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LAS

ORH Jam bus pavesta vy 
komanda gynime sosti

Goodrich tairų kom
panija paskelbė lo
kautą darbininkams

[TALIJA BĖGS Iš 
TAUTŲ/SĄJUNGOS

priešingas 
farmerius

yra 
ištraukė

KOMPANIJOS GIN 
KLUOJASI PRIEŠ 

DARBININKUS

Sakytoji firma tai pačiai ben 
drovei du laivus jau yra pa 
stačiusi.

JUOS 
na te

CLEVELAND, O., rūgs. Ame
rikos Legiono konvencija pri
ėmė rezoliucijų, reikalaujančių 
Jungt. Valstijų valdžių atšauk
ti pripažinimų sovietų Rusijos 
ir nutraukti su ja diplomatinius 
ryšius.

Dabar ir Danijos landstinge vai 
džios koalicija turės didžiu 
mų vietų <

Legionieriai reika 
lauja nutraukti ry 

sius su Rusija
Ethiopia Pasilieka 
Tautų Sąjungoj

manifeste valdžios par- 
kad Madridas bus

šnipų ir streiklaužių įstaigos 
skubiai naikina savo rekordus. 
Viena kompanija pirko kul
kosvaidžius

komitetas 
pasiūlymo

Klaipėda stato lai 
vus Vokietijai

Landon vylioja ūki 
ninkus pinigais

Nors sukilėliai ir skelbia laimė
jimų, Ispanijos valdžia yra pa
siryžusi iki pastaros ginti 
sostinę

RYMAS, rūgs. 23. —Iš tikrų 
šaltinių6 patirta, kad Mussolim 
ųutarė pasitraukti iš tautų są
jungos, kadangi toji pripažino 
Ethioupijos' delegatus.

Chicago, III., Ketvirtadienis, Rugsejo-September 24 d., 1936

Liepia naciams nesi 
kišti į mokslo 

reikalus
ALCAZAR TVIRTO 

VĖ VISAI ARTI 
PAĖMIMO

savo
1937

KLAIPĖDA. —Viena vokiečių 
prekybos bendrovė su Lindenaii 
laivų fabriku Klaipėdoje pada 
rė sutartį pastatyti keletu lai-

Žuvo 3 armijos la 
kūnai

Prapuolė laivas su 
400 pasažierių

savo konvencijoj 
parėmė prezidento 
kandidatūrų, o už 
tų patį padarė In-

GARLIAVA.—Garliavos vals. 
keliuose kaimuose naktimis bu
vo pavogta po keletu vištų. Po
licija išaiškino, kad vištas vo
gė Izidorius Norkus, kilęs iš 
Eržvilko valsč., jau kelis kartus 
baustas už vogimų. Kaip . re- 
cidivistų teismas ir nubaudė 
dvejais metais sunk, darbų ka
lėjimo.

Chicagai ir apielinkei tedera* 
lio oro biuras šiai dienai pra 
našauja:

Giedra, daug vėsiau1.
Vakar 2 vai. po piet tempe

ratūra Chicagoje buvo 84°.
Saulė teka 6:38, leidžiasi 

6:46.

GIBRALTARAS ,rugs. 23.— 
Ispanijos laivhs Genoveva, ku
ris gabeno 400 pasažierių iš 
Santander į Valencijų, prapuolė 
rūgs. 2 d. Ispanijos valdžia 
kreipėsi prie Internacionalinio 
Raudonojo Ki^iaus prašydama 
sužinoti, ar laivas nėra pakliu
vęs į sukilėlių rankas.

Ethiopijos delegacijos mandatai priimti 
šiam tautų są jungos susirinkimui. 
Anglijos prigrumojimas Italijai

PHEONIX, Ariz., rūgs. 23.— 
Arizonos Darbo Federacija pri
ėmė rezoliucijų, ku*ri užgiria 
industrinių organizacijų komi 
tetų, kuriam vadovauja John 
L. Lewis.

Danijoje,.
.Valdžios ! partijos

rūgs 
mies-

Landonas sako “No 
farmeriams

LONDONAS, rūgs. 23.—An
glija atvirai įspėjo Italijų dėl 
jos pastangų įsigalėti Vidurže
mio juroje.

šį įspėjimų padarė buvęs už
sienio reikalų ministeris, dabar 
pirmas admiraltijos lordas 
Sir Samuel Hoare, sugryžęs ap
žiūrėjęs naujus Anglijos mili- 
tarinius projektus Viduržemio 
juroje, kuriems Anglija skiria 
milionus dolerių.

Hoare atvirai pareiškė: “An
glija nusisprendusi visomis jė
gomis išlaikyti savo pozicijų Vi
duržemio juroje ir modernizuo
ti ir konsoliduoti savo laivyno, 
militarinę ir oro apsaugas tarp 
Gibraltaro ir Suezo kanalo, at-

HILLSGROVE, R. L, rūgs. 
23.—Trys armijos lakūnai už 
simušė susidaužius ir sudegus 
jų bombardavimo lėktuvui.

Pakorė du brolius 
kanadiečius

DANIJOS SOCIA
LISTAI LAIMĖJO

SENATA

Konvencija išreiškė pilnų pri
tarimų industrinėms unijoms, 
nežiūrint Wm. Green prisiųsto 
maldavimo paremti Amerikos 
Darbo Federacijų ir laikytis jos 
nusistatymo.

atmesti, 
sų jungos

sižvelgiant į nesenus patyri
mus.”

Delei to, sakė Hoare, Malta 
sala pasiliks ir toliau vyriau
sia bazė Anglijos laivyno Vi
duržemio juroje. Tik ji dabar 
bus žymiai sustiprinta. Kartu 
bus įrengta bazė ir Cyprtfs sa
loj, kuri sustiprins Malta bazę.

Hoare sakė, kad tai nėra grū
mojimas kuriai nors kitai vals
tybei ir nėra keitimas Anglijos 
politikos, bet Anglijai yra svar
bu palaikyti Viduržemio apsau
gas, nes Viduržemio jura yra 
labai svarbus Anglijai kelias.

Apie 15,000 darbininkų išmesta 
iš darbo, kad sulaužyti jų 
unijų

VIEVIS.'—Uspenkios km. ūki
ninkas Ignas Venckevičitfs lai 
kė žemės Ūkio Rūmų veislini 
bulių. Bulius buvo neramus, 
bet šeimininkas jį sugebėdavo 
sudrausti, šeimyna su bulium 
buvo jau apsipratusi, nes jį 
laikė jau trečius metus. Tačiau 
rugpiučio 29 d. Ig. Vepckevi- 
čiaus šeimyna pasigedo šeimi 
ninko. šen ten paieškoję nūbė 
go į laukų. Rado šeimininkų 
su perplėšta gerkle nebegyvų 
Bulius užpykęs negailestingai 
subiaurojo savo šeimininkų, su
draskydamas jo drabužius ii 
batus. Ignas Venckevičius; bu
vo stiprus 42 metų amžiaus vy 
ras. Paliko žmonų ir mažame
čius vaikus.

PHILADELPHIA, Pa. rūgs. 
23.—Negras kumštininkas Joe 
Louis vakar vakare sumušė 
vietos pradedantį pasižymėti 
kumštininkų Al Etore, italų. 
Kumštynių pažiūrėti susirinko 
virš 40,000 žmonių, kurie su
mokėjo virš $210,000. Joe Louis 
laimėjo nokautu penktame su
sikirtime. ,

Bulius nudurė savo 
šeimininką

DRESDEN, Vokietijoj, rūgs. 
23.—Dr. Ferdinand Saiterbruch, 
žymus Vokietijos chirurgas, 
Vokietijos gydytojų ir gamti 
ninku suvažiavime įspėjo poli
tinę valdžių (nacius) nesikišti 
į mokslo reikalus ir palikti mo
kslų nuošaliai, suteikiant jam 
piln# laisvę, jei nenori jį su
griauti.

Kartu jis įspėjo ir nacių jau
nimų bent laikinai nesirūpinti 
dėl nustatymo savo ideologijos, 
bet tame dalyke palaukti su
brendimo ir tik tada bandyti 
nustatyti savo nuomones pa
grindiniais klausimais.

AKRON, O., rūgs 
rų ir gumos B. F. Goodrich 
Co. paskelbė lokautų darbinin 
kamsi ir uždarė savo dirbtuves, 
išmesdama iš darbo apie 15,000 
darbininkų. Lokautas tapo pa
skelbtas po to kai 2,000 dar
bininkų paskelbė “sėdėjimo 
streikų”.

Goodrich kompanijos vice
prezidentas T. G. Graham sako, 
kad lokautas liko paskelbtas 
tikslu sunaikinti gumos darbi
ninkų unijų. Esu kompanija 
turinti užtektinai tairų ir ga
linti ilgam laikui uždaryti dirb
tuvę, bent iki unija sulaikys 
visu‘s streikus.

ST. LOUIS, rugsėjo 23 d.— 
Tarptautinė geležies darbininkų 
unija čia turi savo 25-tų seimų, 
kuriame dalyvauja 200 delegatų. 
Unija turi apie 20,000 narių.

šiandien šios unijos seimas 
vienbalsiai priėmė rezoliucijų, 
išreiškiančių paramų preziden 
tui Rooseveltui.

mėjimų ir kad jie buk esu tik už 
20 mylių nuo Madrido. Bet su 
kilėlių pranešimams sunku ti 
keti.

ARENAS, Ispanija. — Jungtinių Valstijų piliečiai mažu laiveliu yra vežami į 
Oklahomos laivų.

CARLINVILLE, III., 
23.—šis 4,000 gyventojų 
tas veik visai pritruko van
dens, Macoupin upeliui baigiant 
išdžiūti.

JEI ESAT 
BE DARBO

sako, kad farme- 
kontroliuoti

VIŠTVAGIUI DVEJI METAI 
KALĖJIMO

DĖS MOINES, Iowa, rugsėjo 
23 d 
kandidato Landono kalbos apie 
farmerių reikalus čia per radio 
kalbėjo demokratų partijos kan
didatas į gubernatorius N. G. 
Krashel.

Jis pareiškė, kad Landono 
farmų programa susideda dau
giausia iš pareiškimų “No” far
meriams.

Į sostinę liko pašauktas gen. 
Jose Miaja, gabiausias karve
dys, kurie neprisidėjo prie su
kilėlių, 
riausia 
nes.

Savo 
tijos sako, 
kapai fašistams ir kad jie nie
kad Madrido nepaims.

Oficialis pranešimas sako, 
kad 4,000 sukilėlių liko išnaikin 
ti Gaudarrama kalnuose.

CLEVELAND, O., rūgs. 23. 
Amerikos Legionas nutarė 

ateinančių konvencijų 
m. laikyti New Yorke.

Arizonos darbininkai 
pasisakė už industri

nes unijas

DĖS MOINES, la., rūgs. 23. 
—Republikonų kandidatas į pre
zidentus gub. Alf Landon, ku
ris ikišiol stojo už sumažinimų 
valdžios išlaidų ir skelbė griež- 
čiausių valdžios ekonomijų, stai
giai vakar kalbėdamas ūkinin
kams pasisakė už labai platų 
šelpimų ūkininkų pinigais, tuo. 
aiškiai parodydamas, kad siūly
damas jiems pinigus, jis nori 
nusipirkti ukinikų balsus.

šiandie jis skubiai sušaukė 
republikonų vadų 
kad sužinoti kokį įspūdį jo kai 
ba padarė į ūkininkus.

Railway Audit and Inspec- 
tion Co., kuri parūpindavo šni
pus, mušeikas ir streiklaužius 
veik visoms pietinių valstijų 
dirbtuvėms, skubiai sunaikino 
savo rekordus, kad komitetas 
negalėtų susekti jos veikimo, o 
jos agentai atsisakė liudyti ko
mitetui, nes jų liudijimai galį 
juos pačius inkriminuoti. Jie 
visi liko atiduoti teisman už 
paniekinimų senato.

Dabar pašaukti liudyti Na 
tional Corporations Service iš 
Youngstown, O., viršininkai.
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Rezoliucija nurodo prezidento 
Roosevelto darbo rekordų, jo 
nuoširdžių paramų darbinin
kams, ir sako, kad šioj rinki
mų kampanijoj eina kova tarp 
liberalių, pažangių ir toliau ma
tančių piliečių, iš vienos pusės, 
ir atžagareiviškų saumylių in
teresų, kurie nuvedė šių šalį į 
depresijų, iš kitos pusės. Todėl 
visi kaip vienas turi remti 
Rooseveltų.

Pereitų savaitę Illinois Darbo 
Federacija 
vienbalsiai 
Roosevelto 
kelių dienų 
dianos Darbo Federacija

Vyrai, moterys —kasdien 
atidžiai perskaitykite mu
sų “Darbininkų Reikia” 
Skyrių—jus tikrai susira
site sau darbą.

GENEVA, rūgs. 23 
sąjungos mandatų komitetas nu
tarė priimti mandatus dviejų 
Ethiopijos delegatų dabar lai- 
komama tautų sąjungos susi
rinkimui, nežiūrint Italijos rei
kalavimo Ethiopijos 
mandatus

Tautų 
taipjau atsisakė nuo 
atsikreipti į tarptautinį teismą 
Haagoje, tuo leidžiant Ethiopi
jos delegatams užimti savo 
vietas be jokio kontesto.

Tai yra mažųjų valstybių lai
mėjimas. Jos pasipriešino di
džiųjų valstybių pastangoms 
Ethiopijos delegatus išstumti iš 
tautų sąjungos susirinkimo, kad 
tuo budu prie tautų sąjungos 
darbo pritraukti Italiją. Itali
ja gi yra pareiškusi, kad ji to! 
nedalyvaus tautų sąjungos su
sirinkime, kol jame pasiliks Et
hiopijos delegatai. Ir tikrai, 
Italijos delegatai ikišiol neda
lyvavo šiame susirinkime.

Mažosios valstybės pasiprie
šino didžiųjų valstybių politikai 
nuolankauti Italijai, ypač kad 
tos didžiosios valstybės neįsten
gė sulaikyti Ethiopijos užka
riavimo ir tuo labai susilpnino 
patį tautų sąjungos autoritetą. 
Tuo jos neteko mažųjų valsty
bių pasitikėjimo ir tosios pa
liovė nuolankauti Anglijai ir 
Franci j ai, kurios ikišiol vado
vavo visai tautų sąjungai. Ir 
mažosios valstybės laimėjo, pa
likdamos Ethiopijos delegacijų 
ir sutrukdydamos triumfalį Ita
lijos sugryžimų į tautų sąjun
gų, kurį buvo paruošusi Ang
lija ir Franci j a. Italija dabar 
nebegali gryšti į šį tautų są
jungos susirinkimą. Delei to 
turbut nebus sėkminga ir pro- 
j ak tuoj amo j i Locarno valsty
bių konferencija, nors ir šiaip 
nieko gero nebuvo tikimųsi iš 
tos konferencijos.

Atviras Anglijos įspėjimas 
Italijai

(Iš Madrido ir Londono at
ėjo neoficialių žinių, kad Alca- 
zar tvirtovė jau yra paimta. Bet 
oficialio patvirtinimo tos žinios 
vis dar stokuoja. Esą ir pre
mjeras Caballero išvyko į To
ledo pasveikinti pergalėtojus).

Sukilėliai giriasi laimėjimais
Sukilėlių radio stotis Seville

DORCHESTER, N. B., rūgs. 
23.—Vietos kalėjime liko pa
karti broliai Arthur ir Daniel 
Bannister. Jie mirė ant kartu 
vių už nužudymą girininko 
Philip, Lake, 30 m. ir jo sugy- 
ventojos Mrs. Marshall Ring 
ir palikimų jų 20 mėn. kūdikio 
mirti snieguose . *

Jie nužudė juos tikslu pasi
grobti jų 4 mėn. kūdikį, kad 
jų motina turėtų kūdikį ir ga 
lėtų vylioti pinigus iš dviejų 
savo meilužių. Ji kiekvienam 
sakėsi palikusi motina, kiekvie
nų jų kaltindama kaipo tėvą. 
Ji išpradžių nešijosi lėlę, bet 
gavusi pinigų ir norėdama dar 
daugiau pinigų iš jų gauti, pri
kalbino savo du sūnūs pagrobti 
(Lake kūdikį. Bet žmogžudžiai 
I liko susekti ir dabar mirė ant 
kartuvių.

WASHINGTON, rūgs. 23. — 
Šen. La Follette komitetas, ku
ris tyrinėja privatinių šnipų ii 
streiklaužių įstaigų veikimą, 
jau pradėjo savo darbą ir pa
šaukė liudyti daugelį industri
nių šnipų, kurie veikia dirbtu 
vėse ir šnipinėja darbininkų or. 
ganizacijose, ypač pietinių vals
tijų geležies lięjiklose ir audi 
nyčiose.

Iš tų šnipų liudijimų komite 
tas sužinojo, kad kompanijos 
pradėjo ginkluotis prieš darbi 
ninkus. Federal Laboratories, 
Ine., i Pittsburgho, pardavė ke
lis kulkosvaidžius West Poitt, 
Ga., policijai, kuri tuos kulko
svaidžius perdavė audinyčiai, 
kuri už kulkosvaidžius ir už
mokėjo. Tie kulkosvaidžiai ir 
dabar randasi kompanijos dirb 
tuvėse.

Landonas 
AAA, kuri 
iš vargo.

Landonas 
riai neturi teisės 
savo produkcijos (nors tą tei
sę turi Fordas ir kiti pramoni
ninkai).

Landonas yra priešingas že
mės konservacijos aktui, ku‘rs 
teikia pagelbų farmeriams .

Landonas nenori teikti pasko
lų farmeriams ant jų javų.

Farmeriams nėra ko laukti iš 
Landono,^, pareiškė Krashel.

• .... » . . . .. .. j’'X • >. ' ..............'■ - *

Geležies darbininkai 
remia Rooseveltą

COĘĘNHAGEN, 
rūgs 
burtų traukimu laimėjo didžiu 
mą vietų Danijos lanstihge 
(senate).

Savaitę atgal įvykusiuose rin 
kimuose vietos senate pasidali 
no lygiomis. Tad teko burtų 
traukimu išspręsti klausimą 
kas kontroliuos augštesniuosius 
parlamento rumus. Burtai bu
vo traukiami iš 3,000 metų se
numo bronzinės urnos ir val
džia laimėjo. Dabar ji lans- 
tinge turės 39 vietas, prieš opo
zicijos 37 vietas.

(Daniją jau nuo kelių metų 
valdo socialistai, kurie nors ir 
sudaro stipriausių partiją par
lamente, bet neturi daugumos 
Socialistų valdžia betgi pasilai
ko ją remiant kitoms liberališ
koms partijoms. Tečiaus sena
tas (landstingas) vis dar buvo 
atgaleivių kontroliuojamas ir 
tas labai trukdė valdžios veiki- 

Betgi dabar socialistai ir 
remiančios partijos ir se- 
turės daugumų vietų).

TOLEDO, Ispanijoj, rūgs. 23. 
—Per 64 dienas Alcazar tvirto
vė laikosi nežiūrint nepąsįliau- 
jančio bombardavimo lojalištų. 
Dabar visa tvirtovė yra /pavers
ta į griuvėsius ir joje užsidarę 
sukilėliai sulindo į po tvirtove 
buvusius didelius urvus.

Dabar lojalistai pradėjo pas
kutinę ataką ant tvirtovės, ti
kėdamiesi ją bile valandą pa
imti. Bet sukilėliai vis dar gi
nasi ir laikosi.

Už kelių mylių nuo Toledo 
lojalistai kasa tranšėjas ir stip
rina savo pozicijas, kad čia su
laikyti besiveržiančius prie Ma
drido sukilėlius. 1

Valdžia gins sostinę iki 
pastaros

MADRIDAS, rūgs. 23.—Nors 
sostinės padėtis ir yra labai keb
li, bet valdžia yra pasiryžus) 
Madridu ginti iki pastaros. Ji 
pašaukė prie ginklo visus, ku
rie tik gali ginklą naudoti ir 
stoti ginti sostinę. Tai paro- 
do, kad valdžios nariai yra pa
siryžę mirti, bet sostinę neati 
duoti fašistams.
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thone Ganai

Moterų ir vaikų ligų gydytoja

darbininkas algas

Laidotuvių Direktoriai

parupoi

lietuviai
*8319 Lituanica Avehtfe

Vaizdas iš Clevelando, didžiųjų ežerų parodos. -Arit stalo yra pastatytos klumpes

liko tūtoj 'paimtas į 
Jo gyvybe esrinrtti pa-

tilo 
rėš

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
Rez. TeL Drexel 9191

Gudrus plėši
— Pritt-uko

JOSEPII J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephorte: BdiilėVard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Re«. 6515 So. RockWell St.
Telephone: Republic 9723

vieni meta 
už gerą elgesį”

Rusas G: 
Moteriškų

< i
. Ofisas 6850 Stony Tslftnd A ve-
Valandos: 2—4, 7—č __L_ 27 "

liomis ir Šventadieniais 10—12

DR. V. A. ŠIMKUS 
.. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 

vai., Nedaliomis nuo 10 iki 12 
. 3343 South Halsted St.

Tek Boulevard 1401

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

DR. DUNDDUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCfiER AVENUE 
Telefonas Virgtnia 0036 

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

Trys šimtai tūkstančių svečių.— 
kas.— Lietuvos keliauninkai.

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park $395

5 p6 pietų 
UU6 7 iki 9 vtol. Vakaro.

6331 SOUTH HALSTED STREET 
Valandos: hUo 10 V,

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

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

Tėl. Sieeley 7330
Nantu lelefoiias Brunswick 0597

J. P. Eudeikis
į6to-07 S. Mermitage AVėnUe Phones Yards 1741-1742
Wigh'(0h P&¥k Skyrius,. S. Vmifeld, Ltf. ,‘072>

fJrttžiire hiifestb karkta
Parkų direktoriirs Varįh pa

reiškė, forais riaffia su-’ 
•iškilki ipsi&rtš ;kpife šftn’tą 'tuk 
stančių dolerių vielos parkams? 
jįtogražįfftf. Ptoš ^įritoirii Stoto
ji medžiai, užvedami žolynai ir, 
•gėlių darždliki. Kalbama taip 
pat ir apie maudynių įsteigimų. 
Nors mieštas yra -prie pat eže^ 
tto, tačiau nėra ktir fnatiįyUis. 
O tai todėl, kad iki iol’nebuvo 
pasirūpinta Tinkamų matodyhių 
įsteigimu.

Moderniškas banditas

Gydytojas it Chirurgas 
OfteMŠ 46115 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

Vak. Nede|ioj pagal sutarimų. 
Ofiso Tel;: Boiilevard . 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930.

t GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 Wčst 22nd Street

Valandos: :nuO 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir hbdSL pa^al sutartį 
Rez, '6631 So. California Avenue 

Telefonas Republic 7868

kampais Hblsted St. 
Valandos: nuo 10—4 hūo 6 iki 8 

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. dienos

Apiplėšė 
I

DU jattoi ginkluoti bancHtai. 
apiplėšė gatvekario kondukto
rių KbtKn, kai iksai ptostekė li
nijos gtolą, Prtobkpark Rd. !Iš 
jo atėmė septyniasdešimt savai
tinių pašų, kiekvienas kurių at
sieina $1.35. Be to, pasišlavė 
dar 26 dolerius pinigais. Pašai 
priklausė kompanijai, o pinigą.' 
buvo konduktoriaus rniOsa/y-

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Vai.: nuo 2 iki 4 'v. p. p. ir nuo 7 
iki 9 v. vak. Trečiadieniais ir Sek

madieniais susitarus. 
OFISAS

3156 Wt 59th St. 
Tel. Hefnlttck 5998.

S. P. MAŽEIKA
Piiorie Wrdto 1188

nusižudė šerielfe
Šiomis didnofnis nusižudė Sam 

Schwarts, 86 metų amžiaus Se
nelis. Jis persipiovė peiliu sau 
gerklę.

Paliko raštelį, kuriame nusi
skundžia, jog dėl Senatvės jo
kio darbo nebegalėjęs gauti, oi 
kitokių pragyvenimo išteklių: 
neturėjęs, todėl ir nutaręs šį 
pasaulį apleisti.
Vasariniam ŠėfctfriUi pasibaigtos t;

Vasaros sezonas jau baigiasi. 
Netruks visiškai pasibaigs iš - 
važiavimai į laukite ir miškus. 
Niekas neberengs ir piknikų.

Kiek teko patirti, vietos or
ganizacijas jau pradeda rūpin
tis žiemos pramogomis. Vadi
nasi, parengimais svetainėse. 
Kai kurios jų jau turi ir die
nas pasiskirusios savo koncer- 
vams bei kitokioms pramogoms.

Kiekvienai draugijai rupi., 
kad jos parengimas butų sėk
mingas. Tatai yra visai ha- 
turališkas dalykas. Mano ma
nymu, draugijų parengimai ga 
Ii būti sėkmingi, jei tik drau 
gijos labiau kobperuos ir steng-i 
sis susiklaiteyti. Draugijos 
juk lengvai gali tarpusavyje 
susitarti, kai jų parengimai iš
būtų rengiami vienu ir tuo pa
čiu laiku. Toks susitarimtos 

:krai išeis visoms draugijoms 
: naudą. O kada tarp draugijų 

na varžytinės, tai jos visos 
ikenčia, neš "mažai publikos 

esu traukia.
Rez. 6609 SO. ARTESIAN AVĖ.

TeL Prospect 3403

■. & MAŠALŠRiŠ , ...
8307 Dituėnica Avenue Phorie Boulevard 4189

NbYš jhto tylėtų
Rugsėjo 25 d. pas irius ’įVyk-: 

sta diskusijos Lietuvės kiauši1 
mu. Į tas diskusijas yra kvie-i 
čiami visokių įsitikinimų žmo ■ 
nes. Bet vienas labai tautiš-i 
kas laikraštis vis dar diskusijų, 
rengėjus vadina “rtottdOiiukais’V 
kuriems galvos į kėpi?i*ėš rie * 
sutelpa...

Atrodo, jog to laikraščio ve
dėjų galvos yra permažos ir 
mažiausioms kepurėms, jeigu 
jie tik tokius niekus tegali 
pliaukšti. Juo labiau, kad vi 
siems yra žinoma, jog tas dis
kusijas rengia Glevėlaudo or-

j. iJroLEViOnjš
'4092 Arichbr AvePUe Pbone Lafayette 8572

J.F.RAbžftJŠ \ ...
668 West į8th Street Phbne Uahal 6174

DR. A. 3. MANIKAS 
PHYŠICIAN-8URGĖON 

Office 4070 Atdhėr AVeiitte 
Tel. Virginia 1116. 

Valandos: 1,-—3;. 7—8:30 p. p. 
Offiče & rešldeifčė 2519 W. 43rd SU 

Tel. Lafayėtte 3051 
Valandos: 9—10, rjfto, 5—6 p. !>• 

Kasdien, išskyrus šered'ą. 
Sekmadienį -susitarus.

Clevelando dabar lankosi du 
keliauninkai iš Lietuvos, būtent, 
Vladas Verba vičiite ir S teptos 
Juodvalkis. Kiek teko patirti, 
jie čia mano ilgesnį laiką pa
buvoti.

Kai kas jau čia rengiasi juos 
savo kermošiui panaudoti

Pradėjo dirbti
Fisher Body Co., kuri aplie 

mėnesį laiko buvo užsidariusi, 
vėl pradėjo dirbti.

Reikia pasakyti, jog šioji 
dirbtuvė musų miestui turi di 
dėlės reikšmės. Mat, ji sam 
do apie aštuonis tūkstančius 
darbininkų. Kai ji užsidaro, 
tai tik)j bedarbių skaičius žy 
toliai padidėja. Ten dirba ge 
rokas skaičius ir lietuvių.

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

. Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dienų, iki .3 po pietų
7 iki 8. vai. NedSLjhuO. 10 iki 12

Rez. Telephone PLAZA Z409

s. o. lAchavicz
42-44 įEast 408th St. Tek Pullman 1270 arba Ganai 2515

Universal Plumbing
& Hėating Silpply Co.

. Not Ihc. .
10 West 18th St.
į vakarus nuo State St.

Atdara vakarais iki ^7 vai. Nede- 
lidmis iki 1 vai, dieną.____

nuvažiavo
Dahiels 

HgOhihę. 
Vojtoje.

Pakėlė
The Chase Brass and Copper 

kompanija paskelbė, jog ji sa
vo darbininkams pakelianti al
gas penkiais nuošimčiais.

Kompanija samdo apie 1,200 
darbininkų, kurie dirba po 40 
valandų per savaitę. Jei ku
rie dirba ilgiau, tai jiems yra 
mbkaina viršlaikis.

ganikacijbs, kuriohis 'priklauso 
įvairių įsitikinimų žmonės. Pri- 
šidėj£ yra net SLA. nariai.

— Jonas Jarus.

OfisO Tel., . Rdz. Tel. .
EngleWOdd 7151 Radcliffė 1191

DR. G. J. TARULIS
PIRMAS LIĘTŲVIŠKĄS M 

OSTEOPATHIC PHYSlClAN IR 
OBSTETRICIAN

GYDYTOJAI 1R DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Dhktarų 

Draugijos Nariai,

-Įspėjimas automobilistams
Šiomis dienomis policija iš

leido ųspėjifną, kad bus skau
džiai btoudfikfrii įfrti Automobi
listai. Bauda numatoma net 
iki šešių mėnesių.

Ir reikia pasakyti, kad tai 
nėra tušti žodžiai: policija jau 
'areštavo šešis girtus automo
bilistus įr visiems jiems teks 
po šešis mėnesius praleisti ka
lėjime. Bauda jiems jau liko 
paskirta.

Suvažiiiėjo policininką
Poličininkate Daniels stovėda

mas priė automobilio pradėjo 
rašyti tikietą. Mat, automo
bilius stovėjo uždraustoje vie
toje. Kaip tik tuo metu pro 
šalį važiavo kitas automobi 
liūs, kuris policininką parbloš
kė aut žemės ir suvažinėjo. Vi
sai nesustojęs automobilis t tos

savo keliais.

Prieš kelitoš dienas jaunas 
vaikinas atvežė jauną merginą 
į Glenville ligoninę. Esą, mer \ 
gina ’hesijaučianti gerai ir no
rinti pasilikti ligoninėje kėlias 
dienas. __

Po kelių dienų vyrukas at
vyko hibrgihkfe vežtis. Manda-; 
giai pareiškė, jog horįs gą^kai 
tų apmokėti. žinoma, tuoj 
buvo pasiųstas į ofisų. Ten 
jis ligoriihės kasininką privertė 
atidaryti šėpą ir atiduoti jam 
ten esančius pinigus (iš viso 
apie penkis šimtus dolerių) Po 
to drauge su savo mergina jis, 
paspruko. ’ •.

Tik tada ligoninės daktarai 
suprato, jdg tai buvo triukas. 
Jie kelis kartus ėgžtoinihAvo, 
merginą, bet jokios ligas pas ją 
nesurado. O* dalykas, mat, 
buvo toks, kad toji mėrgiiia Vi
siškai ir nesirgo. J ligoninę ji 
atvyko 'tik tUO tikslu, kad -ga
lėtų patirti, kaip lengviau kutų 
galima kasą 1 apiplėšti.

( j Clevelandiečiai kitur t
j Per šventes kai ktirie čleve- 

landiečiai buvo nuvažiavę i to
limesnės kolonijas. Pavyzdžiui, 
A. Praškevičius važinėjo po 
Pennsyl'vanijbs Valstijų; J. Ve'r- 
byla ’buvo huVaziavęš į Wilke's 
Btorrė, Pa.; J.'Mi ftfichel str'SL 
Vilchinsku Aplankė Ėaltimore

Dvi reikšmingos dienos
Iš įvairių Amerikos miestų 'ir 

miestelių per dvi dienas į Gleve 
landą Sūvažiavo apie trys šim
tai t lakstančių žmonių. Šuva 
žiavo jie traukiniais, aūtobu 
sais, laivais ir lėktuvais didžių
jų ežerų parodos patnatyti. Aiš-. 
k u, kad pėr tas dvi clienAs pa
rodoje buvo didžiausias sūSigru 
dimas.

Apskaičiuojaina, kad tie sve
čiai paliko Glėvelahde apie tre
jetą milijonų dolerių. žmo-. 
nių antplūdis buvo toks nepa-; 
prastas, jog daugėtos nebegalė
jo susirasti stoto nakvynes ir 
miegojo automobiliuose. Visi 
viešbučiai buvo prigrūsti.

Naftai Uhiėago's, CSteėrbš LtėttiVfį 
LaRottiftų PžrėlAdriį AsOČiacijos.

^AMDULANČE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTL 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

Phttne BoūleVard 7042
DR. C. Z. VEZEL’IS 

DENTIStAS
4645 So. Ashįand Avė.

arti 47th Street . 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Serddaj pagal sutartį.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optiometricaliy Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nėrviiotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir tolitegystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
plektrą, parodančia mažiausias klai
das. Speciali atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12 y. dieną. 
Daigely atsitrkirhų a'kys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau. .

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589 ■

ŠAUKIT
GALUMET 6969
Ir mūšų patyręs inžinierius at
važiuos į jūsų namus ir suteiks 
DYKAI apskaičiavimą dėl namą 
apšildymo reikmenų (plant), ga- 
rti arba karštu vandeniu Šildomą. 
NEREIKIA. Vinigų ĮMOKĖTI— 
#6 MĖNESIAI lWOKEjĮMUI~ 
F. U. A. ŽIEMA PALŪKANŲ 

kAiNa— KŪ. JURGELIONIS
. ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose '
Bridgeporto ofisas:

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

pė pidt. Vakarais nuo 7 iki 9
RezidericijU:

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

ADVOKATAS
111 W. Washington St, 

Room 737
Vai. 9 ryte iki 5 vai. vakaro.

Ofiso Tel. Central 4490

Gyv. vieta: 6733 Crahddn. Avėhtfe 
namų Tel.: — Hyde Park 3395

*fr Wašhingtoną, o Pai^iėhe lan
kėsi ^itočfbiisin valstijoj.

Maitotos dtotogttoti bfhigų'

ClėveTtondo miesto ‘tapyba yra 
mokyklų biudžetą 1937 

ftiėt'torrts. Ji sako, jog reikėsią 
devynioliką milijonų dolerių 
Tai gerokai daugiau nekaip bu- 
Vo iki šiol 'iŠlddižiama.

Mokyklų biudžeto padini- 
klausimu lapkričio 3 d. tu- 
piasiSakyti piliečiai.

6

Keliauninkai

Stambtts butlėgėr'is atgavo 
laisvę

Mdrris Klėihmton, prėhibici- 
jos laikais btoVęs alkoholio ba-: 
rėnas, jau Vėl laisvas. Kadan
gi jis kontroliavo beveik vistos 
vietos butlėgerius, 'tai susidėjo 
Itobai daug turto. Žodžiu, jis 
darė neparstai didėlį biznį. Pel
ną dėjo į 'kišenę ir niekain hė 
ačių nesakė. Dėlei to jis ii 
įkliuvo į bėdą.

Fdderalei valdžiai 
patirti, ar jis yra sumokėjusi 
inokėsČiite tono savo pa j ainių.
Kada paaiškėjo, jog jis jokių 
"mokėščių nėra mokėjęs, "tai Ii 
ko iškelta byla. Klėinrhan'U] 
teko eiti keturiems fnėtams j1 
kalėjimą. Tačiau sėdėjo jis 
tik trejus metus 
liko dovanoti

Kadangi pinigų jis, tnr būt, tinti

756 West 35th St 
’Cbr, tff 8Sfh W HaBteS ISts. 

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30 
Nedėliomis nagal sutarti. 

Rez. 4910 SO. MlCHIGĄN BLVD. 
l'el. Kenwood 5107

Maniako 'darbas
Viėnhtote Uptofthiėh'tiniaihe 

ntofne, kuris yra Prince Avė., 
susyk kilo gtoiSrtos net trijose 
vietose. , Spėįtotna,/kad namą 
padegė kažkoks mSKįakas. Gais
ras didelių nuostolių nepadaro, 
nes jis greit buvo gairsininkųJ 
likvidUotas.

Mrs. Anelia K. Jarasz
■i^tond • Mfd^dfe . 

M I '6630 S. ^Veptern 
Avė., 2nd floor

I Kemlock 9252 
Patarnauju prie 
juodyn10 naniuo-

jM a''"sc av ligoninėje, 
,<!« odų masSage. 

- 'electric t r e at-
II ment ir magne-

blankets irtt..
m Moterims ir mer- 

gintoms patar'i- 
7(. iriai ' dovanai.;

NAUJIENOS, CKicago, H---- ---- - ..— " ---------------- f 
Wi kubą /daUg, taf dtobtor ka
lės 'gyVenti kaip Visai padėtus 
įr garbingas pilimis.

fe^iškai žUVb ketriftfk'as
Ross BurRėtt, dvylikės ’ metu 

bėMiikaš, įkrito į ba^k^ 
dančio degtfto. Jis tiek baisiai: 
nusiplikė, jog visa oda nuėjo 
žinoma, pasveikti jam nėra jo-, 
kios vilties, —i 
dėlėse kančiose

Darbai e'fria gerai
■\Wngsi*own( OHIO. — 

Darbai šiame mieste žymiai pa 
gerėjo, — eina visu smarkumu 
Vargu darbai ėjo geriitou ir ta
da, kai buvo sakoma, jog Ame
rikoje yria geri laikai. - ;

O kai darbai eina geriau, tai 
ir Visas judėjimas pasidaro gy-: 
veshis. žinoma,, daug gėriaū 
viskas Einasi ir pas musų tau
tiečius lietuvius. Ką tik "su 
tinki, visi jie atrodo linksnlės 
ni: hebera to nusiminimo, kto-j 
ris buvo pasireiškęs prieš porą 
metų.

Vadinasi, sąlygos šioje kolo
nijoje dabar neblogas. Peikė, 
tų tfk pažangiemsiėms dauginti 
pasidarbuoti. Manau, jog Čia1 
būtį ^aliriia gerokai dar prap 
latiiiti 7<Naujiėriaš” ir. fJKėlei; 
vį”. ‘0 juo daugiau atsirastų; 
skaitytojų, juo Itobitoū pagyvėtų 
ir $ats lietuvių judėjimas.

Bėhdrtos parengimas j
AKRON, O. — Paskutiniais; 

keliais mėnesiais darbai čia 
pusėtinai pagerėjo. Dėl darbų, 
nesiskundžia nė lietuviai. Kai 
kurie tik sako, jo pažangieji 
pradeda apsileisti ir mažai te
veikia. Iš vienio kito vietos lie 
tuvio teko nugirsti nuomonę, 
ktod šią žiėmą Akrdno, Vorings 
towno ir ClėVėlartdo lietuviai 
turėtų surengti bendrą paren 
girną. Esą, toks parengimas 
suartintų tų kolonijų pažan-_ 
giuosius lietuvius, o iš kitos pu-1 
sės, galėtų susitprinti musų 
spaudą. Būtent, ‘‘Natojienas*’ 
ir-'-‘Keleivįu-' v

Mano' manymu; 'ta mintis yra- 
visai nebloga.

Bandė usus nukirpti
Teko nugirsti, kad Venoje 

lietuvių šeimoje kilo didėlis 
lė'rinas,' kai šeimiriinktos savo 
miagančiam buMiiigiėHUi tai
kėsi USūs nukirpti.

Dalykus toks,. kad tarp btir-; 
diiigiėriau s ir šėimmihkės'/ j ari 
'nuo kurio laiko užsimežgęs ro- 
mantos. Žinoma, šeimiriinkiri 
tattoi ilėgalėjo pa’tikfi. 'tad jis 
gerokai paėmęs “ant drąšos” ir 
sumaftęs burdingierių nubausti. 
Prisitaikęs prie miegančio bur 
dingiėriaus, jis jau rengėsi jo 
usus 'kirpti ;ar skušti. Miegan
tysis išbudo. Prasidėjo “ka
ras”, kuriam "likviduoti teko-po
liciją šaukti. .

Kai moters būVO paklausta 
nurodyti kaltininką, tai toji 

‘atsisakė tat padaryti. Girdi, 
ir Vidną ir kitą ji mylihti, todėl 
negalinti nei vieno, ne kito kai-

ADVmTAI
K. P. fif:fi 1S

ADVOKATAS
Miestto ąfįsąš—427 N. Dehrhofn St. 
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisus—3323 Sb. Halstėd St. 

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

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarties.

, _ JKatk Lietuyiai DaktaraL. : _
iyi. Boulevard 5914 Dienų ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:Š0v. Nedčl. nuo 10 iki 12 h. m.

DR. S. N AKELI S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

. Ofisas ir. Rezidėncija. ., 
3335 So. Halsted St
> s CHICAGO, ILL. _ .

AKIŲ SPECIAUSTAI 
DR. G. SĖRNER 

LIETUVIS 
v tel. Yards 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso. 
t į

Ofisaą.ir Akinių,Dirbtuvė

KITATAUČIAI
DR. flERŽMAN

Iš RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 35 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija:
1034 W. 18th St., netoli Morgan St.

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

tel. Carial 3110 
■Rezidencijos telefonui:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS 1

4729 So. Ashland Avė.
2-rps lubos 

CHįCAOO, ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880.

r aa ir Ųhirurgas 
yriškų, Vaikų ir visų 

chroniškų ligų.

9 vai. vak. NedS-

►

1^70
■ X
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IŠ INDIANA HARBOR PADANGĖS
I

Kuriasi Ind. Harbor Lietu
vių Kultūros Draugija

INDIANA HARBOR, Ind. — 
Pas mus yra dešimt lietuvių 
organizacijų — SLA 185 kp., 
SLA 343 kp., L. R. K. S. 55 
kp., Lietuvių Pasilinksminimo 
Kliubas, LDS 140 kp., Vyčių 
kuopa, Lietuvių Baltos Rožės 
Kliubas, šv. Jono Draugija, šv. 
Pranciškaus Draugija ir Ražan- 
cavos Moterų Draugija.. Ki^ 
viso Šiose organizacijose^ yra 
narių, tikrai negaliu ‘ pasakyti, 
bet bus apie 500, žinoma, daug 
tų pačių narių priklauso i ke
lias organizacijas.

Dabar pas mus kuriasi švie
timo organizacija, būtent, In
diana Harbor Lietuviu Kultū
ros Draugija, ši organizacija 
susidarys iš vietos Chicago? 
Lietuvių Draugijos narių. Pa
tarnaus nariams priėmime mo
kesčių, atsitikime narių ligos 
ar mirties bus vietoj suteikia
ma skubi pagalba sergančiam 
nariui arba ištikus mirties ne
laime nariui, jo likusiems gimi
nėms prigelbėti mirusįjį tinka
mai palaidoti. Bet svarbiausia,

ši organizacija rūpinsis kiltu 
riniais ir socialiais vietos lietu
vių reikalais. Pas mus nors 
draugijų pusėtinai daug, bet 
švietimo dirvoje gana maža 
kas veikiama, šita spraga tu
rės būt ateityje užtverta.

Chicagos Lietuvių Draugijoje 
yra labai daug intelektualių jė
gų, mes su jais būdami susiri
šę bendro darbo ryšiais gau
siu prelegentų, menininkų, ar- 
.tįstų, kad tokiu budu galėtu
me paįvairinti musų vietos lie
tuvių gyvenimą. Įsikūrus In 
diana Harbos Lietuvių Kultū
ros Draugija esamos spragos 
musų vietos gyvenime bus už
lopytos, bendram savo kultūri
niam darbui padėsime tvirtą 
papėdę.

Pirmas Ind. Harbor Lietu
vių Kultūros Draugijos 

susirinkimas
šį šeštadienį, rugsėjo 26 d., 

Paul Rice (Ivanovo) svetainėj, 
įvyks pirmas Ind. Harbor Lie
tuvių Kultūros Draugijos Susi
rinkimas. Susirinkimo pradžia 
7:30 vai. vakaro.

nausėdijose ,kur randasi didės 
nis skaičius darbuotojų, kur ei 
na gyvesnis judėjimas. Tiktai 
ten ramumas, pasitenkinimas, 
kur nieko nėra veikiama.

Darbai
Pas mus stambios plieno iŠ 

dirbystės. Darbai eina viduti 
niškai,—geriau negu daugumoje 
kitų kolonijų. Nestebėtina, kad 
čia žmonės linksmiau gyvena, 
savo gyvenimo sąlygomis dau 
giau* pasitenkinę nekaip ten, 
kur darbai eina prastai, kur 
gyventojai valdžios pašalpomis 
naudojasi. Darbininkai geriau 
dirbdami ir dar nevisai maža 
uždirbdami—gražiai rėdosi, ska
niai valgo ir, reikalui esant, 
vieną kitą čerkutę išsimėtą. 
Tokiu budu čia ir vietos lietu 
viai biznieriai neblogai Verčia
si. Kur darbininkams gerai, 
ten ir biznieriams nėra blogai.

—Bartkaus Draugas.

Sutinka pašalinti 
priėmėjas iš 

saliunų

Kvailas su pinigais greit 
atsiskiria.

Tušti indai garsiai barška.

CHICAGO MAIL ORDER BARGAIN OUTLET

KORESPONDENCIJOS
Indiana Harbor. Jhd

Dėkoja žilam Seneliui

Juvenile Protective Associa 
tion pastaruoju laiku aštriai 
kritikavo daugelio Chicagos sa
liunų biznio praktiką. Atsi
žvelgdama į šią kritiką saliu 
ninku draugija, Illinois Tavern 
Owners Association, kaip va
kar ruošėsi patiekti Chicagos 
miesto tarybai savo rekomendą- 
cijas. Viena tų rekomendacija 
yra pašalinti iš saliunų vadina
mas priėmėjęs (hostesses), ki
taip sakant, moteris ar mer
ginas, kurias tūli saliunai sam
do arba užkviečia bizniui sti
muliuoti.

; Priimk garbę su nusižemini
mu, o Vargą su* kantrybe.

• Kiekvienas yra savo laimės 
tvėrėjas.

Viskas

Pirma 
norėk.

Geras 
augščiau

turi galą, o dešra du.

užsitarnauk, o paskui

patarnavimas stovi 
visokios kainos.

Geri žodžiai nekaštuoja nie
ko, o verti daug.

Kūdikių paralyžius 
Chicagoj

Perdaug griebsi, neteksi vis
ko.

Plepėjimas ir melavimas ei
na iš rankos į ranką.

pastarųjų de- 
Taip pranešė

Gražus 
daro.

yra tas, kas gražiai

1 Ac RUDENS DRES1Ų 
■v Išpardavimas!

TIKTAI PENKTADIENĮ!
1000 DRESIŲ—NE DAUGIAU!

PIRMAS ŠIO SEZONO IŠPARDAVIMAS
Šie dresių Išpardavimai jus ypatingai stebino kiekvie
name pirmykščiame atsitikime — savo pačių naudai 
bukite gudrus ir ateikite anksti!.

DRESĖS
Visas rudens stakas vėliau
sios medžiagos ir spalvos, 
kataliogų kostumerių grą
žintos, kai kurios truput} 
iširusios bečiupinėjant ir 
todėl kiek netobulos. Verte 
iki $5.98—3 stambios gru
pes.
MOTERŲ MEGZTINIAI

—paprastai $1.49 vertės, 
daug stylių, visos mieros, 
SPECIAL ........... 99C

PLANAS
1 Grupė

1- ma Drese 49c—
2- ra Dresė ....................10c

2 Grupė
1- ma Dresė 99c—
2- ra Dresė ................... 10c

3 Grupė
1- ma Dresė $1.49—
2- ra Dresė ................... 10c
SVEDERIŲ SETAI—Zipe- 
rių, guzikų ir užvelkamų 
styliai, da^ stylių ir spal
vų. mieros 32 iki 42, $2.49 
vertės, už   $ 1.49

Ateikit anksti
Languoti, ■ MAŽI švederiai — Užvelkamieji, vi-

Betty ir Fanny
Susirinkime bus įdomus pro

gramas. Dalyvaus pasižymėjus 
artistas p. Vytautas Tarutis su 
grupe artistų: p-lės Stradoms 
kaitės, p-lė Pečiukaitė, p-lė 
Grybiutė, p. Vytautas Belia 
jus su savo šokėjų grupe. Ne
abejotina, kad Chicagos Lietu 
vių Draugijos nariai Ind. Har
bor turės progos matyti gražų 
programą. Visi šios organiza
cijos nariai nepamirškite daly
vauti šiame susirinkime,— čia 
matysite daug ko gražaus ir 
įdomaus, be to, įkursite Indiana 
Harbor Lietuvių Kultūros Drau
giją.

Musų biznieriai ir 
profesionalai

Pas mus lietuvių biznierių 
yra apsčiai, štai jie: J. P. Rin- 
dokas—pienius, Ig. Pivariunas 
—teatro savininkas, A. Auksa- 
levičia—teatro savininkas, p-nia 
Rutkauskienė—Dry Good Store, 
Matthew Slainis—. atfksorius, 
Vitkus ir Butkus laiko real 
estate, p-lė T. šerpatauskaitės 
šokių mokykla, K. J. Matuko— 
anglių sandėlis, L. Laučis—rub 
siuvis, J. M. Kromeris—aptie- 
korius, Dr. J. J. Rogers—den- 
tistas, Ben. Juodis ir Joseph 
Kudlevičius—advokatai, F. Ka- 
ziauskas, E. Kondrotas, B. Ja- 
nošauskas— policmonai, Uncle 
Bill Rogers—firemonas ir t.t.

Groserninkų ir bučeminkų 
turim gana daug, čia jie: p 
nia Tugairdis, Jonas Karvelis, 
Jonas Avilis, Jokūbas Karve
lis, Albinas Martinkevičius, Jo
nas Gustaitis, Anufras Tarke-

Stradamskiutės
I

vičius, Jonas Ragelis, Julius Fa
bijonas, 'Steponas Fabijonas, 
p-nia šerpatauskienė ir Kaži 
mieras Paulauskas. Turim ir 
karčiamninkų, geriau pasakius, 
taverninkų—Paul Rice, F. Ga
vėnas, Jonas Sidaugas, T. Meš
kauskas, Pranas Rudis, Vladas 
'Rublis. Pulruimis yra vienas, 
jį laiko p. Anthony Rogers.

Kaip matote, mes biznieriais 
ir profesionalais nesam taip jau 
biedni, turim sau reikalingų 
biznių ir profesionalų. Trūksta 
dar lietuvio daktaro, taipgi ir 
lietuviui fotografui yra vieta. 
Biznieriai ir profesionalai pas 
mus neblogai verčiasi.

Musų darbuotojai
Musų kolonija yra pasiturin

ti darbuotojais. Kas nežino po
nios Valavičienės, p. Rindok), 
Kuolo, Bartkaus, Ragelio, Ru
džio, p-nios Kantrimas, Kise- 
lio, ir kelių kitų. Jie visi yra 
pažibos musų vietos lietuvių 
gyvenime savo kilniais darbais 
praeityje, bet kai kurie iš jų 
nemaža veikia ir dabar. Visi 
šie darbuotojai įsirašė Chica 
gos Lietuvių Draugi j on, jie bus 
ta uola, ant kurios susibudavos 
Indiana Harbor Lietuvių Kultu 
ros Draugija.

Tiesą pasakius, musų koloni
ja dėl tokio didelio skaičiaus 
darbuotojų, yra per siaura. Ne
stebėtina, kad tarpe musų žy
mesniųjų darbuotojų, laikas nuo 
laiko įvyksta mažiukai trinimo- 
si, vieni antrais nepasitenkini
mas ir t.t. Bet panašios ydos 
yra galima pastebėti ir kituose

Prieš kelias dienas mane ap
lankė p. Vincas Diminskis, kuris 
neseniai grįžo iš saulėtos Kali
fornijos.

Ponai Diminskiai yra mano 
pažįstami per daugelį metų 
Kartkartėmis mes susitinkame, 
pasikalbame visokiais klausi 
mais, pasidaliname savo įspū
džiais. Štai kodėl ir šį kartą 
p. Diminskis užsuko pas mane. 
Mat, jis vos prieš kelias dienas 
grįžo iš tolimos kelionės, tad ir 
atvyko pasidalinti savo įspu 
džiais.

Ponas Diminskis turėjo visą 
mėnesį atostogų. Dvi savaites 
gavo iš kompanijos, o kitas dvi 
savaites pats pasiėmė. Kelione 
į Kaliforniją jant'nieko nekaš
tavo. ' Mat; prie geležinkelio jis 
jau* dirba 25 metus.

šiais metais aplankyti Kali 
forniją jam rūpėjo dar ir todėl, 
kad ten jau visi metai gyvena jo 
žmona Branislova. Gyvena ji 
pas dukterį ir žentą, ponus 
Kitchikus.

P-ia B. Diminskienė išvažiavo 
į Kaliforniją sviekatos reika. 
lais. Per kai kurį laiką ji ne
labai gerai tesi j aute, tad ir iš 
vyko į saulėtą kraštą sveikatos 
taisyti. Atostogų proga p. Di 
minskis ją ir aplankė.

Papasakojo ■ jis daug dalykų 
iš savo kelionės. Matęs įdomių 
vietų. Bet kadangi važiavęs 
naujuoju ir greičiausiuoju trau 
kiniu, tai ir vaizdai nepaprastai 
greitai mainėsi. Esą, naujasis 
traukinys tiesiog lėkte lekiąs.

P-as Diminskis sako, kad j.) 
žmona labai norėtų su Indiana 
Harbor artimesniais savo drau 
gaiš pasimatyti. Girdi, jai 
smagiau esą, kad ji “Naujieno
se” pasiskaitanti žinučių iš tos 
kolonijos, o ypač kai surandanti 
ką nors parašyta apie savo drau 
gus ir pažįstamus. Sako, kad 
tuo atveju ji pasijuntanti taip, 
tarsi su tais žmonėmis asmeniš
kai susitikusi ir pasikalbėjusi, 
žilam Seneliui, kuris parašąs ži
nių iš Indiana Harbor koloni
jos, ji esanti labai dėkinga.

Reikia tiesą pasakyti, jog ir 
mes ponios Diminskienės pasi 
gendame. Dalykas tokis, kad 
pp. Diminskiai savo laiku pusė
tinai daug yra veikę. Faktiškai 
jų pastangomis buvo sukurta 
SLA. 185 kuopa. Prie steigimo 
kitų pažangiųjų organizacijų jie 
taip pat yra labai daug prisidė
ję. “Naujienas” ir “Keleivį” jie 
skaito nuo pat tų laikraščių įsi
kūrimo.
- Kaip jau minėjau, p-nia Di 
minskienė dėl sveikatos turėjo 
išvykti į Kaliforniją. Būtent, į 
Los Angeles. Linkiu jai greit 
pasveikti ir grįžti į musų kolo 
niją bei čia vėl dalyvauti lietu 
vių judėjime.—žilas Senelis.

39 nauji susirgimai kūdikių 
paralyžium tapo užrekorduoti 
Chicagoj laike 
šimties dienų.
Chicagos sveikatos tarybos pre
zidentas Dr. Bundesen.

Pasak daktaro, šią baisią 
ligą galima butų sulaikyti, jei* 
gu jos ženklai taptų pastebėti 
laike pirmųjų keleto sirgimo 
valandų. Taigi daktaras Bun
desen ragina tėvus tuoj šauk 
tis daktaro, kai tik jų vaikai 
suserga, ir reikalauti, kad butų 
padaryti nugarkaulio tyrinėji
mai. Jis,< be to, pareiškė, kad 
miestas bfednuomenei suteiks 
reikalingą serumą veltui ir at
siųs savo daktarus diagnozui 
nustatyti, o ypatingai suteiks 
vietą ligoninėse, net jeigu šęi- 
mynos neturi; iš ko užmokėti.

Louis Meitus 
Lurnber Co.

Prie 3800 B. Western

Greiti 
eina ant

nutarimai retai teiš • 
gero. x

Išklausyk du kartus kol pa
kartą.sakysi

Tas 
mažai

Tas 
šia.

Tas

išmintingas, kas šneka

nieko nežudo, kas klau-

mėgia kepsnį, kas

Kas apsiveda dėl turto, 
parduoda laisvę.

Kas nori pagauti žuvę, 
nebijoti sušlapti.

rija

tas

turi

Karšta meile tuoj atšala.

MOTERŲ SIJONAI, 7 
klėtkuoti, tvirtos spalvos, visos 
mieros, daug 3/4 vilnų. Papras
tai iki $3.98 vertės—$4 4Q 
dabar tiktai ............... I v

SU SOUTH PAULINA ST.........Ttl. SttltV 4000

sas vilnų, mėlyni ir 1 metų mieros, 
79c vertės, už ....  49c
RUDENS SKRYBĖLĖS—Tikrai ver
tos $1.88 ir $2.98, virš 250 stylių 
daugiau 1500 skrybėlių pasirinkimas, 
VISAI NAUJOS, norimos mados ir 
spalvos, dabar tik 49c

SAFSTV 
OF VOUR

UP TO
• fOOO

PASKOLOS ant NAMŲ
Skolinam Pinigus ant Pirmų 
Morgičių lengvais išmokėjimais

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

Del informacijų kreipkite^ į

wa|r^5IMANOHDAUKANTq/7
StederalSavings

^iAND LOAN ASSOCIATION
p or CHICAGO

Avė. 
yra lentų kilpas arba yardąs, 
kur galima« gauti naujų ir se
nų lėntų, sinkų, toiletų ir šiaip 
visokių statybai reikalingų 
daiktų bei medžiagos labai pri
einama kaina, 

r v. \ •_

Pastebėtina,:..jkad senieji daik
tai visai nėra sęni, o tik pavar
toti Pasaulinės Parodos reika
lams. Kad tai tiesa matoma iš 
.tos bendrovės apyvartos ,paki
limo. Tos bendrovės reikalai 
tiek iškilo, kad dėlto ji buvo 
priversta įrengti ir kitą kiemą, 
kuris jau atidarytas prie 3393 
Archer Avė. Tas kiemas ypa
tingai patogus Brightonparkie- 
čiams.

Skaitykite tos bendrovės skel
bimus, kurie telpa Naujienose 
kasdien.—Rep. x-y.

Namai yrą namai, nors ir 
prasčįausi.

— Surinko V^ Faiza. '

MT. GRĘENWOOD S. L. A. 
178 kuopos

Kongreso Balius
ĮVYKS SEKMADIENĮ,

Rugsėjo 27 dieną, 
OMLLEYS 
Svetainėje

3016 West lllth Street 
Įžanga ................. .......... 10 Centų

Geo. P. Cunningham
DISTRIBUTORIUS

PATARLĖS ALAUS
KENAIS, PUSGALIONIAIS, 

AŠTUNTADALIAIS IR 
KETVIRTADALIAIS.

VISADA , ŠALTAS 
COIL BOXES RENDON

Pristatome Alų Visokiems 
Reikalams.

Grigždančios durys kaba il
gai ant pakabų.

Pripažinta klaida yra jau pu • 
siau atitaisyta.

Prastas darbininkas 
i

su savo darbu.
barąsi 5017 SOUTH KEDZĮE AVENUE

Phone PROspect 7565

GRAND OPENING PARTY
Jus ir Jūsų Draugai, širdingai esate kviečiami atsilankyti j JONO 
BĖNEKAIČIO (buvęs Insurance agentas) ALUDĖS GRAND OPE
NING “PARTY”, kuri

Įvyks Rugsėjo-Sept. 25,26 ir 27 dd. 
po antrašu 1656 N. Troy Street 

Muzika, programas ir užkandžiai veltui.

GERA MALEVA - GERESNIS .DARB AS
Gera maleva, tinkamai užmalevota, mažiau išsipustina ir sutaupo pi
nigų. Tokios yra populiares Helpian malevos. Ir kainos nebrangios, 

o stakas Visadą pilnas. z
Moore’s maleva, 30 spalvų, gal. ...............    $1.85
Specialė maleva, 16 spalvų, ga|. ..........     97#
Yarnish remover, gal...... ....... 1...........   95#
Grynas baltas enamel, gal............ ,............   $1.39

ir brangiau.
Sienoms popiera, roleris . .........     >.-------  4$

A ir brangiau.

1IELMAN PAINT STORE
1411 So. Halsted Street. Tel. Canal 5063

.....................-- . 'W< Vys, ... V. .7-^ . :

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

GERKIT TIK GERĄ ALŲ

SOUTH SIDE BREWING COMPANY
Visi -geria ir mėgsta AMBROSIA 
ALŲ nes jie žino, kad tas alus yra 
padarytas iš geriausios rųšįes pro
duktų.
Urmo (Wholesale) kainomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitą ir teisingą patar
navimą.

2415 West 64th Street
Biznio Telefonas BOULEVARD 7179

L. M. NORKUS
Res. HEMLOCK 6240

H

Geriausi Degtinė... Gerkit
KENTUCKY YEARLING 

VIENU METU SENUMO.

> • X

ŪSE

NATHAN
KANTER

Dabar galima gauti kaimininiam taveme.

MUTUAL LIQUOR CU.
4707 South Halated Street
Viii Telefono! YARD8 0801

VIENINTELIS DI8TRIBUTORI8

Night and Morning I
Promote a Clean, Health? Condition
Dėl Akių suerzintų nuo Saulės, Vėjo, 
arba Dulkių, vartokite keletą lašų Mu
rinę. Jis Atgaivins, Suramins,Pasmagins.

Sale for Infant or Adult. At all Druggists.
Writefor Free Eye Book Murinę Company, Dept. H. S., Chicago
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visuomet buvo reakcijos atspara Europoje. Bet yra kok
tu* matyti, kad šitą nešvarią diplomątiją remia ir Frak
cijos valdžia, kurios priešakyje stovi socialistas Leon 
Slum. Naminėje politikoje “liaudies fronto” Valdžia at
liko be galo, daug. Bet jos užsienių politika paliko tokia 
pat, kokia ji buvo valdant deŠiniemsiems. Blumo užsie
nių reikalų ministerį, radikalą Delbos, sunku beatskirti 
nuo jėzuitiško intriganto Lavalio.

Tas antausis Mussoliniui bus lekcija ir Paryžiui.

Dėl šitos atmainos darbinin
kų teisės ne tik nepadidėjo, 
bet dagi labai sumažėjo. Pirma 
darbininkai galėdavo streikuoti, 
dabar negali. Pirma jie turėjo 
savo, kad ir menkas, profesines 
sąjungas (unijas), kurios juos 
gindavo nuo darbdavių; dabar, 
profesinės sąjungos yra pavers-' 
tos darbdavio įrankiu (kaip 

kompaničnos unijos”), neš 
valdžia jas” suvalstybino”. Pir
ma, jei darbininkas nebegalėda
vo savo bošų pakęsti, jisai ei- 
davo į kitą fabriką; dabar, kur 
jisai nebeis, visur tas pats 
darbdavys. Pirma Rusijos dar
bininkai buvo nepriklausomi 
nuo savo darbdavių politikoje; 
dabar jie yra ir politiški darb
davių vergai 
priklausyti jokiai organizacijai, 
kurios nekontroliuoja valdžios 
partija; nevalia skaityti jokio 
laikraščio, išimant valdžios

laikraščius, ir t. t. <
žodžiu, darbininkų padėties 

atžvilgiu dabartinė Rusijos si
stema yra kapitaližm^š gymiai 
pablogintoje formoje. Nuosavy
bės atžvilgiu ta sistema yra 
komunistiška — panašiai, kaip 
komunistiški yra, sakysime, Is
panijos klioštorių dvarai: jie 
priklatišo nė atskiriems ašme
nims, bet “komunoms”.

Rusijos pramonės tikrieji: 
bosai yra valstybinė biurokra
tija, kurios priešakyje stovi 
diktatorius Stalinas. Darbinin
kai toje pramonėje jokio balso 
neturi. Jie dirba ir gauna paval
gyti — tai ir viskas.

Taigi šitos sistemos Rusija 
ir stengiasi nusikratyti. Kad ji 
yra atgyvenusi savo amžių, ma
tyt jau iš to fakto, kad Rusi
ja žudo thOs asmenis, kurie tą 
sistemą įsteigė ir sukuri.

man gražiai kalbėjęs. Svar
biausiai stengiaus Švaresnius 
minties momentus pabrėžti. Ne
pyk,' kad aš nepasisakiau kas 
esąs, net mano pavardės neteko • 
sužinoti; O kiek pastebėjau, no
rejaiją išgauti, suprask mane: 
Šveikas išvykai į U. S. A., kur 
turi visai kitą politinę ir vi
suomeninę santvarką, o aš li
kau Čia Lietuvoje... Bet užtikti 
nu tave, kad tikrai daug daug 
malonumo esi man suteikęs sa 
vo kalbomis, o ypač daug 
džiaugsmo sužadinai nejučiomis 
man pasakęs koks esąs mano 
raštų likimas. Atleisk tą mano 
silpnybę, ir aš kaip ir daugelis 
kitų mėgstu būti giriamas, o 
ypač, kad buvo girta visai ne
žinant, kad čia tasai kaltininkas 
šalia tavęs sėdėjo. O, juk 
abudu tuomet turbut dar la
biau butume pasidžiaugę.

Atleisk, kad čia neparašiau 
kada ir kuriuo mudu traukiniu 
važiavova. Gal suprasti dėlko 
tai taip darau!! Ir šitą laišką 
rašau gerokai suvėlavęs. Tai 
darau tuo apskaičiavimu, kad 
jau pats butum Amerikoje, ži
nok, jei į šitą mano raštą atsi
liepsi, vargu man teks tavo lai 
škaš skaityti. Bet žinok, kad 
visą laiką smalsa degte degsiu 
ar tu šitas mano eilutes skaity 
iri it tft Suprasi, kur mudu ke 
liavoVa.

Bukie sveikas’! Tikėk, kad 
mes sūkursim kitą daug gra
sesnę Lietuvą. Jei tuomet mus 
aplankysi, buk ramus, daugiau 
tate blusos nekamuos, musės 
paliks tave ramybėje ir musų 
Valdininkai tau visame mauda 
giai patarnaus. Tokios tu Lie 
tufvos trokšti ir jos naudai tik 
tai nuoširdžiai dirbi! Tai 
smagu man buvo patirti!

Tad bukie laimingas! Neru- 
gok it nepyk, kad aš taip, o ne 
kitaip pasielgiau. Jei Suprasi, 
tai dovanosi ! Bukie linksmas.

f ■— Vhriavpnts.
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“Darbininko”

SocraMemokratii pergalė Danijoje
•j tl ■ ■ —" I

Sekmadienį didelę pergalę parlamento rinkimuose 
laimėjo Švedijos sorialdėmokratid, guiritišdami konser
vatorius ir pravesdami į atstovų būtą 112 atstovų, iš 230 
visų buto Darių.

Dabar ateina žinia, kad didelį pasisekimą rėkimuo
se turėjo ir Danijos socialdemokratai. Tenai buvo ren
kami aukštieji parlamento rūmai, landsting, kuriuose 
iki šiol daugumą turėjo dešiniosios partijos. Dabar so
cialdemokratai ir jų talkininkai, radikališkoji ūkininkų 
partija, laimėjo landstinge absoliučią daugumą — 39 
vietas prieš 37.

Balsai dėl vieno mandato, kaip praneša telegrama, 
buvo pasidalinę lygiai pusiau, ir reikėjo traukti burtas, 
kad butų nuspręsta, kam tas mandatas teks. Laimėjo 
valdžios koalicija, t. y. socialdemokratai su ūkininkų 
partija.

Daniją jau nuo 1928 metų valdo socialdemokratai, 
kurių vadas Stauning yra ministeris pirmininkas. Jie 
tais metais gavo daugiau kaip 40 nuošimčių visų balsų. 
Bet daugumos negavo, todėl socialdemokratai turėjo 
tartis su ūkininkų partija, kad ji valdžią remtų. Tokiu 
budu susidarė iš paviršiaus grynai socialistinė valdžia, 
bet savo esme ji buvo koalicinė (sudėtinė). .

Nuo to laiko Danijos sociademokratai ėjo vis stip
ryn ir stipryn. Jų balsų skaičius pakilo nuo 595,971 iki 
759,102. Iš to skaičiaus 26 nuošimčiai, t. y. apie 200,000, 
yra partijos nariai! O visa Danija turi tik pustrečio 
miKono gyventojų. ” ' .

Socialdemokratų valdžia mokėjo taip gerai vesti, 
krašto reikalus, kad šiandie Danija beveik visai neturi 
bedarbių, tuo tarpu kai Europoje ir visame pasaulyje 
siaučia skaudus ekonominis krizis.

Bet iki šiol valdžiai darydavo daug kliūčių aukštie
ji parlamento rūmai (nelyginant Amerikos senatas), 
kuriuos kontroliavo konservatoriai ir jų šalininkai. Da
bar jau ir šita reakcijos tvirtovė tapo užkariauta.

Taigi Skandinavijos šalyse socialistinis darbininkų 
judėjimas eina nesulaikomai priekyn. Didelė tų šalių 
laimė, kad tenai komūništams nepasisekė sudemorali- 
zuoti darbininkus. ,

Anot 
katalikų laikraštis (”The Ca- 
tholic Times”) įdėjo žinią apie 
Ispanijos “senatorių komunis
tą Casas”, kurį fašistai suėmė 
ir sušaudė. Prieš mirtį tas se
natorius “prašėsi kunigo ir at
liko išpažintį”, 'o kai jisai buvo 
šaudomas, tai jisai “stovėjo su 
kryžiumi rankose ir apsipylęs’ 
ašaromis balsiai meldėsi”.

Jeigu šita žinia butų teisin
ga, tai ji liudytų, kad tarpe Is
panijos respublikos gynėjų yra. 
tikinčių kajtalikų. Vadinasi, kle
rikalai meluoja, skelbdami, kad 
Ispanijos katalikai sukilę prieš 
valdžią ginti savo tikėjimą.

Tačiau ta katalikų laikraščio 
žinia atrodo išlaužta iš piršto.: 
Viena, iki šiol nebuvo girdėt, 
kad Ispanijoje butų komūnistų 
senatorių. Antra, Ispanijos par- 
lariientaS susideda, rodos, tik iš 
vienų rūmų — atstovų buto.

vienais

KOMUNIZMAS — NEKOMU- 
NIZMAS, SOCIALIZMAS — 

NESOCIAL1ZMAS

sudemorali

Etiopija laimėjo
i

ant savo už-Užkariautoji Etiopija laimėjo pergalę 
kariautojo.

Tautų Sąjunga neišmetė Haile Selassie delegatų iŠ 
savo posėdžių. Mandatų komisija, kuri turėjo atmesti 
Etiopijos atstovų mandatus, kad diktatorius Mussolini 
nepyktų ir teiktųsi atsiųsti savo atstovybę į Genevą, tų 
mandatų neatmetė, bet nutarė pasiklausti savo teisių 
ekspertų, ar nebūtų pravartu, kad Etiopijos atstovybės 
klausimą išspręstų Pasaulio Tribunolas Haagoje.

Tačiau Pasaulio Tribunolas vargiai butų suspėjęs 
tą klausimą išspręsti, kol nepasibaigs Tautų Sąjungos 
suvažiavimas. Taigi jo sprendimas yistiek pasiliktų be 
vertės šiai Tautų Sąjungos sesijai.

Dar kartą pagalvojusi, mandatų komisija nutarė j 
Haagą visai nebesikreipti, bet pripažinti Etiopijos de
legatams pilnas teises.

Tai didelis antausis Italijos fašizmui.
šis Etiopijos laimėjimas yra tikrumoje mažųjų Val- 

. stybių laimėjimas kovoje prieš didžiąsias valstybes. Šij 
tojų kovoje, kaip praneša Amerikos korespondentai, va-, 
dovavo Skandinavijos šalys. Prie jų prisidėjo Čekoslo
vakija, Ispanija ir Naujoji Zelandija. lir jas, galų gale, 
parėmė Sovietų Sąjunga.

šitos valstybės ^sukilo” prieš Anglijos ir Franci jos 
diplomatiją, kuri nori, kad ir čia dar taip, sugrąžinti 
atgal į Tautų Sąjungą didžiuosius Europos banditus — 
fašistišką Italiją ir nacišką Vokietiją, ir todėl ant pilvo 
šliaužioja prieš MussoKnį ir Hitlerį. ;

Vienas tų mažųjų valstybių atstovas pareiškė Ge- 
nevoje: “Geriau tegu visai nebūna Tautų Sąjungos, ne-; 
gu kad butų vagių sąjunga!” i

Tai tarptautinei politikai, kurios tikslas yra paten
kinti banditiškas fašistų valdžias, idant jos sugrįžtų į 
Jautų Sąjungą, .vadovauja Anglijos konservatoriai. Jiė

Neseniai “Laisvė” aiškino, 
kad komunizmo Rusijoje dar 
nėra, nes 'ta šalis “dar tik te- 
bežygiuoja į socialistinę siste
mą”. Reiškia, nėra nė socializ
mo. ■ ' •

Bet dabar ji rašo, kad So-’ 
vietų Sąjungos sistema, “aišku, 
socialistinė”.

Rugsėjo 12 d. Rusija “dar 
tik tebežygiavo” į,x‘ socialistinę 
Sistemą? o rugsėjo 22 d. aju ji 
toje sistemoje -atsidūrė. Spar
tus žygiavimas, nėra ką besa
kyti! Tur būt, ‘'didysis” Stali
nas veža visą Sovietų Sąjungą 
ekspresiniu geležinkelio trauki
niu.

šita painiava “Laisvės” teori
joje pareina nuo to, kad pati 
josios teorija yra “chop stiye”. 
be pagrindo, be logikos ir be 
prasmės. Iš Lenino tezių ji įsi
kalė į galvą, kad Rusija eina 
tokiu vystymosi keliu: kapita-, 
lizmas — pereinamasis laiko
tarpis — socializmas — komu
nizmas. Ir ji bando sulig šituo 
“maršrutu” aiškinti bolševikų 
politiką.

Kapitalizmą, girdi, bolševikai; 
jau panaikino. Paskui jie atli
ko “pereinamąjį laikotarpį”. 
Ergo, dabar jie turi būti “so-: 
cializme”. O toliaus kada nors 
jie nuves laimingą RUšiijds 
liaudį ir į “komunizmą”.

Aišku, kaip diėna. Bet bėda 
su šituo “aiškumu” yra ta, kad 
gyvenimo faktai žymiai prasi
lenkia su “Laisvės” išgalvota; 
schema. Štai ji pati rašo:

“Kada Rusijos ir vėliau Vi
sos Sovietų Sąjungos prole
tariatas paėmė į savo rankas, 
valdžią (ko, beje, niekuomet 
nebuvo! — “N.” Red.), ' jis: 
pradėjo steigti socializmą ir• 
dėlto pačią Sąjungą pavadino 
Socialistine. Tai buvo perei
namasis laikotarpis tarpe ka
pitalizmo iię socializmo. ‘Ka
rinis komunizmas* ir ‘Nepas’ 
nebuvo neigi peršokimas ko
kios tai sistemos, neigi grį
žimas atgal į komunizmą. į 
Tai buvo laikiniai fenomenai 
(reiškiniai. — “N.” Red.), 
iššaukti tam tikrų sąlygų, ir: 
tarnaujanti sukonsolidavimui 
proletariato diktatūros/ kad 
ji pasekmingiau galėtų kurii 
socializmą.” .
Juk tai ^ryna nesąmonė.

Proletariatas, girdi, pradėjo, 
steigti socializmą, bet, vietoje 
to, įsteigė “karinį komunizmą”, 
po kurio atėjo “Nep’as” (pri
vatinės prekybos atsteigimas).* 
Bet tas komunizmas ir taš 
“Nep’as”, esą, vistiėk nieko ne-; 
reiškia, nes jie buvo tik “laiki
niai fenomenai”!

Pagal “Laisvės” teoriją, ko
munizmas turi/ ateiti tiktai pa
čiame istorijos gale — po to, 
kai jau bus pilnai išsivysčiusi j 
socialistinė sistema. O čia ma
tome, kad komunizmas atsira
do dar prieš įsteigiant socializ-. 
mą. ’

O kapitalizmas, suprantama, 
jau turi būti seniai užmirštas, 
kuomet visuomenė įžengia j ga
lutiną savo vystymosi laipsnį,, 
komunizmą. Bet sovietų Rusi-' 
joje įvyko atbulai: ji pirma pa
ragavo “karinio komunizmo”, 
o po to vėl ėmė grįžti į kapita
lizmą! Nes ką “Laisvė” nekal-: 
betų, “Nep’as” (naujoji eko
nominė politika) buvo dalinis 
kapitalizmo atgaivinimas.

Šitą neužginčijamą prieštara
vimą tarpe leniniško katekizmo, 
ir realio gyvenimo1 faktų “Lais
ve” bando pateisinti tuo, kad 
reikėję “sukonsoliduoti proleta
riato diktatūrą”. Vadinasi,, gy-’ 
venimo evoliucija tyčia padarė 
pertrauką — nukrypo ten, kur 
pagal teoriją jam visai nerei
kėjo eiti, — su tuo tikslu, kad, 
susikonsoliduotų diktatūra!

Tai primena naiviūs Biblijos 
kompiliatorius, i, kurie aprašo,; 
kaip Dievas mirė ant kryžiaus. 
Jie nori išaiškinti, kam gi Vi
sagalis Dievas'įdavėsi priešams, 
nukankinti, ir, *. nesurasdami 
nieko geresnio, ? sako: “Kad šv. 
Rašto žodžiai išsipildytų!”

“Laisvė” irgi panašiai argu
mentuoja. Rusija buvo nukry
pusi į “karinį įtomunizmą” ir į1 
“Nep’ą” — kad išsipildytų 
šventas Lenino raštas apie 
“proletariato diktatūrą”!

čia, beje, Brooklyno laikraš
tis parodo da ir savo ignoran- 
ciją. Pagal tomišką teoriją 
apie diktatūrą, kotnunizmo sis
temoje jokios diktatūros nebe-1 
gali būti. Taigi, jei buvo reika
las sukonsoliduoti “proletaria
to diktatūrą”, tai komunizmas; 
tam tikslui visai netiko.

KAPITALIZMAS IR 
KOMUNIZMAS

Dėl “Naujienų” pasakymo, 
kad sovietų Rusija Šiandie de
da pastangas nusikratyti ko
munizmo ir sugrįžti į kapita
lizmą, “Laisvė” pastebi, kad: 
per pastaruosius devynioliką 
metų mes skelbę, jogei Rusi jo-’ 
je “tebesąs kapitalizmas”.

Ne visai taip. “Naujienos” 
kalbėjo ne apie paprastą kapi
talizmą Rusijoje, bet apie “vai-5 
stybinį kapitalizmą”.

Privatinį kapitalizmą Rusi
joje bolševikai sugriovė, bet 
socializmo jie neįsteigė ir net 
nepradėjo steigti, nes jie panai
kino demokratiją, o be demo
kratijos socializmas yra abso
liučiai negalimas. Socializmas,, 
kaipo ekonominė sistema, yra 
industrinė deniokratija. Panai- 
kinę demokratiją politikoje, bol
ševikai, žinoma, negalėjo jos: 
toleruoti ir pramonėje.

Privatinio kapitalisto vieton 
bolševikai pastatė valdžią. Da
bar valdžia Rusijoje valdo fab
rikus, samdo darbininkus, ski
ria jiems algas, pustato darbo 
valandas ir t. t. Darbininkai? 
yra samdiniai, kaip kad jie bu
vo it prieš bolševikišką pęrVer- 
smą, tik jų samdytojas pasikei
tė: pirma buvo privatinis !as- 
mup arba privatinė kompanija, 
o dabar yra yaldžią.

jiems nevalia

‘Naujienų” Skaitytoju 
Skersai Lietuvą!

(Tęsinys) j
Tai laikraštis, iš kurio visi prh- 
dėjom -politikos ir kitų įdomių 
dalykų mokytis. Jis seniau ir 
gi kitoks buvo. Jo Maikis jau 
dabar daug kulturingesnis. Gjai- 
la, kad aš neturiu su savim 
“Naujienų”, aš jums parody
čiau kaip tasai dienraštis atro
do, o štai kokių jame įdomių 
dalykų tilpo...

Čia mano bendradarbis išpa
sakojo visą eilę visokių raštų 
ir tarp jų nemaža mano raštų 
pagyrė. Tikrai kai kurių liki
mas man visai buvo nežinomas 
ir čia tik pirmą kartą patyriau4, 
kad jie yra spaudoje tilpę. Skai 
tytojau, tur būt, pats gėrai šu 
prasi, kad šitokia naujiena 
inan smagiai širdį pakutena, 
bet, deja, ir čia aš tiems jaus
mams turėjau išoriniai būti vi-’ 
sai kurtus. Kitaip tarus, tą’ 
paprastą žmogišką silpnybę 
paslėpiau ir neleidau perdaug; 
savo jausmams konkriiuoti....: 
Mano bendrakeleivis Vigai ne
pastebėdamas mano pergyveni-, 
mų tęsė toliau savo prisimini
mus.

— O, kaip tai butų smagų, 
kad jus čia Lietuvoje greičiau- 
šusipažintumėte ir pradėtu-į 
mete tokiu 'sveikesniu gyveni
mu gyventi, o dabat... bėt kal
bėjęs tuoj susigriebė, tut būt, 
nėnorėjo svetimas žaizdas Var
styti, ar nėižinodamas su kut) 
turįs reikalą pradėjo toliau apiė 
ką kitą kalbėti/

— Turiu šeimą, turiu vaikų. 
Dabar tik vienas parvažiavau, 
turiu pasisakyti, kad lyg nejau
ku darėsi iš karto visiems Va
žiuoti. čia pas jus vis tie Vi
sokie neramumai, bet iš tolo1 
viskas kitaip atrodo. Čia vie
toje nėra taip baisu, kaip iš 
'kitur žiūrint. Dabar gailittosi! 
Vienas atvykęs. Na kitą karią 
vyksiu su visa savo šeima. 
Yės, mano vaikai kai bai#S; 
Amerikoje mokslus galės į jū
sų universitetą atvykti su lie-? 
tuvių tautos mokslais Susipa
žinti. Spėju ,turit getų lietu
vių tautos praeities žinovų, 
lietuvių kalbos mokovų. Ką aš į 
nespėjau išmokti, lai mano vai-t 
kai tai atsiekia. Aš neabejoju., 
kad jie bUs geri lietuviai, aš ir; 
tik Amerikoje pažinau save lie . 
tuviu esant, tik čia išaugo, Su-; 
stiprėjo mano tautiškos ambi • 
ei jos, kurių aš daug pas ką Lie
tuvoje pastebėjau sto'kuojant! 
Neužsigaukit, bet tai tikrą tie
są mes Amerikoje išmoko
me atvirai kalbėti! Okey> 
Amerikoje irgi yra tokių šia’u 
dinių patriotų, ‘kurie toliau sa
vo panosės Lietuvos reikalų ne

Bet kas keisčiausia,

Mano bendrakeleivis be’nt kiek 
nutilo Ir nutilęs su kažkokiu 
ypatingu įkvėpimu*, pakeltu to ‘ 
nu, gal kiek teatralių balsu pra 
dėjo sakyti. ;

—- D yes, aš pažinau dvi: 
prietariio-:LiėtUvaš. Vieną — prietaruo

se paskendusią, nešvariai gy 
Venančią, kiekvienam praeiviui 
ir atėjimai vergiškai nusilen 
•kenčia, kurią dar 'dvasiškai vai 
do toks pats prietaringas ne
mokša klebonas ir kuri klauso 
kiekvieno su-rambėjusiu, įsąži- 
nės jautrumą praradtfsio valdi
ninko. Bet čia pat jtis bebūda
mas pajutau, tikrai jos pulsą 
Sučiupau, tai kitos Lietuvos/ 
■kuri mušasi, kuri kalasi į kitą

energinga, patvari, ^kafeti, 
darbšti Lidcova, ios rytojas j 
tas rytojus tikrai jai užtfkrin 
tas. Mes visi amerikiečiai trok
štame tos gaujai gimstančios 
Lietuvos. Supraskit, jei taip; 
greitai bus, jūsų visais keliais: 
dulkes kels musų Vištų automo
biliai. šita Lietuva rūpinasi/ 
kad nebūtų tik duobėtų kelių, i 
busiama Lietuva pjfi8'irapins,ka<l 
nebūtų dulkių b* murzinų, var : 
go nukamuotų amonių. Dėtį 
jus man atleiskit, kad aš taip Į 
kalbu. Supraskit mane, aš sa j 
vo kraštą dabar dar labiau jjpaJ 
matęs pamylau, negu kada nors, 
kitados, todėl aš jam tik gere 
galiu linkėti. Juk Čia lieka 
mano žilagalviai tėvai, kaip* 
ąžuolai stiprus broliai ir sesers; 
man tikrai Visuomet bus džiu 
gū patirti, kad' jų vargai ma 
žėja, kad jie žmoniškiau gyve
na. Mes amerikiečiai Vis dėl-: 
to esame patyrę geresnį gyve
nimą, tai hhkim jo ir savo ar 
timiėmsieftis ir visai savo tau-: 
tai. Kartu su jūsų gerove mu
sų tautinės ambicijos vis la ‘ 
biau auga, vis ‘labiau keroja. 
Juk smagu pasisakyti sveti 
mam lietuvis esąs, jei toje Lie 
tovoj e gyvenimas žydėte žydė
tų, jei mus nepasiektų jūsų gy 
venimo liūdnos žinios, jei iš 
Lietuvos vis pustų į mus gai 
vinantis pavasario Vėjas, one 
šiaurys vien tik mirtį nešas!!

šiuos žodžius taręs ameri 
kietis ištiesė man savo rankų. 
Aš ją smagiai spustelėjau. Jis 
bent kiek nuostabiai į manė 
pažvelgė ir dirstelėjo pro trau
kinio langą.

— šiur, jau švinta, jau sau 
lutė teka, koks nuostabus gra 
žus rytas!
visą naktį praleidom.

išmano.
kad Amerikoje jie lietuvių tar-. 
ipe yra vinišiai <>o čia Lietuvoje 
juos kažkaip iš kitų išskiria, 
net jiems dovanas duoda. Su . 
prantu, dabar Lietuvoje yta 
dvi Lietuvos. Ne visi
lietuviai vienu ir tuo pačiu 
saiku saikuojami.

ir čia
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A Puškino pranašy
ste išsipildo

A. ‘Puškinas rašė, kad apie jį 
sužinos visos Rusijoj gyvenan
čios tautos:

“Shich obo ttttte ptojdiot 
po vštej Rusi Viėiikoj, 

“I hažoViot menia vsiak 
suščij y niej jazyk, 

“I gdrdyj vnuk slavian, i 
finu, i nynie dikij 

“Tunguz, i driig stiepiej 
kalmyk”.

■Jubiliejaus proga dabar Puš
kinas Verčiamas į daugybę So
vietų Sąjungoj gyvenančių tau
tų kalbas: ‘ukrainų, gruzinų, ar
mėnų, bielorusų, čečenų, ingu- 
ėų, kabardinų, lezginų^ avatų, 
darginų, lokų, karelų, totorių, 
kirgizų, fcalmykų, marijų, mok- 
šanų, erzianų, baškirų, čuVašių, 
komi ir kitomis kalbomis. Iš
versta daugelis Rušk'ino kuri
nių, vienomis kalbomis daugiau 
jų, kitomis mažiau.

Reikalaukite '“NAUJIENAS’’’ 
ant bite kampo, tattr parduoda
mi k&rt£čiai. Pardavėjaa lai
kraščių bus gatavas Jums pa
tarnauti. Jisai tėbai stovi ne sa-

giimb deteL

Iii...... i rinr-Tteinut

Tai šitaip mudu 
, Jau nė- 

ra kada gulti, < Už valandos ki
tos jau mes paskirtoje vietoje. 
Ir dąr valanda kita, jau aš ap
leisiu Lietuvą. Sakysiu, sudiev 
visiems. Dar mudu ilgai apie 
visokius reikalus kalbėjome ir 
atvykę į galutinę savo stotį tik
rai prieteliškai atsiskyrėVa.

Mielasai mano buvęs bend
rakeleivi! Jei tau teks šitas 
eilutes skaityti, neužsigauk, 
kad gal ne Viską, aš čia taip 
tiksliai atpasakojau, kaip esi

ĮGALIOJIMUS
(Dertecnstk)

galite padaryti pas 
mus pigiau ir geriau 

negu kitur.
Klausdami informaci

jų iš Intų miestų 
rašykite

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

CHICAGO. DLL.
f. -----------
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Aviatoriai minėjo 25 
metų sukaktuves

ElėvMėrią-^aTvėka 
rilį traiisferiai

kaiMetams laiko suėjus, 
tapo įvestas gatvekariu-eleva
torių linijų transferių apmai- 
nymas, Illinois pirklybos ko
misija ir susisiekimo linijų 
viršilos vakar pareiškė, khd 
apmainymas transferių bus 
padarytas visoms linijoms per 
90 dienų. Be to, preikšta nuo
monė, kad šitokia sistema gal 
businti padaryta pastovi. Ta
čiau tuo reikalu dar bus daro
mi atsiklausimai publikos ir 
ekspertų, kurie prasidės spa
lių mėnesio 2 dieną.

išvažiavimas pavyko

NAUJIENOS, OMčafO, HL 5

Trečiadienį, rugsėjo 23 die
ną, suėjo 25 mėtai nuo to lai
ko, khi Jungtihėšė Valstijose 
pradėjo Veikti oro paštas, ki
taip sakant, pradėta gabenti 
pašto siuntimai orlaiviais.

Pirmąjį paštą oru vežė Ear- 
le “Ovington, Chicagoj gimęs,, 

i bet dabar jau miręs, rugsėjo 
23 dieną, 1911 metais.

Tą dieną Ovfngton paėmė 
į aeroplaną 50 Svarų pašto 
siuntinių Gardeh City Estates, 
N. Y. ir nuvežė juos į Mineo- 
lą—dešimtį mylių tolio. Tai 
buvo Amerikos oro pašte/ pra
džia.

Sekmadienį, fugsejo 20 die
ną, Dambrausko farmoj jv^ko 
sėkmingas išvažiavimas, kuri 
bendrai rengė trys menininkų 
grupės, tai yra Pirmyn, Nau
josios Gadynės ir Lietuvių Vy
rų chorai.

Nbrs iš ryto diena pasirodė 
nelabai prielanki piknikavimui 
tačiau į pavakarę tiek pagražė
jo, kad, rodosi, butų buvusi ge
gužės diena, žmonės nenorėjo 
skirtis ikį vėlyvo vakaro.

Reikia pasakyti, kad farmos 
dabar gražus veizdas. Mat, 
pusėtinai palijo ir po išdegu
sios žolės išdigo nauja, taip 
kad žemės paviršis dabar atro
do lyg pavasarį. Ir net kai ku
rie medžiai viršūnėse išleido po 
kelis žiedus.

šis menininkų išvažiavimas 
tenka skaityti pavykęs pilnai. 
Senesnieji pasišnekučiavo, pa
sišnekėjo, o jaunieji pašoko ir 
smagiai užbaigė vasaros paren
gimus.

Pirm įvyksiant išvažiavimu1’ 
buvo minėta, kad išvažiavimas 
Pirmyn ir Naujosios Gadynė^ 
chorai turės beisbolo rungtines. 
Ir vieno ir kito choro lošėja’ 
rengėsi kiek drūti šioms rung- 
tinems. Laimėtojai išėjo Pir 
myn choro lošėjai. Naujosios 
Gadynės choras, nors šį kartą 
ir pralaimėjo, bet Pirmyn cho
rui nepavydi tos garbės. Girdi 
sulauksime kitą vasarą ir visi 
tie( dalykai bus išnaujo peržiū
rėti.

Jau vėlokai visi draugiškai 
skirstėsi į namus. —X. š.

Atėmė mokyklos
pinigus
Hummel, 247 So. 
Maywood, vėžė 
mokyklos $1,468 
banką. Prie Peoria 

Jackson bulvaro, 
trys banditai susta- 

automobilį, 
du iš jų įsėdo į jį ir paliepė 
Humnieiiui važiuoti kur jie 
sakys. Prie Van Buren ir 
Morgan gatvių banditai išlipo 
iš Hummelio mašinos, pasiė
mę ir mokyklos pinigus. Arti 
to s vietos, kur banditai išlipo 
iš Hummelio automobilio, po
licija areštavo du vyrus. Vie
nas jų yra Edward Šharp 27 
m., 2308 West Adams strėet, 
o kitas Joseph Stasek 28 iii., 
2258 West Adams Street.

Floyd 
avenue, 
miestelio 
Chicagos 
gatvės ir 
Chicagoj, 
bdė Hummellio

to

Negali gauti svarbių 
dokumentų

Jungtinės Valstijos yra lais
va šalis. Bet Chicagos miesto 
advokatas negali gauti doku
mentų, ktirie įrodo šaliės lais
vę.

Dalykas toks, kad miesto 
advokatas Hodes rašė pustu
ziniui knygų firmų prašyda
mas atsiųsti jam vieną kopiją 
Jungtinių Valstijų konstituci
jos, o kitą nepriklausomybės 
paskelbimo, žinoma, jis pra
šė tokios išvaizdos kopijų, 
kurios tiktų įdėti į rėmus ir 
pakabinti advokato ofise.

Konstitucijos kopiją gavo iš 
Constitdtion Education asoci
acijos, 28 West Jackson boule- 
vard, o nepriklausomybės pa
skelbimo tinkamos kopijos 
negavo dar iki šios dienos.

Demokratai atidarė 
rinkimų vajų

STIKLIUKĄ

• Tavernų s&vininkai reika
laujant musų atstovo pašaukit 

t VICTORY 5382
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Vienas paragavimas ir jus Įsitikinsite
^LIETUVA

1IRAT4D

Straight American Į 
Bourbon Whiskey i

12
MENE' 
ŠIŲ 

SENA

90 PROOFJ

DAILY BUSINESS DIRECTORY
M A

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE , 1
SU tkyriui yrą vedamai tikilu pagelbsti muią įkaitytajam! tutiraM, kur. į/alima nusipirkti 
įvairių paprastų ir, nepaprastų daiktų, intaisų ir. reikmenų^ -Jeigu U telpančių čia vkęlbimų 
negalite Susirasti ka. ieikot, \paiaukits Naujienai, Canal 8500, (rį įtteuMte Rtente ^SaįįČjo. 
Cte jųi įausite informacijų, įeigų tik. jų įui galimą gauti.
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YRA' GERIAUSI BET K ADĄ 
RAGAUTA DEGTINĖ jgfc 
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MOKATE MT. A 
TIKTAI | 

už

2254 W. 19 St.; K. Jenušauskas, 
kasierius, 3461 S. Morgan St.; 
Eris Reksnis. 4455 S. Fairfield, 
kasos globėjus, L. Jesevičia, kasos 
globėjas, 4624 S. Paulina St.; Ig
nas Jurevičia, maršalka. 8323 So. 
Morgan St.; K. Philips, lyderis, 
2254 W. 19 St., Chicago; J, ,Ka- 
tauskis, ' lyderio pagelįjininkas, 
1525 So. 51 Avė.. Cicero, III.

» AUTOMOBILIAI IR 
AUTO MEKANIKAI • DEKORATORIAI

PAINTING and DECORATING
šiame skyriuje skelbiama tik tie 

automobiliu pardavėjai ir 
kanikai. kurie kiekvienam 
teisinga patarnavimu ir 
pataiso automobilius.

auto me- 
užtikrina 
geriausia

A. HERMAN, Lietuvis 
5234 Bėlmont Avenue, 

Tel. Avenue 5411

VIENINTELIS DISTRIBUTORIUS < VVHOLESALE ONLY 

BR1DSEP0RT LIQUOR COMPAMY k 
3252 S. HALSfBD STMs«®> CifflCAGO

Prašo elektros kėdės
metų,John Paveikė 39 

2709 South Ridgeway avenue, 
praėjusį šešthdienį 
savo 15 metų dukterį. Trečia
dienį, rugsėjo 23 dieną, teisė
jo McKinley kambariuose Pa
veikė pareiškė: ‘*Aš prisipažį
stu esąs kaltas ir prašau pa
skirti man elektros kėdę.”

Advokatas Bachrach apsiė
mė ginti Paveikę. ;

GARFIELD PARK LIETUVIŲ IR 
MOTERŲ PAŠELPINIO KLIUBO 
Valdyba 1936: pirm. George Me- 
dalinskas, 238 S. Central Avė.; 
pirm- Pag. Jonas Jasinskas, 4800 
W. Erid Avė.; nut. rašt. M. Me- 

. dalinskas, 233 S. Central Avę.;1 
fin. rašt. Chas. Katala. 4676 W. 
End Avė.; kasierius M. Kažiuhas, 
3508 Gunderson Avė., Be»rwyn, 
Ilk; kasos globjai: V. Manikas, M. 
Davidonis ir D. Brazas; ligonių 
lank. J. Garadauskas, 3812 W. 
Monroe St.; maršalka B. Stankus; 
korespondentas N. Williams; Dr. 
kvotėjas Dr. Al. Margeris.
Susirinkimai laikomi kas antra rie- 

7 : ' . 3929 West
Madison St.

Milda Auto Sales
Vienintelis lietuvis pardavėjas Buick 

ir Pontiac automobilių., 
DOMININKAS KURAITIS

806 West 31-st Street 
Victnrv 1696

ANGLYS—CO AL

užmušė

Sveikinu aš tėvynę...

Nlorrison viešbuty trečiadie
nį įvyko susirinkimas vietos 
deniokratų kandidatų ateinan
tiems rinkimams, priešaky su 
gubernatorium Horneriu. Va- 
karikštė .diena buvo kaip ir 
signalas, kad t. y. Illinois val
stijos demokratai pradėjo rin
kimų vajų.

Susirinkusių tarpe nesiriiato 
tik vieno kandidąto, būtent 
Frankio V. Zintako. Jo nesi
matė bent rytmety.

Praeito antradienio vakare 
Peoples krautuvių radio pro- 
grame solistas p. Sabonis su
dainavo dainelę “Aš sugrįžęs 
į gimtąją šalį 
viengenčius.”

Malonu ir 
toks jausmas, 
daina. Bet ne 
sayubsiuš( .matyti suvargusius 
ir nuolat dejuojančius neda- 
tekliu ir kitomis bėdomis.

Sveikinti tėvynę svetimoj 
šaly, dainelių pavydalu, irgi 
yra geras dalykas. Bet dar 
naudingiau yra padėti iemjš jų 
kovoj už šviesesnę ir geresnę, 
ateitį. —-Gry norius.

sveikinu savo.

dėkinga turėti 
kokį reiškia ta 
tai£ smagu yra

Buvęs boksininkas 
mirė

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1936 metams

,'Patrick McFarland, Illinois 
valstijos bokso komisijos na
rys, mirė trečiadienį savo na
muose Joliet mieste, sulaukęs 
48 metų. Jaunose dienose jis 
buvo pasiekęs čempionatą len
gvojo svorio boksininkų tar
pe.

Vasara pasibaigė
šilta Chicagoj — taip. Atro

do lyg vasara butų. Bet oficia
liu apskaičiavimu vasara pa
sibaigė naktį iš antradienio į 
trečiadienį, lygiai 12:26 valan
dą. Reiškia, dabar jau rudub. 
Tuo gi tarpu šen ir ten Chi
cagoj ir jos apielinkėj pražy
do pavasarinės gėlės. O Au
gusi Koch, vyriausias Chięa- 
gos parkų kvietkininkas, pra
našauja, kad per ateinančias 
dvi savaites ir daugiau rušių: 
gėlių pražydės.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYS
TĖS valdyba 1936 ihetamš: P. 
Killis, 'PirminihkaS, 8847 South 
Lituanica Avė.; J, Racevičia, viče 
tiirm., 3826 So. Union Avė.; S. 
Narkis, sekretorius, 4353. So. Thl- 
man Avė.; F. Kasparas, fin, rašt., 
3534 So. L0Wė Avė;; J. Rachtinaš 
kasierius. 3137 So. Halsted St.j.Z. 
Grigonis, kontr. rašt., 4427 Sė 
Francisco Avė:; P. JOzapavičia, 
kasos glob.; 837. W. 33rd Place: 
A. Wilkis,„ maršalka, 831 W. 33rd 
PI.; , S. Narkis, korespondentas, 
4358 So. Talman Avė;; Dr. J. P. 
Poška, Dr-stes Daktaras, 3133 So. 
Halstėd St, rez. Tel; Hemlock 
2374 — Ofiso Victory 3687. 
Draugystės susirinkimai įvyksta 

kas antras nėdėldiehis kiekvieno mė
nesio Chicagos Lietuviu Auditorium 
3138 So. Halsted St., '12 vai. dieną.

gelb. Ida Kačinski, ’ kasierius Ant 
česna, maršalka Peter Tiškęvičia,

Ant Česna I dėldienį Lawler Hali, 
PriešmŽini susirinki^ laikysime Madison St 
birželio-June 14 d., 4501 So. Pauli
na St;, Chi'ca^O. A. česnos svėt. LIETUVIŲ KĘISTŲČIO PAŠALPOS 

............................. : Į KLIUBO VALDYBA 1936 ME
TAMS: Frank Jakavicia, pirm., 

--- ----------------------------------2638 w* 40th St., Juozapas Sta- 
Pirttl« Valaitis, ^18281 loraitis, 7244 S. Talman Avė., 

Pirm, pagelb. Bernice Rudgalviutė, 
Nut. rašt. ir korespondentas, 5382 
So. Long Aye., Walter Sharka, 
Fin. rašt., 4635 S Washtenaw Av., 
Helėn Chaputė, Kontr. rašt., 4403 
S. Albany Avė., Leonas Klimavi- 
Čia, Kasos glob,, 2534 W. 46th St., 
Mary Warnis, Kasierius, 3838 So. 
Kedzie AVe., Dr. T. Dundulis, gy
dytojas, 4157 Archer Avė., Virgi
nija 0036, John Zuris, Teisių ph- 
tatejas, 4624 S. Francisco Avė., 
Jochimas Macijauskas, Maršalka, 
4436 So. Washtenaw Avė., Myko
las Kasparaitis. Knygius, 4154 S. 

HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ PO- I A^eSian Avė. Kliubo_ susiriiikimūi. 
LITIKOS KLIUBO 1936 metu Vai- atskV?eną menesi kas pir-
dyba: A. Walskis — pirm., 3&41 mą Sekmadieni 12 vai. dieną, Hol-
Evergreen $t., Tel. BelmoHt 7678; . įywood Svetainėje. 2417 W. 43rd 

%J. Kuprevičiiis —• pirm, pag.; A. Street.
Lungevičius — niit. rašt.. 18141
Wabansia Avė., Tel. HūmboldtJ * .. 1
3245; Stanley Buneckis — fih. ■ - .
rašt.; Atmuštą Žilius — kasin.; Skelbimai NaUjienOSe 
Tarnas Kubilius — maršalka. n •» lį-i.
Susirinkimai ' įvyksta kas mėnesi ClUOCia naUCteĮ CLČltO.

trečiame ketvirtadienį, 1640 Nortb,j ■nQ x:r.CJ ‘NTon-Jirk-M 
Hancoch St, 8 vai. vakare. , KaCl paClOS JNaUJienOS 
—--------u--------------- - yra naudingos.

UNITED. LITHUANIAN AMERI
CAN PO'LITICAL CLUB 9th WARD 
Valdybą 1936 metams:

Pirmininkas' Povilas Barcheack 
34 E. 100 PI.; Pirmas vice-prež. 
Zigmas Kalis, 12217 S. Halstėd 
St.; Antrasis vice-prez. Pranas 
Jankauskas,J 8055 S. Racine Avė.; 
Protokolu rašt. Vladislovas Krj- 
stopaitis, 10324 Indiana Avenue; 
Rašt. pagelbiriinkas Frank Pavi
lionis, 10536 Lafayette Avė.; Fj- ' 
nansų rašt. Victor .Petkus, 44 E. 
104 St.; Kasierius Julius Strumi
las, 11,011 Michigan Avę.; Trūs- b 
tįstas Jonas Furgelis, 149 E. 107 
St; Trustistas 'Jozefą LinkŠub, r ~ ~ .. — - ■
mas Draugelis,. 34 W. 104 St.; l 
Maršalka 2—Jonas Schultz, 10325 
Indiana Avė. Į

1)
2)
3)
4)
5)

Susirinkimai 
kiekvieno mėnesio antradienio va
karą. 10806 Wabash Avė.

SLA. 129 KUOPOS valdybą 1936 
metams: _ ..___
Canalpbrt Avė.; Vice-pirm. G. Cher- 
nauskas, 1900 South Union Ave
nue, Telefonas Canal 2183. 
Nut. rašt. K. Batutis, 2627 Gladys 
Avė.; Fin. rašt. W. Pankauskas. 
5235 So. Eįlis Avė.: Kasierius B. 
Žolinas, 2931 So. Emerald Avė.; 
Kasos globėjai: K. Kažanauskas, 
5780 Broadvvay. A. Stonis,, 3510 
So. Union AVe., J. A. Jasynskas, 
4300 W. End Avė.; Ganai 2183. 
Maršalka Ig. Tamašauskas, 822 W. 
18th St.; Dir. kvotėjas Dr. P. Zalė- 
toris, 6600 So. Artesian Avė.; Org 
J. Bertulis. 1343 So. Avęrs AvO.

WORLD PLAYHOUSE
410 S. Michigan—arti Van Buren 

Tęsis nuo pietų iki nakties 
—25c iki 2 vai. po piet.

Garbios Meliodijos Sovietų 
Triumfo

ALĘKSANDER GRANACH 
LALA CHERNAYA

20 W.rs107 St.; Maršalka 1-y-Ado-1 '
Maršalka 2—Jonas Schultz, 10325

Veikiantysis komitetas:
Bruno Petkus, 10742 Michigan '
Avenue. i
Stanley Misiūnas, 10409 Wal-
Al. Kazis, 10617 Edbrooke av.
Adv. Frank B. Zalatorius, 700
W. 119 _St.
Adolf. Pazarskis. 10621 Ed-1-

laikomi paskutinį ILaidętuvių Direktoriail

Siunčiam Gėles Telegramų *| Vito 
Pasatillo DaUn 

LOVEIKIS 
kvietkininkas

Gėlės Vestuvėms, Bankietams

Tel. BOUlevard 7314 —■.■■■■■ui ...... ......... ..........

Pocahontas Mine Run Screehed 
5 tonai ar daugiau $7.25 tonas 

Smulkesni $7.00 tonas.

5332 AVE
TtU BKPUBMC Z 8402.

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS klinika
Tonsilai išimami 
. vaikams ...... ....
Palagas ligoni

nėje ............
Akušerija na

muose .......-
Medikalė egzami 

nacija   ......
DOUGLAS PARK HOSPITAt 

1900 So. Kėdziė Avė.

M50Č 
*1500 

$1-00

CHICAGOS APYLINKIŲ LIETUVIAMS
I CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA nutarė priimti savo organizacijds 

" nariais visus sveikus lietuvius, vyrus ir moteris, nuo 15 iki 48 metų 
amžiaus šiuose Chicagąs apylinkių miestuose: Waukegan, North Chi
cago, Indiana Harbor, East Chicago, Gary, Hammon± Calumet 
Chicago Heights, Hąrvey, Michigan City, Aurora. Joliet, -Rockdale, 
So. Charles, Melrose Park, DėKalb, Kankakėe, Racine, Kenosha ir tt.

2. KIEKVIENAM ČIA PAŽYMĖTŲ MIESTELIŲ, jei įsirašys didesnis 
skaičius naujų narių j CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJĄ, tai bus 
įkurti šios Draugijos atstovybių centrai—Lietuvhj Kultūros Draugijos 
Lietuvių Kultūros Draugijoms išimtinai priklausys tik Chicagos Lie
tuvių Draugijos nariai.

3 CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJAI priklausę arti 4,000 narių, šik- 
me skaičiuje 800 čiagimių lietiivių nuo 15 iki 30 metų amžiaus. Drau
gija ne tik šelpia sergančius savo narius bei išmoka pomirtines, bex 
taip pat veikia kultūros srityje. Yra 3 pašalpos skyriai: $6, $10 h 
$16 per savaitę. Pomirtinė—$200, palaidojimo reikalams $50. Narių 
mėnesiniai mokesčiai priklausė nuo skyriaus—50c, 75, airba $1.-25.

4 CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS atstovas greitu laiku atsilankys 
i Čia pažymėtas kolonijas, kati plačiau supažindintų vietos lietuvius 
su organizacijos tikslais. Tuo pačiu metu jie stengsis Draugijaj nau
jų narių surasti. Informacijų reikalu malonėkite kreiptis:

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA, 1739 So. Halsted St., Chicago, fll.

SIMANO DAUKANTO DRAUGIJOS 
Valdyba 1936 metams: Wm. Kriš
čiūnas, pirm.. 9227 So. Cottage 
Grovė Avė.; Jūl. Racevičia, viče- 
nirm., 3^26 So. Union Avė.; P. 
Kiltis, nut. rašt., 3347 S. Lituanica 
Avė.: A. J. ’Zalatoris, kasieriūš, 
827 W. 33rd St.; A. Kaulakis,. 
turto rašt., 3842 So. Union Avė.; 

’Iz. Masaitis, kontr. rašt., J. Ma
linauskas. apiek. kasos; A, Vilkis, 
maršalka; K. Valaitis, prižiūrėtojas 
ligoniu; K. Demereekis, knygius, 
8331 So. Wallace St.; Draugijos; 
,Daktaras. ;Dr. J. P. Poška, ofiėe 
3133 So. Halsted St. Tel. Victory 
3687, rez. Hemlock 2374. 
Susirinkimus laiko kiekviena me

nesi kas pirma sekmadieni 12 vai. 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj. 3133 
So. Halstėd St.

LIETUVOS VĖLIAVA AMERIKOJE 
•N. 1-as Valdyba 1936 metams: 
Kaz. Davis, pirm., -5648 Sotith 
Bishop Št.; Fr. Venckus, nag. > 
2718 W. 43 St.; Melix Mikolajuns, 
nut. rašt;., 1§17 S. 49 Avė., Cicero;’ 
Sevėra Škridulis, iždo rašt., 1533; 
S. 49 Avė., Cičėro: Daminik Mor, 
tuz, kontr. rašt., 6931 S. Artesian 
Avė., Ida KačinSki, kotitr. pag..; 
7204 S. RockSVęll St.; Ant. česna, 
kasierius. 4501 S. . Paulina St.; 
Petr. Tiškevič, maršalka, 6939 So. 
Wąshtenaw Avė.; Antanas Česna 
ir Ida Rocinski. apiek. ligonių.

jfETUVOS VĖLIAVA AMERIKOJ 
No. 1 VALDYBA: 'pfrih. Kazimie
ras Davis; pagelb. Franciškus 
Venckus, nutarimų rhšt. Felix Mi- 
kaloįunas, iždo -rašt. -Severą Skri-. 
dūlis, kont, Dominikas Motuz, pa-

I

• MEZGIMO DIRBTU
VES—Knitting Mills
THE BRIDGEPORT KNITTING 

MILLS 
F. Selemonavich 

504 WEST 33-fcD STREET 
Sveterių krautuvė atdara kasdieną— 

ir vakarais ir sekmadieniais.
Telefonas Victory 3486

* PAVEIKSLAI — 
PHOTO STUDIOS

CONRAD’AS 
PHOTOGRAFAS

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

Tel. Emz!ewood 5883—5840

Banis Studio
VISOKS FOTOGRAFIŠKAS 

DARBAS ATLIEKAMA
3200 So. Halsted Št

• KAILIAI—FUR 
FU R R I E R

Darome pagal orderi, valome, gla- 
zuojame, pamušus perdedame ir 

taisome.
JOHN KOVALIK

5150 S. Damen Ąve. 
Telefonas Hemlock 7534 

CHICAGO, ILL.

• RANKDARBIAI— 
FANCY GOODS SHOP

Auburn Fancy 
Goods Shop 

.Atliekame Rankų Išsiuvinėiiihą 
3108 SO. HALSTED STREET

: i, ,lffillliiir.aHi i^.1 .r ir -11 iMiiur
• Wholesale — MeSa 

Pardavėjai-Distr..
WHOLESALE MBA*! DlSTRlBlltOR 
Šviežia ir Rūkyta Mėsa, geriausios 
rųšies importuoti Lietuviški kumpiai, 
dėžėse nuo svaro ar daugiau. Tele- 
fonuokite dėl informacijų ir kainų. 

Joe Walteraitis, 
4603 Sq. Richmond St.

Pristatome—Tel. Virginia 1899

• TAVERNOS
Rete’s Place

Pranešu visiems draugams ir lie
tuviams, kad atidariau naują taver
ną, kur randasi geros rųšies degtinė, 
vynas, Schlitz alus, taipgi gamina
me pirmos rūšies valgius kasdien. 
Penktadieniais žuvis dykai.

PETER SUDENT, Savininkas.
7427 SO. *WESTERN AVENUE 

TeL Prospect 8175.
« ■ .• *. - * • »■ v v

Jos. Jacikas Tavern
Pranešu visiems draugams ir pažįt*' 
tamiems, kad asu Tavern biznyje. 
Musų užeigoje visados randasi ge
ros rųšies degtinė, vynas, Ambrozia 
alus, cigarai, žuvis penktadieniais 
veltui ir muzika šeštadieniais. Už
prašome visus draugus ir pažįsta
mus atsilankyti j musų naują užei
gą. . Savininkai

JOS. & PAULINA JACIKAI 
Tel. Englewood 2792 

6556 So. State St.
i. kampas Nortb West 66 St.

Three Star Inn
Pranešu visiems draugams ir rėmė
jams, kad atidariau naują taverną, 
kur randasi geros rūšies degtinė, vy
nas, Schlitz alus, cigarai, cigaretei. 
Penktadieniais žuvis dykai, o šiomis 
dienomis skanus užkandžiai fr malo
nus patarnavimas. Savininkė

MARCELLA VALENTAS
3245 W. 63rd St. Hemlock 4097

21-st PLACE TAVERN
& RESTAURANT

Stoikai porčiapai ir kiti šilti val
giai, Blue Ribbon Pabst alus, viso
kios geros rųšies degtinės ir savi
ninko vardu A. Stukas Tony’s ‘Pri- 
vate Stock degtinė ir cigarai. Sa
vininkai— , . .

ANTANAS :IR AGNĖS STUKAI
701 W. 21st Place

TkL CANAL 1522.

IGNACAS RUSTEIKA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Rugsėjo 22 d., 3:00 vai. po pie
tų, 1936 m., sulaukęs pusės 
amž., gimęs Tauragės apShr., 
Rietavos parap. Pajūrio kaime.

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nuliudime 

sūnų Antaną ir marčią Jad
vygą ir jų šeimyną, 2 dukteris 
Prancišką ir žentą Juozą Švar- 
lį ir jų šeimyną, dukterį Bar
borą ir žentą Robert Lieber ir 
jų šeimyną, brolį Joną, pusbro
lį Juozapą Rusteiką, gimines 
ir draugus.

Kūnas pašarvotas randasi J. 
Liulevičiaus koplyčioje, '4092 
Archer Aye. Laidotuvės įvyks 
šeštadienį, Rugsėjo 26 dieną, 
8:00 vai. ryto iš koplyčios į 
Nekalto Prasidėjimo Pan. šv. 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. Ignaco Rusteikos 
giminės,. draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
suniks, dukterys, marti, žentai, 

brolis, pusbrolis ir gimines.
Patarnauja laid. dir. J. Liule- 

vičius, tel. Ląfayette 3572

ME

LIETUVA BENO yhldyba 1936 m.: 
F. Andrijauskas, pirmininkas, 834 
W. 35 Si.: F. Bistrą, pirm, pag., 
4548 S. Fraričiscd AVe.; J. Sala
kas, nut. rašt., 1482 S. 50 Ct, 
Cicero, III.; K. Philips, turto rast.,

■ JUOZAPAS
- UDEIKI
_ IR TĖVAS

REPublic 8340

KŪNO PERKĖLIMAS I 
ŠEIMOS LOTĄ

ELEANORA SVpREIKIENĖ 
po tėvais Alušaitė 

Gyveno po nr. <3862 W. 59 St.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Rugsėjo 22 d., 10:15 vai. ryto 
1936 m., Sulaukus pusės amž., 
ginihs Šiaulių apskr., Lugu- 
mų parap., Vilunaičių km.

Amerikoj išgyveno 26 metus. !
Paliko dideliame nuliudime j 

biylimą vyrų George, 8 sūnūs, 
George, Albert ir Herman ir 
daug giminių, o Lietuvoje šė- ; 
šerį Mortą Pabijanskienę irjOs 
Šeimą ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
4447 So. Fhirfield avė.

Laidotuvės įvyks Penktadie- 
hj, Rugsėjo 25 d., 8:00 v. ryto, 
iš J. F. Eūdeikio koplyčios į 
Gimimo Pan. šv. parp. bažny
čią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionės sielą, o 
iš ten bus nulydėta į Šv. Ka
zimiero kapines,

Visi A. A. Eleahoros Sverei-3; 
kienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Vyras, sunai įr giminės. 

Patarnauja ;laid, dir. J. F. Eu- ; 
deikis, teL Yards 1741.

RUTH PELDžIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Rugsėjo 22 d., 4:30 vai. ryto, 
1936 m., gimus Lietuvoj.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Henry, 3 dukteris Emily, 
Marthą ir Marie, sūnų Albert, 
seserį Anną Caspar.

Kūnas pašarvotas randasi 
koplyčioje .'2438 West 63rd St.

Laidotuvės įvyks Penktadie
nį, Rugsėjo 25 dieną, 1:00 vai. 
po pietų iš koplyčios į Mar- 
ųūette Manor Bkptišt bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta į Tautiškas 
kapines.

Visi A. A. Ruth Peldžius gi
mines, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, dukterys sūnūs ir 

sesuo.
Patarnauja ląid. dir. H. R. 

SulliVan, tel. Prospect 8300

MYKOLAS 
GALKANTAS

Mirė Balandžio 24 d., palai
dotas Balandžio 28 d., 1936 m. 
Šv. Kazimiero kapinėse, 
pavieniam lote. Gi penktadienį, 
Rugsėjo 25 d. jo kūnas bus 
perkeltas į šeimos lotą.

Velionis paėjo iš Lietuvos, 
Telšių apskr., Kriškių parap. 
Maldėnų kaimo. Amerikoj iš
gyveno 23 metus. Gyveno il
gus metus Town of Lake, po 
antrašu 4452 S. Hermitage 
Avė. Paliko dideliame nubudi
me moterį Elzbietą, gimines, 
draugus ir pažįstamus.

šia proga visos giminės, 
draugai ir pažįstami esate nuo- ; 
Širdžiai prašomi dalyvauti šio
se A. A. Mykolo Galkanto kū
no perkėlimo iškilmėse ir su
teikti jam savo patarnavimą.

Nuliudus lieka
MOTERIS.

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

....
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Lietuviai ir lietuvai
tės paėmė leidimus 

vedyboms
Aie lietuviai ir lietuvaites Ii* 

•ičmft laisniui (leidimus) ve

A. Matoughy 64 m. ir Eva 
Bslis 45 m.

Joseph Ulis 31 m. ir Gene- 
vieve Stepanek 23 m.

Clarence Stoškus 22 m 
Severyne Staszak 19 m.

Edward Schultz 21 m.
Anna Kezsis 19 m.

ir

ir

Ugnėgesių departa 
mentas neturėjo 

darbo

departamentas gavo 
pašaukimus visoj

šešių pašaukimų tik 
teko pavartoti van-

Ugnėgesių departamento vir
šininkas Michael J. Corrigan 
šiomis dienomis raportavo me
rui apie nepaprastai mažą skai
čių gaisrų Chicagoj. Per 24
valandas, kurios užsibaigė 8 va
landą ryto rugsėjo 17 dieną, 
ugnėgesių 
tik šešius 
Chicago j.

Ir iš tų 
dviejuose
denį pumpuojamą motoru. Ki
tos ugnys užgesyta ran
kinėmis pumpomis. Visuose 
šešiuose gaisruose žalos turtu; 
praktiškai kaip ir nepadaryta 
arba padaryta tik truputis.

Dėl ko kįlo šie šeši gaisrai? 
Vienas gaisrų kįlo dėl neatsar
giai numesto degančio cigarete, 
kitaą — dėl neatsargaus varto
jimo gazolino, trečias — dėl 
sugedusių elektros vielų namuo
se, ketvirtas — dėl rūkymo 
cigareto lovoj; dar vienas gais
ras kįlo dėl susikrovimo per
daug šiukšlių. Visi gaisrai 
rodo, kad šiek tiek atsargiau 
miesto gyventojams elgiantis; 
gaisrų galima buvo išvengti.

Šį mažą skaičių gaisrų su
muša tik kita diena, būtent 
dvidešimt keturios valandos, 
kurios pasibaigė rugpiučio 6 
dieną pernai. Pernykščių me
tų rekordinę dieną ugnėgesių 
departamentas gavo tik penkius 
pašaukimus gaisrams gesyti, 
ir iš jų visuose užteko vien 
rankinių pumpų ugniai likvi
duoti.

Nuo spalių mėnesio 4 iki 10 
dienos Chicagoj bus paskelbta 
nuo ugnies apsisaugoti savai-

Atidarymas Atnau 
jintos Chicagos Lie 

tuvių Auditorijos
Chicagos Lietuvių Auditori

ja tarnavo per ilgus metus mu
sų visuomenei, ir tarnaudama 
jau buvo visai suvargusi: vi
dus jau seniai buvo reikalingas 
pertaisymo bei pagrąžinimo. 
Scenerijos buvo apdriskusios, 
nuplukusios, pasenusios.

šią vasarą, pastangomis 
Bondholder’ių Komiteto, ši lie
tuvių įstaiga tapo atnaujinta 
ir pagrąžinta. -Baruimis daug 
padidintas. Nauji barai ir aląus 
šaldytuvai sudėti ir daug kitų 
patogumų įvesta. Taigi, Chi
cagos Lietuvių Auditorija ne
tik naujai pasipuošė, bet ir pa
gerėjo.

šia proga Chicagos Lietuvių 
Auditorija rengia iškilmingą 
Grand Opening sekmadieny,

spalio (Oct.) 18 d*, 1936.
šis atidarymas bus pažymė

tinai iškilmingas ir gražus, su
sidedantis iš gražaus trumpo 
programo, baliaus’ ir šokių prie 
geros orkestros.

Lietuvių visuomenė yra nuo
širdžiai kviečiama įsidėmėti 
dieną ir laiką ir skaitlingai da 
lyvauti Chicagos Lietuvių Au 
di tori jos iškilmingame atidary 
me spalio 18 d. Apie programą 
bus pranešta vėliau.

—Kvieslys.

Pradėjus mokslo 
metus

CICERO.—Mr. Frank Petru 
Apšvietos Tarybos prezidentas, 
praneša, kad Cicero viešųjų 
mokyklų darbas pilnai susi
tvarkė. Vaikų tėvai ir drau
gai kviečiami atlankyti mokyk 
las ir susipažinti su jų pėrdėti- 
niais ir mokytojais. Mokyklos 
randasi šiose vietose:

Drexel—36th Street and 54th 
Avenue.

Columbus—31st 
54th Avenue.

Hawthrone—31 st 
50th Avenue.

Woodbino—30th 
50th Court.
Morton Park—24th 
51st Avenue.

Cicero—23rd Street and 48th 
Avenue.

Sherlock—23rd Street and 
54thj Avenue.

Roosevelt—
50th Court.

Grant—15th 
Avenue.

Jonės—15th 
Avenue.

McKinley—12th 
59th Avenue.

Bumham— 18th 
59th Avenue.

Gpodwin— 26th 
60th Avenue.

Lincoln—35th Street and 60th 
Court.
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Van Gogh paroda 
pratęsta vienai 

dienai
Parodą atlankė 139,450 žmonių

Išgarsinta van Gogh meno 
paroda Dailės Institute, kaip 
vakar turėjo užsidaryti, bet dėl 
nepaprastai skaitlingo žmonių 
lankymosi, paroda bus atdara 
šiandien visą dieną. Per pra
eitas keturias savaites parodą 
atlankė 139,450 žmonių.

Be van Gogh parodos buvo 
išstatyta kitų menininkų dar
bai, būtent: Fritzi Brod, Julia 
Techla, Dale Nicholas, Oskar 
Grosz ir fotografijų salonas.

Paroda buvo įvairi.
Sekanti didelė meno paro

da bus visos Amerikos meno 
paroda. Atsidarys pabaigoj spa
lio mėnesio.—M. š.

Iš Kupiškėnų Kultu 
ros Draugijos

Kupiškėnų Kultūros Draugi
ja praėjusį šeštadienį, rugsėjo 
19 dieną, laikė mėnesinį susirin
kimą pp. Balčunų namuose ad- 
desu 2601 So. Fairfield avenu.

Tarp kitko buvo nutarta pa 
siųsti $25 į Kupiškį laisvoms 
kapinėms ten įsteigti. Pini
gus pasiuntė draugijos kasierė 
Domicėlė Girdvainienė ir Dr. A 
L. Graičunas. — šv.

REIKIA DEGTINES SALESMANŲ
• Turi būti patyrę. Pardavinės vien tavernoms. Didžiausis tavernų 
Distributorius turi vietos dėl 8 GERŲ SALESMANŲ dirbti sekan
čiose kolonijose: Melrose Park, Town of Lakė, 18th St. Apielinkeje, 
Brighton Park, Marųuette Park, Roseland ir Cicero, Į1I. Geriausia 
komisas* ir išlaidos bus apmokėta.

KLAUSKITE PONO HERMIT.

01d Fort Dearborn Wine & Liąuor Co.
4270 Archer Avenue Lafayette 2114

Mirė Urtė Ruth 
Peldzius

Grand Openihg 
John’s Tavern

Rugsėjo 22 dieną 1936 m. mi
rė Urtė Ruth Peldzienė, tėvų 
pavarde Dikmonikė, paėjusi iš 
Gervaičių kaimo, Batakių val
sčiaus. Amerikoj išgyveno 28 
metus, daugiausia Chicagoj. Ji 
gyveno Chicagoj adresu 4129 
So. Sacramenlo avenue, kur lai
kė biznį — pirmiau Meat Mar • 
ket, o porą metų prie mirtį ta
verną.

Velione paliko, tris dukteris ir 
sūnų.

Kūnas pašarvotas pas laido
tuvių direktorių adresu 2438 W. 
63 Street, Chicago, III.

Laidotuvės įvyks penktadie
ny, rugsėjo 25 dieną. Pažįsta
mi malonėkite atsilankyti pas
kutinį kartą.

— M. Kasparaitis.

Ruošiasi operos se 
zonui Chicagoj

Chicagos operos sezonas pra
sidės spalių mėnesio 31 dieną 
perstatymu Respighi 
“La Fiamma”.

kurinio

Paul Longone, Chicagos ope
ros kompanijos generalis mene
džeris, praneša apie sąstatą ar
tintų angažuotų ateinančiam se
zonui. žvaigždžių tarpe bus 
Lily Pons, Giovanni Maitinelli, 
Helen Jepson, Tito Schipa, Ger- 
trude Wettergren, Eleanor La 
Mance, Elizabeth Rethbėrg, Ro- 
sa Raiša, Lawrence Tibbett, 
Armand Tokatyan, Richard Be- 
nelli, Vivian Della Chiesa ir 
Emanuel List.

Dvidešimt šešių veikalų per
statyme yra nužiūrėta kai ku
rios naujanybės. Jų tarpe ten
ka pažymėti Louis Gruenbergo 
opera “Jack and the Beans- 
talk”. Puccini’o opera “Grand 
Schicchi” bus patiekta pirmą 
kartą Chicagoj anglų kalba. 
Kuriniai “Lamke” ir “Louise” 
bus suvaidinti franeuzų kalba.

Kai dėl artistų, tai Lily Pons 
pasirodys Chicagos operoj pir
mą kartą. Naujanybė bus taip
gi Helen Jepson, kuri pirmuo
sius vainikus laimėjo dainuo
dama per radio.

Pagalios tūkstančiai x mėgėjų 
vėl turės progos girdėti dai
nuojant Ameliją Galli-Curci. 
Jau daugiau kaip dešimt metų, 
kada teatrų lankytojai matė ją 
operos scenoj Chicagoj. Galli- 
Curci dalyvavimas šiemet bus 
kaip ir jos sugrįžimas atgal į 
teatrą, kadangi ji buvo pasi
traukusi nuo scenos po pada- 
tos jai operacijos.

Nusipirko biznį

, Visiems pažįstamas Chica
goj e Jonas Benekaįtis, buvęs 
insurence agentas, ruošia šau-

bus toki • 
darbininkams

moj ateity bus sušauktas ma
sinis mitingas darbininkų dir
bančių Works Progress Admi- 
nistration suplanuotus darbus. 
Mitingas įvyks adresu 2457 W. 
Chicago avenue.

Mitingo tikslai 
, pakėlimas algos

nų atidarymą 25, 26 ir 27 šio; 10 nuošimčių ir reikalavimas, 
mėnesio, t. y. penktadieny, šeš- kad WPA pripažintų Illinais 
tadieny ir sekmadieny. Drau-. Workers Alliance tfaipo darbi- 
gus, pažįstamus ir nepažįsta-Į ninku organizaciją kolekty 
mus prašo atvykti ir linksmai Vėms deryboms, 
laiką praleisti.

šokiams muzika, gardus už
kandžiai

gus, pažįstamus ir nepažįsta-J ninku

veltui.,. Gero

Jeigu WPA. viršilos nesutiks 
šiems reikalavimams, tai gali 
būti paskelbtas streikas. Tą-

Schlitz alučio ir dar geresnės čiau sterikas bus paskelbtas tik 
ger<į ‘‘mie- kaipo paskutinė priemonė rei- 

’ kalavimams laimėti.
degtinės gausite gerą
rą”...

“JOHN TAVERN” adresas
1516 N, Troy st.

Priėmė bilių bedar
bių reikalu

Illinois legisraturos atstovų; 
butas 123 balsais be opozicijos 
priėmė pataisas prie įstatymų, 
išleistų tikslu teikti pašalpą 
bedarbiams. Tos pataisos tai 
įgaliavimas Chicagai parduoti 
garantijas, paremtas numato
momis pajariiomis iš taksų, kad 
sukelti reikalingus fondus. 
Nužiūrima, kad ir valstijos se
natas užgirs pataisas. Garanti 
jas, tikimasi, išpirks bankai.

Atvokatų butas atmetė bi 
lių, kurs reikalavo nustatyti .10 
nuošimčių iš bedarbiams ski
riamų fondų kaip administraty 
ves išlaidas. Vietoj to jis pri 
ėmė sumanymą administraty 
vėms išlaidoms skirti tik 8 
nuošimčius.

Gubernatorius Horner išreiš
kė pasitenkinimą kalbamų pa 
taisų priėmimu. Jis tačiau bu 
vo priešingas ‘pakėlimui sumų 
skiriamų administracijos reika 
lams. ':

Iškėlė bylą partne
riams . <1

Theodore Raįnjtisį Gary, In
diana, gal graikas, o gal ir lie 
tuvis, yra restorano savininkas. 
Jis taipgi yra pusininkas po 
puliarios Lake kauntėj biznia- 
vietės Bon - AiF' ‘County Club.

Waukegane Rahutis iškėlė 
bylą savo partneriams, kurie 
kontroliuo j a antrą Ban - Air 
kliubo šėrų pusę. Jis reikalau
ja, kad teismas uždraustų jo 
partneriams operuoti gemble- 
riavimo įtaisus kliube. 
gembleriavimo
grūmoja persekiojimais iš val
džios pusės ir nuostoliais biz- 
niavietei.

Rahučio partneriai ir iškel
toj byloj kaltinamieji yra: A. 
J. Smith, Joseph Bleyer, A. B. 
Cawley Tom Williams, John 
Daly ir William L. Martin.

Girdi, 
įtaisai kliube

f CLASSIFIED ADS. I
PATAISYK STOGĄ IR 

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

Leonas Roofing Co. 
3750 Wallace Street 

Tel. Boulevard 0250

MERGINA virš 20 bendram na
mų darbui.be skalbimo, geri nartiai, 
$6. Irving 8703.

MERGINA bendram namų darbui, 
nakvoti, geri namai. Rogoff, 6959 
Merrill Avė., Hyde Park 4788.

MERGINA 20—35 bendram namų 
darbui, nėra mažų vaikų, savas kam
barys, $6—$7. Juniper 9818.

VICTOR BAGDONAS
Apskaitliavimas >r dykai
Local and Long Distance . 

Furniture and Piano Movir.g 
3406 So. Halsted Street

Phone Yards 3408

i MERGINA bendram namų darbui, 
nakvoti, 5 metų vaikas. Mansfield 
8765.

Help Wanted—Male-Female
Daibininkų Reikią______

WPA darbininkų 
esąs gauti $60.50 
gaunamų dabar $55. 
darbininkai nori, kad nebūtų 
daroma išskirimų darbe, kad 
algos butų išmokamos laiku ii 
kad jie butų statomi dirbti tin
kamoj aplinkumoj.

tiklas 
mėnesiui 

Be to,

Vėl pareikalavo su 
mažinti apdraudos 

ratas
Miesto (Chicagos) advokatas 

Barnet Hodes praėjusį antra
dienį parašė dar vieną laišką 
Jay S. GJidden’ui, Chicagos ap
draudos nuo ugnies kompanijų 
asociacijos benedžeriui. Hodes 
vėl pareiškė reikalavimą, kad 
kompanijos sumažintų apdrau
dos ratą mažiems gyvenamiems 
namams ir apartmentams.

Šis laiškas yra atsakymas į 
Glidden’o nurodymą, kad ap
draudos nuo ugnies kompani
jos negalinčios sumažinti ap
draudos ratą, ba, girdi, praei
tis rodo, kad visuomet po de
presijų padidėjus skaičius gaiš 
rų ir pakyląs nuostolis turtui 
dėl jų.

Automobilistus
♦ (

šauks į teisiną
> . r-

George W. Fleming antradie
nio vakare dar kartą įspėjo chi- 
cagiečius automobilistus, kad 
artimoj ateity policija pradės 
duoti pašaukimus į teismą tiems 
automobilistams, kurie neturi 
stikerių, kaip paliudymo, kad 
jų automobilius peržiurėjo vadį- 
namos saugumo stotys ir kad 
pripažino juos esant saugius 
važiuoti.

šį pareiškimą Fleming pada
rė Chicagos mero Edward J. 
Kelly vardu, kaip mero atsto
vas, kalbėdamas International 
Garage and Maintenance As- 
sociation suvažiavime, kurs yra 
laikomas dabar Chicagoj, Mor- 
rison viešbuty.

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

VIRĖJAI vyrai, moterys $15— 
$25, Veiterkos $8—$12 tipai, Paty
rusios dirbtuvių merginos $10, Ko
telių merginos $50, Ligoninių mer
ginos, tacų merginos, $35 kamba
rys, užlaikymas, Užkandų merginos 
$12, Jėgos mašinų operatoriai $17, 
Bušo vaikinai $12, Vyrai dišvošeriai 
$12.

Wabash Employment, 14 lubos, 
20 E. Jackson.

—o—
STOGDENGYSTfi

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

BRIDGEPORT ROOFING 
3216 So. Halsted St. 

Victory 4965

For Rent
blėties 
pagei-

CO.

RENDON 3 kambariai — šviesus 
ir švarus, 2 aukštas, priešaky — 
$9.00. 913 W. Cullerton. (20th St.)

Building Material 
Statybos Medžiaga

AUKUOJANT VISAS 
Pasaulinės Parodos 

Lentas
Naujos plywood kv. ped. 
Naujos sienų lentos, kv. 
Naujos insulacijos lentos 
Durys po 25c rčmai ......
Toiletai $1.50, sinkos, vanos .. 
90 sv. stogams dengti roliai.... 
Paprasta $2.95 maleva už gal. 95c

Pirm negu pirksi naujas ar senas 
1”, 2”, 3” lentos, rąstai, klevo 
grindimo rėmai, durys, balanos, 
siding, pieno decking, plieno rė
mai, plieno durys, stiklai, medžiai 
ar plieno varžtai, vinys ar plieno 
sijo§.

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

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

Skyriaus yardas 3393 ARCHER AV. 
Lafayette 0074. Dykai pristatymas

RENDON, ILGUS METUS buvęs 
advokato ofisas ir flatas, gražiame 
ir moderniškame name. 3223 South 
Halsted Street.

r į | r , L

Furmshed Rooms

2ctik už 
pėd. l%c 
k. p. 2%c 
.... po 15c 

... $6 
$1.49

RENDON puikus švarus kamba
rys—pigiai. Mrs. Gečas, 2635 West 
42nd St. kampas 42nd ir Talman.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA mėsos marketas ir 
grosernė, 46th ir Wells, įsteigta 20 
metų. Parduos pigiai. Savininkas. 
4607 So. Wells St.

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė. Parduosiu už pirmą pasiulyjimą, 
arba mainysiu į automobilį, arba 
į lotą. Biznis išdirbtas per daugelį 
metų. 711 West 34th St.

KOTELIS ant pardavimo, biznis 
gerai eina; 20 kambarių visi pilni 
Parduodu, nes noriu pasilsėti. $750.

Kreipkitės 952 W. Madison St.

€OAL
Anglys

ANGLYS! ANGLYS!
AUGŠTOS RŪŠIES NORTHERN

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

Pašaukite dieną ar naktį
Telefonas KEDZIE 3882

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai -

IŠPARDUODAME BARU FIKČE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
Ir sinkom. Taipgi Storų fikčerius dėl 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les, registerius ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatvkite 
mus pirm negu pirksit© kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES 

1900 S. State St. CALumet 5269

TAI ATIDAVIMO DOVANA $350 
nuperka restauranto staką ir fikče- 
rius., 4909 W. 14th Street.

TAVERN PARDAVIMUI, pigiai 
priežastį pardavimo patirsite ant 
vietos. 2540 West 45th Place. Savi
ninkai Bukauskai.

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

BUNGALOWS, APARTMENTŲ 
BUDINKAI, KRAUTUVĖS ir lotai, 
visose miesto dalyse ir priemies
čiuose. Įsakyta paaukuoti, $1500 ir 
virš, kai kuriuos mainys, farmos 
pardavimui, visur. Didi proga.

LOUIS ZIMMERMAN & CO. 
203 South Dearborn Street 

Tel. WABash 4737.

PARSIDUODA 3 aukštų plytinis 
—1625 So. Jefferson St. Bus miesto 
6 dienas. Pirk už savo kainą — 
kreiptis 1625 So. Jefferson.

BRIGHTON PARK. — A. 
Bočunas apie mėnesį laiko atgal 
nupirko bučernę ir grosernę ad
resu 4053 So.; Maplewood avė.

ši vieta per pastaruosius me
tus jau į. trečias rankas perė
jo. Pirmiau ją valdė p. Dau
jotas, pq jo p. Smilgys — abu 
puikus žmonės, bet tūlų apis- 
tovų verčiami pasitraukė iš 
biznio.

Tenka betgi manyti, kad p. 
A. Bočunas čia pasiliks ilgam 
laikui. Jis yra patyręs biznie
rius toj srity j. Antra, jis ve
da savo biznį nepaprastai tvar 
kiai ir užlaiko krautuvę švariai, 
Be to, kaip žmogus, yra malo
nus, draugiškas, visiems gero 
velijąs. Ko gi daugiau norėti, 
kad žmogui sektųsi užsiėmimas 
ir biznis.

Ir nėra mažiausios abejonės, 
kad jis turės šioj vietoj pasi
sekimą. Pasisekimas matyti 
jau dabar, dar tik mėnesį laiko 
pabuvus naujoj vietoj.

Beje, apielinkės gyventojai 
gali p. Bočuno krautuvėj ir 
“Naujienas” nusipirkti.

— Kaimynas.

Kūdikiui padarė 
operaciją

Pradės vajų prieš 
butlegerius

975 Yardai naujų karpetų, klejon- 
kių, kaurų, visos mieros, namams, 
ofisams, krautuvėms, laiptams, pi
giai, cash, rakai. Apskaičiavimas dy
kai. Oakland 7070.

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

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

Tabako Krautuvės
Tobacco Stores

P-nia Eva Tafel, 5012 Sun- 
nyside avenue, susilaukė kūdi
kio Danish American ligoninėj, 
kurs pasirodė esąs nenorma
lus. Kilo klausimas, ar daryti 
operaciją, kad kūdikio gyvastį 
išgelbėti, ar leisti jam numir
ti. Kūdikio motina reikalavo 
operacijoj, tėvas gi buvo prie
šingos nuomonės. Galų gale 
sutikta daryti operacija.

Ji ir tapo padaryta sekmin • 
gai. Tikimasi, kad kūdikis iš
liks gyvas, o už metų keturių 
gal teks padaryti antra opera 
ei ją, kad vaikui normalų orga
nų veikimą suteikti.

Vėlesni pranešimai sako, kad 
kūdikio padėtis pablogėjusi 
tiek, jogei teko padėti jį oksi- 
geno kambary ir tuo budu pa
laikyti jo gyvybę. Taigi reikš
ta abejonės, ar jis išliks gyvas.

Prohibicija tapo panaikinta, 
bet butlegeriavimas neišnyko. 
Faktinei munšainės biznieriai 
tebedaro gražų biznį. Taigi fe- 
derales valdžios agentai, pra
dedant ateinančia savaite, iš
vystys vajų, kad išvyti iš Chi
cagos butlegerius. Tuo reika
lu praėjusį pirmadienį įvyks 
valdžios agentų pasitarimas ir 
nužiūrėta planai vajui.

MAX KOHN. Turim Rusišką, Tur
kišką Tabaką ir Cigarų Atkarpos. 

1728 S. Halsted St„ Canal 9345.

BARGENAS
2 LUBŲ MEDINIS bizniavas na

mas su tavern. Lietuvių apgyventa. 
Labai pigiai. 4742 South HonoreSt

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

PARDAVIMUI 5 kambarių namas, 
3 lotai. Bedarbe priverčia parduoti 
pigiai. Mainysiu ant notions Storo. 
Kreipkitės po pietų. Savininkas, 
5538 So. Kostner Avė.

Tveria WPA darbi 
ninku uniją

Illinois Workers Alliance 
viršininkai praneša, kad arti-

REIKALINGAS kriaušius prie pa
taisymų (alterations) vyrų siutų. 
Turi būti greitas ir patyręs tame 
darbe. Lewis Clothiers, 4716 South 
Ashland Avė. Klauskite Mr. Stone.

PILIETYBĖS PAMOKOS PRASIDĖS 
Ketvirtadienį, Rugsėjo 24, 1936, 

7:80 valandą vakaro.
Kreipkitės prie 

JOSEPH J. GRISH
4631 So. Ashland Avenue 
Telefonas: Boulevard 2800

REIKALINGAS kriaušius prie nau
jų ir prie senų drabužių. 4146 Ar
cher Avė., Lafayette 9832.

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

JEI
TURIT
KĄ PARDUOT

PAGARSINKIT 
NAUJIENOSE

(CLASSIFIEPAŪS

MERGINA ar moteris bendram 
namų darbui, be virimo ir skalbimo 
—$6.00, kambarys ir užlaikymas. 
Blftir, 1320 Glenlake Avė. Rogers 
Park 0450.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

REIKALINGA moteris arba mer
gina — dėl abelno namų darbo 
prie tavemo. Gali būti ant vietos ar
ba eiti namo. Klauskite Mrs., Rud- 
ris, 2710 West 59th St.

gina — dėl abelno

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus na
mų savininkams reikale nesusiprati
mą 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 Dlvlsion St. 

Tel.
esameMes

Armitage 2951 
jau šiuo adresu 
50 metų..

viri

MERGINA bendram namų dar
bui, lengvas skalbimas, savas kam
barys. Gera mokestis. Sherman, 

4928 N. Spaulding Avenue.

JAUNA MOTERIS bendram na
mų darbui. Mažas apartmentas. Pa
prastas virimas. Naktimis namon.

Rich, 4802 N. Bernard.

MERGINA lengvam namų darbui, 
nakvoti. Juniper 5252*

JEIIEŠKOT 
BARGENŲ

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

NELAUKIT
ILGAI

PAŠAUKIT MUS TUOJAU
CANAL 8500
Musų apgarsinimą kainos 
prieinamos. Už pakartoji
mus duodame gerą nuo
laidą.

darbui.be

