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Lojalistai Atkakliai 
Gina Madridą

Sukilėlių kanuolės jau siekia sostinę. Mad 
ridas bombarduojamas ir iš oro. Bet gy 
ventojai yra pasiryžę kovoti iki pastaros

nuolės naktį bombardavo mies
tą. Dabar Sukilėliai jau yra 
tiek prisimušę prie miesto, kad 
jų artilerijos šūviai jau siekia 
miestą veik iš visų pusių.

Visi darbininkai dieną ir nak
tį dirba prie pratiesimo bari
kadų, per kurias sukilėliai ne
galėtų į miestą įsibriauti, u 
galintys nešti ginklą yra siun
čiami į mūšio lauką, ar yra 
statomi prie gynimo tų barika
dų.

Lojalistai evakavo Getafe ir 
Leganes, už 7 mylių į pietus 
nuo Madrido.
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liepsnose Dona 
po smarkaus 
lėktuvais. Du 

puolė tris 
lėktuvus ir

2,000 žmonių žuvo 
sukilėliams bombar 

duojant Madridą

Chicago, III. Penktadienis, Lapkričio-November 6 d., 1936
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San Francisco’s Embarcadero—ouiet and witnout traflic

Joseph Curran

138

Jurininkų streikas San Francisco ir New Yorke. Jurininkams vadovauja Joseph Curran.

| Seainen in mass nięeting in New York j

bombos bet-
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Lietuvos Naujienos
Nuostoliai dėl lato 

nuvertinimo
VILNIUS.—Iš Vilniaus krašto 

į Latviją šiemet buvo išvažiavę 
labai daug ūkininkų. Jie ten 
dirbo įvairius laukų darbus ir 
savo uždarbį per visą laiką tau
pė, kad grįžus į tėviškę žiemą 
turėtų iš ko gyventi. Tačiau, 
kaip tyčia, paskutiniuoju metu 
buvo nuvertintas latvių latas 
ir darbininkai, keisdami latviš
kus pinigus, lenkiškų tegauna 
grįžę tik 50 procentų to ką tu
rėjo gauti. Bendrai apskai
čiuojama, kad visi darbininkai 
parveš pinigų apie pusę milijo
no zlotų mažiau.

Anglija atmeta pa 
siūlymus izoliuoti 

Rusiją
Nori draugiškumo, sii Vokietija, 

bet be izoliavimo kurios ki
tos valstybės, sako Eden

J. KUBILIUS-KLAI- 
PĖDOS KRAŠTO 
GUBERNATORIUS

Dabartinis gubernatoriui V. 
Kurkauskas atsistatydino ir 
paskirtas prekybos ir pramo
nės rūmų pirmininku

KAUNAS.—Klaipėdos krašto 
gubernatorius V. Kurkauskas 
padavė atsistatydinimo pareiš
kimą. Pareiškimas priimtas.

Nauju Klaipėdos krašto gu
bernatorium, kaip jau pirmiau 
buvo spėta, skiriamas vyriau
sias notaras J. Kubilius.

Buvęs gubernatorius V. Kur
kauskas paskirtas prekybos ir 
pramonės rūmų pirmininku.

Nubaudė už pasilin 
ksminimą

liko už- 
kanuolių 
Madridą.

perdai/g dideli, 
karo baisenybių 

gręsia ir maisto

MADRIDAS, lapkr. 5.— Mad
rido piliečiai sujudo dar atkak
liau ginti savo sostinę, sukilė
lių armijoms jau pasiekus pie
tinius miesto pakraščius.

Dideli lojalistų pulkai visu 
atkaklumu puolė sukilėlių pozi
cijas prie Getafe airporto ir 
Legąnes, į pietus nuo Madrido. 
Netikėtai užklupti sukilėliai ir
gi laikosi labai atkakliai ir pa
leido į darbą kulkosvaidžius ir 
savo artileriją. Kartu jie pa
siuntė burius bombų nešikų 
bombarduoti sostinę iš oro.

Vienas sukilėlių bombarduo
to jas nukrito
Carlota distrikte 
mūšio su lojalistų 
lojalistų lėktuvai 
sunkius sukilėlių 
vieną nušovė.

Sukilėlių lėktuvų 
gi nepridarė nuostolių ir nėra 
žuvusių žmonių.

čili ambasadorius, kaipo dip
lomatinio korpuso seniūnas, pa
siuntė užsienio ministerijai no
tą, varde savęs ir visų diplo
matų išreiškiančią apgailavimą 
ir užuojautą del^sukilėlių lėk
tuvų bombardavimo* Madrido, 
laike kuria žuvų daug-begink
lių taipjau vaikų ir moterų'.

Miestas yra pilnas benamių 
žmonių, kurie atvyko iš eva
kuotų pietinių priemiesčių. Tų 
žmonių padėtis yra desperatiš
ka. Miestui tenka maitinti virš 
miliono gyventojų, o čia dar 
prisideda nauji dideli pulkai 
tremtinių. Pats miestas yra 
veik visai apgultas, o maisto iš
tekliai nėra 
taip kad be 
miestui dar 
trukumas.

3 vai. ryto naujai reorgani
zuotoji valdžia, į kurią dabar 
įeina ir sindikalistai, kurie iki- 
šiol nenorėjo valdžioje daly
vauti, išleido pašaukimą ginti 
sostinę. Ir tuoj aus tūkstančiai 
žmonių atsiliepė ir šoko statyti 
akmenines barikadas priemies
čių gatvėse.

Kokis likimas laukia miestą, 
niekas negali pasakyti. Valdžios 
narius tikrai laukia mirtis, jei 
sukilėliams pasisektų miestą už
imti. Bet valdžios nariai yra pa
siryžę verčiau mirti, negu pa
siduoti fašistams, žmonės gi 
neturi kur vykti. Be pinigų, 
be maisto ir be trausportacijos 
priemonių, jie gali tik pasilikti 
mieste, arba bėgti į rytus iš 
miesto, kur jiems gali pastoti 
kelią maurai ir legionieriai ir 
juos visus išžudyti.

Bet gyventojai nebėga. Jie 
stveriasi ginklo ir yra pasiry
žę kovoti iki pastaros už savo 
ir visos Ispanijos laisvę.

Jau du sykiu sukilėlių ka-
^3

MADRIDAS, lapkr. 5. — Is
panijos respublikos valdžia ve
da mirtiną kovą už savo likimą, 
sukilėliams priėjus prie pat 
Madrido ir šturmu ruošiantiės 
paimti sostinę.

Apie 2,000 žmonių 
mušta sukilėliams iš 
ir oro bombarduojant
Ypač smarkiai buvo bombar
duojama joj alistų- štabo buveinė 
ties Cerro de Los Angeles.

Sukilėliai ne tik prasimušė 
per Getafe ir Leganes, už 7 m. 
nuo Madrido, bet taipjau išstū
mė lojalistus iš Alcorcon ir nuo 
kalno, kuris dominuoja Cuatra 
Vientos, kur yra didžiausias 
valdžios aitportas. Dabar su
kilėliai gali paimti ir valdžios 
radio stotį prie Campamento.

Vakariniame fronįe sukilėliai 
esą tik už keturių mylių nuo 
Madrido. ,

Du sukilėlių lėktuvai 
Madrido liko nušauti.

Valdžia šaukia visą Ispaniją 
į kovą ir sako, kad dar galima 
sukilėlius nugalėti, nors priešas 
yra prie Madrido vartų, jei tik 
visa Ispanija stos kovon.

virš

Rusija išteisinta dėl 
laužymo Ispanijos 

neutraliteto

80 niioš. Vokietijos 
armijos yra Frau- 
i rijos pasienyje

? 5.—, Karo 
atstovų bu-

LONDONAS, lapkr. 5. — Is
panijos neutraliteto komitetas 
išteisino Rusiją dėl veik visų 
Vokietijos kaltinimų Rusijos už 
rėmimą ir ginklavimą Ispanijos 
lojalistų.

Rusija nuginčijo visus Rusi
jos kaltinimus ir dėl šešių kal
tinimų Rusija liko išteisinta. Du 
kaltinimai liko atidėti iki Ru
sijos ambasadorius Maiski gaus 
platesnius paaiškinimus iš Mask
vos, kurie aiškiau įrodytų Ru
sijos nekaltumą.

PARYŽIUS, lapkr? 5 
ministeriS Daladj 
to armijos kof^I 
kad 80 nuoš. Vokietijos armi
jos dabar randasi Franci jos
pasienyje ir kad Vokietija bus 
pasiruošusi karui 1937 m.

.... Franci ja ginkluos Belgijos 
pasienį

Dabar tarp Vokietijos ir 
Francijos yra pastatyta visa ei- 
lė stiprių fortifikacijų—Mignon 
linija. Bet Franci j a neturi 
jokios apsaugos,- jei Vokietija 
sumanytų pulti per Belgiją ar 
Šveicariją. , Del tos priežasties 
valdžia mano praplėsti fortifi
kacijas ir sutvirtinti visą Bel
gijos ir Šveicarijos pasienį, kad 
per tas šalis puldama Vokie
tija rastų Franci ją prisiruošu- 
sią.

Francija didins armiją
Daladier taipjau paskelbė, kad 

1937 m. profesionalė armija bus 
padidinta iki 160,000 kareivių. 
Taipjau4 jaunuoliai turės pra
dėti lavintis kareiviavimo už 
dviejų metų prieš pašaukimą 
kariuomenėn. Atsargos karei
viai taipjau tankiau bus lavi
nami.

Užėmė dirbtuvę
PARYŽIUS, lapkr. 5.-2,800 

darbininkų šiandie užėmė did
žiąją Panhard automobilių 
dirbtuvę, protestuodami prieš 
pašalinimą iš darbo kitų 775 
darbininkų.

Skubiai' r pradėtos derybos. 
Prisibijoma komplikacijų, nes 
kabinetas yra nutaręs stabdy
ti v tokius dirbtuvių užėminėji- 
mus.

> Direktoriai Lebaudey cukraus 
dirbtuvės, kuri darbininkų yra 
laikoma jau kelios dienos, pa
reikalavo šiandie, kad valdžia 
darbininkus jėga pašalintų- iš 
dirbtuvės. Bet valdžia nesi
skubina veikti. Kiek numano
ma, tai ir darbininkai yra pa
siryžę pasipriešinti jų šalini
mui iš dirbtuvės.

Demokratai turi mil 
žinišką daugumą 

kongrese

Demokratai guber
natoriai dabar val

dys 36 valstijas

atstovų, iš 
435 narių, 
jie turėjo

daugumos 
turėjusi jo-

išrinktas ir

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

Nepastovus, biskį šilčiau.
Vakar 2 vai. po piet tempe- 

• raturą Chicagoje buvo 47°.
Saulė teka 7:23, leidžiasi 

5:89.

CHICAGD.—Vakar gauta ži
nių, kad garsus lenkų daininin
kas Jan Kiepura, gerai pažys
tamas iš filmų, pagalios, Kato- 
wice, Lenkijoj, apsivedė su ven
grų dainininke ir mūviu aktore 
Marta Eggerth. Juos apvesdi
no miesto meras, dalyvaujant 
iškilmėse veik visiems miestelio 
gyventojams ir jaunavedžiai iš
važiavo į Tatra kalnus, kur dai
nininkas turi hotelį.

Daladier apskaičiavimu, Vo
kietija turi 800,000 kareivių ar
miją, bet tik 18,000 karininkų. 
Tad bent šiemet vokiečiai turi 
didelį karininkų trukumą.

Dabar karo reikmenis, Fran- 
cijai gamina 600 dirbtuvių. 
Ypač skubinamąsi su gamyba 
mažųjų tankų ir sunkiosios ar
tilerijos. Visos ginklų dirbtu
vės yra nacionalizuotos. Strei
kai tokiose dirbtuvėse nebusią 
toleruojami. Negi nebus leista 
armijai maišytis į politiką, 
i . .. ........... . .....

WASHINGTON, lapkr. 5. — 
Pereitą antradienį 33 valstijos 
rinkosi gubernatoriui ir jau tik
rai žinoma, kad 25 valstijose lai
mėjo demokratai. Republikonai 
laimėjo tik trijose valstijose. 
Poroj valstijų dar nėra tikrų 
davinių, nes kandidatai eina 
labai lygiomis.

Wisconsine gubernatorium li
ko išrinktas progresyvia Philip 
La Follette, o Minnesotoj lai
mėjo Farmer Labor partijos 
narys Elmert Benson. .

Nuo pirmiau demokratai val
dė 11 valstijų ,kuriose dabar 
nebuvo rinkimų, tad dabar de
mokratai valdys mažiausia 36 
valstijas. i * y

Dagi gub. Landono valstijoj 
gubernatorium liko išrinktas 
demokratas HuxmUn.

* »

WASHINGTON, lapkr. 5. — 
Demokratai, kurie ir ikišiol tu
pėjo milžinišką < daugumą; .kbni 
grėsė, dabar tą daugumą dar, 
labiau padidino.' 7

Dabar senate demokratai tu
rės 72 senatorius, vieton buvu
sių 70 senatorių. (Viso sena
torių yra 96, po du senatorius 
nuo kiekvienos valstijos).

Atstovų bute demkratai da
bar turės apie 330 
viso atstovų buto 
Pereitame kongrese 
321 atstovą. .

Tokios didelės 
kongrese dar nėra 
kia partija.

Senatorių liko
vienas Farmer-Labor partijos 
narys, būtent Lundeen iš Min
nesota. (Kiek darbiečių ar Wis- 
consino progresyvių pateko į 
atstovų butą dar nėra paskelb
ta). v;’ -

Tik keli republikonai pateko 
senatan, jų tarpe ir šen. Borai) 
iš Idaho.

Tečiaus demokratų vadai , ne- 
sidžiagia tokia didele dauguma, 
nes darosi sunku šuvaldyti to
kį kongresą. Tą parodė ir per
eitas kongresas, kuris atliko 
daug mažiau darbo, negu pir
mas prie prez. Roosevelto kon
gresas, kuriame demokratai tu
rėjo daug mažesnę daugumą.

Rado ežere 3 lavonus
Nunuodijo borlį

ELKHART, Ind., lapkr. 5.— 
Maliorius Lester Slack, 34 m., 
prisipažino ,policijai nunuodijęs 
savo brolį Elgy, 39 m., tikslu 
paveldėti $1,000 apdraudos. Su 
tais pinigais jis manė apsivesti 
ir žiemai vykti į Floridą.

DECATUR, III., lapkr. 4.
Iš Decatur ežero šiandie liko 
išgriebti lavonai Mrs. Glenn 
Mtathewsir jo dviejų vaikų iš 
Boody, kurie prapuolė vakar. 
Moteris buvo dalinai pamišusi 
ir, spėjama, kad ji pati nusi
žudė įšokdama į ežerą ir nu
tempdama išu savim vaikus.

VILNIUS.—Studentas Mačė- 
nas savo name, Juodagalvių 
kaime, Mielagėnų valsčiuje, 
rugpiučio 9 d. buvo surengęs 
savybės pasilinksminimo pra
mogėlę, į kurią pasikvietė savo 
kaimynus, keletą draugų stu
dentų ir artimuosius. Jau be
sibaigiant šokiams, vietos ošad- 
nykų užsiundyti atvyko du 
Mielagėnų policininkai ir liepė 
visiems išsiskirstyti, patikrin- 
dattii dar kai kurių dokumen-

LONDONAS, lapkr. 5. ■—An
glijos užsienio reikalų ministe- 
ris Eden šiandie pareiškė atsto
vų butui, kad Anglija nori draus 
giškumo su Vokietija, bet tik 
ta sąlyga, kad tas draugišku
mas nepakliudytų ir neizoliuotų 
kitas valstybes.

Užsiminęs, kad Anglijos, Val
džia nepritaria Vokietijos pa-

vakįfrų 'Europos, Eden pareiš
kė'":

“Tokis draugiškumas negali 
būti aprybotas; jis negali bū
ti atkreiptas prieš kitą- vals
tybę.“

Užsiminęs apie Vokietijos 
propagandos ministerio Goeb- 
bels ir ekonominio diktatoriaus 
gen. Goering kalbas, kuriose jie 
kaltino Angliją už dabartinius 
Vokietijos ekonominius keblu
mus, Eden atkirto, kad Ang
lija negali prisiimti tokio balti- 
nimo, kadangi jis nėra suderina
mas su faktais, nes Anglija po 
pasaulinio karo yra paskolinusi 
Vokietijai beveik tiek, kiek 
Anglija gavo iš Vokietijos pi
nigų reparacijomis.

Prisiminęs Mussolini kalbą, 
kurioj Italijos diktatorius pa
reiškė, kad Viduržemio jura gy
vybės šaltinis Italijai, Eden pa
stebėjo, kad Anglija ir. nesiruo
šia grūmoti ar pulti Italijos in
teresus Viduržemio juroj, tik 
Anglija žiuri ir savo interesų.

Pasak Eden, Anglija yra pa
siryžusi vadovauti pastangoms 
išlaikyti taiką. Ji tiki į tautų 
sąjungą ir norėtų sulaikyti pa
saulio atsiginklavimą. Bet kar
tu4 pati Anglija sieksis dar di
desnio apsiginklavimo, nes pa
sak Eden:

“Jei Anglija parodys stipru
mą ir vieningumą, tai taika 
bus išlaikyta.“

geidavimui atskirti Rusiją nuo

NEW YORK, lapkr. 4. — 
Nian Kelerian, 40 m., superin
tendentas apratamentiriio namo 
Bronx, po barnio nudurė pei
liu sąyo sugyvetoją Sarah Ro- 
senfieid, 35 m. ir tada pats tuo 
pačiu peiliu pasipiovė.

MILAN, lapkr. 3.
no Toniatto, 88 m., kuris išbu
vo laiškanešiu 60 metų,. kaip 
apskaitoma, išvaigščiojo 190,- 
000 mylių nebešiodamas laiš-000 mylių 
kus. :

- Marti

MILVVAUKEE, Wis., lapkr. 
1. —Trys Žmonės liko , užmu
šti ir du sužeisti dviems gryr 
štantiems iš Halloween parti
jas alinėje automobiliams už
kabinus pravažiuojantį troką.

Daugiau kai pov mėnesio lai
ko, tie asmenys, kurių buvo 
patikrinti dokumentai, būtent: - 
ūkininkai Tranas Maldžiunar, 
Simas Maldžiunas, studentas 
Žilėnas, stud. Maldžiunas ir 
mokytojas Garla buvo pašaukti 
Švenčionių apskr. storastijon ir 
ištardyti. Po to jiems buvo 
pranešta, kad už “viešojo ra
mumo drumstimą“ kiekvienas 
, ų yra, nubaudžiamas po 40 
auksinų arba po dvi savaiti 
arešto.

Visi nubaustieji, jausdamiesi 
nieko nekalti, nukreipė bylą į 
teismą.

KOKOMO, Ind., lapkr. 5. — 
Purdue universiteto studentas 
Thomas Lorenz, 18 m., liko 
užmuštas ir trys jo draugai stu
dentai liko sunkiai sužeisti, jų 
automobiliui įvažiavus į trau
kinį.

JAU NUTIESTA 5 KLM. 
NAUJO PLENTO

MARIJAMPOLĖ. — Praėju
sių metų rudenį buvo pradėti 
naujo plento Marijampolė-Prie- 
bai šiais metais buvo nusista- 
bai. šieis metais buvo nusista
tyta nutiesti plento 5 klm. Iki 
šiol ėjo plento grindimo darbai. 
Spalių 6 d. grindimo darbai 
baigti ir naujuoju plentu ati
darytas susisiekimas. Užbaigus 
naujo plento grindinį, dar šį 
rudenį bus pradėti paruošia
mieji darbai plento tiesimo 
darbams kitais metais: bus iš
kasti grioviai, supiltas pyli
mas, reikiamose vietose daro
mi nusausinimai. Ir kitais me
tais numatoma nutiesti naujo 
plento apie 6 klm.

NILES, Mich., lapkr. 4. 
Norman B. Beebe 
vietos vieno iš didžiausių šalt
mėčių farmų visoje šalyje, pra
puolė bemedžiodamas kartu su 
Dr. Shaw šiauriniame Ontario. 
Spėjama, kad jie yra paklydę 
miškuose.

savininkas

Ratos prieinamos — 
Dėl informacijų rašykite ar 
telefonuoldt NAUJIENOMS

GALIT PASIŲST 

PINIGUS

PER

NAUJIENAS
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PITTSBORGH’O NAUJIENOS
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Iš plieno darbininkų 
organizavimo veiklos
Plieno Darbininkų Organizavimo Komite 

to Vadai Ruošiasi Prie Svarbios 
Konferencijos

konferencijų 
pareiškė 
tariama- 
ir Visą 

liečian-

viena iš
Amerikos

savo investigatorius
W. Va., tyrinėti pa-

taipgi pareiškė, kad

PITTSBURGH, PA., lapkri- 
čia 3 d. — šiandiena atvyko į 
Pittsburghą Johii A. Brophy, 
direktorius Industrijinių Unijų 
Organizavimo Komiteto, kurio 
raštinė ranadsi Washington, 
D. C. Jis atvyko į svarbų 
darbininkų Unijų vadų susi
rinkimą, lapkričio 7 ir 8 dd.

“Tai bus viena iš svarbiau
sių darbininkų 
šiais metais”
Brophy. “čionai bute 
si būtinais svarbiais 
darbininkų judėjimą 
čiais reikalais”.

Brophy sako, kad 
tujų problemų, tai
Darbo federacijos suspendivi- 
mas tų Unijų, kurios priklau
so Industrijinių Unijų Organi
zavimo Komitetui.

“Bus nutarta kokios pozici
jos laikytis linkui sekamos 
Amerikos Darbo Federacios 
konvencijos, kur bus galutinai 
rišamas suspenduotų Unijų 
reikalus”, Brophy pareiškė. 
“Bet aš šiuomi laiku* nesu po
zicijoj sakyti, kad šis Unijų 
atstovų susirinkimas ves ar
čiau prie susitaikymo su Fede
racija”.
Tyrinės Lafollette Komitetas
Tolesniam savo pareiškime 

Brophy sako, kad Weirton, W. 
Va., ir kituose plieno magna
tų ' valdomuose miesteliuose 
plieno darbininkų Unijos orga
nizatoriai yra puolami samdy
tų mušeikų. Organizatoriams 
į tuos miestelius tiesiog nega
lima įvažiuoti. Jis nurodė net 

atsitikimus kur organizatoriai 
buvo užpulti ir sumušti.

Pranešė, kad LaFollette Ci
vilių Teisių Komitetas jau yra 
pasiuntęs 
į Weirton, 
dėtį.

Brophy 
yra kalbama tarpe Unijų dar
buotojų, kad reikalinga prave
sti tam tikrus įstatymus dėl 
siausiančo teroro plieno valdo
muose miesteliuose.

Bet ir tas klausimas bus ga
lutinai apkalbėtas šioje Pitts- 
burgho konferencijoj.

Konferencija šaukia John L. 
Lcwis, Industrijinių Unijų Ko
miteto pirmininkas. Tasai 
pats Komitetas varo pirmyn 
netik organizavimą plieno in
dustrijos darbininkų, bet ir ki- 
tas industrijas, kur yra Varto
jama masyve produkcija ir dar
bininkai yra neorganizuoti.

šioje konferencijoje yra pa
kviesta dalyvauti plieno Indus
trijos darbininkų Unijos orga- 
nizavinio direktoriai it organi
zatoriai ir jie pateiks saVo de- 
fališkus raportus ir, kartu,, sa
vas rekoihendacijas iš organi
zavimo darbo, bei tolesnio vei
kimo.

Dalyvaus stambių unijų 
atstovai.

Brophy pranešė, kad konfė- 
rencijoj dalyvaus visu Unijų 
atstovai, kurie sudaro Iridtistri- 
jinio Organizavimo Komitetą; 
būtent: dharles F. Moward; 
International TypOį^raphical 
Unijos atstovas, Sydney HilL 
man, Amalgamated Clothing 
Workers Unijos atstovas, Da- 
Vid Dublnsky, International 
Ladies Garment Workers Uni
jos atstovas, Thomas F. Mc- 

Mphon, United Textile Wor- 
kers Unijos atstovas, Harvey 
C. Frenning, Oil Fiėld, Gas 
Well & Rafinery Workers Uni
jos, Max Zaritsky, Unitfed 
Hatters, Gap & Millinery Wor- 
kers Unijos atstovas, Dah 
Orlieh, International Union of 
Minės, Mill & Smelter Wor- 
kers Unijos, Glen W. McCabe, 
Federation of Fiat Flass Wor- 
kers Unijos atstovas, Homer 
Martin, United Automobile 
Workers Unijos atstovas, ir 
Heywood Broun, American 
Newspaper Gulld atstovas.

Reiškia Industrijinių Unijų 
Organizavimo Komitetas daly
vaus pilnam savo sąstate.

— S. Bakanas.
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PRIETIKIAI

Patyrimai 
Balsavimo 
Dienoje

bi-
Is- 
pi-

pi-

Šiais metais, balsavimo die
na skyrėsi nuo kitų buvusių 
balsavimo dienų. Netik tuo- 
rtįi, kad šiais metais daug dau
giau piliečių balsavo negu 
le kada Suvienytų Valstijų 
torijoj, bet ir balsuojančių 
liečiu nuotaikoj.

Šiais metais daug tokių 
liečiu balsavo, kurie visa savo 
amžį nebuvo balsavę ir nematė 
reikalo balsuoti, pasiteisinda
mi tuo, kad jo, ar jos, balsas 
nieko nereiškia, arba su balsa
vimo negalima nieko gero at
siekti.

Kitas labai reikšmingas da
lykas, tai tas, kad teko ma
tyti balsavimo vietose raišų ir 
sergančių savo balsus atiduoti 
už prezidentą Rooseveltą. Taip- 
pat reikšmingas dalykas, kad 
balsuotojai jau iš kalno buvo 
nusitarę už ką balsuoti ir kaip 
balsuoti. Agitacija, visokie 
lapukai apie balsavimo vietas 
ne vienam kandidatui nieko 
negelbėjo.

Praeityj būdavo balsdotojai 
paperkami Už cigarą ar degti
nės stiklą arba už pinigus, šie 
balsavimai geriausiai parodė, 
kad papirkimas jau yra atgy
venęs savo dienas.

Pasirodo, kad politikiški 
triksai visokios strategijos ir 
žaidimas balsuotojų ignoracija 
jau yra atgyvenęs savo die
nas.

Balsuotojų 
Nuotaika

Piliečiai, eidami balsuoti, 
jautėsi, kad jie atlieka netik 
savo pilietines pareigas, bet 
jie išneša ir savo nuosprėlidį 
dėl esamos tvarkos arba bušia- 
mos tvarkęs lygiai kaip ir pri
siekę teisėjai teišmč1.

Moterys, vyrai, ėjo baladoti, 
stodami į ilgas eiles laukti sd- 
vo kąleinos pareikšti savo va
lią per balsavimo “balotą^ Ma
tėsi jų veiduose toks nepapra
stas pasiryžimas. ‘ Išrodė, kad 
jie eidami balsuoti stoja kaip 
ir j kovą už savo teises, už sa
vo pasirinktus idealus. Tik, 
žinoma, ta į:ova buvo ne gink
lais, bet pareiškimu savo va-

NAUJIENOS, Chfcągo,’III. , 
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lios per balsavimo kortelę.
Bent man išrodė, kad šiuose 

rinkimuose balsuotojų nuotai
ka buvo “kovinga”. “Karin
ga” nuotaika. Arba kaip jus 
norit, taip vadinkit, bet vistiek 
buvo nepaprasta nuotaika.'

Didelė didžiuma balsuotojų 
nežiūrėdami ne lietaus, ne blo
go oro, ėjo balsuoti kad ap
ginti prezidentą Roosevęltą, 
nuo tų šlykščių ir begėdiškų 
puolimų. Republikonų aukštoji 
komanda Pehn., valstijoj var
tojo šlykščiausias priemones, 
kad suklaidinus balsuotojus ir 
kad nugalėjus prezidentą
Rooseveltą.

Afcie balsavimo pasekmes 
turbut nepriseina nė kalbėti, 
jau visiems bus žinoma daug 
pirmiau negu skaitytojai skai
tys Šluos mano žodžiute.

Kokių Priemonių 
Republikonai 
Griebėsi

griebėsi biaurlaušių 
kad nugandinus 

ir laimėjus rinki-

konvertai buvo

Nežinau kaip kitose Valsti
jose buvo vedama priešrinki
minė kompanija. Pas mus 
Penn., Valstijoj, republikoniški 
atžagareiviui per metų metus 
valdė valstiją, ir buvo įsigalė
ję. Nujausdami, kad šiais tiri- 
kimais jie gaus paskutinį pa
tepimą iš na u j osios dalybos
šalininkų, 
priemonių, 
balsuotojus 
mus. *

Mokesčių 
prikišti klaidingos ir melagin
gos agitacijos prieš Socialio 
Saugumo aktą, prieš senatvės 
pensijas. Plieno liejyklose®^ 
kitose dirbtuvėse buvo varo
ma šlykščiausią agitacija prieš 
prezidentą Rooseveltą ir bau
gino daribninkus. Jei jie bal
suos už prezndentą Rooseveltą 
dirbtuvės bus uždarytos. Visos 
tvoros ir visi kampai buvo ap
lipdyti didžiausiais garsinimais 
su obalsiais: “Saugokit Ameri
kos Bažnyčias ir Namus, Bal
suokit Už Republikohų Tikietą”.

Akyvaizdoj Europos heramU- 
mų ir Ispanijos civilio karo 
buvo bandoma žaisti tamsio
sios minios jausmais j nepai- 
paisant jokio padorumo.

Piliečiai Davė
Tinkamą
Atsakymų

vaTose vietose, kur 
romą šlykščioj!

Roosevelto naująją > da-

buvo 
propUgandii, 

tenai daugiausiai repUblikonąi 
pralaimėjo ir skaudžiausiai ga
vo į kailę, Reiškia, piliečiai da
vė tinkamiausią atsakymą į vL 
sus tuos šmeižtus prieš prezi
dento 
lybą.

Jei 
Gijai, 
velto 
griūti visos bažnyčios ir namai 
Aųwrikojv, : :

Bet visi turbut geriausiai 
žino, neišskiriant nė republi- 
koniškų atžagareivių, kad lai
ke prezidento Roosevelto admi
nistracijos nebuvo jokio pavo
jau nė Amęrikos bažnyčioms 
nė namams. 7 ' '

tačiau repiiblikohiški atža
gareiviai laike rinkimai kompa
nijos ieškojo už savė kvailes}

Rinkimų rezultatai paro
dė, kad piliečiai nėra tokie 
kvaili kaip kad republikoriai 
mano.

tikėti republikohų agi ta
tai su prezidento Roosė- 
laitnėjimo, turėtų su*

---------- --į',,,*-i.ini ti.'t-----------. - U • ■ - < i • < x - -. - ■

Old Golds yra Vieninteli 
cigaretei dvigubai suvynioti 
puikiausiam įieperinorkia- 
mam lėllophane. štai d^lko 
įte visuomet dirbtuvės švie
žume.

įį, j ■ i .i i! ■■--■^. fa.
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Darbininkų Unijos 
Buvo Toji
Jėga

1 Po prezidento Rooševelto lai
mėjimo Viši visaip kalba. Ta
čiau4 mes turim ne užmiršti, 
kad šiuose rinkimuose sprend
žiamąją rolę sulošė organizuoti 
ir ne ofganizuoti darbininkai. 
Trumpai sakant, Viši tie, kat- 

kovoja už šviesesnę ateitį, 
Reporteris.

rie

Prie

Rengiamasi
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Dr. A. Mohtvido sutiktu
vių Vakarienes tr Pittsbur-
gho Ąpygaf dos Draugijų 
Suvažiavimo.

PITTSBURGH, PA. — Lap
kričio 15 d., tai yta už savai
tės laiko, bus Pittsburgho it 
apylinkės lietuviams nepapras
ta diena.

Viršminėtoj dienoj Lietuvių 
Mokslo Draugystės svetainėj, 
(lapkričio 15 d,), Pittšburgho 
ir apygardos Draugijų atstovų 
suvažiavimas, kuriame daly
vaus svečias iš Chicagos, Dr. 
A. Montvidas.

Suvažiavimui pasibaigus tą 
patį vakarą ir toje pačioje, 
Lietuvių Mokslu švėtainej, 'So- 
ho! Draugi j ų bendras Komite
tas rengia šaunią vakarienę, 
kurioje dalyvauk Draugijų at
stovai ir svęcią§( . iš Chicagos, 
Dr. A. Montvidas.

Rengkimės visi iš kalno ne
tik prie Draugijų atstovų su
važiavimo, bet ir prie vaka
rienės.

St' S. Bakanas

Sėkmingas Liet. Ra- 
dio parengimas

X -: .-i' ’ • " <
Praeitą sekmadienį, lapkri

čio 1 d., L. Mokslo Dr-jos sve-

Laidotuvių Direktoriai

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuviu 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

AaMBulancr patarnavimas Diena ir karti 
Turime Koplyčias Visose Miešto Dalyse.

•',lr’,i„„įįįį-Mi m •ih,i,u.fai.. m H.iii.............■■■■ui. l.■l■■■.■ į i - i...i .. ....................n.

LACHAWICZ ir SŪNUS 
2814 West 23rd Place Phoneš Ganai 2516—Cicero 5927

J. F. EUDEIKIS
4605-07 S. Hesmitago Avenue Phones Yards 1741-1742
Brighton Park Skyrius, 4447 S. Fairfield, La^ 0727

g. c. LACHAVICZ
42-44 East 108th St. Tel. Pullman 1270 arba CaHal 2515

r .‘.A. ... i ,   —a—, .-..J.— r.-1,

Phone Yards 11888819 Lituanica AVOhUė 
t i »■■.■■■ r i, u. a .t—

J» MULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Pbone Lafayette 8572

A. MASALSKIS
8807 Litu^nica Avenue Phone Boulevard 4189
, —  ......................... , Į. , III Į  — I .■■U.fc* .1 ., I I .1 .,,.1.^ . .....į'i. II llilfa

A. PETKUS
1410 South 49th Court Cicero

8807 Litu^hica Avėntie
I ■ ■ I ' I ! . I

Phone Cicero 2109
.............  PA J. RIDIKAS^

3354 So. Halsted Street ! Boulevard 4089
iiiiii i i .-■■m—■■fa.iin ■ iii ii ■ii"i.i y............ fa i i litiilin' iii inifa»fa| ■ i.i.l.i ■> i..»fa linfafa.fafafan»

. L J. ZOLP
1646 We»t 46th Street Phones Boulevard 52084418

. s'.-. .i4,-faėii„ i tiTi'.i.U.i.......-fa...t...Ia.
1646 West 46th Street

-------- •..S ‘ j'V.K '' . -

S. M. SKUDAS
Phone Monroe t&tt

10784 S. Miėhigati-Ave.

^fafa.ifa...■įAan.i<i»nfaifa.. ~m.1 Difatif ..... t , r..,.r .........................-■■

■ AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ 
YARds 1741^-1742 

J. F. EUDEIKIS

iąihėje'‘įvyko Liet. Radio pro- 
gramas vedčjo P. Dargio su
rengtas teati-as—koncertas.

Buvo šiilbšta penkių veiks
mų komedija: “Ponia Puplienė 
ir Ponia Kuklienė”. Lošė jau
nos lietuvaitės iš Duųuesne1, 
Pą. Vaidinimas nusisekė.

Du orkestrai grojo įvairias 
liaudies melodijas. N. S. jau
nimo choras sudainavo keletą 
dainelių.

Dalyvavo žymus amerikie
čiai kalbėtojai, jų tarpe, — 
Gongrėssman H. Ellenbogen, 
Legislator — H. Eberharter, 
Ėtan J. k Htistoh — Register 
of Wills ir J. Kirk, City trea- 
stlrer. Publikos buvo labai 
daug, net svetainės balkonas 
buvo perpildytas. Parengi
mas tikrai pasisekė.

— L Radio Progr. Rėmėja.

Pagerinti įrankiai 
cigaretų gamyboj
Mokslo pagerintais įrankiais 

pasinaudojo it cigaretų pra
monė. Štai, “iPS Toasted” 
procesas. Tas procesas suvai
dino, teikia pasakyti, ypatin
gą vaidmenį, gaminant Lucky 
Strike cigaretuš. Nops Lucky 
Strike cigaretai ir yra daro
mi iš turtingos savo 
prigimtimi ir b r a n d a u s 
tabako, bet praktiškai ir tai 
nieko nereikštų, jei mokslas 
nebūtų išradęs aukštos tempe
ratūros ir drėgmės kontrolės 
prietaisų., O “toasting” proce
su apvaloma tabaką nuo ne
švarumų ir erzinančių daik
tų, t. y. per kaitrą taisoma.
’ Kitas dalykas, ką Lucky 
Strike cigaretų gamintojai yra 
pripažinę, tai ultravioletiniai 
spinduliai. Visiems yra juk 
žinoma, kad saulės spinduliai 
nokina. Tai ant to paties pa
grindo yra pagrįstas ir ultra
violetinių spindulių vartoji
mas. Tačiau^.ėmę. .daug laiko 
kol buvo sprąstį . būdas kąii 
spindulius jpritaikyli cigaretų 
gamyboje. t

Tie, tad, ir kiti mokslo iš
rasti įrankiai, Lucky Strike 
yra pripažinti ir šiandien var
tojami jų gaminiams dirbti;

Apskelb.

9

.tel* Pulimah 5703

SIUSKIT per;
NAUJIENA*
PINIGUS LIETUVON

1b prašo Lietuvos žmonėsir
pataria Lietuvos bariai

Mrs. Anelia K. Jarusz 
Physicdl Therapy 

' and Midwife 
6630 S. Westent 
Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
d u odų massage 
eleetrie t r e a t- 
ment ir magne* 
tie blankets ir H. 
Moterims ir mer
ginoms pat a r i- 
mai dovanai.

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

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

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarties.

T crt^rI IRL DUNDULIS 
JVOrjm j. VlVipil GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

LIETUVIS ADVOKATAS “
Telephone: Boulevard 2800 

4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 
Res. 65 Lr So. Rockwell St. 
Telephone: Republic 9723

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas:

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

po piet. Vakarais nuo 7 iki 9 
Rezidencija:

3407 Lowe Av-. TeL Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. VVashington St.
Rooin 737

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

Į/j U ;:i > 4,Li..i^ M* 07 V’
Čtyv. vieta: 6733 Crandon Avehue 
namų Tel.: — Hydę Park 8395

Clement John Paznokas
LIETUVIS ADVOKATAS

10707 SO. MICHIGAN AVENUE 
Telefonas Pullman 1293

CHICAGO, ILL.

AKIŲ SPECIALIAI

mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegyste ir toliregystę. Triren-

dr; vaitush, opt. 
LIETUVIS 

OptometricaHy Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

mos be akiriių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER
JLlEtUVIS OPTOMETRISTAS 

freb Yards 1829
Pritaiko Akinius

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas; ir Akinių Dirbtuvė

kampas Halsted St.
Valandos: nuo 10—4 ntto 6 iki 8 

Nedeliomis nuo 10 iki 12 vai. dienos

gydVToJai IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

A. Montvid, M. D.
West To\vn State Bank Bldg- 

2400 West Mądisoit Street 
Vai. 1 iki 8 pd pietų, 6 iki 8 vak 

TeL Seeley 7330
Namų telefonas Brūnswick 0597

.i............... ,ii...iiu.... , i. i ■ ,i .................. i—

DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 'i iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vai., Nedaliomis nuo 10 iki 12 

3843 JSouth Halsted St.
TeL Boulevard 1401

Penkiadienis/ lapkr. 6,. 1936 j

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

Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH 
756 West 35th St.

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

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

Tel. Kenwood 5107

Phone Canal 6122

gydytojas ir chirurgas 
2201 West 22nd Street

Valandos; nuo 1—3 ir 7—8 
Seredpmis ir nedėL pagal sutartį 

Rez. 6681 So. Califoraia Avenue
Telefonas Republic 7668

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 8395 

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

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

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

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

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

Ofiso valandos nuo 2—1 ir nuo 
6—8 v. vak. Nedelioj pagal sutartį

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

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street •
Valandas nuo 9 iki. 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

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

DR. S. N AKELI S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

» • Ofišas it Rezidencija.
3335 So. Halsted St.

cfflCAGO; ILL. iis3s 
j*’* ‘ ‘"urof-G.1 :f

PHYSICIAN-SURGfcON I 
Office 4070 Archer Avenue 

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

Office & residence 2519 W. 43rd St.
Tel. Lafayette 8051 

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

Sekmadieni susitarus.

Re& 6609 SO. ARTES1AN AVR.
Tel. Prospect 3403

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

madieniais susitarus.
OFISAS

3156 Wėsl 59th St
TeL Hemlock 5998.
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KITATAUČIAI
DR. HER2MAN

IS RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 85 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorijai
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 7484 
......  - ■' ....... ■*—■į iii m' ■

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-tOs lubos 

CHICAGO, ILU 
OFISO VALANDOS:

NU6 10 iki 12 vai ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedeliomis nuo 10 11d 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880.
. ............... ........ ..... "e.' ■

Telefonas Yatds 0994

Dr. Maurice Kabn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nilo 10 iki 12 dieną, 2 iM 8 po pietų

7 Iki d vai. NedčL ntto 10 iki 12
Rez. Telephonę PLAZĄ 2409

Ofiso Tek Dorchester 5194 
Rez. TeL Drexel \9Į91 

■ ' juką- .
Rusas Gydytojas ii Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
į chroniškų ligų.
Ofisas 6850 Stohy Island Avė.

Valandos: 2—4, 7—9 vak vak. Neda
liomis ir šventadieniai* 16—12



KORESPONDENCIJOS
Montevideo-U ruguayeikime iki galo nors ir repečBrooklyn, N. Y kaip toji liga yra peršama tauLietuviškas Eretikas

Adresas

Turime
Poli Parrot

aukšč,

delei to

Visos mieros

DĖVĖK IRlt K M EI CLIENTS

žiemą.

GERAS ILLINOIS

FORMEN

Hudson

2037-41W. Cermak Rd & LOAN ASSOCIATION of CHiCAGOTel. Canal 2469

Tel Canal 1679

Taipgi galite .uti 1936 modelius už

LSS 19 kuopos bankietas 
vakarienė puikiai pavyko TRINEITS ELIXKR 

OF BITTER WINE

Visose 
Vaistinėse

hone 
NKUH

PUIKUS 
STYLIAI!!! 
NAUJA 
KŪRYBA

Visiems Didelis Pasirinkimas 
Gerų Rudeninių Čeverykų

kuomet pa- 
ir jų žiedą nu- 
lieka laimingas, 
kad sandarieČių 
Vaidyla Cleve- 
naktj visus pa-

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

JUODI *RUDI e ŽALI

sams.
Balsas

NEBŪKIT NEVIRŠKINIMO VERGAIS

nar- 
Kur

VYRU IR BERNIUKŲ BATAI n n oxfords

100 naujų 
Stylių!!
Mieros 2 iki 9 
AAA iki EEE

Telefonuok, klausiant musų kainų arba už 
eik j bile kokį musų y ardą.

Rimbas mus visus

Vienintelis Hudfcon—Terraplanę Lietuvis Atstovas 
pardavėjas Chicagoje.

■ • ; ' '

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

Bltter Wine Co.
W<4H St., Chlcago 

man ąampell dy'

PIETŲ AMERIKOS LIETUVIU VIENYBES 
PAGRINDAI

žiedus.
19 kuopos “Mes šeši“ 
laiko laimėjimais vaini- 
nes šiame bankiete LSS

Nauji Suedes
Visiems!!$A.!

Musų krautuvėj' visada gali rasti 
sau tinkamus, stiprius, gražius ir 
nebrangiomis kainomis čeverykus, 
vyrai, berniukai, moterys, mergai
tes ir vaikai. Dabar pirkdami su
taupysite nuo $1.00 ikį $1.60.

BOSTON BATAI YRA GERESNI 
PERSITIKRINK

PRASYK SAMPELIO DYKAI
TrIner’H
M1 S.
PriBiiįals
Vardas

Rekomenduojamas 
Kaipo 
Skilvio 
Vaistas

VIRS, 
visokios 
kulnys

LSS 
ban- 
sye- 
rei-

Mes atstovaujame plačiai išgarsintas rūšis 
FLORSHEIM... RED CROSS ... TUOJ

Ir IKK.

MĖLYNI eBURGUNDY 
MATYKITE MUS PIRMIAU DĖL GERESNIO PASIRINKIMO.

Nauji styliai... Juodi 
... Rudi. Taipgi nauji 
Suedes.

5 iki 12. Geriausis 
pirkinys.

Mes pąsiulome jums puikiausią vertę ir ge
rą progą jūsų šilumos išlaidoms nukirsti, var 
lojant

užkariauja vi
suomenės pasitikėjimą ir ją 
telkia kūrybiniam bendradar
biavimui. Neapkenčiame mes 
karjeristų ir savanaudiškų indi
vidų apskritai, ir nemylime 
šmeižtais operuojančio laikraščio 
tuo labiau. Tai yra žemos rų- 
šies sutvėrimai ir spauda, ir 
mes niekados neprisiversime 
vykdyti tokių šnipiškų bepirš
čių valią. Laikraštį ir organi
zaciją ugdo redaktoriai ir vado
vybės tik su galingu idėjiniu 
žmoniškumu, - o ne pelnagrobiai 
ir j ūdos. Spaudai ir organiza
cijoms reikia nuoširdumo, są
žiningos kovos ir žmonių,, o ne 
karjeros kopikų ir. čigonų...

Musų vienybės pagrindams 
dar labai kenkia ir tas, kad 
mes vaidmainiaujam: daug pri
žadam ir lengvai duodam gar
bės žodį, o paskui nesistengiam 
ištesėti. Išugdyti stiprią va-

. Atsineškit šj apgarsinimą!!
, KETVIRTADIENĮ
i ■ IR. ■ '

PENKTADIENĮ
TIKTAI

šeštadienio vakarą, spalio 31 
d., Brooklyne įvyko LSS 19 kp. 
didžiulis bankietas-vakarienė.

Kalbant apie bankietus, man 
prisimena Clevelando SLA sei
mas ir jo bankietas, kuris įvy
ko Joninės naktį 
parčiai sužysta 
skynęs žmogus 
Taigi atrodo, 
dvasios vadas 
landė Joninių 
parčių žiedus susiskynė, nes jis 
po to seimo vis gyrėsi laimėji
mais. Bet čia Brooklyne LSS 
didžiulis bankietas įvyko ne Jo
ninių naktį, bet Vėlinių-Hallo- 
ween naktį ir girtis kokiais pus
tais laimėjimais palieku tiems, 
kurie turi susiskynę visų pa
parčių 

i,* LSS 
neturi 
kuotis, 
19 kuopa gavo daugybę kom
plimentų. Ypač daug kompli
mentų gauta iš vieno progresy- 
vio sandariečio “Rimbo“ redak
toriaus, kuris tarpe kitų gražių 
žodžių pasakė: Šita svetainė 
turi visą bloką ilgio ir šio 
19-tos kuopos surengtame 
kiete stalai atsiremia į abi 
tainės sienas. Kitą metą, 
kia tikėtis, kad šios svetainės 
plotis bus persiauras. Kad LSS 
19 kuopa turi su savim daug ir 
gražių vietos lietuvių, tai fak
tas kalba pats už save. Kad 
socialistai sugebi sutraukti to
kį gražų būrį lietuvių ir juos 
čia taip puikiai vaišinti, tai 
kreditas jums, socialistai.

Ačiū tau, auksaburni, “come 
again 
plaka, bet jis turėtų daugiau 
plakti dvasios Vadus,* kurie ma
no, kad visi paparčių žiedai 
priklauso tik jiems.

Kitas gyvų komplimentų 
pluoštas pateikta iš progresyvio 
tautininko, pono Ginkaus, kuris 
pasakė, jog turįs už garbę da
lyvauti šiame puikiame pokyly
je, kurio surengimo kaltinin
kais yra LSS 19 kuopa, ~ 
“reiškia, mes šeši” — kalbėto
jas pasakė. Pageidaujame, kad 
LSS 19 kuopa rengtų daugiau 
prakalbų. Thank you, Mr. Gin- 
kus. Vienas iŠ “mus šešių“ man 
paporino ve ką: LSS 19 kuopa 
trumpoje ateityje mano sureng
ti tokias prakalbas, kokių 
Brooklyne dar nebuvo. Pienai 
yra daromi, kad vakarus suar
tinti su rytais. Visų mylimas 
daktaras Montvidas iš vakarų 
bus Brooklyne. Kas nenorėtų 
išgirsti daktaro kalbos? Bus ir 
musų visų mylimas Maiklo tė
vas iš Bostono. Šitų dviejų 
džentelmenų kovos laukas gali 
jvykti Brooklyne, ir tai trum
poje ateityje.

Mr. Ginkus, jus oro bango
mis kvietėte geros valios lietu
vius j šj LSS 19-tos kuopos 
bankietą, ir ve, esate liudinin
kas tų pasekmių. “Mes šeši“ 
darys viską, kad jūsų pageida
vimą, prakalbų rengimą, pri
pildyti kupinai. Man krito j akį 
ir balsas moters, žaibo greitu
mu smeigė į mano kietą širdį 
šita maloni ponia ,su žalia suk
nele. Ponia Petrikienė turi daug 
kietesnius žodžius, negu mano 
kietoji širdis. Pirmą kartą man 
teko jausti jūsų kietų žodžių 
smūgius. Tikiu, kad jautė juos 
ir kiti. Vienok musų minčių 
pasidalinimas yra kietesnis ir 
už kiečiausį plieną. “Yes“, mes 
visi trokštame bendrai veikti 
bendrame žmonijos gyvenimo 
klausime, kaip save ir kitus* iš
laisvinti iš musų pačių “namų 
nelaisvės”. Atrodo, kad bend
rai veikti su musų broliais ko
munistais 
nes bandymai tatai parodė.

Kalbate apie praeities klai

meta, tas aferistu ar komunis
tu vadinamas. Ir kova su ta 
liga, su falsifikuotu lietuvišku
mu ir šmeižtais, dar nėra da- 
viJji pakankamai vaisių: kai* 
liamainiai dar guna litų, teber 
skundžia policijai lietuvius ir 
tebedrumsčia musų lietuąiškąją 
vienybę! Gi musų išeivių orga
nizacijoms—judėjimui visados 
yra rūpėjęs klausimas, kad Vi
si jo dalyviai lietuviai butų su
sitelkę ir dirbtų savo bendro- 
menės tikslui, o ne paskirtų as
menų naudai.

šio reikalavimo griežtumas 
yra gerokai apsaugojęs musų 
sutelktinį lietuvybės darbą nuo 
žalingų reiškinių (kaip lietu
vius artistus, taip ir rašytoją 
M. šalčių stengėsi nuoširdžiai 
sutikti ir parašyti apie jifps 
vietinėj ispaniškoj spaudoj yi- 
sai ne “tautiškos’ minties lie
tuviai), tačiau toli gražu mes 
dar nesame pasiekę pilnai idė
jinio lietuviškumo. Ir jei šian
dien ir senam ir naujai atein
ančiam organizacijos nariui mes 
dažnai primenam idėjinio pasi- 
aukavimo reikalingumą, tai ką 
bekalbėti apie tokio pasiaukavi- 
vo būtinumą tautiškai organi
zacijai ir jos organo redaktb- 
riui? Idėjiškai subrendęs ir 
pasiaukojęs laikraštis ar orga
nizacija, auklėja idėjiškai ir sa
vo pasekėjus. Kas vadovauja 
dėl karjeros ir pinigo, tas nie
kados nepajėgs uždegti kitus 
siekiamų idealų meile, nesuge
bės sukelti tyro pasiryžimo ir

PANCIAKŲ

Gryno šilko ši fanas. Madnios

59c 2 poros už $1.00

das. Suprantame. IŠ pusės mu
sų komunistų, esą, mes turime 
semti sau pamoką. Sutinkame. 
Bet kur krausime dabartines 
klaidas ?

Iš “Laisvės“ štabo kalbšjo 
Rokas Mizara. Visai tikiu, kad 
buvo pasakyta daug teisingų 
žodžių. Bet Jankauskas iš štabo 
“N. Gadynės” atsakė į Roko žo
džius. Taip, žodžiai gražus, bet 
kur paslėpti darbus? Jankaus
ko kalba buvo skaudi “Laisvės“ 
stabui ir šiame gražiame poki- 
lyje beveik ne tiko. Bet visgi 
p. Jankauskui priklauso ir kre
ditas, kad turėję drąsos pasa
kyti jiems, ko kitas būt nepa
sakęs, t. y. grynos teisybės. Bet 
tam viskam ne čia buvo vieta. 
Iš “mus šešių“ kalbėjo, rodos“ 
pirmutinis drg. Antanaitis. Pa
skutinis drg. Glaveckas. Su
prantame, kad jiems save gir
ti nebuvo čia vieta, nes jie vi
si “šeši“ geidė svečius kuo dau
giausia ’ patenkinti. Tai visų 
“šešių“ btiVo pareiga. Rengėjai 
ir patarnautojai be galo buvo 
nuvargę nuo ilgų valandų dar
bo. Gaspadinės pagamino ska
nų maistą. Jų štabas susidėjo 
iš šių draugių: Glaveckienės, 
Tiškavičienės, Lavinskienės ir 
Balvočienės. Į stalus nešė jau
nos panelės, kurių pavardžių 
nesužinojau.

Muzikališką programo dalį iš
pildė) dvi jauiioš gražuolės. Vie
na jų buvo geltonplaukė, o kita 
tamsiaplaukė. Abi jos skambi
no ant stygų, ištemptų ant ko
kio tai keisto įrankio, sakysi
me, balabaikos. Kartu ir daina
vo, o gal ir giedojo, 
aš netikras. Bet tikras esu, kad 
šviesiaplaukė su tamsiaplauke 
patenkino svečių jausmus. Ačiū 
jums, rytų žvaigždutės.

Svečių buvo apie 300, ir visi, 
rodos, buvo patenkinti. Po ban- 
kieto buvo šokiai. Rengėjai šio 
vakaro manė, kad šokiai įvyks 
bankieto svetainėje, bet pasiro
dė, kad vieta dėl tiek svečių 
permaža, todėl šokiai įvyko 
aukštesniojoje svetainėje, t. y. 
buvo paimta kita svetainė vien 
tik Šokiams. Bankietas prasidė
jo 8:30 vakaro ir tęsėsi iki tre
čios valandos ryto. Stalai buvo 
apkrauti maistu ir kas tik ga
lėjo valgyti, pavydo nebuvo. 
Ginčų irgi nebuvo. Nuo savęs 
aš tarčiau storą ačiū LSS 19 
kuopai už surengimą šio poki- 
lio. Gaspadinėms ačiū už su
rengimą ir pagaminimą ska
naus maisto ir didžiausį ačių 
svečiams už atsilankymą ir pa
rėmimą bei prijautimą LSS 19 
kuopai.

Mano palties nuotykiai keliau
jant į Brooklyną

Diena giedra. Rudens šiauris 
vėjas skina paskutinius me
džių lapus ir juos žarsto iš vie
tos j vietą, — tai rudens vėjo 
darbas, šitas liūdnas reginys 
matėsi pasikeitime gamtos, 
kuomet rudeninis sezonas žiau
riai puolė ir draskė gražiausius 
vasaros rubus ir ją išrengė iki 
nuogumos. Mano geresnė pusė 
vis kreipė dėmesį į tolimus kal
nus, kur nėšeniai jie puikiai 
puošė apylinkę, o dabar jau pli
ki. Pakelyje obelys neseniai žy
dėjo ir bičių būriai skubiai 
stė nuo žiedo prie žiedo, 
tas viskas dingo? Viskas taip 
ūmai pasikeitė, tarsi brangi 
jaunystė į rūsčią senatvę. Kaip 
skubiai laikas bėga ir visus 
mus stumia vakarų link! Min
tys be galo draskė jausmus, 
kol atsidūrėme Grand Street 
Brooklyne, kur yra fakirų tvir- 
tovė — “Vienybės“ namas.

čia yra ir kitų stebuklų vie
ta, kur mirė ir vėl atgijo tau
tiškas laikraštis. Daug tūkstan
čių dolerių čia jau yra žlugę ir 
kas lieka daryti?

Brooklyno žmonės apie šią 
stebuklų vietą. prastai kalba.

Tiek šį kartą iš Brooklyno.
Rytietis.

UNIVERSAL SHOE STORE NūnnBūš
A. ZALECKIS ir J. MARTIN, Sav. tįnĄ& 

3337 So. Halsted Street

Star Brand
BATUS

VAIKAMS
Užtikrinta tvirta 

oda

DYKAI
DOVANOS

grs (gmpany, 

iĮcoal- coke-ice 
g/BUILDING MATER1AL

BOSTON SHOE STORE
3435 So. Halsted St.

kilnaus atkakluibo bendrai ko-lię, užgniiinti patvarumą 
vai už didingą Lietuvos ateitį. (tiksliai šiuos savumus naudoti 
Redaktoriui, organizacijos na- yra gyvas musų reikalas. Ne
riui pačiam reikia pasižymėti HryŠkim per daug, bet jei jau 
nuoširdžiu darbu4, reikia mokė-kartą pasiryžom—tai tesėkime, 
ti tauriai savo idėjai, savo oiv‘ 
ganizacijos ir spaudos ^žydėji
mui pasiaukoti, kad1 galėtum pa
lenkti ir užšalusias Širdis savo 
idealų pusėn. Kas tikrai myli 
savo darbo idėją, tam ir kilnių 
jėgų netrūksta kovoti už ją 
taip, kad nušvistų padangės. 
Redaktorius ar organizacijos na
rys, kurs iš sąžinės, iš įsitikini
mų skatina kitus, kurs pats 
kenčia ir dirba be išrokavimų 
ir savanaudiškumo, yra visų au
kštai vertinamas, nežiūrint ko
kių ideologinių pažiprų jis be
būtų, Toks redaktorius ar vi
suomenininkas sugeba kati ir su 
mažomis pajėgomis atlikti di
delius uždavinius, nes idealus 
pasiaukojimas

BOSTON SHOESTORE
3435 SO. HALSTED STREET

ANGLIS
■ .. • 1 ’ .. :<■

UŽ LABAI SUMAŽINTAS KAINAS

Lietuvos Operos artistai, ra
šytojas šalčius ir stipruolis Ko
maras savo lankymosi Pietų 
Amerikoj davė gražios progos 
musų išeivijai ir visai lietuvių 
tautai pasirodyti plačiam pasau
liui. Lietuvių artistų triumfąs 
teatre Colon, aukštai parodė 
musų tautos meniškas verty
bes. Rašytojo Mato šalčiaus 
lankymasis po šio kontinento 
respublikas, paskaitos ir studi
jos pietųamerikiečiams aiškiai 
įrodo Lietuvos rašytojų inicia
tyvą ir pasiaukavimą savo tau
tos su šio žemyno kultūra ir 
papročiais supažindinimui. Per
kūniškos jėgos\ musų Juozas 
Komaras, įrodė perkūnišką lie
tuvių fizinę jėgą. Tai yra ne 
kokie nors tušti pasigyrimai, 
bet tikri faktai, faktai apie ku
riuos kalbėjo ir kalbės pietų- 
amerikiečių spauda ir istorija. 
Tai faktoriai, kurie lietuviui 
duoda užtarnautos garbės sa
kyti: Taip, aš esu lietuvis ne 
tik dabar, bet ir prieš šimtme
čius stovėjau pirmoj vietoj.

Turime būti dėkingi tiems 
Lietuvos artojų vaikams, kurie 
ne tik mu4sų tautos kulturinį 
lygį parodė tolimam nuo Lie
tuvos pasauliui, bet gerokai 
patarnavo ir musų išeivijos vie
nybei. Nežiūrint kokių pažiū
rų kas buvo, bet visi vienodai 
džiaugės lietuvių artistų ir Ko
maro pasisekimais. O atvažia
vus rašytojui Matui šalčiui, de
šiniosios ir kairiosios Urugva
jaus lietuvių organizacijos net 
bendrai sudarė komitetą ger
biamo svečio priėmimui ir su
ruošė jam keletą paskaitų. At
rodo, kad musų kolonijos pa
žangioji ir konservatyviškoji vi- 
suomenė jau Užima sąvo visuo
meniškas pozicijas kulturingiau 
ir nuosekliau. Taip turėtų bū
ti ir ateityje.

Nuosekliejant Urugvajaus lie
tuvių visuomeniškam darbui, ne
galima nepastebėti tų Argenti
nos lietuvių, kurie dirbdąmi 
visuomenišką darbą be jokių 
pašalpinių pajamų daug dau
giau pasidarbavo kultūros ir lie
tuvių vardo kėlime už tuos, ku
rie gatfna pašalpas iš Lietuvos 
valstybės iždo. “Argentinos 
Lietuvių Balso“ ir pažangiųjų 
argentiniečių valstybės iždo. 
“Argentinos Lietuvių Balso“ 
ir pažangiųjų argentiniečių lie
tuvių organizacijų ideališkumds 
kultūros darbe ir jų nuoširdu
mas lietuvių artistų, rašytojo 
šalčiaus ir Komaro sutikime— 
aiškiausiai įrodo, kad dirbant 
iš pasišventimo, galima ir be 
supsidijų nuveikti labai daug 
ir nevarginti suvargusių savo 
brolių Lietuvoje.

•Su bereikalingų pašalpų siun
tinėjimu, tik meškos patarna
vimas yra daromas. Jei aš ar 
kitas stengiamės patarnauti sa
vo tautai kuo kas galime ir be 
jokių specialių pašalpų, tai to 
pat pageidaujame ir iš kitų. 
Bet tie, kurie savo tautiškumą 
niieruoja pagal gaunamą litų 
porciją, nesisarmatina net 
šmeišti tuos veikėjus, kurie 
yra daugiau nuveikę už šni
pus ir kailiamainius, kurie nė 
žingsnio nežengia be litų.

Kaip žema, kaip negarbinga 
būti lietuviu tautininku vien 
tik todėl, kad tatai gali būti 
naudinga asmeniškiems interė- 

Ne kartą jau “A. L.
ir rimtoji Pietų Ame

rikos lietuvių visuomenė buvo 
padariusi pakankamai pagrįstų 
priekaištų pašalpų siuntėjams 
ir “P. A. žinių” štabui, kad jie 
perdaug beidėjiški, perdaug su- 
smulkėją, savo o ne tautos rei
kalų težiurinti, tikriau* sakant, 
ne visuomeniški, ši tik “savimi 
susirūpinimo“ liga, suprantama, 
negali nepaliesti ir išeivių or
ganizacinio gyvenimo visose ko
lonijose be išimties. Ir darkaž-

Duodame paskolas ant pirmų morgiČių nuo 5 iki 20 metų.

STANDARD FEDERAL SAVINGS

[ Taupykit Pinigus 1
B* Kad Užtikrinti ir Pagerinti
Q • savo Gyvenimą Ateityje
K Kiekvienos ypatos taupomi pinigai ap-< 

drausti per Federal Savings and 
Insurance Corp., Washington, D.

Reikalaudami savo sutaupytus 
gus visuomet galite atsiimti.

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

2324 S. Leavitt St
JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas

ir kom, drąsiai laužkim tamsias 
uolas ir sveikinkim saulę kaip 
Čiurlionis!
į — Lietuviškas Eretikas.

Dabar Prezentuoja Naują 1937 Modelį
Terraplane

Chasas Motor Salos
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VOLDEMARININKŲ BALSAS

KITI BALSAI

%

u tuo, žmonės, gy-
žmogus žuvauja ir medžioja.

yra tvirtinama,

JUOKAI
ANKSTI APSIDŽIAUGSPER

tinta net į universitetą, tegu jis 
nebus tenais išsamiai ir visai

kad taukinis 
galo greitas.

Subscription Katėsi
$8.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3o par copy.
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Entered as Second Claas Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, UI. tmder the act of 
March 8rd 1879.

HEARSTAS APIE RINKIMŲ 
REZULTATUS

Sy
są-

“MIŲWAUKEE LEADER” 
APIE RINKIMUS

PRADĖJO “UŽSIENIŲ LIETU 
VIŲ STUDIJAS” KAUNO 

UNIVERSITETE

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujiem} Ben
drovė, 1789 S. Halsted SU Chicago, 
I1L Telefonas Canai 8500.

Tarpe lietuvių tautininkų 
New Yorke yra ne tik smetoni-

šiek tiek pirmyn pasistūmėta, gatavų miške augančių valgo- 
štai tasai klausimas jau įriog- mų dalykų ir neretai vyrus 

_ i maitindavo. Mat, medžioklė ne 
visada pasisekdavo, nors me-
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Pusei metų___ ____________  2.75
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Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams____ ______ __ — $8.00
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Darbininkiškų partijų vardą Amerikoje paprastai 
savinas! trys kraštutinės kairiosios grupės: Socialistų 
partija, Socialist-Labor partija ir Komunistų partija, 
šių metų rinkimuose tos partijos suvaidino labai menką 
vaidmenį.

Senoji Socialist-Labobr partija iš viso yra visai ma
žiukė. Jau prieš ketverius metus, kada kraštas buvo pa
siekęs depresijos gelmes, jos kandidatai tesurinko vos 
keletą dešimčių tūkstančių balsų. Socialistų partija tuo
met gavo 880,000 balsų, o komunistai — 102,000.

Bet Socialistų partija šiemet susiskaldę. Normanui 
Thomasui paliko ištikimos tik kelių valstijų organizaci
jos. Nuo jo atsimetė New Yorkas, Pennsylvania, Conn- 
ecticut ir dar kai kurios valstijos. Antradienio balsavi
mai tačau parodė, kad it “ištikimosios” valstijos tikru
moje jo nerėmė. Pavyzdžiui, Wisconsinas šį kartą Tho- 
masui davė tik apie 8 tūkstančius balsų, tuo tarpu kai 
viename tiktai Mihvaukee mieste socialistai seniaus su
rinkdavo prezidento rinkimuose po 30 tūkstančių.

Illinois valstijoje, kur reikėjo mažiausia 25*000 pa
rašų, kad partijos kandidatai butų uždėti ant bablioto, 
Norman Thomas gavo vos tik apie 4,000 balsų. Vadina
si, už jj\balsavo tik kokia šešta dalis tų piliečių, kurie 
buvo pasirašę partijos peticijas. Iš to galima numanyti, 

j kad prasti rezultatai bus ir visame krašte. Kai biįs, pa
skelbtos galutinos skaitlinės, tai gal pasirodys, kad 
Thomas negavo nė tiek balsų, kiek 1932 m. balsavo už 
komunistus.

Kai dėl Komunistų partijos, tai reikia pasakyti; jo- 
gei republikonai suteikė jai milžinišką reklamą, rėkda
mi apie “raudonąjį pavojų”. Ačiū tai reklamai, jos bal
sai, gal būt, kiek bus pakilę, bet tai butų abejotinos ver
tės laimėjimas. Partija, kuri yra paversta publikos aky
se baidykle, turės pirma tos reputacijos nusikratyti, jei
gu ji norės padaryti Įjok; norą rimtesnį progresą.

Taigi, kaip politikos veiksnys, tos trys kairiosios 
grupės šiandie Amerikoje beveik neturi reikšmės. Jei
gu mes norime dabar kalbėti apie, Amerikos darbininkų 
nepriklausomą veikimą politikoje, tai turime žiūrėti, 
kaip pasirodė antradienio balsavimuose kitos organiza
cijos, kurios pritraukė darbininkų balsuotojus. Svar
biausia jų yra Amerikos Darbo partija, šią vasarą įsL 
kurusi New Yorke. Ji, kaip praneša dar negalutinės ži
nios, surinko toje valstijoje 300,000 balsų ir prąvedė du 
savo kandidatu į J. V. kongresą — vieną iš Rochester, 
antrą iš Syracuse.

Labai artima tai Darbo partijai yra Minnesotoš 
Farmer-Labor partija. Jos kandidatas yra išrinktas val
stijos gubernatorium ir, be to, ji pravedė tris (arba ke
turis) savo atstovus į,J. V. atstovų butą ir vieną į se
natą. V

Artima šiom dviem partijom taip pat yra Wiscon- 
sino Progressive Farmer-Labor Federation. Ji pasiųs į 
kongresą 6 (arba 7) atstovus. Federacija kontroliuos 
Wisconsino valstijos vyriausybę (gubernatorius, iždi
ninkas ir prokuroras) ir, gal būt, valstijos legislaturą.

Tai čia tik trys valstijos. Vėliaus, kai bus paskelb
tos smulkesnės žinios iš viso krašto, gal pasirodys, kad 
yra panašių laimėjimų ir kitur. Bet tai, kas čia paminė
ta, leidžia manyti, kad ir federaliniame kongrese, ir, at
skirų valstijų valdžioje jau yra jėgų, iš kurių gali su-i 
sidaryti pradžia naujam darbininkų judėjimui. Kongre
se bus daugiau kaip tuzinas atstovų nuo organizuotų 
darbininkų ir farmerių. O Socialistų partija niekuomet 
neturėjo daugiau, kaip vieno.

Be to, Rooseveltą šiuose rinkimuose rėmė Darbinm- 
kų Nepartinė Lyga, kuri turi savo skyrius daugelyje 
valstijų. Ir iš šitos Ly^os gali išsivystyti pastovi politi
ne organizacija.

Taigi darbininkų judėjimo prospektai Amerikoje 
šiandie neatrodo blogi Tik gaila, kad oficialė SocialisttĮ 
partija neturėjo geros vadovybės, kuri butų galėjusi ši-
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William Randolph Hearst, 
kuris savo laikraščiuose vedė 
pikčiausią kampaniją prieš 
Rooseveltą, dabar, po rinkimų, 
sako:

“Milžiniška žmonių balsų 
dauguma, paduota už Roose
veltą, aiškiausiai rodo, kad 
žmonės šiame krašte nori 
tos politikos, kurią Roose
veltas veda...
“Daugumos sprendimas pri- 

' valo būti priimtas gera nuo
taika, ir pilnas visų piliečių 
kooperavimas turi būt su
teiktas tam sprendimui įvy
kinti.”
Tai pasirodo, kad Roosevelto 

politika visgi nėra “Maskvos 
padiktuota”.

Kitas, dar didesnis
gas, kuris prezidentą be ato
dairos atakavo, kun. Cough- 
linas, jau dabar prašo, kad 
“Dievas palaimintų jį ir suteik
tų jam dvasią šventą”.

Al Smith, kuris persimetė į 
republikonų pusę, po rinkimų 
vėl “atsivertė” ir ragini visus 
“tikrus amerikonus” stovėti už 
prezidento pečių.

Milwaukee’s socialistų laik
raštis “Milwaukee Leader” pra
neša, kad Wiseonsino valstijoje 
daugiausia balau gavo Progress
ive Farmet-Labor Federation, 
kurios kandidatas Phil LaFo- 
llette vėl tapo išrinktas guber
natorium. Taip pat išrinkta 7 
federacijos atstovai j valstijos 
legislaturą.

Progresistai rėmė Roosevel
tą, kuris gavo Wisconsine apie 
400,000 balsų daugumą.

Į progresyvią federaciją, kaip 
žinoma, yra įstoję ir socialistai. 
Pastarieji skelbė, kad savo kan
didatu į prezidentus jie laiko 
Normanu Thomasą, bet skaitli
nės rodo,, kad labai mažai Wis- 
consino socialistų balsavo už 
Thomasą. Iš 2,927 prysinktų 
visoje valstijoje, 2539 prysink- 
tai davė Thomasui tik 8,511 
balsų. Bet 1932 m. Norman 
Thomas buvo gavęs vienoje tik
tai Milwaukee’s kauntėje 32,- 
804 balsus, šiemet toje kantė
ję už Thomasą balsavo (da nė 
pilni daviniai) 6,188, taigi — 
apie penktą dalį to, kas buvo 
pereituose rinkimuose.

Meras Hoan, matyt, - iškirto 
šposą , Thomasui, žadėdamas 
jam Wisconsino socialistų bal
sus, bet kartu remdamas prog
resyvią federaciją, kuri indor- 
savo Rooseveltą.

ninku, bet ir voldemarininkų. 
Pastarieji dagi kontroliuoja 
SLA 250 kp. Jie pravedė toje 
kuopoje rezoliuciją, kad SLA 
Pildomoji Taryba turinti duoti 
Voldemarui ir jo draugams 
tuos $400, kuriuos seimas pa
skyrė politiniems kalimams.

Savo rezoliucijoje kuopa sa
ko minėtoji SLA auka privalo 
būt paskirta t

“tiems Lietuvos kariuomenės 
vadams, voldemarininkams 
karininkams, studentams ir 
kitiems kaliniams nuteis
tiems sąryšy su politiniu vei
kimu, turinčiu tikslo grąžin
ti Lietuvos premjerą Volde
marą prie 'vadovybės Lietu
vos valstybei, kad jie galėtų 
tuos pinigus panaudoti jų 
bylas iš naujo iškelti, ar kito
kiai jų pagelbai ir paramai, 
ir kad tuos pinigus išmokėtų 
pačiam nuteistųjų kalinių va
dui profesoriui Voldemarui, 
ar jo įvardintiems asmenims, 
ar asmeniui, ar įstaigai.” 
Po šita nuostabia SLA 250 

kp. rezoliucija pasirašo kuopos 
viršininkai: A. Bazaras, D. 
Klinga, B. Baichaitis ir P. Le- 
vanavičius. «• ‘

Tai panašu į “fones”, nes vi
si žino, kad SLA seimas pasky
rė auką visai ne tokios rųšies 
politiniems kaliniams. Seimo re
zoliucija apie Lietuvą parodo, 
kokius kalinius seimas turėjo 
galvoje.

O antra vertus, geriau tiktų, 
kad Voldemarą sušelptų Vokie
tijos hitlerininkai, nes jisai bu
vo jų užtarėjas ir bendradar
biavo j ų spaudoj e.

“Vilnis” rašo, kad Roosevel- 
to išrinkimas tai skaudus smū
gis reakcijai, nes Rooseveltas 
buvo apšauktas veik komunistu 
ir buvo skelbiama, kad komin- 
ternas liepęs komunistams už 
jį balsuoti, taigi milionai žmo
nių balsavo už Rooseveltą — 

“kaipo didelį radikalą, jei ne 
komunistą”. į > .
Tuo tarpu* “Draugas’* mario,’ 

jogei prezidentas laimėjo dėl 
to, kad žmonės nepatikėjo spaū- 
dos melams, kad jisai esąs “ko
munistas”. Sako:

“Prieš rinkimus visada gir
dime įvairių bauginimų. Vie
ni ir kiti šaukia, kad bus bai
sių bėdų, jei jis (kas? — 
“N.” Red.)* ;,hebus išrinktas 
prezidentu, žmonės Roose- 
velto priešininką. baubo ne
pabūgo ir neapsiriko.” 
“D?’ rėmė Rboseveltą, bet 

kandidato į gubernatorius Hor- 
nerio nerėmė. Jo vietoje indor- 
savo republikoną Brooks.

Išeivijos Klausimas Lietu 
vos Universitete

Spalių mėn. 
universitete buvo atidarytos 
užsienių lietuvių studijos, t. y. 
mokslas apie lietuvius, gyve
nančius užsieniuose. Atidary
mas turėjęs būti labai iškilmin
gas — su kalbomis, transliuo
jamomis per radio, ir t. t,

■ i

Tų studijų atidarymo proga 
Universiteto studentai priėmė 
rezoliuciją, sveikindami . viso 
pasaulio lietuvius, dėkodami 
Amerikos lietuvių organizaci
joms (SLA ir Jutoms) “už jų j 
didelius nuopelnus . Lietuvos 
laisvei ir jos kultūrai” ir reikš
dami pageidavimą, kad tos stu
dijos būtų “pirmojo Tautinio, 
užsienio lietuvių instituto uz 
uomazga”.

SOCIALISTAI IR RESPUBLI 
KOS SĄJUNGA LAIMĖJO 

PORTO RICO

Renkant Porto Rico parla
mentų, didelę daugumų atstovų 
pravedė koalicija, susidedanti iš 
socialistų ir Respublikos sąjūdį 
gos. Ji kontroliuos abejus par-

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)
r y j e ——

Pagaliau!-ir musų tautos iš
eivijos klausimas įsilaužė į uhi- 
vėrsiteto duris. Tegu jis fe
nais* kol kas pastatytas pusiau 
publicistinei tvarkoje.
. Draugijas; .užsienių Lietu
viamsRęhm J akademinio sky- 
riaus pastangomis V. D. uni
versitete Lietuvoje sudaryta 
visa eilė iš musų išeivijos klau
simais paskaitų. šios paskai
tos bus įvairių asmenų ir įvai
riais požiūriais skaitomos. Tik 
įsižiurę jūs įkas yra paskaiti
ninkais pakviestą, tenka stip
riai abejoti? ar išeivijos klau
simas bus bešaliai svarstomas, 
ar bešaliai visas musų tautos 
išeivijos gyvenimas bus nušvie
stas. ‘ ;

štai tokių svarbiu reikalu, 
kaip LKLSA. ir SLA. penkias
dešimties metų sukaktuvių

m j t - x v klausimi! tąrs žodį jums žiųo-18 d. Lietuvoj chic^ams Dr. R46.
kus. Dr. Račkus dėl savo bū
do bruožų begali būti bešalus. 
Jisai yra perdaug siaurokas
žmogus, kad galėtų šių stam
bių organizacijų praeities gy
venimą bešaliai nušviesti. Tai 
nėra mokoms,, Dr. Račkaus 
protas daugiau yra linkęs ki
tų patyrimais spekuliuoti. Dr. 
Račkus perdaug .surištas viso
kiais kasdiėniahiais' beikalų 
te^ąliūkais, kad 'jis galėtų 
aukščiau tų savo kasdieninių 
Mkąlų pakflįi.

pųįaliau jis yra perdaug iš-'; 
didus ir užgaulingas, kad jis 
mokėtų ir sugebėtų kitų nuo
pelnus ir darbus įvertinti, o 
•ypač kitu įsitikinimus tinka
mai'įvertinti ir pagerbti. Tai 
rie mokslo maštabo, o tik smul
kmeniškas žmogus, mokąs su
dalytais laikinais "" 1w afektais
naudotis ir pasinaudoti

Kitas iš paskaitininkų yra 
prof. Pakštas, **- tai kataliky
bės mokslo -propogandistas, 10* 

xdeį iš jo. taįp pat sunku butų 
^tikėtis sulaukti bent kiek be- lUtis 

^šališkumoj j Bet vistėik | prof. adv.
Į WaShlngtpną bus pasiųstas, Pakštas didelės erudicijos vy- 

kaipo Porto Rico k^iriįąioįię- w ir kartais mokąs ir sugė- 
Tius, socialistų vadas Santjago bąs ir kitų įsitikinimus tinka- 
Igtesias. i tnai pagerbtu S įmiuti, todėl

laminto tumus.

reiktų laukti, kad jis bus 
miau bešališkesniš ir bent 
v o siekdamas vartos mokslinius 
metodus, o jau su tokiu žmogu
mi. galima pasiginčyti, tai nė
ra ap j akelis fanatikas.

Kitas paskaitininkų yra pa
kviestas prof.' kun. Kemėžis, 
žinomas amerikietis, kuris ir 
šiais metais &. Amerikoje bū* 
vo. Tai vienas iš tų kunigų, 
kuris .dalinai nepritaręs Lietu
vos klerikalams atskilo nuo 
jų, bet nepasekė, ir tautininkus, 
nors kitaip jo, kaip tautininką 
pakaliku, pavadinti negalima. 
Be to, jis yra pusėtinas jėzui
tas ir kaipo toksai jokiu budū 
negali šiuo atsitikimu būti be- 
šaliū paskaitininku. Prof; 
Jkun. Kemėšis štai parvykęs iš 
š. Amerikos jau daug kur tvir
tinto tvirtina, kad lietuvių iš
eivių ištautėjimą — sulaiko tik 
kataliką parapijos ir ją bažny
čios, o visa kita — tai tik nie
kis. Iš tikrąją juk yra ir čia 
Lietuvoje žinoma, kad š. Ame
rikoje daugely lietuvių katali
kų parapijų bažnyčiose patys 
kunigai savo iniciatyvą yra įve
dę anglų kalba pamokslus. Tai
gi, kuomet kunigas Kemėšis 
nori net ir dabar katalikų baž
nyčiai šiuo atsitikime kažko
kius nuopelnus prirašyti, tai- 
jau nerodo, kad tai bešalaus 
mokovo darbu užsiima, o tik 
eina katalikų klebonijos pro
pagandisto pąreigas.

Be šių paskaitininkų bus d#r 
konsulai Jatulis^ Mačiulis, ku
riuodu yra; Žinomi tik prak
tiško jodarbosrity j e, bet šiaip 
net žurnalistikoje nėra pasiro
dę, tai daūg kO iš jų hėtetflca 
laukti o be to, abudu bUV£ 
ateitiuinkaif taigi katalikų ka
ringojo klerikalizmo dvasia Vj- 
šame yra persisuhkę.

Skaitysiąs arba bent bus pa
kviestas paskaitas skaityti iš 
lietuvių išeivijos gyvehijno Ba-

1 i . Be to, savo žoįį tars ir
Rapolas Skipitis, draugi

jos užsienių lietuviams reiriti 
pirmininkas ir kiti?

Ir vistiėk reiklia pažymėti, 
kad lietuvių išeivijos klausimų

bešaliai nušviestas, bet jis tuo | džiuto j ai ir miklus buvo, 
pačiu populerinamas. O tai jau 
didelis daiktas. Atsiras kiti, 
kurie nuodugniau ir bešaliau 
tą klausimą pradės lukštenti.

O yra kuo susirūpinti ir dėl- 
ko pasidarbuoti.

Lietuvių tautos išeivijos 
klausimas gali būti svarstomas 
moksliškai visais požiūriais. 
Čia gali darbo rasti ekonomis
tai, istorikai, filologai, o pa
galiau praktikai, politikai 
daug savo darbui naudingų ži
nių iš čia gali pasisemti. Ypač 
dėkinga dirva istorikams. Ir 
visuomenės minties istorijos 
mėgėjams. Filologai belygin
dami bent kiek nuo savo ka
mieno išeivių nutolusią kalbą 
ras daug sau gausingos ir nau
dingos mokslo studijoms me
džiagos.

Literatūros kritikai taip pat 
turėtų čia nemaža darbo. Juk 
šitiek užsieniuose yra išleista 
lietuvių kalba knygų, o kur vi
sa periodika? Kiek jos nebė
ra ir dar kiek daug eina. Julę 
visa periodiką kur tik lietuvių 
kalba ji išeina sudėjus ant 
svarsčių neabejotinai užsieny
je einanti nusvertų Lietuvoje 
esamąją. Jau darbo pradžia 
padaryta. Laukim jo vaisių,

Vis dėlto gera, kad jau da
bar plačiau imama žiūrėti J 
savo tautos reikalą bei mato 
ir ne tik savo dabartinėse Lie
tuvos valstybėse sienose, bet 
kur kas plačiau — žvelgiama 
į viso pasaulio kampus, kur tik 
lietuvių esama. Tikriasia Lie
tuvos universite galėtų gra- 

, žiai gyvuoti lituanikos kated
ra, kurios tikslas ir uždaviniai 
butų tirti lietuvių taūtos gyve
nimas kur jis nebūtų ir kaip 
jis nepasireikštų.

— Betkas.

KAIP ŽMOGUS Mfli- 
KESI GYVENTI

žmogus, pradėjęs gyventi, 
žūkles ir medžioklės ūky, jau 
buvo gerokai pakeitęs ir šeimy
ninį gyvenimą. Tai daryti ver
tė jį patys gyvenimo reikalai, 
turint galvoje, kad pirmykščio 
žmogaus įrankiai buvo pagalys, 
akmuo ir kaulas, įaMa supra
sti kol^s buvo sunkus darbas 
žvejoti ir medžioti. Vienam 
žmogui, be jokių įrankių sugau
ti vandeny žuvis beveik neįma
noma. Tada susirinkdavo dides
nis būrys vyrų ir moterų, radę 
upių ar ežerų įlankas, braidyda
vo ir rankomis žuvis griebdavo, 
arba stengdavosi pagaliais mu
šti. Talkos reikalas pradėjo ver
sti žmogų būriais, šeimomis 
gyventi. Kiek tokiu bud u gali
ma prižvejotį, mums dabar vi
sai aišku. Bet tuometinio žmo- 
gausypilvas, versdavo savo “po
ną” vargti.

Medžioklių gyvenimas .pri
klausydavo nuo grobio, kurį 
vyrai pristatydavo. Moterys gi, 
pasilikusios namie parinkdavo

BronŠteinas rašo, kad visos 
medžioklių giminės medžioklė
je, pasižymi ypatingu miklu
mu.

Mat čia beveik visiems ten
ka būti išradėjais, sugebėti pri
taikyti medžioklei. nors ir pa
prasčiausius įrankius.

Didelis išradimas pirmykš
čiams medžiotojams kaulo arba 
akmens pritaisytas ant koto 
kirvis. Tada jam buvo lengviau 
nudobti miegantį gyvulį, ar 
šiaip prie jo prisėlinus.

Bet kada išmoko pasidaryti 
saidoką, tuomet žmogus buvo 
tikras miško karalius.

Apsiginklavęs šiais įrankiais, 
žmogus stengiasi iš pasalų pri- " 
siartinti prie savo aukos, ir ją 
mirtinai sužeisti. Laukuose 
žmogus prisidengdavo žole, o 
miške lapais, kad jo gyvulys 
nepastebėtų. Be to, dažnai sau
godavo tose vietose, kur maty
davo miško gyvulius einančius 
gerti. Jis taip gerai mokėdavo 
prie savo aukos prisiartinti, 
kad gyvulys retai jį pajusdavo. 
Nors musų medžiotojai irgi 
taip pat daro, bet nėra abejonė, 
kad pirmykštis žmogus tai ge
riau atlikdavo. Geriausias me
džioti laikas jam 
ringos dienos.

Reikia atminti, 
žmogus buvo be 
Šiek tiek pašautam gyvuliui jau 
labai sunku būdavo iš jo iš
trukti.

Laikui bėgant, žmogaus šei
mos gyvenamo j vietoj gyvulių 
vis mažėdavo. Tuomet visa šei
ma, šeimyna arba giminė, kel- 

' davosi vis į naujus miškų pio- 
( tus.

Dažnai atsitikdavo, kad su
sitikdavo dvi medžioklių gimi
nės ir smarkiai susiskirsdavo 
viena kitą naikindamos. l 
: > Bet nežiūrint to," žmonių gi
minės vis plėtėsi ir plėtėsi. Miš
kuose gyvuliai ir žvėrys mažė

 

jo. Prasimaitinti darėsi vis sun
kiau.

vendami giminėmis, pradeda au
ginti ir prisijaukinti rastus 
miške jaunus žvėrelius.

Istorijoje 
kad Žmogus pirmiausia prisi
jaukino ožką. Per ilgą laiką pa
mažu žmogus medžiotojas vir
sta gyvulių augintojų ir prade
da istorijoj vadinamą gyvulių 
ūkio gyvenimą.

Profesorius, skaitydamas 
paskaitas dįudeilUms, sužavė
tas jų rijntim, seko:

— Mane džiaugsmas ima, 
kad kriios dešimtys jaunų bliz
gančių veidų su tokia rimtim 
seka mano paskaitas.

I profesoriaus džiaunamą at
sakė šlamesys ir atidaromų pu
drinių trakštelėjimai.

NAUJIENOSE
GAUSINKITE

""l ...............  —........... ■» ■« m MM....... ...  » IIV| HM

Po Eilute Kasdien
■*

*

(ISWj>kit šias rites ir pasidėkit atminimui. Ilgainiui sudarykit 
gražu riliu rinkini).

Vargdienis Vaikiukas.,
Per tvorą į sodą mus ponp žiu 
Vaikiukas išblyškęs, apdriskę^ 
Ir matė, kaip ponvaikiai pi 
Kaip žaidė, kaip juokės

Kaip jiejie laimingi po sodą bėgioja, 
Kiek turi žaidimų grąžtų, navalnų: 
Viens kriaušę, kits arklį su savim nešioja, 
Ten krūvos vežimų, lipdytų žmonių;

! T

Ten guli birbynes ir underės pintos
A Ir gardus įdėti j jas obuoliai,

Ir mislija vaikas, vargų surakintos:
O Djeyęi .norą sįrkj, kad šitaip smagiai 

po sodą bėgioti, vartytis
Li .
•i Vaičaitis.

tėjo, 
linksmai.
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Chicagos Lietuvių 
Vyrų Choras

Po karštos ir dulkėtos va
saros mes vėl susirinkom dai
nuoti, nors dar ne visi, bet ti
kimės, kad sugrįš visi seni dai- 
noriai.

šį sezonų choras yra užsi
brėžęs gan daug darbo. Pirmas 
jo pasirodymas bus Roselande, 
29 dienų lapkričio Laisvamanių 
rengiamame vakare. Toliau 
choras tariasi su lietuvių so
cialistų kuopa parengti vaka
rų su vaidinimu kokio veikalo. 
Sauteio 31 dienų loš Cicero j 
dramų “Blinda, svieto lyginto
jas’.

Turint tiek nužiūrėto veiki
mo mums labai reikalinga dau
giau dainorių ir mes atsišau
kiame į visus tuos, kurie no
rėtų dainuoti, o ypač į tuos, 
kurie yra pasižadėję dainuoti. 
Tokių randasi gan daug.

Taipjau yra tokių, kurie sa
ko, kad labai birtų malonu su 
vyrais padainuoti, bet, girdi, 
ne vieno jų nepažįstame. Mes 
gi, Lietuvių Vyrų Choro nariai, 
sakome: ateikite, o susipažin
site pirmų dienų; be to, musų 
dainoriai nėra kokie pasipūtė
liai; jie yra draugiški, papras
ti, kaip ir dauguma žmonių.

Dar kiti aimanuoja, kad gai
dų nepažįsta ir kad gal moky
tojas nepriims. Ir dėliai to 
nėra ko nusiminti, nes juk ne 
visi gaidas pažįsta, o dainuoja 
kaip ir pažindami.

Dar kiti atkerta: kokia čia 
man nauda iš to dainavimo ? 
Tačiau mes turime nepamiršti, 

^kad labai daug dalykų darom 
visai be vertės. štai rukom, 
geriam, kazyrtfojam, o vienok 
viskas gerai; bet kai reikia kas 
nors kulturiškesnio, gražesnio 
veikti, tai tuojau naudos nori
me.

Yra dar tokių, kurie vis bi
josi pradėti dainuoti arba ku
rie seniai bedainavę.“ Jie nia- 
no, kad nepataikys, bus nesma
gumų. čia irgi menkniekis. 
Dabar mokiname naujas dai
nas, tai ir visi ne* kažin kaip 
jas mokam. O musų mokyto
jas mėgia dainorius, jis lau
kia dainorius atsilankant.

Pagalios yra ir gerai mo
kančių dainuoti, tik visa bėda 
su Jais, kad jie si? “draugu” 
tinginiu persiskirsti negali.

Na, tiek to: bet sekmadieny, 
lapkričio 8 dienų 10 valandų 
ryto lauksime visus atsilankant 
į Neffo svetainę, prie 24 ir 
Leavitt gatvių. Taigi bukite!

— Bosų Stepukas.

Melrose Park žineles
Šeštadienio vakare, spalio 

31 d., Commifnity salėje žy
mus Melrose Parko biznieriai 
pp. J. Schultz’ai surengė labai 
šaunų bankietų savo . mylimo, 
vienturčio sūnaus Adomo, 21 
metų gimimo dienos paminėji
mui. Pp. Schultz’ai yra sve
tingi žmonės, todėl į minėtų 
vakarėlį atsilankė skaitlingas 
būrys draugų. Dalyvavo daug 
giminių, svečių iš Čikagos, vie
tiniai politikieriai, biznieriai ir 
Adomo mokslo kolegai-ės.

Buvo įteikta daug nuošird
žių pasveikinimų ir dovanų, jų 
tarpe brangus 
das ir pilnai 
‘‘golfui” lošti, 
kiai įrengti
gardžiais, įvairiais valgiais ir 
gėrimais, chorisčių mergaičių 
mandagu^ prie stalų patarna
vimas ir abelnas draugišku
mas sukėlė gan jaukų ūpų sve
čių tarpe, todėl baliavojome 
jki vėlumos. Pp. Schultz’ai ir 
sūnūs Adomas maloniai padė- 
kuojo visiems už atsilankymų, 
linkėjimus ir gražias dovanas.

Negaliu užbaigti šių žinutę’ 
neparašius keletu žodžių apie 
šių iškilmių celebrantų, Ado
mų. Tai malonaus budo, neiš
didi, talentuotas jaunikaitis.

deimantinis žie- 
įrengtas setas 

Graži salė, pai
stalai apkrauti

........ .. ............................M1 ... .................................................................................. .................... .................................. ...........

Laimėjo sidabro dolerio trofeja

■■

* Lonnie Rooney, iš Wilson, Oklahoma, Chicagos Stadiume, 
laimėjo sidabro dolerio trijų pėdų trofėjų kaipo geriausias, kau
bojus. Rungtynės už Pasaulio rodeo čampijonatų tęsėsi per dvi 
savaites ir Lonnie Rooney turėjo atlikti šiuos bandymus: Bu- 
cking Bronco, Bulldogging, Steer Riding ir Calf-Roping.

mokslų Loyolos Universiteto 
Medicinos Mokykloje, ir be- 
abėjo bus pirmutinis šios apie- 
linkės lietuvis gyventojas baig
ti mokslų toje šakoje. Gabiai 
valdo kelis muzikos instrumen
tus. Nežiūrint mokslo užsiėmi
mų, suranda laiko 
lietuvių visuomenės 
j e.

dalyvauti 
darbuote-

----O------
Proviso Lietuvių

Kliubas šiomis dienomis spar
čiai rengiasi prie šokių vaka
ro su perstatymu “Aš Numi
riau*”. Veikale dalyvauja vieti
niai attisthi-mėgfejaf p-lė J. 
Rapšis, P. Vaičiūnas, A. 
Schultz, P. Umbras ir J. Mi- 
sulunas. Režisuoja p. D. Rim
ša. Vakaras įvyksta šeštadie
ny, lapk. 14 d. š. m., Blue Goose 
Auditorijoj, prie 23-čios ir 
Lake g-vių, 7:30 vai. vak. Pa
remkime savo jaunuolius skait
lingu atsilankymu.

— Tyla.

Atletų

Įdomus parengimas

“Grand” prizą laimėjo p-nia 
Kirdiėnė.

Vakaras užsibaigė dainavi
mu* ir užkandžiais. Svečių vai
šinimu ir linksminimu rūpinę
si p-lė L. Nimhosk. Jai pagel
bėjo viso Bridgeporfo gerai Ži
noma p-nia P. Dulinskienė.

Svečias,

North Side
Atsakymas p. č. iŠ North 

Sidės,

šaly akmenj- 
taip skamba

■■..'imi  t. jui.iii

bų matyt.. Douglas lošėjai at
naujins komedijų “Another 
Language”. Veikalas bus sta
tomas scenoj adresu 844 North 
Rush Street, augšte, sa
lėj 509, lapkričio 7 dienų 8:15 
valandų Makare. Bilietai 35c. 
asmeniui. v

Veikalas įdomus. Charakte
riai smulkiai-nubraižyti, vaidim 
tojįai sutartinai, vaidino praėj uo
sius du kartūs. Galima tikėtis 
tokio pat pasisekimo ir šį kar
tų*

Svetimtaučiai suteikė 
hai gilių komplimentų, 
kuriuos žinoma, man 
nedaru pasakoti.

— Suzana Viliutė.

koopėratyvpi organizacijai, 
kuri savo keliu turi nuosa-

škia tai, kad geros rūšies pre
kės parsiduoda žemomis kai
nomis. Q kad užsitikrinti kad vus urina prekių sandėlius,
geros rūšies prekės esama, per kurių jie paąiHtunuoja 
reikia pirkti nuo gerai žino- nuo tarpininkavimų, pirkda- 
mų pirklių, t. y. nuo pirklių mi prekes dideiiomis sumo
ju gera reputacija. |mis iš paėių gamintojų ir dir-

Tų gerai supranta Mjdwest btuvių.
Stores savininkai. Todėl jie j Kad įlHikiUii MidwesĮ kai- 
stengiasi palaikyti reikiamų nų žemumu, palyginkite jų 
geriausios kokybės sfakų, duo-1 kainas. Tai galime pasinau- 
ti gerų pa-tarnavimų ir že^dojani jų skelbimu, kuris ki
miausias kainas. Tai galima pa šiandien Naujienose.
lik jiems, priklausant vienai Apsk.

lietuvius ar

Suza- 
apie 

pačiai
tSBNttOl

Ml0my m W m

Taupyk!

“Pranašas savo 
mis mėtomas”, 
senas posakis.

Dažnai mačiusi
tįstus vaidinant ir turint pasi
sekimo nusitariau pirma kitur 
“papranašauti”. Tad ir buvo 
proga p. č. nusiskųsti, kad Sa
zaną esanti slapukas.

Dabar, pripažinta svetimuo
se rateliuose, galiu viešai grįž
ti į “savo šalį” ir pakviesti lie
tuvius spręsti apie mano dar
bų — apie vaidintojų komedi
ninkę.

Kaip tik ir pasitaiko progą 
ateinantį šeštadienį mano dar- reiškia. O tikras bargenąs rei

Kiekviena šeimininkė turė
tų pirkti tenai, kur ji gali gau
ti pigiausiai. Toksai, ištikrų- 
jų, ir yra kiekvienos taupios 
šeimininkės nusistatymas ir 
to ji stengiasi nepamiršti.

Tačiau vien žemos kainos 
dar nereiškia viską. Prekių 
kokybė., taipgi, labai daug

Tikros Vertybės
“MIDWEST STORES” KRAUTUVĖSE

IŠPARDAVIMAS! PCTNYCIOJ IR SUBATOJ, LAPKRIČIO « Ir t .
■ ... . , i, I . ,į» . ,.4 ,, ... I , 7 !. r ■

PUIKIAUSIOS WISCONSINO U. S. 1

OIII IIE C 15 svarų DU L 3 L V pekas
PUIKIAUSIAS GRANULIUOTAS

CUKRUS = 10 •’ 47 c
TOMATO CATSUP Didelė 

benk# I Q/'-.V

kuris pasirodė lietuvius seniai 
ir gerai pažįstus. Jis kvietė 
juos laikytis vienybės, netik | 
adv. Zurį remti į teisėjus, o iri 
adv. Jurgeloniui ir keliems ki
tiems priklauso augštos vietos. 
Lietuvių balsuotojų yra Illinois 
valstijoj apie 150,000 ir jie 
privalo gauti didesnę atstovy
bę valdžioj.

Antras kalbėjo 
nas Sabath, kuris 
niai su lietuviais 
Jis nepasigailėjo 
plimentų ir pasižadėjo dažniau 
dalyvauti 
se.

kongresma- 
jau nuo se- 

draugauja. 
mums kom-

musų parengimuo-
z' * t /i ; į T/z/' ■

sekė gubernatoriaus 
darbuotės kino. Vi- 

aiškiai 
musų valstijos

Po to
Hornerio 
tafonas ir paveikslai 
nušvietė, kad i 
gubernatorius tikrai rūpinasi 
gyventojų gerove.

Prasidėjo prizų traukimas,.

Tonas

VVOOD COAL CO.

COAL&C0IKE

______ ■ '1

\57I9 S. KEDZIE AVENUE j. PHONE 10
GUA2ANTEFD COAL BONDLD WL!6HI

Kainos gali paRlkelstl be ispBjlmn 
TUOJ APMOKANT -t- 

pOCĄHONTAS ANGLYS 
Mina Run, 65% Stambios i--------------

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

Lump ar Ngg —L.,----- -- —
UOKSAI—KOPPJpRS AR SOLVAV 
Pečiaus Koksai __ __________ _____

Nut Koksai ______________________
Pea Koksai.... ................... ... .... .

Petroleum Carbon Štili Run------ ;-----
Petroleum Carbon LumP. EgK------ ——
MILLKRS CRttEK LUMP -------------
MILLKRS CREEK, KGG.^--------- -------
BLACK BANb tUMP...... ......................
KIETOS ANGLYS—ANTHRACJTĘ 
Chestnut (Penneylvania) —-------------
IncUftlia I/Ump 
Indiana Egg 6x4 ..... --------
FRANKLYN COUNT? ANGLYS 
Mine Run — Stambios —.———— 

Plautos Nut4—3x2 -- -----------
. Egg ----

Lump’ iCi.lj ....__ -------------------
VVILMINGTON Nut 4x2 Valytos 
WLMINGTON Mine Run Stambios. I z~. .. ./•••.. * . . ...

Tono
$2.40

2.50 
fc.75 
2.90
3.20
3.20
3.20
2.65 
3.05 
2,90 
2.70
2,75

3.85
2.20
2.15

. 2.10

$ 8.00
84.5 
0.50 

io;oo
11.25 
11.25 
11.25

9.00 
13.00 
970 
9.25
940

13.90
7.25 
7.00
6.75
7.65 j

svaro 91*0 
kenas "*GKAVA De Lwxe Kokybes ■

DIDELI, GRAKŠTUS ”

"GREEN GI ANT” ŽIRNIAI 2 35C
College Inn” SRIUBOS djd. unc. Ijen. 3 ttž 294
■ W^ltl"lEf»'|Mi»iE ru'R ■■■■■■ J If ■■■■■■ ■ . I.     I I  ................E I | 1

College Inn" CHILI CON CARNE ...........  3 ken. £9>
1.......■■■■■■■■■ ■■y .r r „j, t u 1

Tono
$4.25 
4.60 
5.00 
5.25
5.90
5.90 •
5.00
4.75
6.75
5.254.90
£.93
7.20
3.90
.3.75
8.65
4.10
4.15

3.40 0.30
fl.lft 5,W

$ 7.75 
8.20 
9.30 
9.75

j 1.00 
11.00 
11.00 
8.75

12.25
2$ 
9J0

18,65 
7.00 
6,75
.6,50

. 7.40 
7,50 
7,95 
J .20

,65

TĄKSAI EXTRA
į » ir ,3 4 Tonai 

Tonai ar Viri
$7.50 

7.95 
8.95 
9.5Q

10.75 
10.75 
10.75

8.45
12.50 

9.20 
8.75
8,85

J340 
7.75 
6.50
6 25 
7.15 
7.25 i 
7.70
6.05

Geriausi
' ' '-J ■ '

• • • . , ' } • G -'--.! 'L. ..v> J ; _

“College Imi” ŠPAGETAI su MĖSA ,3 ke». 390
“College Inn” RYŽIŲ PIETOS .... .. ...... . 3 keų. 390
, ■  '"f N ■'■■■1  ■■■ ■ ■' ■ ■ | | m   f1 V— y «■■■, —y  J lip Į J.milG*

“College Inn” TOMATO JŲIŲE ...................
'I ........ ' 1 W ' I 11' lliur

G A f ZVT A T PUIKUS CALIFORNUOS
BALU1A1 GRAŽIOS. DIDELftS GALVOS

/n.gyji. i j. a 1 "< i1 u i1 >■ a *-"^ r||,iir

: PUIKUS KOPŪSTAI ...... ...
GRAPEFRUIT be seklių
VIRIMUI OBUOLIAI Dideli
ORANŽIAI “Sunkist” Valencia ......
rnuuii ' .i.!'..“1 " i.... '.II '".Mi n ■■■■<1. 'i ■'

FIO BARS Šviežiai kentofe
. ... ------------------— ------------------- --—... į.

FRANKFURTS Tyros Mėsos .. ........
MINKŠTA SUMMER SAUSAGE ....; \ - -- -- . > ----------....— r..._.-7_r-. -----------

BOLOGNA DEŠRA ..........................

5c
1 < v

6 už 191

dideli Tu. 234
... av. lOc

»v- 214

sv. 19«t

BRIDGEPORT. — Lapkr. 1 
d., Fellowship House, 823 W. 
33rd PI., toje nežymioj socia
lus darbuotės vietoj įvyko kas 
tai nepaprasto. Vadovaujant 
panelėms E. Mikužitftei ir L. 
Nimhosk, jaunieji lietuvių de
mokratai rengė kuklų mažulį 
parengimų. Pasirodė, kad sve
čių čia' atsilankė arti šimto. Ir 
dar kokių svečių čia butai Bu- 
vusis leitenantas gubernato
rius Barratt O’Hara, seniau
sias Jungtinių Valstijų kon- 
grosmanas A. Sabath, V. Stul
pinas, p-nios Birmingham ir 
Muilins ir kiti.

Pirmininkė E. Mikužiutė pa
kvietė adv. O’Harų pakalbėti,

Visuose Suv. Valstybėse 
esamose kalbose rūkytojai 
sako “šviežus” kai tik atsi
daro labiau-sušvelnintų Old 
Golds cigaretų pakelį.

Geo. P. Cunningham
DISTRIBUTORIUS

ALAUS
KENAIS, PUSGALIONIAIS, 

AŠTUNTADALIAIS? IR 
KETVIRTADALIAIS.

VISADA ŠALTAS 
COIL BOXES RENDON

——R—■—11 ■ ■“ ■■■   —■ Į

Pristatome Alų Visokiems 
Reikalams.

6017 SOUTH KEBZIE AVĘNUE
Phone PROspect 7565
.■■III.............. .. i .... R....... I' 1 1 ......"M................. III

NATHAN 
KANTER

Dftbąr galima gauti kaiminlniam taverne.

a r>cj,rri7’rrrrw sūrio maistas 
r Ano 1IL11 Standard or Pimento

.N.||| |> 9 .^fn II urfM l11- . ...................... |.| .,1 ■■■! s ■■■ ■ ■■■ .........................-

GTIUTC “BLUĘ LABEL”
OUlvlO American P, M. Brick

WO. K.” MUILAS -----------------------...............& 
“Leader” ŠLUOTOS .------

Apvalus 
pakelia ••V

17c
„.■.A... —.. w

3 šm. 10c
. .. VjjjBB 194

. ....g'l..!    ......    IĮ ■—W.. ........ ........ I W... Į   |

“OCTAGON” SOAP CHIPS Reg. pak. 3 už 2$4
. ....  1 ■-r—"*.....  ■ -y—........................... . iiii I I n, ■iai.»'»9Į I fc 1 ’ ’

“OCTAGONr VEIDO MŲ1LĄS 3 šmot.
............  ■■" T."> > ■'    t" u- i<—r rn;i ||I, , —

SUPER SUDS” Dideli pafc. 190 3 reg. pak. 350
......  ■*—■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■ i- ...........  ii E- SRSMįi M

‘‘Midvvest’’ TYRAS POVIDLA ........ 18 unc. džiarąs
“SHURFINE" Saldus AGURKIUKAI « unc.. džiaras 9*

PIRK NUO

350
•••■■•. s**'-*

DISTRiaUTOBm

. M- ., , ’■>> -. - ■

/ \ . ■■ ■.:
■ r".'. » . • • • 1 , » 

-u——. . ____  ‘ ------ ----------

DOVANA

AR TURIT SKAUDAMAS

KOJAS?
KORNUS — SUKIETĖJIMUS 

NAUJIKAULIUS?
Atsilankykit i Shapiro Čeveryką Krautuvę— 
kur Čevėrykai bus tinkamai pritaikyti.

Mes užlaikome didelį pasirinkimą įvairio 
dydžio ir rūšies čeverykų vyrams, moterims 
ir kūdikiams, X-Ray pritaikymas ir patąrL V^.r.5 TYVir AT I

x-w

mai DYKAI. ’ ’ Deformed—-Normąl
Mes garantuojame savo čeverykus ir jeigu nebusite pilnai paten

kinti, mes pritaikysim kitus čeverykus. Jus džiaugsitės musų čeve- 
ry.kais ir vaikščiosite su šypsą veide. ^everykai pigiomis kaino
mis po. $2.95 ir brangesni Max Shapiro vaikų kojų ir čeverykų 
Specialistas. Atsiveskite savo vaikus dėl egzaminacijos dykai.

Atdara vakarais

s n a piBirs
SHOES OF CHARACTER -FOR THE FAMILY 

6307-09 SOUTH V/ESTERN AVENUE
Republic 5436 The Fiorsheim Store

< X-RAY PITTING AT NO EXTRA CHARGE 
WE CARRY Ali SIZES AND WIDTHS . .. • ...... į> ,, .

u
JM.'.VZ

M

jmr

NAUJIENŲ PRENUMERATA
• Tegul Kalėdų Diedukas jūsų visai šeimynai užrašo NAU
JIENAS visiems metams. Tai bus geriausia dovana į§ ybų. 
Visa šeimyna džiaugsis šita dovana ne vienų, dienų, bet šešias 
dienas į savaitę per visu? metus.
Kalėdų Diedukas taipgi prisius gražų ir naudingų AMERIKOS 
LIETUVOS termometrų tiems, kurie užsimokės už metus iš- 

į kalno. ‘
$8.00Chicagoje ............. .v

kitur Suv. Valstijose i^BJHĮĮH
Kanadoje $5.00

I6PILDYK SXT4 KUPONĄ ŠIANDIEN

| NAUJIENOS,V 1739 So. Haisted St.,
| Chicago, Illinaiš. <

• Aš čia prisiunčju $....... .. .už Naujienų prenumeratą
| visiems metams. Pradėkit siuntinėt! nuę,..,..................T......

I. Vardo*

Ėtįftfc

I I
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998

451

1,153

avė

Chicago Lawn negu ki

Halloween pare

Valdžia pasivijo

IŠPARDAVIMAS!

COLLEGE INN

GALVUTĖS IR KOTELIAI

Kliubietis, DIDELĖ PARE
No. 1 aukšti kenai

20£

PAUL SCHULZE’S

19c

Pasuks atgal laikro 
džius 15 lapkričio

Dvigubas Cellophane Old 
Golds suvyniojimas sulaiko 
sausrą, drėgmę, dulkes ir 
kiekvieną kitą cigaretij prie-

VYRŲ GERO FELTO 
SKRYBĖLĖS 

$1.65 iki $2.65

Chicagos meras Kelly paskel
bė, kad laikrodžiai mieste bus 
pasukti valandą atgal sekma
dienį, lapkričio 15 dieną, 2 va
landą ryte.

Randa, kad lietuvis kandida
tas neturi ganėtinai patyrimo.

iki $2.89 
pančiakų su kiek 
pora batų.

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

bažnyčioj 
černauskaitė

apsivedė
JuliuVytauto. Beliajaus 

Dalyvavo gan įdomus ir

UNIVERSAL 
tomAtes 
2 No. 2*/2 kenai 

\ 25c j

Chicagos Anglų 
Spauda Nepritaria 

John T. Zurini

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

Chicagos anglų spauda va
kar darė rinkimų rezultatų 
apžvalgas ir analizavo įvairių 
kandidatų kvalifikacijas vie
toms, į kurias jie buvo išrin-

vakaras 
šeštadie- 

Vieta

p UNIVERSAL K —
~ DRUSKA \

Plyna ar lodizuota
2 svarų pakeliai 15c

Prieš Goldblatt krautuvę (pirma 
Davis)—2nd floor.

Maisto išpardavimas dvi die 
nas, lapkričio 6 ir 7 d.

Namų savininkų kliubas 
rengia balių s

Pašalins saliunus
33 precinktų

Aš tikiu, kad šta
bus visi ciceriečiai ir 

Taigi iki pasima-

SNIDERS
ŠPINAKAI
No. 2 Wc 
kenai

TYRO ŠOKOLADĄ 
Pecan 
KUKIAI 
FLORIDOS 
ORANŽIAI Tuz. 35c

DOUBLE QQ
RINKTINIS SALMONAS

UNIVERSAL 
GOLDEN BANTAM 
. KORNAI 
X 2 No*2 kenai 

-\25cJ

telpa 
didelis 
krau- 

skelbi- 
maisto

Dauguma balsų nutarta pra
ėjusį antradienį pašalinti saliu- 
nai iš 33 precinktų apielinkėse 
žinomose kaip Hyde Park, 
Woodlawn ir Rogers Park.

John Maurius, raš

ras neseniai

turėjo veiklią 
vardu Improve- 
Dabar dėliai tū

tas kliubas

EVERBEST TYRAS*
GRAPE JAM

16 uncijų 4 C f*
DŽIARAI ...............

Už kandidatus į gubernato
rius lietuvių wardai balsavo 
sekamai: Svečių atsilankė 'daug. Visi 

linksminosi

S. Esca- 
prie šios

Lietuvių Warduose 
Didelė Didžiuma 
Už Roosevelta 4*

Universal Food 
Stores

Lietuvis advokatas, John T. 
Zuris, antradienį išrinktas į 
miesto teisėjus, buvo įvertin
tas labai neprielankiai.

Pagal laikraščių ir Chica
gos advokatų draugijos nuo
mone, adv. Zuris neturi ganė
tinai mokslo ir patyrimo “He 
has not had the reųuisite ex- 
perience to ųualify him for 
office.”

GEROS RŲŠIES 
Išeiginių ir Darbo 

BATŲ

Dar pastaba: Vienas iš sve
čių surado paliktą ploščių, 
kurs buvo paliktas. Butų ge
rai, kad apsimainęs sugrąžin
tų tą ploščių, o atsiimtų savo, 
kurs randasi pas jaunąjį J. 
Malinauską, 4521 So. Washte- 
naw • avenue.

SALOTAI 2
DELICIOUS
OBUOLIAI 4
IDAHO .
BULVES .... 6

2 uncijų 4 
kenai

COMET
RYŽIAI

21 vT° 19c“ pakeliai

Patvirtino “Naujienų’9 šiau 
dinio balsavimo spėjimus

Kliubas sumanė daug 
surengti ir nemažai 
darbų atlikti.

Pirmas žagariečių 
su perstatymu įvyks 
ny, lapkričio 14 dieną 
parengimui bus West Side Hali 
(buvusioj Meldažio svetainėj).

Taps suvaidinta 3 veiksmų 
komedija “Prieš Vėją Nepapū
si”. Režiseris ir svarbiausios 
rolės vaidintojas tai dėdė Vai
tiekūnas. žagariečiai aktoriai, 
taip jaunieji, kaip ir senieji, 
labai patenkinti Vaitiekūno 
mokinimu. Taigi visi tą vaka
rą bukite pas žagariečius.

— R. š.

BRIDGEPORT.—-Dėl nežino
mos priežasties staigiai mirė 
Mary Polusiak, 57 metų, 1230 
West 32nd Street. Jos lavoną 
netikėtai užtiko šeimynos na
riai.

štai Lietuvių Namų Savinin
kų Politikos Kliubas turės sa
vo pirmą balių šeštadienį, lap
kričio 7 dieną, LiUosybės sve
tainėje, prie 14 gatvės ir 49 
court. Balius prasidės 7:30 
valandą vakare.

Įžanga prie durų 35 centai 
asmeniui. Geri kliubo rėmė
jai gali tikietus gauti pas ren
gimo komitetą už dyką. Su ti- 
kietu turės dar progą laimėti 
prizą. O prizų bus daug, ir 
pirmas jų bus $15 vertės.

Šį parengimą remia kitos viep
tos draugijos — Raudonos Ro
žės Kliubas, Lietuvos Kareivių 
Draugystė, Lietuvos Seserų 
Tautiška Draugystė; jos visos 
nutarė kliubo baliuj dalyvauti 
grupėmis. Taipjau nutarė ba
liuj dalyvauti ir Cicero Lietu
vių Kultūros Draugija. Kaip 
matote, kliubas turi gražių tal
kininkų ir jo ateitis atrodo bus 
sėkminga, 
me baliuj 
cicerietės. 
tymo.

Praėjusį šeštadienį, t. y. vė
linu vakare, įvyko Halloween 
parė pp. černauskų namuose 
adresu 3802 West 65 Street. 
Svečių dalyvavo nemažas bū
rys. Vieni iš jų buvo pasirė
dę kostiumais pritaikytais šiam 
įvykiai, o kiti, taip sau, kasdie
niniais drabužiais.

Pp. černauskai svečius gerai 
pavaišino alučiu ir grybais, 
kurių porą svaičių atgal pri- 
grybavo. Svečiai ir viešnios 
linksminosi per visą naktį iki 
aušrelės. Tarp įvairių žais
mių buvo ir dainų kontestas. 
Kontestą laimėjo p. Karoblis, 
dovaną jam įtaikė J. Prusevi- 
Čius, o ją paaukavo čepauskas. 
Konteste dąl^yavo šie asme
nys: Geležinis; \WiP- ir J- Digi- 
mai, Louis V.’ Tiškevičius, J. 
Prusevičius, Karoblis ir kiti.

Iš moterų gražiausia pasi
puošusi buvo p-nia Tiškevičie
nė. parės Dalyvis.

TOMATO JUICE "1
2 No. 1% kenai ■"

1,636
826
703 

1,064 
1,904 
1,502 
1,745

Atšalus orui kai kurie gyvi 
kūnai silpnėja ir išnyksta, nes 
sąlygos jų gyvybei pasidaro 
nebepakenčiamos.

O žagariečių Kliubas, atėjus 
žieminiam sezonui, pasidarė 
dar veiklesnis ir stipresnis, 

vakarų 
kitokių

Vakar buvo paskeltos pre
zidento rinkimų skaitlinės pa
gal Chicagos wardus. Iš tų 
skaitlinių pasirodė, kad lietu
vių apgyventi vvardai atidavė 
didelę didžiumą balsų demo
kratų kandidatui Rooseveltui.

“Naujienų” šiaudiniai bal
savimai, kuriuos “Naujienos” 
pravedė tarp Chicagos lietu
vių, rodė, kad apie 95 nuoš. 
lietuvių balsuos už Roosevel- 
tą. Tų balsavimų nurodymas 
pasitvirtina, pažvelgus į skai
tlines.

Paduoti rezultatai apima 
visus wardų balsus, ne vien 
lietuviškus. Kiekviename iš tų 
wardų, apart lietuvių, gyve
na daug kitų tautų žmonių^ 
kaip airių, lenkų, italų, vo
kiečių, danų, etc. Tarp tų 
žmonių, Landonas turėjo, ne
menką skaičių šalininkų. Bet 
ir tai, sudėjus visus balsus

Little Bo Peep 
. 32 20cj\ UNCl

Tūkstančiai rado paleng
vinimu genantiems ir 

skaudamiems muskulams 
— su keliais išsitrynimais.

PAIN-EXPELLER 
vaisbaženklis Inkaras yra 
naudojamas per 70 metų^

PARADISE MALTED. GRAHAMS

1 t;0 16c■■ pakelis

į daiktą, Rooseveltas lietuvių 
warduose gavo nuo 2 iki 7 
kartų tiek balsų kaip Lando
nas.

štai skaitlinės: '•

15,792 
14,827 
17,094 
14,390
18,556 
18,025 
20,038

Jis pirmas pranešė 
žinią

21,315 
18,913 
22,938 
23,008 
25,492 
20|847 
25,213

11,153 
5,067 
3,896 

. 4,974 
8,864 
3,368 
7,881

12,073 
7,081 
6.130 
6,151 

10,586 
4,683 
9,616

Federalės valdžios agentai 
areštavo Chicagoj tūlą e Niek 
Malos 52 metų. Agentai vijo
si jį iš New Yorko į Los An
geles, o iš ten į Ghicagą. Ir 
turbūt, areštavę, jie išgelbėjo 
Niek Malos gyvastį, ba jį vi
josi taipgi kadaise buvę jo 
draugai, kurie mano, kad jis 
apgavo juos.

UNIVERSAL 
Riekutės ar Puses

PYČES
2 No. 1 kenai

\25cJ

BRIGHTON PARK. — Spa
lio 24 dieną Nekalto Prasidė 
jįmo Panelės švenčiausios pa
rapijos 
Anna 
Malinausku*.

šliubą jiem§> davė kunigas 
Jonelis 3 valandą po pietų. 
Bažnyčia buvo puikiai išpuo
šta gėlėmis.

Vestuvių puotą surengė jau
nojo tėvai, kurie gyvena 
resu 4521 So. Washtenaw

sveikino viens 
, nes dalyvavo tokių, kū

ne nesimatė per ilgus metus. 
Muzikantai buvo geri, jie gro
jo visą laiką iki vėlumos.

Bendrai tenka pasakyt, kad 
vestuvės buvo pavyzdingos.

PILNAS PASIRINKIMAS VYRAMS IR VAIKAMS

Martin’s Vyrų Krautuvėj
3225 S. Halsted St. Dvi Krautuves 6214 So. Halsted St.

$1.98
DYKAI pora

viena
Jei prisiminsit šj skelbimą.

— jvyks —

Šeštadienio vakare, Lapkr.-Nov. 7 dieną
Rengia: JUOZAS IR PRUDENCIJA RACHUNĄI

Bus geri muzikantai, skanus užkandžiai veltui dėl atsilankiusių svečių. 
Visokių gėrimų. Kviečiame visus musų draugus ir pažįstamus atsilan
kyti ir praleisti smagiai laiką. Nepamirškite dienos ir vietos.

AUDITORIUM TAVERN
3137 So. Halsted St. Tel. Victory 6172

Valdžios agentai gaudė Niek 
Malos’ą ryšy su pavogimu iš 
New Yorko bankų Jungtinių 
Valstijų notų suma $2,046,000. 
Vagiliai šias? notas pasišlavė 
sausio mėnesy 1935* metais. Vie
na vagystė padarė žalos Bank 
of Manhattan - $1,456, o kita 
kaštavo United States Trust 
kompanijai $590,000.

Vėliau du asmenys, mėginę 
išleisti pavogtas notas, buvo 
areštuoti Paryžiuje, o devyni 
kiti Jungtinėse Valstijose. Su 
Malos areštuota jau 11 šaikos 
narių. Pasilieka dar tik vienas 
nesugautas.

UNIVERSAL 
SIJOTI E. J.

ŽIRNIAI
2 No. 2 kenai

\25cj
VISUOMET ŽEMOS KAINOS 

X-RAY
Vai.: 8:30 iki 8:30 v. vak.

TEL. HARRISON 0751

Vestuvėms, šokiams, parėms, Bunco ir įvairiems 
vakarėliams. Privažiuoti galima Westem Avė., Da- 
men Avė., Halsted St. iki 18-tos ir Blue Island Avė. 
prie Leavitt Street.

WEST SIDE HOTEL 
WALTER NEFFAS, Savininkas.

2435 So. Leavitt Street
Telefonas CANAL 9585

Ir vėl savaitės užbaiga. Ar
tinasi šventadienis, kiekviena 
šeimininkė šventadieniui ga
mina gardesnius ir įvaires
nius valgius. Perka daugiau 
maisto produktų.

Šeimininkės, kurios kasdien 
skaito Naujienas, mato, kad 
kiekvieną penktadienį 
Naujienose gražus ir 
Universal Food Stores 
tuvių skelbimas. Tame 
me visada telpa geri 
produktų bargenai. Kam tuo
met eiti į kitse krautuves ir 
mokėti brangiau, kuomet šiose 
kooperatyvėse krautuvėse ga
lima gauti gerą tavorą ir dar 
atpigintomis kainomis.

Universal Food krautuvės 
turi nuosavą maisto produk
tų sandėlį. Tavorus perka va
gonais, užtai gauna pigiau, 
todėlė ir savo kostumeriams 
gali parduoti pigiau 
tos krautuvės.

Praeity Cicero lietuviai na 
mų savininkai 
organizaciją 
ment Kliubas. 
lų nesusipratimų 
laikinai yra suspenduotas.

Bet namų savininkai Ciceroj 
buvo ir yra pratę veikti orga
nizuotai įvairiuose savo koloni
jos reikaluose. Taigi, Impro- 
vement Kliubui netekus teisės 
veikti, namų savininkai sutvė
rė kitą organizaciją, būtent 
Cicero Lietuvių Namų Savinin
kų Politikos Kliubą. šis kliu
bas jau dabar veikia ir visuo
se reikaluose veiks ateity taip, 
kaip veikė Improvement Kliu-

Mr. Kupczak, 8509 
naba Avė., prisidėjo 
didelės ir sėkmingos organi
zacijos ir iškilmingas atidary
mas jo krautuvės įvyks rytoj, 
lapkričio 7 dieną.

Patartina šeimininkėms vi
suomet pirkti maisto produk
tus Universal Food krautu
vėse. Ir verta remti tas įs
taigas, kurios garsinasi Nau
jienose.

—Prekybos Žvalgas

PASIKLAUSYKIT
SOPHIE BARČUS

Kas Pirmadienį, Antradieni, 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

CIBULIAI 5 sv. 9c
TONATHAN
OBUOLIAI 4 sv. 25c

’ Kazys Steponavičius, Stepo
navičių radio valandos vedėjas, 
kuris antradienio vakare pir
mas pranešė Chicagos lietu
viams, kad prezidentu antram 
terminui buvo išrinktas Roose
veltas. Jo prograrhui žinias pa
rūpina “Naujienos”.

Steponavičių valanda trans
liuojama iš stoties kas antra
dienį ir trečiadienį, nuo 9:30 
iki 10-tos 'vakare, iš stoties 
WSBC.

VAIKŲ $4 4Q
SKRYBĖLĖS ........ ......: ■

KAKLARYŠIS DYKAI 
jei prisiminsit šj skelbimą

METINIS BALIUS
— Rengia —

Ciceros Lietuvių Namų Sav. Politikos Kliubas 
šeštadienį, Lapkričio 7 d. 1936 m.

LIUOSYBES SVETAINĖJE 
14 Street ir 49th Court, Cicero, III.

Daug Laimėjimų su jžangos tikietu. Pirma dovana — $15.00 vertes. 
ORKESTRĄ RHYTHM ACES

ŠOKIAI PRASIDĖS 7:30 Vai. Vakaro. ĮŽANGA 35c.
KVIEČIA VISUS KOMITETAS.

Spalio 26 dieną įvyko ant- 
suorganizuotos 

lietuvių dailės draugijos susi
rinkimas 
bute 
gražus menininkų būrelis.

Nustatyta draugijos tikslas 
ir išrinkta laikini valdininkai: 
pirmininkas Vytautas Beliajus, 
vice-pirm 
tininkė p-lė B. Balickaitė, iždi
ninkas A. Mosgeris, o pirmieji 
nariai, ku*rie žinomi kaipo 
“Charter Members”, yra Ed
vardas šmotelis, Aleksas Ger- kitą, 
chus, Antanas Skupas, p-nia1 " 

( Skupiėnė, Antanas Yuknis, An
tanas Gedroic, p. Liutkevičius ir 
Mikas Šileikis.

Sekantis .draugijos susirinki
mas įvyks lapkričio 8 dieną. 
1:30 valandą pppiet adresu 
5657 So. Sangamon Street, šis 
susirinkimas duos vardą drau
gijai. Vardas bus parinktas 
kontesto forma ir laimėtojas 
jo taps priimtas į draugiją be 
mokesčio. Prisirašymas kaš
tuoja vieną dolerį.

— Zereni.

Puikus — be kaulų Rūkyti 

KUMPIUKAI sv. 35c 
CHICKEN ROLL
DEŠRA 
yEAL
SAUSAGE .... sv. 23c 
MINCED
KUMPIAI

r RINSO x
1 C. IŠPARDAVIMAS

DIDELI PAK. 190 
. REG. PAKELIAI

ABUDU

UNIVERSAL

PAWEXPELLER

MILNUT 
MILKAS 

3 aukšti 
kenai

SELKIRK BARTLETT
GRUŠIOS

2 ,Na 1 -25c “■ kenai —

UNIVERSAL , 
C O C OlA

1 svvaro 10c kenas w
■ f

LITTLE BOY BLUE
LOZURKAS
2 Už 17c 

f

\17cj
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MUZIKOS ŽINIOS
t

Ražo NORA

“Mokslas, ir menas priklauso 
visam pasauliui ir prieš juds 
nyksta tautystės barjeras”. 
Klausiate, kas tą pasakė? Na
gi tai buvo Goethe, vokietis. 
Bet jis gyveno seniai, seniai...

Muzikos Centras 
Kaune

’ Lietuvos švietimo Ministeri
ja užpirko Kaune sklypų žemės, 
ant kurio ateinančiais metais 
manoma statyti ramus, kurie 
talpins konservatoriją, radiofo
ną ir koncertų salę. Tai bus va
dinamas muzikos centras, 
rias nė kiek neatsilieka 
New Yorko.

Kati-
nuo

Valstybės Opera
Lietuvos Opera didina 

repertuarą ir jau šį sezoną, ku
ris prasidėjo tik su 15 d. rug
sėjo, suspėta pastatyti kelios 
premjeros ir keli atnaujinimai, 
kas padarė operos sezoną ypa
tingai įdomų. Paskiausia prem
jera buvo vienas Donizetti po
puliarių kurinių, opera “Don 
Pasųuale”. šią operą pirmą kar
tą statė Paryžiuje 1843 metais 
ir New Yorke 1846 m. Kauno 
pastatyme dalyvavo p. Karde
lienė, pp. Kutkus, A. Sodeika 
ir kiti. Dirigavo svečias, buvęs 
Berlyno operos vyriausias diri
gentas, P. Breizach’as. Premje
ra praėjo su dideliu pasiseki
mu.

savo

Chicagos Simfonijai 
46-ti Metai

Po vasaros atostogų, praleis
tų Austrijoj ir vėliaus Wiscon- 
sino miškuose, pasilsėjęs1 ir pil
nas atnaujintos energijos Dr. 
Frederick Stock pasirodė estra
doj šviesios ir naujai atremon
tuotos Orkestrą Hali svetainės 
15 d. spalio, atidarymui 46-to 
meto Chicagos Simfonijos Or
kestras veikimo ir jo 32-trų me
tų kaip vedėjo šios organizaci
jos. Orkestrą šįmet yra padidin
ta iki 97 narių.

Yra daugiaus nei priimnas 
dalykas pastebėti vis didėjantį 
skaičių j audimo besilankančio j 
simfonijos koncertus* šis gal 
yra rezultatas jaunimui teikia
mų koncertų, kuriuos Dr. Stock 
taip pasekmingai vedė per kelis 
metus. Bet nežiūrint kokia 
priežastis, pastebėtina tas, kad 
daugiaus jaunimo reguliariai 
lanko simfonijos koncertus kas 
sezonas.

Tuo tarpu General Motors ir 
Fordo simfonijų orkestras jaU 
pradėjo savo žymias Sekmadie
nio vakaro koncertų serijas per 
National Broadcasting ir Cd- 
lumbia Broadcasting sistemas.

Didžioji Philharmonic orkest
rą turės kelis, pasauliniai žy
mius, naujus vedėjus Šį metą, 
t’-as joseph Barbirolli bus pir- 
mag jų, kuomet koncertai pra
sidės sekmadieni, lapkričio 8 d., 
trečią valandą popiet ir tęsis 
ištisas dvi valandas. Programo 
tarpais rimti muzikos Žittbvai 
aiškina prasmę programo kuri
nių j kompozitorių gyvenimą, 
eic. Kas nesinaudos proga pa
siklausyti ir pasimokinti iš šių 
muzikos perlų, “well, it iš just 
too bad..i”

Bostono simfonija savo penk
tame metiniam radio programe 
duos 21 koncertą, pradedant su 
19 d. lapkričio.

vieno muzikos mylėtojo dainų 
rinkiniui.

Petras SarpRliUš turi parašęs 
daug gražios muzikos, bet ja 
iki Šiol turėjo malonumo nau
dotis tiktai keli jo artimi drau
gai, ir gaila, kad neatsiranda 
budai išleidimui šios kūrybos, 
taip kdd ja galėtų naudotis di- 
deštiis skaičius dainininkų, 
džiaugtis ja platesnės minios 
žmonių* - •

Svarbios Sukaktuvės 
Lapkričio Mėnesyje

TschaikoVskis, vienas žy
miausių Rusų kompozitorių, 
mirė Petrograde (tada Peter
burge) 4 d. lapkr. 1893 m. 
šiandien nė Vienas 1 geresnis 
simfonijos koncertas, nė radio 
programas neApsieitia be šio 
kompozitoriaus kurinių. Kas gi 
nežino jo ”
rą”, o iš operų 
Oniegiiias” ?

1812 metų overtiu- 
jo “Eugenijus

UO- 
per

Kiek Lietuvių Naudojasi 
Progoms Klausytis 
Simfonijos?

Kalbant apie simfonijas, 
lųs pasekėjai šios muzikos
radio ras šį metą labai atmin
tiną. Keturios žymiausios! Ame
rikos orkestras — New York 
Philharmonic, Chicago, Phila- 
delphia ir Bbstori Symphony— 
visos bus ant taip vadinamo 
nuo Atlahtiko iki Pacifiko 
krantų “network” reguliariai, 
pradedant su. pradžia šio mėne
sio.

Chicagos City Operos 
Atidarymas

31 d.- spalio uždanga pasikė
lė ant Chieagos City Operos 
šešių savaičių sezono, su ope
ra “LaFiamma” — Resphighi 
parašyta. Pernai premjeroj šios 
operos dalyvavo musų lietuvai
tė Helen Bartush. Šiemet ope
ros perstatymai eis pirmadie
nio, trečiadienio, penktadienio 
ir šeštadienio vakarais ir Šešta
dienio popiečiais.

Šio Sezono programas žada 
būti gan įvairus. Daugybe at
mainų randasi artistihiam per
sonale ir tėmytinai nematyti 
musų lietuvių dainininkų var
dų, kurie radosi šios įstaigos 
artistų sąstate pėr pastaruosius 
du metus.

SUSIRINKIMAI pvas Sas- 
Ž^Bdarbų

■4Mb
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Lietuvių Vakarinės žvaigždės Pašelpos Kliubo mėnesinis susi
rinkimas įvyks penktadienį, lapkričio 6 d. 8 vai. vak. J. 
Petrausko svet., 1750 So. Union avė. Visi malonėkite at
vykti. —B. J. žolynas, sekr.

Joniškiečių Labdarybės ir Kultūros Kliubo reguliaria mėnesinis 
susirinkimas įvyks sekmadieny, lapkričio 8 dieną, pono J. 
Juškos svetainėj, 2417 W. 43rd street, 1:30 vai. po pietų. 
Visi kliubo nariai kviečiami pribūti, nes yra svarbių reika
lų apsvarstyti. —B. Vaitekūnas, nut. raŠt.

Illinois Lietuvių Pašalpos kliubas laikys mėnesinį susirinkimą 
penktadieny, lapkričio 6 d., Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 
3133 S. Halsted St., 7:30 vai. Vakare. Visi kliubiėčiai kvie
čiami būtinai atsilankyti, nes bus rinkimas darbininkų 
kliubo metiniam baliui, kuris atsibus lapkričio 28 d. Chica
gos Lietuvių Auditorijoj;1 taipgi yra kitų svarbių kliubo 
reikalų. —A. Kaulakis, rašt.

Rokiškėnų Kliubo susirinkimas įvyks penktadienį, lapkričių 6 
dieną, 8 valandą vakare p. Micko krautuvėj, 4146 Archer 
avenue. Visi nariai kviečiami atsilankyti ir atsivesti nau
jų narių įrašyti J kliubą. —A. V.

Jaunų Lietuvių Amerikos Tautiškas Klltibas laikys mėnesinį 
susirinkimą šį vakarą 7:30 vai. vakare Lietuvių Auditori
joj, 3133, S. Halsted St. Visi nariai kviečiami būtinai atsi
lankyti, nes bus daug komisijų raportų kaslink pagerinimo 
kliubo. —S. KutieVičia, rašt. ,

Dr-stės Susiv. Brolių ir Seserų Lietuvių paprastas susirinkimas 
įvyks sekmadienį, lapkr. 8 d., 2 vai. popiet, Dievo Apveiz- 
dos svet. Prašome visus atsilankyti, nes yra svarbių rei- 

* kalų aptarti*
Teisybės Mylėtojų Draugystės mėnesinis susirinkimas įvyks 

nedėlioj, lapkričio 8 d., Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 31Š3 
So. Halsted St*, 12 vai. dienos. Nariai-ės, kurie ešatė iš
braukti nuo praeito susirinkimo, bet iki šioliai pasilaikėte 
geram sveikatos stovy, šiame susirinkime galėsite užsimo
kėti be jokio trukdymo iš valdybos pusės. —St. Niarkis.

1. S.

PARENGIMAI
-------------------------------- Uu' ... . ■ -------------------  
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Cicero Lietuvių Namų SAVirtihkų Politikos Klitibas tutėš Tai
kos Balių Šeštadieny, lapkričio 7 dieną, tiuosybės svetai
nėje, prie 14 g. ir 49 ert* šiame parengime bus gera pro
ga išlyginti nesusipratimus, kurie kilo laike rinkimų. Bus 
gerų taikytojų ir magaryčių. Taigi atsilankykite j parengi
mą 7:30 valandą vakare^ Jžangos bilietai Už dyką pas ko
mitetus ir 35c priė svetainės durų. •

*

Kompozitoriaus Žilevičiaus 
Knyga Apie Česlovą 
Sasnauską

Neseniai turėjau malonumo 
gauti, paties aUtoriąyus autogra
fuotą 
naus
apžvalga ir 20 metų (1916— 
1936) numirimo sukakčiai pa
minėti leidinys, kurį paraše 
Juozas Žilevičius, vienas musų 
rimtųjų muzikos kūrėjų, ir iš
leido Jonas Brundza, irgi mu
žikas.

Kadangi šio pobūdžio litera
tūros labai mažai randasi pas 
lietuvius ir tankiai susiduri su 
reikalu painformuoti ne tik lie
tuvius, bet ir svetimtaučius sU 
gilesne informacija liečiančia 
lietuvius muzikos kūrėjus, jų 
darbus ir taip toliau, tai su 
džiaugsmu talpinam šią p. Žile
vičiaus patašytą knygą musų 
muzikalinės literatūros tuftų 
skryniom pasitikėdami greitu 
laiku sulaukti daugiaus pana
šios literatutos.

Visi schorai| iri. šiaip atskiri 
dailės mylėtojai turėtų įsigyti 
šį p; Žilevičiaus leidinį, kad pa
žinus gyvenimą it darbus kūrė
jo tų višiehis žinomų ir visų 
mėgiamų dainų, kaip “Karvelė
lis”, . Siuntė Mane Motinėlė”, 
“Tu Mano Motinėlė”, “Užmigb 
žemė”, “Kur Bėga Šešupė” ir 
daug, datlg kitų.

Petro Sarpaliaus 
“Dainutė”

Kita naujiena, kuri daininin
kams taipgi thretų suteikti di
delio malonumo, tai ta, kad mū
šų pačių Pettds Sarpalius, ku
rie yra parašęs visą eilę origi
nalių ir įvairių dainų taip šolis- 
tattišį kaip ir chorams, yra su
taisęs daugybę liaudies dailių 
(rinkinį; kurių jisai turi benfe 
vieną didžiatisių Amerikoje ir 
šįoftus diėnbihis atspausdino 
aprybotą skaičių vieno jo labai 
mėgiamų kurinių vardu 7<DaL 
nUtė” (žodžiai Vanagėlio). Ši 
daina yra' parašyta vienam bal
sui, ir Visi tie, ktirie jau gir
dėjo šį kurinį, atitinka, kad jis 
talpina tą Petrb Sarpaliaus pa
žymėtinai švelnią, nuoširdžią 
ir viliojančią melibdiją su įdo
miu piapo akompanimentu ir 
kad bus naudingu indėliu kifek

&

Mendelssohn, būdamas jau
nutis, tiktai 17 metų, parašė 
stebėtinų kompozicijų, svar
biausia kurių bhvU oVertiura 
Vidurvasario Nakties Sapnas”, 

ktirihys tokio sdbrendimo ir 
puikios Vilionės, su kUriUotn nė 
vienąs kitas kompozitorius to 
amžiaus niekados negalėjo su
silyginti. Jis taipgi parašė daug 
simfonijų ir choralų, dėl kurių 
jis ir buvo daugiausia žinomas. 
Mendelssohn’as mirė Vokietijoj 
4 d. lapkričio 1847 m.

'C ' : . '.

Ceasr Franck, fraiicuzas, pa
dalindavo savo laiką tarp gro
jimo vargonų, mokinimo ir ra
šymo muzikos. Baraše nenąažai 
simfonijų, pratorijų, yafgd- 
iiarns kurinių, operų ii* simfo
ninių poemų. Franck mirė Pa
ryžiuje 9 d, lapkri 1890 m.

Christoph' Gllick, gimė Bohe
mijoj 1714 mėtuose, mirė 15* d. 
lapkr. 1787. Buvo vienas svar
biausių 18-to ?!i šimtmečio kom
pozitorių, refdrinatorius operos 
ib pirmas tikrai garsus vardas 
tarp taip vadinamų moderniš
kos operos rašytojų. Gluck’o 
opera “Orfeo” 'buvo pastatyta 
naujoj formoj praeitą pavasarį 
Metropolitan‘'Op eroj/ Solistai ii? 
choras sėdėjo, ir dainavo iŠ or
kestras parterio, kuomet bale
tas buvo scenoje ii* išreiškė 
veiksnią pantomymiškai. šiame 
pastatyme svarbiausią rolę dai
navo Ona katkauskaitė.

Paderewskis gimė Lenkijoj 
18 d. lapkr* 1860 m. Jis, geriau
siai žinomas už jo stebėtiną 
piano skanibitiiinų ir kompozici
jas. Neseniai vaidino pirmoj fil
mo j, kurią gamino rodos Ang
lijoj-

Schilbertas mite Viennoj 19 
d. lapkr. 1828/: jis parašė dau
gybę muzikos, dainų, simfoni
jų, etc. Kasgi nežino jo “Nė- 
baigtoš Simfonijos”, jo Milita- 
rio Maršo abba jo Serenados?

' &
“Trisdešimt penki metai at

gal žmogus turėjo atsiprašyti- 
už tai, kad jis buvo muzikas ■— 
ir bdVb sltalfothas, kad jis 
visai tvaikus protiškai, bety da
bar nė OxfoTd‘o, nė Cambridgė 
universitetuose aš neturiu da
ryti nė mažidUšio atsiprašymo 
už tą, kuom esu”, pasakė pro
fesorius Pebcy Buck. Laikai 
visgi mainosi. -

Kebli motinos 
padėtis

Neseniai teismas davė škiry- 
bas policininkui Thomaš E. 
Peters ir jo žmonai Ruth Pet- 
ers. Teismas taipgi pavede 
jųdviejų dukteris, Jacąualine 
12 metų ir Arlene 9 metų, tė
vui globoti. Bet mergaitės pa
bėgo iš tėvo namų it sugrįžo 
pas motiną* Jos taipgi pareiš
kė, kad ir vėl sugrįš pas mo
tiną, jeigu tėvas jas atsiims. 
Tokiame atsitikime mergaičių 
motiną gali nubausti teismas 
už davimą dukterims prieglau
dos. Gan kebli motinos padė
tis.

Mokyklų klausimas 
rupi gubernatoriui
Illinois valstijoj yra apie 

15,000 mokyklų apskričių. Kai 
kuriose Vietose, ypač rečiau 
apgyventose, teikimas apšvie- 
tos vaikams yra praščiau pa
statytas, negu didesniuose mies
tuose. Gubernatorius Horner 
pareiškė, kad jis dės pastangas 
išleisti įstatymą, kurs sutver
tų valstijos apšvieios tarybą, 
šios tarybos užduotis bus rū
pintis tikslesnei švietimo rei
kalų priežiūrai* Be to, guber
natorius pareiškė, jis dėsiąs 
pastangas daugiau fondų skirti 
valstijos mokyklų reikalams.

Automobilistams pa
tikrinti stotys

f r1* *t

.Atdidaryta vėl automobi
liams patikrinti stotys. Polici
jai įsakyta įspėti automobilis
tus, kad jie privalo turėti sau
gumo stikerius. Pasak Edwar- 
do J. Gprman, laisnių komisio- 
nieriaus padėjėjo, dar vis ran
dasi Chicagoj 75,000 automobi
lių, ktirie neturi reikiamų sti- 
kerių.

Traukinys užmušė 
automobilistų

Lietuviai ir lietuvai
tes naėme leidinius 

Vedyboms
v*.

Do-

tikę lietuviai ir lietuvaitės iš 
siemė laisnius (leidimus) 
dyboms:

Jacob Werner 19 m. ir 
rothy Buttis 17 m.

Vincent Supinski 24 m. ir Do- 
rothy Wagner 22 m.

Dominic Gestout 27 
Bernice Bodkin 25 m.

joseph Jablonskį 25 
Dorothy Blume 23 m.

Walter Vaitekaitis 22 
Florence Trenka 19 m.

Akiniai ant Kredito
*1.00 įmokėti

Dr. R* J. Berkovitž
3505 S. Halsted St.

Tel. Varis 3565
Visą darbą garantuoja 

bengus dublikuoja-freimus pataiso
—.......... .... ... ..................................................................... .U .b...................... .fai

Greitasis Burlington geležin
kelio traukinys—streamlinėr— 
smogė Auroroj trečiadienio Va
kare į aUtėmdbilĮ’ kuriuo per 
bėgius važiavo įFred Simms, 36 
metų juodveįdis.

Traukinys, VažiaVęS 90 my
lių valandoj greitumu, perkirto 
autombbilį į dvi dalis. Veną 
jų numėtė į ,tfbširię piušę kokius 
šįmtą pėdų, kitą dalį bloškė 

garažą, .pramušė jo sieną ir 
išmetė į gatvę kokius šimtą, pč-! 
dų toliau? nUo gąraŽO. žmogus 
tapo .sutijiužkhtas. V"

m.

m.

ir

ir

m. ir

MMNMėthip* *
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HOSPITALS
SVEIKATOS KLINIKAS 

Kompetęiitiški gydytojai, o nė »tu- 
dentai, teikta patarnavimi.

Išima tanelius. Ekzaminuoja akis, 
priskiria stiklus. Medikais ekžami- 
nacija Ir gydymas. LigoninSa gydy
mas arba namuose. Raudongyslės 
gydymas įšvirkštimu, kyla ir vari- 
cose veins. ___ _

DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 South Kedzie Avenue 

TeL Latfndale 5727.

• KR AUSTYTO J Al — 
MOVERS

JULIUS WELICHKA
. Pigiausias lietuvis perkraustyto- 

jas ChiėagOj, nfedftro skirtumo kaip 
toli diėtių Ar naktį, priimu bėfius 
rakandus už darbą, pristatau ang
lis, kas kokias nori. Reikalui atėjus 
pašaukite tel. Republic 3718.

2507 West 69th St.

*

CONRADAS
PHOTOGRAFAS 

420 West 63rd Street 
Jaunavedžiamš duoda $5.00 gražia 
dovaną. Modemiškų Vestuvių Pavei
kslų tuzinas $12.00.

Tel. Enrlewood 5883—5840

Nė laiko, nė pinigo ir nė 
pastangų nepaisoma, saugo- 
jant neįkainuojamą Old 
Golds Cigaretų labiau-su- 
švėliiintą šviežumą.
I. ii  f      ...„„Ą—, , , n,

• AUTOMOBILIAI IR 
AUTO MEKANIKAI
šiame skyriuje skelbiama tik tie 

automobiliu pardavėjai ir auto me- 
kanikai, kurie kiekvienam užtikrina 
teisinga patarnavimą ir geriausia 
pataiso automobilius. \

Milda Auto Sales
. Vienintelis- lietuvis • pardavėjas Buick 

ir. Pontiac automobiliu. .
DOMININKAS KURAITIS

806 West 31-st Street
Vlctorv ’ 1696 x

• ANGLYS—COAL

Pocąhontas Mine Run jScreened 
5 tonai ar daugiau $7.40 tonas 

Smulkesni $7.15 tonas.

TU. atMlSMC z MG*' .

PHOTO STUDIOS
Baiiis Studio 

VISOKS FOTOGRAFISKAS 
DARBAS ATLIEKAMA

3200 So. Halsted St*
Calumet 4258 — Res. Yards 5034

i ■ . -- ■   i - r ~j~’

• RESTAURANTAI
Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

• Tel. Victory 9670.
i i u

Salutaraa Drug & 
Chemical Co.

Salutaro Bitetiš yrft vienai iŠ ge
riausių Bitetią kę šiandien randasi 
ant marketb'. Jis Šihomftš kaipo ge
tą gyduolė dėl vidurių ar kitų ne
smagumų. ’ Plačiai yr& patdUodatrtas 
aptiekose ir vaitoja 
geras gerti su degtine ir be degtifi~w. 
Reikalaukite visi ir visados Sanita
ras Biterio. Pašaukite telefonu 
Canal 1133.

639 West 18th St. 
CHICAGO, ILL.

• TAVERNOS

KAZIMIERAS .. RAKAUSKAS, 
Sodus, Mich*

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Lapkr. 4 dieną, 1:45 vai. ryto, 
1986 m., sulaukęs 54 m. amž., 
gimęs Vaiguvos, parap., Šiau
lių apskr.

Amerikoj išgyveno 33 metus.
Paliko dideliame v nuliūdime 

2 dukteris Stepaniją ir Bro- 
nisę, du mylimus sūnūs — 
Charles ir Filiph, Žentą Antri
ną KataUską, matčią Marijoną 
Rakauskas, švogerį Boleslovą, 
švogerką Mortą Navickus, anū
kę Stepaniją KdtaUšką ir 
daug kitų giminių it pažįsta
mų.

Kūnas

PIRKITE ANGLIS DABAR 
CHERNAUSKAS COAL CO. 

1900 S. Unon Avė. Tėl. Canal 2183

• RANKDARBIAI— 
FĄNCY GOODS SHOP

Auburn Fancy 
Goods Shop

Mes darome hemstitehing. . 
8108 SO. HALSTED STREET• BEAU^r SHOPŠ 

—Grožio Salonai
Estelle’s Beauty Shop

Jos. Jacikas Tavern
Pranešu visiems draugams ir pažįs
tamiems, kad esu Tavern biznyje. 
Musų užeigoje visados randasi geros 
rūšies degtinė, vynas, Ambtozia alus, 
cigarai iy cigaretei. Žuvis penkta
dieniais. veltui it muzika šeštadie- 
nuis* Užprašomu visus draugus ir 
pažįstamus atsilankyti i musų nau
ja užeiga.

jos; & PAULINA JACIKAI, 
Savininkai

6556 S. State St. tek EngleWood 2792
- ■ - ■ — —■ ............ ...........

Golden Gate Buffet
GerlaUsiofi riiiies. degtinė, vynas, 
Pabst Blue Ribbon: alttš it cigarai. 
Penktadieniais žuvU VSlttti. Muzika 
it maridagus patarnttVIkįAA*

RAPOLIS BubRtKAS ir 
MACR VAtlNduB, 

savininkai.
Tel. Latayette 4296 
4070 Archer Avej

teiil'i Į ii' M.M*—i*.* .............—-

21-st
903 W. 35th St. 

Permanant $2.50 
iki _____ .... $5.00
Permanent be ma
šinos ___  $5.00
Shampoo ir Sudė
jimas     85c 
penkt., o šešti 50c 
Plaukų DAŽY
MAS’.....,.. $2.50 
.Visas darbas ga

rantuotas.
Dėl sutarties pa
šaukite telefonu: 
BOUlevard 7459 

* MISŠ. ESTĖLLE SLOTKUSŠarvotas randdši 
w . . J W. 63rd /St.

Laidotuves įvyks šeštadienį, 
lapkr. 7 dieną, 8;30 vai. ryto 
iš koplyčios į Gimimo Paneles 
šv. parapijos bažnyčią, kurio-, 
je atsibus gedulingoj pąmšd- ‘ 
dos už vėliortio sielą, o istftn 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapinės.

Viši A; A. Kafcimiėrd Ra
kausko giminės, draugai ir pa
žįstam! esąt nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

v Nuliūdę liekame, 
Dukterys, sunai, žentas, marti, 

anūke ir gimines.
f--.-;; Laidotuvėse natarnauja laid. 

ditektorihs J. F. Radžius, tėl. 
Ganai

Į ..................  1
““““ 1 vu“

LOVEIKIS
... KVIETKIN1NKAS , 
Gslčs Vestuvėms. BaiiHetaml

st
Tel. BOUlevard 7SH

UihH.Ii >11 *lm.7l.<iiiU .... ...
-."U.- ■ ■ ■

ILaidotuvių Direktoriail

p JUOZAPAS A
tUDEIKIYL IR TĖVAS ll

REPttblie 8340

> ..........

Stoikai ir kiti šilti val
giai. Blue Ribfeoti Pabst alus, viso
kios gėtos rtjŠieš degtinės ir savi
ninko vardu A. Stukas Tdny’s Pri- 
vate Stock degtinė ir cigarai. Sa
vininkai—

ANTANAS IR AŲNES STUKAI 
701 W. 218t Place 

Tel. CANAL 1642.

North Roseland 
' Liąuor Store

Pranešu visiems draugams ir tau
tiečiams, kad esu naujame bizny— 
LiguDr Store, kttr yra didelis pa
sirinkimas įvairiausios ryšies degti
nės, Vyno ii? alaus. Reikalui pri
ėjus neįižmirškite musų degtinės 
sandėlio, gausite gerą degtinę už 
prieinamas kainas.

10314 So. Mičhigan Avė. 
Tel. Commoddre 1946

įame bizny—
didelis pa-

„ 1 — !■■■■ —■!■■■ „ 
GERB. Naujieną įkaityto
jo! ir įkaitytoji! t prašomi 
pirkinių reikalas eiti Į tau 
krautuve., kurio, ekeibiaai 
Naujienose.



NAUJIENOS, Chicagę, III.

24 Metų Jaunuolis'Nepasisekė apiplėš
ti lietuvio krautuvę

Penktadienis, lapkr. 6, 1936
a
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kreipėsi pas policiją pagalbos

viri
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Du piktadariai užpuolė prie 
Archer ir California

Business Service
Biznio Patarnavimas

COAL 
Anglys i

PATYRUSI mergina namų dar
bui—savas kambarys Lavatory — 
$8.00. Rerefencas. Midway 0333.

Automobilis įvažiavo į 9* KUP 
sto mašiną Bridgeporte ’

Mezgimo Dirbtuvės 
—Knitting Mills •

REIKALINGAS vyras farmos dar
bams, $15 i mėnesj, kambarys ir 
užlaikymas, tik ne girtuoklis. Ed. 
Witko, 140 State Road, Dowagiac, 
Mich.

RENDON karštu vandeniu apšil
domas kambarys prie mažos šeimy
nos. Gera transportacija. 4024 So. 
Maplewood Avė. pirmos lubos.

REIKIA janitoriaus pagelbininko 
laikinam darbui. Kreiptis tuojau;

4939 Broadway užpakaly.

policijai vakar 
atsitikimą.

2734 Archer 
apysenis žmo- 

55 metų

MERGINA bendram namų dar
bui, apsibūti; Wolf, 3649 Fifth Avė. 
Van Buren 7752.

Sumušė Ir Apiplėšė

PARSIDUODA namas su tavernų 
ir rooming house, biznis išdirbtas 
per daug metų, savininkai apleidžia 
miestų; už teisingų pasiūlymų par
duosiu. 2230 Blue Island Avė.

RENDON ruimas vaikinui su ar 
be valgio. Su visais patogumais. 
Antras aukštas. 3243 So. Union Av.

ANGLYS!
AUGSTOS

Mine Run ......... 
Lump or Egg . 
Screenings

PARSIDUODA kampinis-biznio 
1‘otas Marąuette Parke—58x125 . pė- 
dų už mažiau kaip 1/3 jo vertės 
kiek kainavo. Kreiptes į 2608 West 
47th St. Mr. Miksys.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

REIKIA merginos ar moters ben
dram namų darbui, miegstančios 
vaikus, $7.00 pradžiai. Mansfield 
8287.

rią ir pradėjo plėšti 
rubus. Ištrukusi iš 
užpultoji ėmė šaukti 
ir pasileido bėgti, 
užpuolikas dingo:

Jis buvo apie 25 metų am
žiaus, vidutinio aukščio. Dėvė
jo juodą kepurę, rudą paltą. 

' Plaukai atrodė šviesus.

Didelis Išpardavimas
DABAR EINA

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

Dį^įįų pasirinkimas vyriškų rūbų pas

PAUL LEASES
South Halsted Street

(Prieš 84th Plaee) ...

Keistas įvykis Bridgeporto 
alinėje.

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

REIKIA PATYRUSIŲ moterų 
skudurams sortuoti. Lincoln Iron 
and Metai Co.» 6423 So. Wentworth 
Avenue.

Business Chances
Pardavimui Bizniai_______

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

4633 So. Rockwell St. j

PARSIDUODA tavernas — gerai 
išdirbtas biznis, arti Lietuvių salė, 
Booths ir stalai. Geri fikčeriai. Pri
einama renda, kreiptės 8147 South 
Halsted St.

REIKIA patyrusių shearmanų ge
ležies skrapų yardui. Archer Iron 
and Metai Co., 3446 W. 51st St.

Help Wanted—Male-Femalė 
________Darbininkų Reikia

VISŲ rųšiiį darbai — vyrams ir 
moterims—ofisų, hotelių. jstaigų. 
Geros algos. Taipgi dirbtuvių dar
bai, patyrusioms ir ne. Wabash 
Employment, 20 East Jackson.

Furnished Rooms
REIKALINGAS apšildomas kam

barys dėl vaikino, butų geistina, 
kad pagamintų vakarienę. Praneš
kite laišku, 1739 So. Halsted Street 
Box 536.

IBM

PARSIDUODA Barber Shop pi
giai, geras biznis, gera vieta. Savi
ninkas apleidžia miestą, atsišau
kite Martin Barber Shop, 617 Custer 
Avė., Evanston, III- Savininkas gy
vena užpakaly.

—O— 
STOGDENGYSTfi

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted St. 

Victory 4965

Neapsirikite — šviežam 
cigareto rūkymas yra ge
resnis—šviežus Old Gold su sa

vo originaliu labiau — sušvel
nintu gerumu.

Kad apsaugoti tą retą rinkti
nio derliaus tabaku kokybę, kiek
vienas Labiau-Sušvelninto Old 
Golds pakelis yrą suvyniotas į 
dvi Cellophane eiles. Kiekvienas 
trupinėlis to turtingo skonio 
kiekvienas to žavinčio kvapsnio, 
pūstelėjimas, čia yra užpečė- 
tytas.

Nė garo šiluma, nė drėgmč, 
sausra ar kitas kokscigaretų pa- 

RINKTINIO DERLIAUS TABAKAS padaro juos LABIAU - SUŠVELNINTAIS
2 EILES, dvigubo “CELLOPHANE”, palaiko juose DIRBTUVES - ŠVIEŽUMĄ

Atėjęs J Alinę Pa
prašė Vandens Ir 

Krito Negyvas

Sekmadienį Įvyks 
“Vilnies” Koncertas

BRIDGEPORT.
Bujadonis, 2716 Archer ave
nue, pasakojo 
apie šį įdomij

Į alinę, ties 
avenue, atėjo
gus. Atrodė apie 
amžiaus. Priėjęs prie baro pa
prašė savininkės, J. Moffet, 
stiklo vandens. Taipgi papra
šė pavelinimo atsisėst ir pa
silsėti.

Vos ištaręs tuos žodžius, ne
pažįstamasis krito ant grindų. 
Kol alinėj buvę žmonė spėjo 
prie jo pribėgti, žmogus bu
vo negyvas.

Ir Bujadonis tuo laiku bu
vo viduj.

Policija kūną nuvežė į ap
skričio ligoninę. Vėliau pasi
rodė, kad tai buvo vienas 
Thoinas Baker, 2623 Stark 
avenue.

Sekmadienį, lapkričio (Nov.) 
8 d., Sokolų svetainėj įvyks 
“Vilnies” dienraščio koncertas. 
Dalyvaus meno spėkos kaip vie
tos, taip ir iŠ kitur.

Iš Shenandoah, Penn., spe
cialiai atvyksta mainierių kvar
tetas. Jis plačiai žinomas ry
tuose kaipo sugabių dainininkų 
grupė. St. Kuzmickas, narys 
kvarteto, yra geras solistas, 
balsas tvirtas ir malonus.

Dalyvaus sekami solistai: 
Dauderis, D. Kvederienė, 
Kenstavičienė, Diego Rosa
Angelinas Jr. šoks ispaniškus 
Šokius. Be to, dalyvaus jaunuo-r 
lių grupė, moterų trio, ir gra- 
nadierių trio, LKM choras, L. 
D. Aido choras ir daugelis ki
tų. Vadinasi, koncertas meno 
žvilgsniu bus turtingas ir įvai
rus.

Chicagos ir apielinkės lietu
viai atsilankę koncertan galės 
smagiai praleisti keletą valant 
dų. Reporteris (Sp)

Automobilio Sužeistas 
J. Bogitich

BRIDGEPORT.—Prie 32-tros 
ir Halsted gatvių šios savaites 
pradžioje buvo sužeistas lietu
vis Jonas Bogitich, 5105 South 
Lowe avenue. Jį užgavo vie
nas Stanley White, 22 metų 
jaunuolis, kuris gyvena adresu 
3236 South Emerald avenue. 
Pagalbą sužeistąjam suteikė St. 
Paul ligoninė.

3427

(Tik dvi moterys lai
mėjo

Tik dvi moterys kandidatės 
iš penkiolikos laimėjo Illinois 
valstijoj praėjusio antradienio 
rinkimuose. Viena jų yra Ber- 
nie T. Van Der Vries iš mies
telio Winnetka, o kita Lottie 
Tolam O’Neil iš miestelio Dow- 
ners Grove. Abi tapo išrink
tos į valstijos legislaturos at
stovų butą republikonų sąrašu.

Marė patraukė du durnu
ir SUSTOJO

Sužeistas Automobi 
lio Nelaimėje

BRIDGEPORT. f-24 metų 
jaunuolis lietuvis fiziškai nu
kentėjo, kai čia susidūrė du ke
leiviniai autęmobiliai. Nelaime 
įvyko prie 31-mos ir Union gt. ■ ■ ' ‘ • . .. s , '

Sužeistasis yra Charles Hor- 
bin, <2892 Emerald avenue. Jis 
važiavo kartu su O. Kupstu 
nuo 3350 Lituanica avenue. Į 
juęs įvažiavo automobilis, kurį 
valde vienas William Bogilia, 
2940 Poplar avenue.

Horbinui buvo perskelta gal
va ir sukapotas veidas.

J. Grigaliūnas nelaimėj
T0WN OF LAKE. — Prie 

46-tos ir Ashland avenue susi
dūrė du automobiliai. Vieną iš 
jų valdė lietuvis, Jonas Griga
liūnas, 4359 South Rockwell St. 
Jis važiavo Garden City Beve- 
rage Company t rokų. Firma 
randasi prie 4512 South Pau
lina Street. Iš keleivių niekas 
nenukentėjo.

Užpuolė ir kėsinosi 
prieš lietuvaitę

AUBURN PARK. —Nežino
mas piktadaris trečiadienį va
kare užpuolė ir bandė išgėdinti 
18 metų merginą, Anna Vašius, 
8320 Vincennes avenue. ’

Ją užpuolė ties 6024 Rhodes 
avenue. Iš netyčių prišokęs, 
piktadaris užėmė merginai bur- 

nuo jos 
jo rahkų, 

pagalbos 
Pabėgęs,

BRIDGEPORT.— Jaunas, 25 
užpuolikas riepasekmingai ban
dė apiplėšti lietuvio, Jono Ne- 
dvaro krautuvę, adresu, 3801 
Aoųth Lowe' avenue. Atėjus į 
krautuvę apie 12 vai. dieną, 
piktadaris ėmė švaistytis re- 
volve^u, bet pasibaidęs pirkė
jų, pabėgo. Nieko, nepelnė.

Vogtu Automobiliu 
įvažiavo Į Tvorą; Su- 

žeista įiętuvaitė
Nukentėjo 20 metų Julia 

/Logas^
BRIGHTON BARK. — Jau

na, 20 metų Bridgėporto lietu
vaitė buvo sjąžęista, kai vog
tas taksi, kuriaiiie ji važiavo, 
įvažiavo į tyųrą prie 44-tos 
ir California gatvių.

t • _■ ■
Sužeistoji yra^ Jūlia Zogas, 

3325 Emerald ąvenue.
Taksi buvo pavogtas nuo 

4353 South Fairfięld avenue.
Kas automobilį pavogė ir 

su kuo ji važiavo, mergina ne
galėjo pasakyti.

Išnešė daug brangenybių 
įvairių rūbų.

Nežinomi Piktada
riai Apiplėšė Juozo 

Kolaičio Namus

Jaunas Eug. Smalis 
Nutarė Svietą 

Pamatyti "
Pasiėmęs porą marškinių 

švarką dingo iš namų.

C'CHICAGO I.AWN. —įEuge- 
nijus Snialis, ^$29 62nd 
piace, nųtąr^lJsy^tp pamaty- 
?ti/* Vakar ’’sūd^jo po 
porą mąrškinįiĮ, " ekstra švar
ką į dėžę ir, nesakęs niekam 
sudiev, išėjo, .

Išėjo kur. aįys neša.
Kąip ilgai, jąuiiuplio kelio

nė užtruks, pijįjkląusys nuo to, 
kaip vikriai j r. ieškos policija. 
Supratusi, kącl sūnūs pabėgo, 
motina, Sabina, Smalis, tuoj

Jane patraukė du dumu...ir
MALONIAI ŠYPSOJOS

Katra Jųdviejų Rūke ŠVIEŽU Cigarete?
> užmušėjas negali 

įeiti į Labiau-Sušvelnintą Old 
x Golds ir pakenkti. Tas stebėti

nas labiau-sušvelnintas mišinys, 
kurį Lorillard (Įsteigtas 1760) 

. įdeda dirbtuvėje, ateina pas jus 
su visu 100%, kada jus nusiper- 
kate Old Golds prie baro..

Nepraleiskite progos paragauti 
to naujo, 
dvigubai 
sušvelnintą

skonį dirginantį, 
suvyniotą, labiau- 
Old Golds

(Įsteigta 1760:

M

ISvidlnž ell8 
Cellophane atsida

ro Ii viršaus v

Copyr. ^036., by 
P^LortllarU Co., Ine.

Justice Middleton

TORONTO, Kanada. — Tei
sėjas Middleton, kuris turės iš
spręsti labai keistą Charles 
Vance Millar palikimą. Būtent, 
paskirti $775,000 šeiniai, kuri 
per paskutinius dešimtį metų 
susilaukė daugiausia vaikų.

Jaunuolis yra 16 metų amr 
žiaus. Turi mėlynas akis, švie
sius įplaukus, jmėjyną švar
ką, juodus čeverykus.
DINGO FELIKSAS IŠ MT. 

GREENWOOD.
G. Zelenskienė, Mount 

Greenwood, 3244 West lltb 
Street, irgi ieško pražuvėlio. 
Šiuo kartu jis ne sūnūs, bet 
vyras. Frank Zelenskas. Jis 
yra 42 metų amžiaus. Išėjęs 
iš namų keletą dienų atgal, 
ikišiol negrįžo, Jei kas turite 
žinių apie Zelenskį, praneški
te p. Zelenskienei.

DINGO TALILONIS
Kita motina, Talilonienė, 

Brighton Parke, prašo žinių 
apie savo «unų, Stanislovą 
Talilonį. Jis yra 19 metų am
žiaus, ir dingo kartu su 1929 
metų Bųick automobiliu, ku
ris priklausė šeimynai. Tali-' 
loniai gyvėna adresu, 3122 
West 40th’street.

BRIGHTON PARK. — Du 
nežinomi piktadariai nakties 
laikų užpuolė, sumušė ir api
piešė Povilą Tumkį, nuo 4240 
South Washtenaw avenue.

Užpuolimas įvyko prie Ar
cher ir California gatvių. Ap- 
mušę lietuvį, piktadariai atė
mė iš jo $29 pinigais, ir din
go- „ .

Vienas iš piktadarių atrodė 
vidutinio amžiaus. Dėvėjo 
oranžinės spalvos ‘‘svetelį” ir 
pilką kepurę. Buvo stambaus 
ilgio.

Tunelis 47 gatvės 
pabaigoje

Chicagos parkų taryba pa
skelbė, kad ji prięmė federalės 
valdžios paskolą $494,000 su
ma, pinigais eis tuneliui, kurs 
47 gatvę sujtfngs su vądinamu 
Outer Drive einančiu paežery. 
Dabartinių laiku Čia buvo kąip 
ir tunelis, pabudavotas iš .me- 
džio,‘ ‘ virš kurio ėjo Illinois

J. Bartkus Uždarytas 
Psichopatinėj Ligoninėj

T0WN OF LAKE.— Perdaug 
įsismaginęs, Juozas Bartkus, 
1814 West 46th Street, btfvp 
uždarytas Town' of Lake nuo
vadoje, išsiblaivmimui.

Uždarytas, lietuvis ėmę taip 
trankytis ir triukšmą kelti, kad 
policija paėmė; ir išvežė jį j 
psichopatinę ligoninę. Bartkus
yra sargas—“watchman’\

BRIGHTON PARK. — Neži
nomi piktadariai apiplėšė lie
tuvio, Juozapo Kolaičio na
mus, adresu 4403 South Map- 
lewood avenue.

Apiplėšimas 'įvyko tarp 7 
ir 8-nių, trečiadienio vakare. 
Įsigavę vidun, piktadariai pa
vogė p. Kolaitienės du žiedus, 
suknelę, aštuonius lovų patie
salus, pagalvių apvalkalus ir 
daugybę visokių kitokių daly
kų. Pavogė ir Kolaičio kelnęs, 
bet vestės ir švarko dėl ko
kios tai priežasties nelietė.

Pas Kolaičius kambarį turi 
ir Juozapas Burkauskas. Iš jo 
kambario piktadariai išnešė 
2 siutus, 17 akmenų laikrodė
lį ir šautuvą.

Piktadariai taip nuodugniai 
viską apžiurėjo ir išvertė, kad 
namuose nebuvo nei vieno 
tvarkaus kampelio, kai savi
ninkai sugrįžę. Piktddariai nu
ėjo net taip toli, kacį ielon iš
nešė ir komodės veidrodį ir 
jį sudaužė.

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

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

Leonas Roofing Co. 
3750 Wallaee Street 

Tel. Boulevard 0250

. —o-^-
NAMU SAVININKŲ ATYDAI 

Miisų biūras 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 

50 metų. 
. > ;—o—

Real Estate For Sale 
Namai-ŽemS Pardavimui

BARGENAS Marąuette Park 6 
apt. Buildingas — 6-5 kambarių, 
karštu vandeniu apšildomas. Renda 
$265 ;į mėnesį. Kaina $18,000. Taip
gi kiti geri pirkimai. Klauskit Mr. 
Lėkis or Mr. Busse. 7149 So. West- 
ern Avė., Hemlock 3900.

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

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

Hemlock 0800

THE BRIDGEPORT KNITTING 
MILLS 

F. Selemonavich
504 WEST 38-RD STREET 

-Sveterių krautuvė atdara kasdienų 
—ir vakarais ir skemadieniais.

Telefonas Victory 3486

Real Estate Wanted
—N uosavybes Reikia

Turime pirkėjų mažoms cottages — 
bungalows-apartments ir biznio nuo
savybei pirkti i pietus nuo 47th St. 
—j vakarus nuo Racine. Matykite 
mus savo turto reikalu. Norman 
Geyer and Co., 4801 So. Ashland 
Avė. Boulevard 7700.

ANGLYS!
RŪŠIES NORTHERN 

ILLINOIS ANGLYS 
$5.75 

6.00 
„ .......... 4.75

Pašaukite dienų ar naktį 
Telefonas KEDZIE 8882

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE- 
RIUS. visokio didžio su Coil Boksais 
ir sinkom. Taipgi Storų fikčerius de) 
bile kurio biznio įskaitant svarstyk
les, registerius ir ice baksus. Cafcb 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu pirksite kitur.

Rr E. SOSTHETM 4 SONR 
1915 SO. STATE STREET.

CALumet 5269.
(Naujoj Vietoj)

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia .

REIKIA,, patyrusio torchmano Ir 
Shearmano. Kreiptis South Side 
Paper Stock Co., 5888 So. Throop 
Street


