PIRKITE ANGLIS DABAR 
CHERNAUSKAS COAL C0. 

1900 S. Unpn Avė. Tel. Canal 2183

• RANKDARBIAI— 
FANCY GOODS SHOP

Auburn Fancy 
Goods Shop 

Mes darome hemstitching.
3108 SO. HALSTED STREET

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 Salutą- 
ras Biterio. Pašaukite telefonų 
Canal 1133.

6$9 West 18th St. 
CHICAGO. ILL.

• SIUVĖJAI—TAILOR
John Gricius Tailor

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

821 WEST 84-TH STREET

• TAVERNOS^

A< A.
ANDRIEJUS žLATARJNS- 

KAS (10807 S. Michigan Av.)
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Spalių 31 d., 2 vaį, pp,, 1936, 
m- sulaukęs 43 m- amž,, gi-

* męs Vilkaviškio apskr., Vysty
čio parap., Pavištyčių kaime.

Amerikoj išgyveno 23 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį, Teofiliją, sūnų Bronis
lovą, pusbroliu? Ą.ntąną ir Ka
zimierą Zlatarįnskįus, pussse- 
serę Marijoną Beauteu ir švo- 
gerį ir daug artimų giminių, 
draugų ir pažįstamų ir taip 
pat ir švogeris, o Lietuvoje 
tris seseris.

Priklausė prie Chicagos L. 
Draugijos.

Kūnas pašarvotas koplyčioj, 
42 Ę. 108th St. Laidotuvės 
įvyks trečiadięųį, Lapskr. 4 
d., 8:3Q va|. ryto iš kop. į Vi
sų Šventų parap- bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa; 
maldos U|‘ vęlįopio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Šy. Kaži-, 
miero kapines.

Viši A. A. Andrejaus Zlata- 
rinsko gįmipęs, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nulipdę, liekamą,, .
Mptęrįs, sūnūs ir giminės.

Patarnauja laid. dir. Lacha- 
I wicz ir. sunai, tel Pullman 

1274) arba Canal 2515.

; JUOZAS ŽADEIKA
Persiskyrė su. šiuo pasauliu 

Spalių 30 d., 1936 m., sujaukęs 
' 47 m. amž., gimęs Alytaus ap

skričio. MiroslaVo valsč., Va- 
, ranaųsko kaįmę.

Amerikoj išgyveno 24 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

moteris Domicėlė, Augustinie- 
. nė po. pirmų vyrų, 3 dukrelės 
4-Leoną Thelma ir Anne Žade, 
; pusbroli Valentą Jakucevičią, 

o Lietuvoje brolį Aleksandrą, 
seserį Teofiliją.

Kūnas pašarvotas 6753 So. 
, Western Avė. tel, Republic 

0349.
4 Bus palaidotas Tautiškose 

• 'kapįnėsę.
Visi Af A. Juozo žadeiko 

giminės, drangai ir pažįstami 
esaĮt nuoširjdĮŽiąi kviečiami da
lyvauti laidotuvėse, r ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą,

•J' ■ * ' ' , ■

Nuliūdę liekame,
Moteris, dukterys, pusbrolis, 

ir gimines.
' Z , h’.;

Patarnauja laių. direktorius 
, Butkų?, tek Caųal 3161.
A V “ .. ’ » i

WALTER ZLAĘES
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Spalių 30 d.. 3 vai. rytą, 1936 
m., sulaukęs pusės amž., gi- 

’ męs Siėulių apskr., Žagarės 
parap,, Daukšių kaimo-

Amerikoj išgy veno 80 metų.
Paliko, dideliame nuliudime 

moterį Francišką, 2 dukteris 
r Olgą ir Evą, brolį Vincentą 

Zlabį, seserį. Evą, pusbrolius ir 
: gimines, o Lietuvon brolį Ado- 
. mą, seserį Anielę ir gimines. 
\ Priklausė prie Lietuvos Keistų- 
' čio Klubo ir Draugystės Rūta 
’ No. 1.

Kūnas pašarvotas 740 East 
90t)i Plaęe. Laidotuvės įvyks 
Pirmadienį, Lapkričio 2 d., 1 
vai. po pietų iš namų į Tau
tiškas kapines.

* Visi A. A. Wąlterio Zlabes 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat, nuoširdžiaį kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 

: jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

. Nuliūdę liekame, 
Moteris, dukterys, brolis, se

suo, pusbroliai ir giminės.
Patarnauja laid. dir. S. M. 
Siuitas, tel. Monroe 3327.

BEAUTY SHOPS 
—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 .....  85c
penkt., o šešt. 50c 
Plaukų DAŽY
MAS ....... $2.50
Visas darbas ga

rantuotas.
Dėl sutarties pa
šaukite telefonu: 
BOUlevard 7459

MISS. ESTELLE SLOTKUS

Į1!1 'U""........ 1 ■ h ................ ■.............................

Bluniism Ollw Telesrana | ViMe 
Pamullo Dalia

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms. Bankietams 
Ir Pagrabams 

3316 So. Halsted St
Tel. BOUlevard 7814

ILaidotuvių Direktoriail
JUOZAPAS

UDEIKI
IR TĖVAS 

REPublic 8340

Tony Strainis Tavern
372 East 71st Street

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

372 East 71st Street
Tel. Stewart 6203. *

Jos. Jacikas Tavern
Pranešu visiems draugams ir pažjff- 
tamiems, kad esu Tavern biznyje. 
Musų užeigoje visados randasi geros 
rūšies degtinė, vynas, Anibrozia alus, 
cigarai ir cigaretei. Žuvis penkta
dieniais veltui ir muzika Šeštadią- 
nais. Užprašome visus draugus ir 
pažistainus, atsilankyti i musų nau
ją užeigą.

JOS. & PAULINA JACIKAI, 
Savininkai

6556 S, State St. tel. Englewood 2793

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

RAPOLIS BUDRIKAS ir 
MACK VALINCIUS, 

Savininkai.
Tel. Lafayette 4296 
4070 Archer Avė.

North Roseland 
Liųųpr Store

Pranešu visiems draugams ir tau
tiečiams, kad esu naujame Many— 
Lięuor Store, kur yra didelis pa
sirinkimas (vairiausios rųšies degti
nės, vyno ir alaus. Reikalui pri
ėjus neužmirškite musų degtinės 
sandėlio, gausite gerą degtinę už 
prieinamas kainas.

10314 So Michigan 'Avė.
Tel. Commodore 1946
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Už Ką Lietuviai Balsuos 
Į Prezidentus

“NAUJIENŲ” ŠIAUDINIU BALSAVIMU 
REZULTATAI PAGAL KOLONIJAS

Išviso Surinkta 3,108 Balsai: 2,666 už Rooseveltą,
261 už Landoną.

KANDIDATAI
w

UQ .S

R5

■e

KUR SURINKTI 
BALSAI

591
340
113

10
67
45

BRIDGEPORT .......
BRIGHTON PARK 
CICERO .................
GARY ....... ...............
HARVEY ...... ..........
INDIANA HARBOR 

(E. Chicago)
MARQUETTE PARK .... 300 
MELROSE PARK ........  53
MT. GREENWOOD ....... 50
NORTH SIDE ...................58
ROSELAND ................... 131
TOWN OF LAKE ........... 330
WAUKEGAN .............   84
WEST SIDE ................... 174
WEST PULLMAN .... ......  67
18-TA APIELINKĖ ....... 121
ATSKIRI BALSAI ..... . 132

46 ’ 6
27

42

35
4

18
7
4

14 9

VISO 2666 261 79 81 14 4 3

Viso Balsų...........3,108
Pridėtoji lentelė paduoda 

4 Naujienų” šiaudinių balsavi
mų rezultatus pagal kolonijas. 
Tų kolonijų — Chicągos apie- 
linkių ir priemiesčių, iš kurių 
buvo gauti balsai, yra šešioli
ka. 

. »

“Naujienų” korespondentai, 
draugai ir kiti talkininkai, pa
gelbėję šiuos balsavimus pra
vesti, surinko 3,108 balsus. Jie 
tuos balsus rinko lietuvių dis- 
triktų gatvėse, prie kampų, kur 
yra didesnis judėjimas. Jie lan
kėsi įvairių organizacijų susi
rinkimuose ir parengimuose. 
J^e rinko balsus įvairiose įstai
gose, kur lietuviai mėgsta' su
sirinkti.

bandymas 
veikliam 

korėspon-

Jie kvietė balsuoti visus lie
tuvius, nekreipdami domės į pa
žiūras ir partinius ar tikybi
nius ryšius. Balsų rinkėjams 
buvo griežtai uždrausta siūlyti 
balsuotojams savo nuomones 
arba varyti agitaciją.

Jie rinko balsus tarp katali
kų, tarp socialistų, komunistų, 
demokratų, republikonų ir kitų 
įsitikinimų žmonių. Jie buvo ir 
turtingesnėse lietuvių apielin-

kėse, ir biednesnėse. Jie -ėjo per 
paprastus darbininkus dirbtuvė
se ir per bizniterius.

Jie stengėsi balsavimus pa
daryti bešališkais. Jie kvietė 
balsuoti visokio plauko žmones, 
ir tie žmonės balsavo. Didžiu
moj už Rooseveitą.

šis buvo pirmas 
tarp lietuvių. Dėkui 
burini ‘‘Naujienų”
dentų ir draugų, jisai nusisekė. 
Suvirs 3,000 reprezentatyvių 
balsų surinkti yra nemažas dal
bas.

Balsus rinko K. P. Deveikis
— Ciceroj; A. Narbutas — Ro- 
selande; K. Pocius — West 
Pullmane; A. Skirmontas — 
Harvey; J. Rindokas — India
na Harbor; B.Walan tinas —M t. 
Greenwoode; M. šeštokas — 
Melrose Parke; J. Mačiulis — 
Waukegane; J. Sinkus’ — Brid- 
geporte; X. Shaikus ir švelnis
— Northsidėje; p-a šmotelienė
— Marąuette Parke; B. Rim
kus — Town oi Lake. Tas ir 
kitas, nesuminėtas vietas, taįp- 
gi apsuko “Naujienų” ^reporte- 
lis su pagelbininkais.

Moterys balsuotojos 
indorsavo socialistų 

sąrašą

Atrodo, kad sumuš 
rekordą

Flynn,
Metinėj Mo-Sioux City

terų Balsuotojų Lygos konven
cijoj, įvykusioj šiame mieste, 
buvo padarytas palyginamas 
visų partijų platformių. Po to, 
konvencija pripažino socialistų 
platformę kaip geriausią, o so
cialistų kandidatus kaip tinka
miausius. Ir dar tenka pažy
mėti, kad nė viena konvenci
jos delegatė nebuvo socialis
te.

Pasak Michael
Cook kauntės klerko, per pir
muosius šių metų dešimtį mė
nesių išimta kauntėj laisnių 
vedyboms 37,042, o buvusiais 
iki šiol rekordiniais 1923 me
tais laisnių vedyboms per pir
muosius 10 mėnesių išimta tik 
35,969. Taigi atrodo, kad šie
met bus Chicagai ir Cook 
kauntei rekordiniai vedybų me
tai.

Pašautas West Sidėj Gaisras bažnyčioj

Policininkas Joseph De Waele 
pašovė dvidešimties metų ber
nioką vardu John Ziska, 2120 
West 19th Street.

Policininkas, pareiškė, kad 
jis pašovęs Ziską, kai pasta
rasis, kiaušidėj amas, mėginęs 
išsitraukti revolverį iš savo ki
šenės. Ziska gi aiškina, kad 
jis nešiojęs ginklą tik taip 
sau, !“šią(udyti į (gatvių ’x)em- 
pas”;

šeštadienio vakare kįlo gai 
sras Metropolitan Baptist baž
nyčioj adresu 2400 Wa 
avenue. ši bažnyčia yra 
pa seniausių Chicagoj. Ji Bu
vo pastatyta 1874 metais. Pa
staraisiais laikais, būtent nuo 
1931 metų, ji perėjo į negrų 
skaitlingos parapijos rankas.

Gaisras, neprasimušęs į - oro 
pusę, viduj padarė žalos apie 
$30,000.

ten 
de- ,4

Didelis Būrys Drau
gų Vakar Išlydėjo 

Kalvaičius - - - - - - f
Apie šimtas žymesnių lietuvių 

susirinko stotyje; lapjc. 4 .d. 
Kalvaičiai išplauks Europon.

Dainuodami Lietuvos/Himną 
ir su ašaromis akyse, , artimi 
draugai ir žymesni Chicągos lie
tuviai vakar išlydėjo ^konsulą 
Antaną Kalvaitį ir jo gražiąją 
žmoną, A. Kalvaitienę. »■ (

$ ,

Po astuonių metų Ghicagoje 
jie vakar išvyko Lietuvon, B'al- 
timore & Ohio linijos! trauki? 
niu, “The Capitoi Limited”. 
Traukinys išėjo 3:50 jChicagos 
laiku. Praleidę porą dienų Wa- 
shingtone, Kalvaičiai įes į lai
vą lapkr. 4 d., New Yprke.

Stotyje susirinko apie šim
tas žmonių su išvažiuojančiu 
konsulu ir jo žmona atsisvei
kinti. P-iai Kalvaitienei pado
vanojo bukietą raudonų rožių? 
Paskutinį kartą spaudžiant ran
ką, bučiuojant, daugelyje akių 
pasirodė ašaros. Ne vien pas mo
teris.

Ašaros spindėjo ir p. Kal
vaičio ir p. Kalyaitienės akyse.

Jiems buvo sunku atsiskirt 
su tais draugais, kurie visuo
met buvo nuoširdus ir-ištikimi. 
Paties konsulo žodžiais, “man 
be galo sunku atsisveikinti su 
Chicago. Ir skaudu. Bet aš vi
suomet busiu jūsų prietelis. Tu
rėjau didelį būrį draugų. Dabar 
pamačiau, kad ir kai kurie iš 
tų, kuriuos skaičiau nepriete
liais, velija man gerą”.

“Būdamas Lietuvoje”, tęst: 
A. Kalvaitis “Naujienų” repor
teriui, “aš seksiu Chicągos gy
venimą. Chicągos lietuvius vi
suomet užstosiu Lietuvoje. Aš 
noriu, kad Lietuva suprastų 
Amerikos lietuvius ir įvertintų 
juos kaipo intelektualus ir ge
rus tautiečius, kurie atsidavu
siai darbuojasi Jos naudai.

“Be to, linkiu Amerikos lie
tuviams gauti pripažinimą A- 
merikos visuomeniniame, ir po
litiniame gyvenime. Tas pripa
žinimas yra užtarnautas.”

Tiesiog užversti dovanomis 
pp. Kalvaičiai sėdo į traukinį. 
Traukiniui sujudus, susirinku
sieji uždainavo. Lietuvos^ Him
ną.

O susijaudinę ir apsiašaroję, 
Kalvaičiai skepetaitėmis,/ mosa
vo jiems sudiev, kol pranyko iš 
akių.

Stotyje buvo konsulo v vieti
ninkas, Dr. M. Bagdonas, p. O. 
Davidonienė, Rakščiai, Macke- 
vičiai, Dr. ir p. Bertašiai, Juo
zaičiai, A. Bernotaitė, Byans- 
kai, Komaiko, Steponavičiai, 
pp. Lidy, Hertmanavičius, Nau
sėdienė ir duktė, Jasinskas, 
kun. Albavičius, Dr. Šalkis, Dr. 
ii p. Biežiai, Piežai, Kirai, J. 
Poška, “Jaunimo” redaktorius, 
adv. K. Savickas ir kelioliką 
kitų žmonių. 
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Darius-Girėnas La- 
dies Auxiliary

- u____________________  . r

American Legion Darius-Gi
rėnas LadJes Auxiliary Unit 
271 turės naujų narių įstoji
mą pirmadienį, lapkričio 2 die
ną, Yuškos svetainėj, 2417 W. 
43 Street, 8 valandą vakare ir 
užkviečia atsilankyti visas mo
teris, kurios norėtų prie šios 
darbščios vienetos priklausy
ti.

Mes turime vaikų skyrių, 
kurs vadinasi Drum & Bugle 
Corps, ir mergaičių ^skyrių, 
kurs vadinasi Juniorettes. Mer
gaitės yra mokinamos siuvinė
ti ir kitokių įdomių joms da
lykų.

Taigi atsilankykite šiandie 
į Yuškos svetainę 8 valandą 
vakare. x

— M. R. Sębastian.

K ' . -T/ < • 4. .

PITTSBUKGH, Pa. — Loretta Grant, kurią 
kai užsmaugė padidėjusi liauka. Tik su pagalba 
pasisekė liauką sumažinti.

beveik visiš-
X-spindulių

Ir grybaudami Nau
jienas atsiminė

Ne kartą teko “Naujienose” 
skaityti, kaip šiemet grybų 
daug, kaip tūlas pilietis sura
dęs net 35 svarų grybą, ir tt.

Na,, tai ir mes, M. Karčiaus
kas su žmona, 5749 *S< 
ple Street, ir drg. B. Kalkins 
su žmona, 5606- So. Mozart 
Street praėjusią nedėlią nusi- 
tarėm važiuoti grybauti.

Dar chicagiečiai ramiai mie
gojo, o jau mes, lyg pasivogę, 
važiavome. O kai saulė užte
kėjo, tai mes j a U4 viename miš
ke ieškojome grybų.

Musų 
ledaug. 
Žinoti į La Porte, Indiana, pas 
PP. P- 
avenue.

Kada atvykome čia ir pasie
kėm mišką, tai tuojau pama
tėme, kad čia grybų ieškoti ne
reikia, nes patys grybai iš po 
lapų duria batų padus — 
tik piauk galvas ir dūk į 
krepšį. |

Ale mus vėl į ištiko nelaimė, 
užęjo lietus ir turėjom grįžti 
nepripildę maišų. Visi apgai
lestavome, kad teko palikti 
grybus miške, pors prisirinko
me jų bušelį. Parvažiavę na
mo manėme dar kartą vykti į 
La Porte ir susirinkti paliktus. 
Taip ir padarėme. Spalio 28 
dieną vėl išvykome į La Porte.

Nors oras buvo šaltas ir sto
roka šalna matėsi ant stogų, 
bet ledo nebuvo. Važiuoda
mi pro Gary, Indiana, jautėme 
pusėtinai aštrų šiurpą. O kai 
pasiekėm Druteno vietą, tai pa
matėme, kad ledas paliktoj kie
me blėkinėj siekė pusę colio 
storumo.

Ledas musų grybavimo ūpą 
žymiai atšaldė. Bet ką dary
si: atvažiavom, .tai reikia vyk
ti į mišką. Dėja, didieji gry
bai nuvirtę nuo kėtų ir į ledą 
sušalę. Kelmučių ^radome ge
rų, bet ir tų bušeli pririnkom 
tik su vargu. Ir patys su4ša- 
lom su grybais ir nuvargom.

Sugrįžom pas Drukteną. čia 
gardus ir šilti pietus pasirodė 
dar gardesnį ir šiltesni. Musų 
ūpas prašvieto. >

Pradėjome kalbėti. Prisimi
nė Drukten apie laikraščius, 
pasisakė skaitąs “Draugą”, bet, 
girdi ,taip nubodus, rašoma tik 
apie bažnyčią, kunigus ir visus 
šventuosius.

Patariau4 užsirašyti gerą lai
kraštį — Naujienas, kurios pa
duoda daug žinių iš Lietuvos, 
iš darbininkų judėjimo, įvairių 
žinių iš viso pasaulio, o prie 
to, sakau, ir kaina pigesnė.

Nieko netapęs, p. Drukten 
išėmė iš kišenės penkinę, “še, 
sako, švoger, parvešk tą pen
kinę Naujienų leidėjams ir te
gul siunčia man Naujienas 
visus metus’ v- 4-

Paėmiau penkinę 
’ i

. • . J v .4

nelaimei jų čia butą 
Taigi nutarėme va-

Drukten, 802 Weller
■ LJJ-.

sidžiaugiau. „ Pamaniau4, kad 
šiandie laimė geresnė, negu 
spalio 25 d., ba šiandie netik 
grybų pasirinkom sau, bet ir 
Naujienoms zuikio pirago par- 
vešim — naują skaitytoją.

Taigi musų naujieniečių ar
mija dar vienu skaitytoju pa
didėjo. O dabar pora eilučių 
apie pp. Druten. Jie yra seni 

So. Whip- La Porte gyventojai. Turi 
nuosavą dviejų pagyvenimų na
mą ir keturius turčius lotus 
prie namo, kurie gražiai pa
puošti pievute ir gėlynais, kas 
sudaro malonų vaizdą vasaros 
laiku. Turi taipgi šeimynos 
tris sūnūs ir dvi dukteris.

Vyriausias sūnūs Viktoras 
yra vedęs su kitataute •— šve
dė — ir gražiai sugyvena. Dir
ba jis inžinierium Monarch 
Gandy kompanijai. Vyriausia 
duktė Violet, sūnūs Frank ir 
tėvas įdirbą. dirbtuvėj. Simus 
Charles dirba faųndrėj prie 
veldingo. Gi jauniausia ir gra
žiausia duktė Nellie dar tebe- 
alnko augštesniąją mokyklą 
(high school). .

M. Karčauskas.

SPORTAS
RISIS ČEMPIONAS

šiandien Vakare White City 
arenoje (63rd ir South Park) 
risis Bill Weidner su austra
liečių Stąn Btfresch. Kaip ži
nia, prieš trejetą ar ketvertą 
mėnesių Weidner laimėjo pu
siau sunkiojo sVorio pasaulio

PAMOKOS
Anglų Kalbos 
Lietuvių Kalbos 
Pilietybės 
Knygvedystės 
Stenografijos 
(Gregg Shorthand)

Prisiunčiame paštu pilną 
kursą anglų kalbos.

Amerikos Lietuviu Mokykla
3106 S. Halsted St., Chicago, III.

J ■ . . '

$1-00000
DOVANŲ!

Mes kai tik užpirkome mil
žinišką kiekį geros

i ii'r.

ir pats

per

ap-

ką nacionale grandininė krautu
vių grupė dabar parduoda visur 
už $2.59—Musų kainos $4 55 
nuo dabar už galioną ■

—visos spalvos flat ir gloss.
Aukščiau paminėta dovana bus 

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

dyleriai Chicago j c.
U. S. teismai ir apdraudos kom
panijos yra musų reikmenų šal
tiniai.
Langų Stiklai už Vi 

Kainos
PAINT EXCHANGE
1557 MILWAUKEE AVĖ.

6836 SO. HALSTED ST.
2274 ELSTON AVENUE.

Skyrius, KENOSHA, WIS. 
Visi telefonai ARMitage 1440.

čempionatą. Nuo to laiko, jis 
nugalėjo geriausius savo svo
rio ristikus. štai kodėl jis da
bar nebesibijo ir sunkesnių 
ristikų. Mat, Buresch priklau
so sunkiojo svorio rųšiai., Be 
to, jią yra pusėtinai “tof”. ris- 
tikas.

i

JAPONIŠKŲ IMTYNIŲ 
MEISTERIS

Lapkričio 4 d. Arcadia Gar
delis (4444 N. Broadway) ri
sis Oki Shikina, japoniškų im
tynių ekspertas.

Japonai, kaip žinia, yra ma
žiukai. Tačiau jie sugalvojo 
ypatingą? imtynių būdą, kuris 
yra žinomas kaip “džiu-džit- 
su”. To dėka jie dažnai nugali 
du kartu 
save.

tvirtesnius vyrus už

pasakyti, jog Shiki- 
menkutis vyras. Be

Tenka 
na nėra 
to, jis yra japonas ir “džiu- 
džitsu” ekspertas. Tatai nieko 
gero nežada jo oponentui, 
Hanš Schnabel’iui.

Brooks Kritikuoja 
Hornerį Už 
Mokesčius

Paskutinėse savo kalbose, re
publikonų kandidatas į guber
natorius, C. Wayland Brooks, 
smarkiai atakavo Hornerį, — 
už mokesčius.

Brooks sako, kad Hornerio 
administracija apkrovė gyven
tojus didžia mokesčių našta 
valstijos istorijoje. Surinktus 
pinigus Horner naudojus ne 
valstijos labui, bet išvystymui 
savo politinės mašinos.

Brooks sako, kad jo adminis
tracijoj to nebūtų. (Sp)kv

NAUJIENOSE 
GARSINKITĖS

CLASSIFIEDADS
L.———-

Business Service
Biznio Patarnavimas

[ctaSSIFIEDADS Į
Furniture & Fixtures 

Rakandai-Itais&i

IŠPARDUODAME BARU FIKČE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Balnais 
ir sinkom. Taipgi štorų fikčerius dėl 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les, registerius ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu pirksite kitur.

S. E. SOSTHEIM A SONS 
1915 SO. STATE STREET.

CALumet 5269. 
(Naujoj Vietoj)

Situation VVanted 
Darbo Ieško

IEŠKAU DARBO, esu geras ama
tininkas; ėlectrician, plumber, main- 
tainer. Galiu padaryti visokį dar
bą. Nevedęs. Kam reikia tokio dar
bininko rašykit į Naujienas Box 
535.

Help VVanted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS kriaušius prie 
naujų ir senų rūbų taisymo ir siu
vimo, 6307 So. Richmond St.

Help Wanted—Male-Female 
Darbininkų Reikia

VISŲ rųšių darbai — vyrams ir 
moterims—ofisų, hotelių. įstaigų. 
Geros algos. Taipgi dirbtuvių dar
bai, patyrusiems ir ne. Wabash 
Employment, 20 East Jackson.

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

REIKIA Smythe Siuvimo mašinos 
apereitorių, patyrusios kreipkitės 
tuoj. John F. Cuneo Co. 465 West 
Cermak Road.

MERGINA ar moteris bendram 
namų darbui. Geri namai, 7631 Phil
lips Avė., 2-ras apartmentas, South 
Shore 3129.

REIKALINGA mergina 22—30 
metų amžiaus prie abelno namo 
darbo. Gyvenimas ant vietos. Mid- 
west Store, 3836 So. Kedzie Avė.

REIKALINGA mergina prie namų 
durtoj Valgis, guolis ir geras mo
kestis, turi turėti liudymus. 1223 S. 
Trip Avė. Tel. Lawndale 6733.

Furnished Rooms
KAMBARYS ant rendos merginai 

ar ženotai porai. Antras augštas, 
6822 So. Talman Avė.

ANT rendos 2 kambariai, furni- 
šiuoti bedruimis ir virtuvė. Randuo
siu pigiai dėl vyrų ar vedusiai po
rai. 827 West 34th PI. Pirmos lu
bos iš užpakalio.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

PARSIDUODA kriaučiaus «apa, 
geroj apielinkėj, darbo užtenka dėl 
dviejų. Kaina prieinama, 

10302 Michigan Avė.

PARSIDUODA arba išsirenduoja 
Storas, yra tavern fiksčeriai. Taip
gi tinka ir kitokiam bizniui. 5 kam
bariai pagyvenimui ir mūrinis ga
ražus. 2950 So. Normai Avė.

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

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO, Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951 
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 metų.

BARGENAS. Tavern su nuosavy
be. šokiams svetainė ir dining room. 
Yra extra lotas.

4633 So. Rockwell St.

Real Estate For Sale 
Namai-žeme Pardavimui

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

BRIDGEPORT ROOFING 
3216 So. Halsted St.

Victory 4965

blėties 
pagei-

co<

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

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

Hemlock 0800

SPECIAL '— už $1.00 pataisysim 
bile kokią siuvamą mašiną. Darbą 
garantuojame. Tel. Dearborn 9092.

Mezgimo Dirbtuvės 
—Knitting Mills

THE BRIDGEPORT KNITTING 
MILLS 

F. Selemonavich
504 WEST 33-RD STREET 

Sveterių krautuve atdara kasdieną 
—ir vakarais ir skemadieniais.

Telefonas.. Victory 3486

COAL 
Anglys

ANGLYSI ANGLYS!
AUGŠTOS RŪŠIES NORTHERN 

ILLINOIS ANGLYS 
Mine Run   ___  $5.75

Lump or Egg ____ L_____ 6.00
Screenings     -------- 4.75

Pašaukite dieną ar naktį 
Telefonas KEDZIE 8882

BARGENAS, 2 aukštų freimas— 
moderninis—apšildomas, 2 karų ga
ražas, Marąuette Parke — greitam 
pardavimui. Mėnesinė renda $70.00. 
Kaina $4,200. Savininkas apleidžia 
miestą. Klauskit Mr. Lėkis or Mrs. 
Busse. 7149 So. Western Avė., Hem- 
lock 3900.

GERB. Naujienų įkaityto
jo* Ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti i tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

J =
ŠIO 
SKYRIAUS

apgarsinimus 
priimam 
telefonu

PAGARSINKIT SAVO 
BARGENUS

NELAUKIT 
ILGAI

PAŠAUKIT MUS TUOJAU

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


