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Apskundė tautų sąjungai Vokietiją, Italiją 
ir Portugaliją už ginklavimą sukilėlių. 
Anglija ir Francija tildo tą skundą

CAMDEN, N. J., rūgs. 28.- 
Didelė Public Service Corp. pa 
kėlė 10 nuoš. algas 20,000 dar
bininkų ir dabar mokės tas ai 
gas, kurios buvo mokamos prieš 
depresiją.

joje fašistai

SUKILĖLIAI PAĖ 
MĖ TOLEDO

Francija labai sėkmingai ko
operuoja, bet politiniuose klau
simuose abi valstybės neįsten
gia kooperuoti. Tuo naudojasi 
Vokietija ir Italija, kurios ga
li todėl rodyti visą akyplėšišku- 
mą ir išeiti laimėtojomis.

Ispanija Skundžia Fa 
šistines Valstybes

JEI ESAT 
BE DARBO

Ir studentus policija 
vaišina dujų 
bombomis

UNI0NT0WN, Pa.x rūgs. 28. 
—Nepažystamas žmogus, rūpes
tingai sunaikinęs visas identi
fikacijos žymes, .nusitroškino 
automobily augštai Fayetts 
kauntės kalniose, palikdamas 
raštelį: “Tegul vėjas išnešioja 
mano pelenus... sudeginkite ma
no lavoną kuogreičiausia. Ne
reikia nė dainų, nė gėlių, nė ver
kimo, ar gailesčio, nė pamoks-

CHEYENNE, Wyo.-—Socialis
tų partija buvo pirmoji iš ma
žųjų partijų, kuri išstatė savo 
kandidatus • Wy oming valsti j o j. 
Jos peticija pripažinta tvarkoje 
ir socialistų kandidatai bus į- 
traukti į balotą.

Išliuosavę uždarytus Alcazar 
tvirtovėj sukilėlius, dabar fa
šistai veržiasi liukui paties 
Madrido

10 metų kalėjimo už 
priklausymą komu

nistams
CAMPBELL, O., rūgs. 28.— 

Policijos viršininkas Cunning- 
ham paleido dvi dujų bombas 
į minią streikuojančių Memorial 
high school studentų ir išblaš
kė jų demonstraciją/ Trys stu
dentai gi liko areštuoti. Strei
kas liko paskelbtas dėl pašali
nimo vieno mokytojo.

GENE VA, rūgs. 24.-36 
valstybės pasirašė sutartį ne
naudoti radio kurstymui civilės 
kovos kitoje šalyje, ar blogini 
mui internacionalių santykių.

Smarkiai baus nešva 
rius gyventojus

Mich., rūgs. 28. — 
du žmonės liko tfž- 

10 sunkiai sužeista

CHICAGO.—Socialistų kandi
datas į prezidentus Norman 
Thomas laužo visus rekordus 
skaičiumi pasakytų prakalbų. 
Pradžioj spalio mėn. jis lanky
sis vakarinėse valstijose ir kal
bės kasdie, o kai kuriose die
nose kalbės du ir tris sykius į 
dieną.; v .

Spalio 1 d. Chicago j e kalbės 
socialistų kandidatas į vice-pre 
zidentus George A. Nelson.

Penkios valstybės veikia bendrai išlygini 
mui Europos pinigų krizio. Blum laimėjo 

parlamente devaliuacijos klausime
GENEVA, rūgs. 28. —Siimi 

šusi ir nusigandusi Europa vėl 
susidūrė su labai rimtu krizių, 
Ispanijai apskundus Italiją, Vo
kietiją ir Portugaliją tautų są 
jungai ir patiekus dokumenta
lius įrodymus apie tų valsty 
bių rėmimą ir ginklavimą Is
panijos sukilėlių. Tas skundas 
yra tuo rimtesnis, kad apskųs
tosios valstybės yra pasirašiu 
sios taip vadinamą nesikišimo 
sutartį ir yra pasižadėjusios 
neteikti sukilėliams jokios pa- 
gelbos.

Vokietijos ir Italijos bombų 
nešiotojai, vairuojami tų šalių 
uniformuotų karininkų, mėtė 
bombas ant Madrido ir kitų Is 
panijos miestų. Niekurie tą 
lėktuvų ar tai per klaidą, ar tai 
sugedus, nusileido lojalistų te
ritorijoj ir , jų lakūnai prisipa 
žino veikę savo karinių vyriau
sybių įsakymais. O vieno Vo
kietijos karo lėkttfvo lakūnai 
kurie nusileido per klaidą Mad 
ride, prie Vokietijos ambasado
riaus akių prisipažino, kad jiems 
buvo įsakyta skristi į Sęville, 
kur yra sukilėlių štabas ir ‘Ten 
prisistatyti

Chicagai ir apietinkei Tedera* 
lio oro biuras šiai dienai prą 
našauja:

Veikiausia lietus; nedidelė 
permaina temperatūroje.

Vakar 2 vai. po piet tempe 
ratura Chicagoje buvo 52°.

Saulė teka 6:44, leidžiasi 
6:87.

Šen. Borah Illinois nomina
cijų balsavimuose buvo gavęs 
419,000 balsų, kuomet Knox su
rinko viso 419,000 balsų.

Franci jos dešinieji smarkiai 
puola valdžią dėl devaliuacijos 
franko, bet išrodo, kad parla
mentas valdžią parems. Premje
ras Blum buvo pareikalavęs pa
kelti darbininkų , algas sulig to 
kaip kils pragyvenimas. Bet 
savo pasiūlymą buvo priverstas 
atsiimti ir vieton to jis papra
šė galių kontroliuoti kainas.

KAUNAS 
teismas svarstė Juozo Gvildžio 
ir Etos Videlevskytės bylą.

Savo laiku pas J. Gv.^į, 
Kaune, buvo rasta rotatorius ir 
4,000 komunistinių proklamaci
jų. Nustatyta, kad Gvildžio 
bendrininkė buvo Videlevskytė. 
Ji buvo sulaiktya su portfeliu, 
kuriame rasta 700 proklamaci

Jis buvo 
tarp Vo- 

komunisti-

Automobiliai užmu 
šė 8 žmones

CHICAGO.—Nelaimėse su au
tomobiliais sekmadieny Cook 
kauntėj žuvo 8 žmonės ir 9 žmo
nės liko sunkiai sužeisti.

Pirmadieny gi saugumo teis
mo teisėjas Gorman pasiuntė 
kalėjiman dar 13 automobilistų 
už neatsargų važinėjimą auto
mobiliais.

BYRON, III., rūgs. 28.—Re 
publikonų kandidatas į prezi
dentus gub. Landon kalbėda 
mas čia iš vagono aštriai pa
smerkė bedarbių šelpimą i] 
ypač pašelpų ir viešuosius dar 
bus,, kurie davė bedarbiams 
darbą, kaipo bereikalingą pini 
gų eikvojimą.

Šen. Borah šalininkų 
vadai dirbs už 

Rooseveltą

DENVER, Colo., rūgs. 28.— 
Denvery prisnigo aštuonis co
lius sniego. Tokį didelį sniegą 
rugsėjo mėn. retai kas pame
na. Tokis sniegas pastatė pa
vojum daugelį gyvasčių ir už
darė kelius iš miesto. Nuo sun
kaus šlapio sniego ėmė lūžti 
medžiai, kurie nutraukė elekt
ros vielas ir sutrukdė automo
bilių ir gatvekarių judėjimą.

Visos mokyklos liko uždarytos 
ir vaikai per radio liko įspėti 
neiti į gatves delei 
vielų. Keli žmonės 
tyti kalnuose.

Sniegas pasiekė 
valstiją.

BERLYNAS, rūgs. 27.—Na
cių bažnyčios viršininkai nu
sprendė, kad kunigai turi svei
kinti savo parapijoms naciška1’ 
ir tada, kada būna pasirėdę 
bažnytiniais rūbais. Taipjau 
turi šaukti ir “Heil Hitler”, 
nes tai esąs “maldavimas Die
vo palaiminti. > vadą, tėvynę ir 
tautą”.

CHICAGO.—Edgar J 
kuris vedė Illinois valstijoje 
kampaniją už senatorių Borah, 
paskelbė, kad jis ir visi kiti, 
kurie darbavosi už Borah, da
bar dirbs už prezidentą Roose
veltą, nes republikonai nominuo
dami visiškai silpnutį gub. 
Landon suvylė pažangiuosius 
republikonus.

FLINT, 
Mažiausia 
mušti ir 
eksplodavus General Tire Co. 
aptarnavimo stočiai pačiame vi- 
durmaestyje. Du sužeistųjų 
veikiausia mirs. Manažerio la
vonas jau išimtas, bet kilęs 
gaisras neleidžia prieiti prie 
antro lavono.

BERLYNAS, rūgs. 28.—Bai 
susis nacių ‘liaudies teismas’ 
nuteisė trims metams kalėj i- 
man amerikietį jurininką Law- 
rence Simpson iš Seattle Wash. 
už šalies išdavystę, 
kaltinamas skleidęs 
kieti j oą gyventojų 
nius atsišaukimus.

Iki teismo jis sėdėjo kalėjime 
14 mėnesių, kurie bus išskai
tyti iš bausmės.

CHICAGO.-^-Gautomis žinio
mis, Peru kalnuose pasimirė 
poetė ir didelė kalnų mėgėja čhi- 
cagietė Harriet Monroe, 76 m. 
amžiaus. Ji buvo Amerikos po
etų patronas, leido žurnalą 
“Poetry” ir iškėlė viešumon 
daugelį dabar jau pasižymėju
sių poetų.

Nežiūrint senatvės ji buvo 
uoli keliauninkė ir kalnų laipio
toja. Dar visai nesenai lanky 
damosi centralinėj Amerikoj ji 
atsisakė nulipti nuo Mayo pi
ramides atbuli 
gus būdas 'nuo tos piramidos 
nulipti. Ir kuomet gidai ir 
jauni atletingi vyrai lipo atbu
li, tai ji nulipo paprastu budu. 
tvirtais žingsniais.

Ji neapkentė ligos ir susi
laikymo, ir mirė ji visai nesir
gusi—staigiai 
kraujapludžio

iwi ii n m ■■■!miii .nitoaM—»
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' Italijos karo lėktuvas, vai 
ruojamas uniformuotų italų ka
rininkų, bombardavo lojalistų 
ligoninės laivą.

Vokietijos laivas Kamerun 
per Portugaliją pristatė suki 
lėliams ginklų ir amunicijos. 
Bet kuomet ispanai buvo tą lai
vą sulaikę, tai Vokietija pada 
ve griežtą protestą, kuriam 
pilnai pritarė ir Anglija.

Portugalija ne tik leido, bet 
dagi pati padėjo sukilėliams su 
siorganizuoti jos teritorijoj.

Daugybė panašių dokumentų 
liko Ispanijos užsienio reikalų 
ministerio Del Vayo įteikta tau
tų sąjungai. Dedama didelių 
pastangų neleisti tuos doku
mentus viešai paskelbti. Ypač 
tas pastangas deda Anglija ir 
Francija.

Tos pastangos dalinai jau 
nuėjo niekais, nes dalis doku
mentų jau žinoma yra. Jei jos 
visai nepasiseks, 
teks susidurti su labai 
klausimu dabartiniuose 
ei ja ikišiol susitaria tik 
klausimu—dabartiniuose

WASHINGTON, rūgs. 28. — 
Darbo sekretorė Perkins pa-, 
skelbė, kad pereitais metais 
samda padidėjo 1,000,000, o iš
mokėjimai darbininkų algoms 
pašoko $42,000,000. Nuo 1933 
m. kovo mėn. darbą gavo pri 
vatinėse pramonėse arti 5,- 
500,000 darbininkų. Be to 3,- 
463,000 darbininkų dirba prie 
naudingų viešųjų darbų.

PARYŽIUS, rūgs. 28.- Pen
kios valstybės susivienijo ir 
veikia bendrai išlyginimui Eu
ropos pinigų krizio, kurį iššau
kė žlugimas “aukso bloko”, 
Franci j ai nuėjus nuo aukso pa
grindo. Palaikyme “pinigų 
lygsvaros” vadovauja Anglija, 
Jungt. Valstijos ir Francija.

Francijos premieras Blum 
laimėjęs pirmą susikirtimą par
lamente dėl nupiginimo franko, 
nutarė pareikalauti sau* pilnų 
galių kontroliuoti kainas ir pa
stoti kelią dideliam kainų iški 
limui.

šiandie prie nuėjusių nuo 
aukso pagrindo . prisidėjo ir 
Latvija. Laukiama tokio pat 
žingsnio ir kitų mažųjų vals 
tybių, kurios nors tik forma
liai laikėsi aukso pagrindo, bet 
dabar jau nebegali jo laikytis, 
visoms kitęms valstybėms atsi
žadėjus aukso. (Aukso pagrin 
do tebesilaikė ir Lietuva).

Šveicarija, Holandija, Latvi
ja ir Graikija prahešė, kad jos 
pradedančios naują pinigų sta 
bilizacijos programąi**^^

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

Automobiliai į 8 me
nesius užmušė 22,020 

žmonių

KAUNAS.— Sveikatos dep. 
susirūpino dėl nešvarumo ma
žuose provincijos miesteliuose 
Mat, epama mietelių, kuriuose 
gyventojai pila visokius nešva 
gurnus gatvėse ir t.t.
& Netrukus tuo reikalu bus 
Ąa$ąsį su apskričių viršinin
kais ir sir švaros nesilaikan
čiais gyventojais pradėta griež 
ta kova. Už švaros taisyklių 
nesilaikymą gal bus padidintos 
tJausmės.

BUFFALO, N. Y. — Ernest Biegazski, kuris rengiasi įlin
dęs j bąčką plaukti į Europą. Pirmiausia jis padarys bandymą 
nuplauktą iš Buffalo į Clevelandą.

tai Europa* 
rimtu 
politi- 
vienu 

polici
niuose keblumuose—viską til
dytu kas gali iššaukti krizį ii 
reikalauti1 "aiškaus1 - nusisprendi 
mo. Jeigu gi ^Ispanijos (krizis 
bus iškeltas viešumon, vttai 'Ang-, 
Ii j a ir ;Frą$ci j a. 'bus prįfeįrsTds 
viešai į nujsįstatytP prieš ‘Vokietis 
jos ir Italijos politiką Įgpoftb 
joje ir „tuo. aiškiai padalinti vF 
są Europą. Neįstengimas nusi
statyti iššauktų gi dar didesnę 
suįrutę Europos politikoje.

Galbūt Anglija, savo pačios 
interesuose, butų priversta pa
dėti Franci jai, jei ištiktų ka
ras su Vokietija, nežiūrint ką 
dabar Londonas sak\ bet atsi
sakymas iškalno pasbakyti r5- 
do tik paslėptą 
tarp tų dviejų valstybių.

Nebuvimu susitarimo naudo
josi praeity Vokietija ir Itali
ja, juo naudosis ir ateityje, 
statydamos vis akyplėšiškesnius 

smegenų reikalavimus.
- Pinigų klausime Anglija ir

NEW YORK, rūgs. 28. — 
Saugumo taryba paskelbė, kad 
per pirmus šių metų aštuonius 
mėnesius—-iki pabaigos rugpjū
čio mėn.— automobiliai visoje 
šalyje užmušė 22,020 žmonių. 
Pernai per tą patį laiką buvo 
užmušta 22,480 žmonių.

Nelaimės betgi sumažėjo 19 
valstijų. Didžiausias sumažėr 
jimas yra Nevada valstijoj. 
Pueblo, Colo., padarė rekordą 
didžiausio miesto, kuriame nėra 
šiemet automobilių užmuštų 
žmonių.

TOLEDO.—Darbininkų sargy, 
ba visą laiką saugo trijų dar
bininkų ir bedarbių vadų na
mus, po pasikėsinimo įmesti į 
jų namus dujų bombas. Sau
gomi yra namai Ted Selander, 
vieno viršininkų Workers’ 
Allience of Am. ir valstijos or
ganizatoriaus Ohio socialistu 
partijos, taipjau Sam Pollock. 
žymaus Auto-Lite streiko vado 
ir mokytojų unijos sekretoriaus 
ir Art Preis, pirmininko vietos 
Workers’ Alliance. Visi trys yra 
veiklus socialistai. < f

■ Pirmas puolimas Pollock na
mo įvyko už pusės valandos po 
to, kai jis pasiūlė unijų susirin
kime rezoliuciją, pasmerkiančią 
policijos teikiamą apsaugą 
streiklaužiams ir jos puolimus 
pikietuotojų. Rezoliucija buvo 
priimta vienbalsiai, o po to tuo- 
jaus buvo mesta į jo namus 
dujų bomba.

Kita dujų bomba buvo mes 
ta naktį į Selander namus į tą 
kambarį, kuriame jis su žmo
na miegojo. Bet laimei bomba 
nesprogo. Bomba buvo tos rų- 
šies, kokias naudoja policija.

Pirmiaus kelios dujų bom
bos buvo mestos j darbininkų 
susirinkimus.

Spėjama, kad teroristai vei
kia išvien su policija,” miesto 
viršininkais ir laikraščiais, nes 
tirojaus po metimo bombos at 
vykdavo policija ir reporteriai.

Nors mieste veikia juodieji 
legionieriai ir panašios grupės, 
tečiaus nieko nedaroma jas iš; 
sklaidyti.

Unijos pradėjo organizuotis 
kovoti terorą.

Šveicarija nutarė nupiginti 
savo franką apie 30 nuoš., bet 
kartu uždraudė kelti kainas be 
valdžios leidimo.

Holandija gi steigia $202,- 
800,000 stabilizacijos fondą, bet 
Šiuo laiku savo pinigų vertės 
nebandysianti nustatyti, palik 
dama patiems pinigams susi
rasti sau lygmalę. Graikija gi 
savo pinigus sulyginus su Ang
lijos pinigų verte. Tą patį vei
kiausia padarys ir Latvija.

Italija gi- uždarė visas savo 
akcijų ir produktų biržas. Jos 
bankai maino tik Amerikos do
lerius ir jokių kitų pinigų visai 
nemaino iki nenusistovės jų ver-
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Abu buvo patraukti teismo 
atsakomybėn už priklausymą 
komunistų partijai ir laikymą 
nelegalios literatūros.

Kariuomenės teismas abu 
pripažino kaltais. Gvildys gavo 
10 metų, o Videlevskytė — 4 
metus s. d. kalėjimo. ' •
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TOLEDO, rūgs. 28. —Suki
lėliai po labai smarkaus mūšio 
sekmadieny įsiveržė į Toledo 
miestą ir po mūšio gatvėse pri- 
simušė prie Alcazar tvirtovės, 
kurioj per 68 dienas laikėsi bu 
rys sukilėlių karininkų, nors 
.pati tvirtovė buvo visai su
griauta dinamito ir kanuolių.

Užsidariusieji
liko išliuosuoti. Pasirodė, kad tik 
80 iš uždarytųjų liko užmušti 
laike ilgo nepasiliaujančio bom
bardavimo ir sprogdinimo tvir
tovės. 1,120 užsidariusiųjų li
ko išliuosuoti, bet 500 jų yra 
sužeisti, tarp jų daug moterų 
ir vaikų, nes sukilėliai, buvo 
užsidarę tvirtovėj kartu su sa
vo žmonomis ir vaikais. Viso 
buvo užsidarę 1,200 žmonių.

Paėmę miestą ir išliuosavę 
užsidariusius kadetus, sukilėliai 
skubiai pradėjo veržtis linkui 
paties, Madrido.

Pasitraukusios valdžios jėgos 
paruošė naujas pozicijas prie 
Čabanas, už 30 mylių į pietva
karius nuo Madrido.

Lojalistų artilerija šaudo su
kilėlius einančius iš Bargas ir 
Olias. Iš Madrido liko prisius 
ta daugiau kareivų ir valdžios 
lėktuvai bandė atkirsti sukilė
lius tiUo Tolfedo; 
į ’ f* 4 / . • r . ■ , . i

~ *•'» - r- —  - ■

Gub. Landon smer
kia bedarbių šelpimą

IMMMOEMOS
The Lithtianiaii Daily News

V - ' _• - ' - ■ • - ,

1 Entered as second-class matter March 7, 1914 at the Post Office at Chicago, Illn 
under thė Act of March 8, 1879
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ną Ždfiją ’PoČidhę. Pinai 
di 'laiko ‘Ližių 941 ’Dliver 

j. Senas Pdtras greitu Tštlkui 
grįžta į ffiiročą, ‘hhsitn^d 

greitu laiku čia suorganizuoti 
Atiroros Lietuvių ^Kultūros' 
Draugiją. '

Čhicagos Lietuvių 
Draugijos Valdyba

CHICHGOŠ
J. Mickevičius — preziden

tas,. K. Kairis —-viee .prezi
dentas, V. Maiikus — šOkre^Į 
torius, P. Willer — finansų 
sekretorius,' J* Degutis — Tž-j 
dihirikas, P. Galškis ir !P. Mi-į 
laševičius — truštisai.

Dr. A. Montvidas — ‘Oakta- 
ras-ikvOtejas, adv. T<. -P. Gugis 
—legalis patarėjas, J. *P. Vtir-; 
kalia -L- auditorius.

Draugijos Ofisas: 1739 Sb-; 
Halsted St. Tel. Gantil 0147. ;

Bu Įdomus vakarai
_ ;__ .• ......

’Cliiicagoš -lieUti^ių laiikia du 
įdomus vakarai, tų lietuvių, ku
prių iramttbse yra rddio *apara- 
‘tas.

Radio aparatas, šįvakar ir ry
toj atsuktas ant stoties WSBC 
1210 kilocyles, 9:30 vai. vaka-, 
•re, atneš, radio programą, kuris 
yra įdomus vienu atžvilgiu: 
tuomi, kad visi jo dalyviai, pra
dedant -nuo -pranešei o-° ana im c e 
Yio” ^baigiant jjrogramo tvark,, 
Ifoja-^yra čiaginiiai -lietuviai. Ki
tuose programuoše, ‘'senoji 
•gentkurtė” arba vadovauja ar 
ba 'sudaro didžiumą dalyvių.

Jaunudlių^čiagitnių ^programų 
yra Steponavičių Radio Valan-t 
da, -tranŠliUOjUina }kas antradie
nį !r trečiadienį vakare liš au- 

į kščiau žibėtos dtoties.
; •ProgTatii^ nudaro įvairios lie-

tę. O laikui bėgant ir su lietu- -rašų
vių morale parama, Stėigėjfi;'kUhlbUrfe '387, arba pašaukite 
Kaziui Steponavičiui gdl rpudi-į AnUtfver 2260, o sekretorė jums 
seks programas atnešti radio, 
klausytojams ir kiekvieną >die-, 
ną.—X. ]

Morrison -viešbutis,

"mielai 'patarnaus.
—r Aldona Gulbin, sekr.

lidtnviai, Stibius- ;
’ kime

Ateinančiuose rinkimuose 
praveskitne savo žmogų - į teisė
jus, lapkričio 8 d. balšudkimeį 
visi Už ‘inušų 'kandidatą J. T. 
Zuris. Tuomi pasirodysime kist 
toms tautoms, kad ir mes lite* 
tuviai 'neUtsiliėkame už jų.

Visi suinteruoti J. T. Zurio 
rinkimų, reikale informacijų.' 

’žeriklėlių, lapelių ir garsinimu 
prašome kreiptis; į raštinę ant-,

■'tuviškds dstihda, drattiatizuotos,-R A I Oi
Dainuos Grahadietiai, gražiniu 

zika, įdoriiios kalbos ir ’tft.

Ofiso Tel. Boulevard 5913

Cor. of 36th and Halštea Sis. 
Ofiso valandos liuo 1-8 nuo 6:30-8:30 

Nedaliomis pagal -sutartį.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 

Tel. Kenwood 5107

Pirmas Cicero Lietuvių Kultūros Draugijos ‘Susirinkimas.
Rugsėjo 18 d. Liuosybės sve-Į ktadienį LiUOsjJbės svetainėje, 

prasidės 7:30 vai. vakaro. Sti- 
sirinkimuOse btis paskaitų, 
dainų ir 'muzikos programas, 
taipgi ’Chicdgbs Lietuvių 
Draugijos hariai 
Ciceroje gdlės 
DrUugijon nlėrtesinės duokles, butų aktyvi. Rodosi 

Šiam Susirinkimui p-nia Ste- 
pbnaVičieriė paruošė gražiu 
dainų ir muzikos programą. 
P^lės Trilikaitė, ’Riinkiutė, 
taipgi Rdkštėla ir Mažcnis šii- 
dairiaytr keliolika gražių liau
dies dainelių, pėriih Stepona- 
Vičidiiė lydėjo pidnii. B^p 
nuimtas šio pirmo Cicero 
Lietuvių Kultūros 'Draugijos 
susirinkimo paveikslas. , 

Pravartu priminti, kad cice-

tai nėję įvyko Čhicagos Lietu
vių Draugijos narių susirinki
mas Ciceroje tikslu įkurti — 
Cicero Lietuvių Kultūros 
Draugiją. Atvyko keturios de
šimtys trys nariai. Priėmus įs
tatus Cicero 'Lietuvių Kultū
ros Draugijos išrinkta val
dyba: K. P. Deveikis — pir
mininkas, — V. Strumila — 
pirmininko pagelbininkas, Jo
nas Cinikas — protokolų sek
retorius, Charles Jokubka —• 
sekretorius — iždininkas, A. 
Tumavičius ir K. ’Biknis — 
iždo globėjai, M. Tribičius — 
maršalka.

Susirinkimai nutarta ‘laikyti 
kiekvieno mėnesio trečią ■pen-

riečiai buvo pirmieji, ktirie 
pradėjo rupilitis įkurti švieti
mo 'Orghhižhciją 'Ciceroje iš 
ChicagiJs Lietuvių Draugijos 
narių. Jų geidavimai ptiten-

gyvdnarityš ‘kibti, bet dabar turės ipradėti 
‘užsimbkefi darbuotis, kad organizacija 

, Cicero 
Lietuvių ’Kiiltūros Draugija 
darbuotojų turi apsčiai, rim
tas -kultūros darbas turėtų eiti 
sėkmingai. Ateitis parodys ką 
musų draugai sugebės nuvei- 
•kti Ciceroje.

Įkūrimu ..giedro : - ,.Lietuvitj

Priniitttilia ViŠUdiiięriėi, 5kah 
šidndie 7-tą V'dlUiĄ vdkare iš: 
stoties W1G;E:Š. švykšta >regu-; 
liariš Uhtradiėriio radio progra 
mds, !kUrų lėidiitiu Tupirias 
Peoples 'Rakandų :Bėndrovės 
krautuvės, 2536 Streėt 
ir 4188 Ardher Avehue. šie 
programai pašižyhii savo tur
tingu ir įdomiu turiniu, nes jų 
išpildyme višuohiet 'dalyvauja 
žymus dainininkai, muzikai ii* 
kalbėtojai, šios diehos progra- 
me ; dailiuos pagarsėję ir visuo
menės Jaukiami radio ‘‘Grena-* 
diėriai”, kurie savo indioiiiaisj 
ir ’harmoningais balsais palinks
mins -klausytojus. Pre to, bus 
gražios thtizikos, įdomių kalbų; 
bei svarbių pranešimų. Rengki- 
tės "iiėpatriiršti pašįkjaušyti.

—ARep. N'KN.

^Kalbančios”, žinios, pranešima’’ 
'Ir hiiizika.

Prbgrąnių vedėjas ir bvarky 
tojas yTa Kazys Steponavičius, 
Čhicagos lietuviams gerai žino
mas muzikas ir dhOrvedis. Vi
ši dainininkai, dalyvaują pro- 
grame, yra p. A. Steponavičie
nės mokiniai.

Artimoje ateityje -žadama 
Transliuoti tris tarttis ‘į savai-

Ofiso Tėl. '•Rez. Tel.
Englewood 7151 Radcliffe 1191

DR. G. J. TARULiS
PIRMAS LIETUVIŠKAS

OSTEOPATHIC PHYSICIAN IR I 
OBSTETRICIAN

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

ir nuo 7 iki 9 vai. vakdro.
. *     ^■■.—4*- —.i.i. .. *WII   i ■ . ■■ ■

šia rūpinosi ^pp.x K. P. Devei
kis, Ch. Jokubka, J. Činikas,’ 
A. *TUmavičius ‘ir keletas kitų, 
darbščių vietos darbuotojų.

K. Jarttsz

ĮSIKŪRĖ INDIANA 
HARBOR LIETU
VIŲ KULTŪROS 

DRAUGIJA
šeštadienio vakare Ivanovo 

svetainėje, 2101 Broadway, 
įvyko pirmas Čhicagos Lietu
vių Draugijos narių susirin
kimas Indiana Ilarbor. Nors 
vakaras buvo lietingas; oras 
nepalankus susirinkimui, het 
nariai skaitlingai atsilankė su
sirinkimam Įkurta Indiana; 
Harbor Lietuvių Kultūros Dr-1 
ja iš arti keturių dešimčių na
rių, išrinkta valdyba iš žy-> 
mių darbuotojų. Valdybon įė-

St. Bartkus — pagelbininkas* 
P. Barzdis — protokolų sek
retorius, J. Kuolas — sekreto
rius — iždininkas, Rudis ir 
Kesilis — iždo globėjai, Drau
gijas — maršalka.

Baigiant susirinkimą buvo 
įdomus ptograhias, taipgi nu
imta susirinkimo paveikslas. 
Plačiau apie šį susirinkimą 
bus parašyta kitą antradienį.

Gary, Ind
Seno Petro darbo vaisiai.
Praeitą savaitę Senas Pet

ras buvo nuvykęs vienai die
nai į Gary, Ind.; čia jis įraše 
Čhicagos Lietuvių 'Draugijon 
penkis gerus narius, būtent:

Jonas A. Grakeij.

Jonas A. ‘Grakey, žymus 
Gary veikėjas įvairiose orga
nizacijose, jhalonaus, links
mo budo žmogus. Gerai, kad 

j Senas Petras Draugijon 'įraše 
j šį žymų darbuotoją.

Stella 'Ellids
P-nia Stella Ellias yrh bu- 

černės ir grosėrnės biznyje, 
sihipdtiško bitdo moteris. ’Biz-i. 
riio vieta — 929 Taft St.

{ Barbora Jonaitis.
P-nia Barbora Jonaitis, gra

žaus taverno savininkė

Madison St. Stimani ’hldteiHs 
biznyje. <

'Chėster Prokiuotas
Tai jaunas Studentas, ‘sunitą 

’.p-nios ‘Prakitrotiėhės. P-hia 
'Prakurotienė nuo seilihu yraį 
narė Čhicagos 'Lietuvių Drau
gijos, dabar ir savo jaiiną sū
nų Draugijon įraše,

John Vareika. J
P-nų Vareikių jaunas sumiš, 

studentas. Jų sūnus Jonas jati 
narys Čhicagos Lietuvių Dč- 
^ijos, dabar lauksime kitų 
šėiiiios narių įsirašant. Senas 
Petras nusitaręs laike poros 
sdvdičitj įkurti Gary Lietuvių 
Ktilturds Draugiją. , •

Aurora, III.'
■ Taip sakant, Senas Petras 
darbuojasi dviejose kolonijo
se iš karto — Gary ir Aurora. 
Auroroje jis įrašė žynių biž-

1101 nierių p. Alex Pocių, taipgi j b:

NAUJAI APSIRGE
DRAUGIJOS NARIAI
Inž. Kazimieras Matekohis;

Chicago, III. e
Stasys Dermontas, Chicago;

Illinois.
E*dv. Maželis, Springffeld,

Illinois. . •
Pasveikę Draugijos nariai:
Justinas JuŠkenhs, Chidago;

Illinois. t,
Marijona Valantienė, Sprin- 

gfield, III.
M. Ramanauskiene, Chida- 

go, Illinois.

GARSINKITeS

'ŠAUKIT'. • • '
CALUMET 6969
Ir fttiisų 'patyręs inžirtieriiis at
važiuos j jūsų namus ir Suteiks' 
DYKAI apskaičiavimą dėl namų 
apšildymo reikmenų (plant), ga
ru arba 'karštu vandeniu šildomą. 
NEREIKIA PINIGŲ ĮMOKĖTI— 
36 'MENESIAI IŠMOKĖJIMUI— 
F. ‘Ė. A. ŽEMA PALŪKANŲ 

KAINA—

wii
ii®®

ADVOKATAI
K. P. G7J GI S

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

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

Ketvirtadieniais Įr Sekmadieniais-— 
pagal sutarties.

'GYDYTOJAS 'IR CHIRURGAS
2261 West 22nd Street

Valandos: nuo 1—3 dę Y—8 
Seredomis ir nedek pagal sutartį 

Rez. 6631 So. California Avenue 
'Telefonas Republic 7868

. i ■«■■■ i ii ...i *.!■!. ...ui m b ■ i. ■■*■■■•

■Tel. Office Wentwortii ‘63Š0 
Rez. Hyde Tark 8395 ,

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

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

DR. STRIKOL-IS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo iki 8 

vak. Nedėlioj pagal sutarimu.
‘Ofiso, Tel.: ‘Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930.

DR. T. DUNDUOS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virgiriia 0036 

Ofisb valandbs riuo 2—4 ir nuo 
6—^-8 v. vak. Nedėlioj pagal sutartį

JOSĖPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

-Res. '6515 So. Roėkvrell St.
Telephone: Republic 9723

l^hMęąTvThėrįpy 
: Į J'nriU dkichfrife < 

>6630 S. JVęsterh 
Avė., 2nd ‘floor 
Hemlock 9252 

Patarhaiiju prie 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
d u odu mašsage 
elęctric t r e a t- 
meiit ir magne- 
-tic blankėts irttJ 
Moterims ir mer
ginoms pat ari- . 

•4nnai dovanai. 1

Universal Pliimbing 
& Heating Supply Co. 

Not lite.
10 West 18th St.
į vakarus nuo Štate St.

Atdara vakarais iki 7 vai. Nedė- 
,.,.., Komis iki 1 vai. dieną.„;.A,r.

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas Visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas:

3241 S. HaĮsted St. Tel. Calumet7262
Ofiso vai. dienomis nuo 1 iki 5 vai.

po1 pfet. Vakariais nito 7 likP9 
, _ t /Rezidebcija: .............
3407, Lowe.,Ąvę. TeĮ.t Yards ^51(Į,

'—.A.A.MAKIS
■ADVOKATAS . I

111 W. Washington St.
Room 737 .

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

Gyv. vieta: 6733 Crartdon Avetotte ~- 
namų Tek: — Hyde Park 8395

Mg SratlAUSTAl

Phone Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELTS

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė.

.- arti 47th Street 
Valąndos nuo 9 iki 8 vakaro.

' Sereddj spagai sutartį.
, .’-l.—  . ■»■-

. ../ : Kili /Llfetuviai Daktarai.,  
Tel. Boulevard 5914 Diėhą ir Ntfktį 
Ofiso valąndos: nuo 2 iki 4, 'nuo 7 
iki S:30v.Nedel.Puo lOįki ląa.m. 
' DR.SN^KEU8 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
'Ofisas ir RėžiSėtlcIja.

3335 Sb. HJflsted St
. ' j

m ...... ............. . ....................... . —-—.r—’.... <■' ■. ...... .

PHYSIČIAN-SURGEON 
Office 4070 Areher Avenue 

Tėl. Virginja 1116. 
Valandos: !—8; 7—8:30 p. p. 

Office & residence 2519 W. 43rd SU 
, Tel. Lafayėtte '3051 

Valandos: 9—1Q ryto, 5—6 p. -p. 
Kasdien, Išskyrus ‘šeredą. 

Sekmadieni nusitarus.

Rez. 4)609 SO. ARTESIAN AVĖ 
TeL Prospėct 3403

Laidotuvių Direktoriai
Nartai Čhicagos, Ciceros Lietuvių 
Laklotirvių Direktorių Asociacijos.

’AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NARTU 
Tikime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

,-4---- ...'• ■ ■■ ■ -.vM A. PETKUS
1410 S0Ufh '49th Court Šiferi) Phone Cięero 2109

J. R RAOŽIUS
'668 W6St 18th Strėėt ‘Phone Ganai 6174

..... I.J.ŽOU' .. '.. _ ...
1646 West 46th Street Phones ^Boulevard 5208-8413 J

EŽĖRŠKIŠ IR SUNUŠ
10731 S. /Miihigan A Ve. . Tel. 'Plillrtiah "5703

DR. G. SERNER 
Lietuvis 

__ Tėl. Yarils 1829
___ _ 'Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių 'Dirbtuvė
756 West 35th St. : 

kampas Halsted St. 
Valandos: nuo 10—4 nuo 6 ‘iki 8 '> 

Nedėlioihis nuo 10 iki l2 vai. diends

GYDYTOJAS Ik ČHIRtfRGAS
Vai.: nuo 2 iki 4 v. p. p. ir ‘nuo 7 
iki 9 v. vak. Trečiadieniais ir Sek

madieniais ■ susitarus.
OFISAS

3156 West 59th St
Tel. Hemlock 5998.

■CRAžUOLIV KONTESTO ĮSTOJIMO 
KUPONAS

Vardas - 'Pavardė .....................................    j

<n 
. • . M

Adresas ...... ................ ......;........        3
'i

Amžius ......................... ........ Svoris ................. -........ -.....—į

Ūgis ................................  Miera per krutinę ............................

Miera :per juosmenį ......         -—.t

Plaukų spalva ...........................  :............  ...^

Akių spalva ..............................................................\....................

Užsiėmimas ......................................... ........................................... .
I

šiudtiii įštojii į Gražuolių ^o^ėstą. ptisiim-; 
'Čiu savo fotografiją. Sutinku prisilaikyti visų taisyklių* 
'ir jo Vedėjų iiUrodyhių.

Parašas ............ .u...................................  ...J
Vi. i ' .....................................“u h lindi.....'................ .u i i "......................... '..........■ui^

S. M. SKtJDAS J
718 West 18th Street rPhone Monroe 8877 J

LAOHAWICZ ir SŪNŪS. ,
2314 Wešt 23rd Place Phones CanaĮ 2515—-Cicero 5927 J

J.F.EUDEIKIS
'4605-1^7 S. ’Hermitage Avenue Phones Yards 1741-1742
"Brigliton Park Skyrius, 4447 S. Fairfield, Laf. 0727

i S. C. LACHAVTCZ
■42-44'EUšt l<j8th'št. Tel.'Pųllman 1270 arba Ganal -2515

.... *........... 1 i, i » i < . ........    4.'.....'. /i......7—

;. . i ,'s. p. m
8819 Lituanika Avenue .-■•.r?.,., 1,fcr;..llll.v^g,rl-,7įa7---ii? _________________________________

J. LlULEVIČIUS
4092 Archer Avenue T’bone Lafayette 3572 I

Phone Yards 1188 ;

. . . . A. MASALSKIS
8307 ‘Littenica Avėtiūe Phonė Boulevard 4189

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optiometrically Akių Specialistas.
Palengvins tikiu įtempimą, ‘kuris 

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

mos be akinių. Kainos pigiau 
'kaip pirmiau.

4712 Soilth Ashland Av.
Phone Boulevard *7589

a. .*i i i.iii t i į if n .n ii ii i t jįil>i*Uw

‘GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos rLietuvių 'Daktarų 

Draugijos Nariai.

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

2400 West Madison Street 
Vai. 1 iki 3 po pietų, <5 iki -8 vak 

Tel. Seėley 7330
'Namų telefonas Brundwiėk 0597 i

DR. HERZMAN
IŠ (RUSIJOS

'Gerai lietuviams žili omas per *35 
metus kaipo 'patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

' Ofisas -ir Laboratorija: 
1634 W. 18th St., netoli Morgan fet. 
s Valandos jipo 10—12 įlietų ir 

nuo *6 iki 7:30 Vai. vakaro.
Tėl. ’Canhl 13116

Rezidencijos telefonai: 
įlydė Park 6755 ar Central 7464

OFISAS
4729 So. Ashland A Ve.

2-ros lubos 
CHICAGO, ILL. 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vral. ryto, <nuo 2 iki 4 
vai. po -pietų ir nuo 7 iki -8:30 val. 
-vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai diėnų.

Phone MIDWAY 2880.

4£MbUlaN0e patarnavimas dieną IR NAKTĮ 
YARds 1741—1742 DR. V. A. ŠIMKUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Valandos nuo -2 iki 4 ir nuo 7 iki'9 

vai., Nedėliomis, nuo 10 iki 12 
3343 .South 'Halsted St; ", 

Tek Boulevard 1401

Tęlefonas -Yards
Dr. Maurice Kahn

. 4631 SOUTH ASHLAND AVĖ. 
Ofiso valandos:

Nuo 10 Iki 1’2 dieną, 2 Iki 8 po pietų 
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12

Rez. Tėletfione ’PLAZA 2409
.......... — t.... - i............... . į,_

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

DR. A.A.ROTII
; Rusas Gydytoj as -ir 'Chirurgas 
Moteriškų, Vyriškų. Vaikų ir visų 

'Chroniškų-ligų.
, ' Ofisas 6850 "Stony lėlaftd Avė.
Valandos: 2—4, 7—9 vaL vak. Neda

liomis ir šventadieniais 10—12 
' dieną.

...............  ........ ' ... . . .-SažBiįL: ........ ........... ........... ......... . , -1 .. ..... •  .............. L.,„.. ............................... . —.—— ------------- -- —
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kaip kitiems

M

ALAUS

Tai Lengvas mas

virš

virš.

LENGVAS UŽSIRŪKYMAS

Lengvais Jšmakėjirnais

ie$

mas

Visi Telefonai YARDS 0801 
VIENINTELIS DISTfilBUTOBIS

$1.85
-970

95tf 
$1.39

NATHAN
KANTER

Lengvas užsirū

6017 SOUTH KEDZIE AVENUE
Phone PROspect 7565

Geo. P. Cunningham 
DISTRIBUTORIUS

. O dabar nebeliko nei 
Ir delko taip įvyko? O

WCFL Nedėlioję-gražus progrąmąs 7 vai. vak 
WAAF Panedelį ir Petnyčioj 5 vai. vak. 
WHFC Ketverge* 8 vaL vak.

Pristatome Alų Visokiems 
Reikalams.

u PATYRĖ CICERO JOKŪBAS ŠV. 
JURGIO PARAPIJOJE

rašyti į Naujienos, apie tai.
— Jau aš pasirūpinsiu apra 

šyti, tik pats skaityk ir kitus 
parapijonus paragink, kad Nau
jienas skaitytų, tai greičiau su 
siprasite, ir priversite išdyku
sius klebonus dirbti labui lie
tuvių ir lietuvybės. Lik svei
kas. — Cicero Jokūbas.

Pilnas didelis pasirinkimas, 1037 radio Zenith, Phllco, 
General Electric, RCA Victor

Kitaip sakant, 
gal Lietuvos valdžia jam duo
da tų medalį, kad jisai g ryžtų 
prie lietuvybės 
kacį davė už pasidarbavimų lie 
tu'vybes labui.

Jeigu taip yra, Jurgi, tai pa 
laukime ir pažiūrėkime, kas 
bus po įteikimo to medalio. Jei
gu jis pasitaisys, pradės gerai 
darbuotis lietuvybės labui, tai 
sakyčiau, galėsite jus, švento 
Jurgio parapijonai, jam atleis 
ti. Bet jeigu nepasitaisys, tai 
tada jus turėsite ieškoti kito
kių būdų jį priversti taip dary
tį, kaip jus parapijonai reika 
laujat. O jeigu jis nenorės 
taip daryti, tai kitos išeities, 
man rodos, neliks, kaip tik ieš
koti kito klebono, kurs butų 
tikras lietuvis ne vien žodžiais 
bet ir ’ darbais.

tai turėsite nepaprastas iškil
mes: ir klebono varduvės, it 
gaspadines sutiktuves, ir net 
ordeno suteikimą. Tai iš tie 
sų trejopos iškilmės. Būtinai 
stengkis ten dalyvauti. Lik 
sveikas, Jurgi.

— Sudiev, Jokūbai, ačiū kad 
apsilankiai, tik nepamiršk pa-

Dabar galima ■ gauti kaimipiniam taverna.

MUTUAL LIQUUR CO. 
4707 South Halsted Strset

Degtinė... Gerkit
KENTUCK Y f YE ARLING

VIENU METU SENUMU. /

— Labai ačiū tau, Jokūbai, 
kad nepatingėjai atsilankyt' Į 
pas mane ir taip gražiai man | 
dalykus išaiškinti. Teisybę tu. 
sakai ,reiks palaukti dar kele
tą mėnesių, gal jis ir atsivers 
į gerąją pusę. Juk sakai, kad 
ir Cicero klebonas kun. H. Vai
čiūnas šiek tiek pasitaisė ir vėi 
pradėjo pamokslus ir evangeli
jas sakyti lietuviškai. Tai ga< 
po gavimo to Lietuvos prezi
dento Smetonos medalio ir musų 
klebonas pasitaisys ir a tsivers 
į lietuvybės pusę.

— Na, tai . lik sveikas, Jurgi 
nepamiršk dalyvauti savo kle
bono Mykolinese, kurios saka1’, | 
įvyks spalių 4 d., ir man pra- J 
nešk, kaip ten viskas klosis i 
Juk tur bųt norėsi, kad apra- Į 
šyčiau Naujienose, kaip ten ta Į į 
visa iškilmė išėjo. Kaip sakai.*’

F. SUDRIK, Ine
3417 South Halfcted Street 

Tel. Boulevard 4705

Žmogus iš rūkymo Lucky Strikes gauna netik 
užsiganėdijimą . . . bet jautimosi gerai po užsirū* 
kymol Šviežus, kaip lelija. Švarus jūsų burnoje 
skonis. Ir kada savo maudynėje pradedat dainuot 
— jūsų balsas aiškus, kaip varpelis! Tame ir geru
mas apie lengvą užsirūkymą. Lucky Strikes—paga
minti iš puikiausių vidurinių tabako lapų — turi 
gerą skonį. Ir kadangi jie yra lengvu užsirūkymu, 
juos rūkant jaučiatės gerai. Ir po užsirūkymo, 
taipgi!

tu gauni. Nei kvotero vertės 
valgyti negauni. Pasvaido kaž
kokiems elgetoms po pasenusio 
kėkso šmotelę, surūgusios ka
vos kaušą ir dar, jeigu p’rida 
šaltakošės ,tai ir visa vakarie
nė! O delerį turi iižsimokėtj. 
Bet, girdi, šį metą ji pasisteng
sianti, kad duotų iki privat- 
gant. Na, kaip nebūtų, pamis- 
lijau sau, paimsiu. Noriu ma
tyti, kaip ten tam musų klebo 
nui kabins tą ordeną.

— Tai ištikrųjų, Jurgi, tu 
man pasakei nepaprastą naujie
ną. Na, ir už ką jūsų klebo
nas yra tuo ordenu4 apdovano
jamas? Ar už tai, kad jisai 
pirmutinis iš Chicagos lietuvių 
klebonų įvedė anglų kalbą į 
bažnyčią? Ar už tai, kad jis 
panaikina musų seną giesmę 
“Pulkim ant kelių’ prieš mišias 
ir sako mokyklos vaikučiams 
evangeliją ir pamokslus anglų 
kalba, kuria pats dar gerai ne
moka kalbėti? Ar už tai, kad 
niekada per pamokslus nepri
mena musų jauziimui būt gerais 
lietuviais, gerbti savo tėvų kal
bą ir su tėvais lietuviškai kal
bėti ir tėvus gerbti? Taigi 
tiesiog nesuprantama, už kokį 
pasidarbavimą lietuvybei tas 
Lietuvos prezidentas Smetona 
jam suteikia tą neužtarnautą 
garbę? Tur būt kas. nors yra 
Lietuvos valdžią neteisingai 
informavęs, kad niekuo neuž
sitarnavusiems žmonėms duoda
mi pagerbimai.

— Tai ot, sako Jurgis, aš ta 
ve ir pašaukiau, kad galėtumėm 
bendrai pasikalbėti, kas reikėtų 
tame dalyke padaryti. Man, 
sako, tiesiog širdį skauda ma 
tant kaip musų parapijoje yra 
lietuvybė naikinama. Paimki-

KENAIS, PUSGALIONIAIS, 
AŠTUNTADALIAIS IR 

KETVIRTADALIAIS,?
VISADA ŠALTAS « 

coil boxEs ' HEndon

GERA MALEVA - GERESNIS DARBAS
Gera maleva, tinkamai užmalevota, mažiau išsipustina ir sutaupo pi
nigų. Tokios yra populiares Helman malevos; Ir kainos nebrangios 

o stakas visada pilnas.
Moore’s maleva, 30 spalvų, gal.............................
Specialė maleva,* 16 spalvų, gal............................
Varnish remover, gaL .... .......................................
Grynas baltas enamel, gal.......................................

ir brangiau.
Sienoms popiera, roleris .... *............... ...... ..............

ir brangiau.

HELMAN PAINT STORE
1411 So. Halated Street Tel. Canal 5063

Tik telefonas birrr... Helo, 
sakau, kas čia kalba?

— Na, ar nebepažįsti, tai ta
vo senas draugas Jurgis iš 
Bridgeporto

— A! JSveikas, sakau, kas 
naujo pas tave? .

— Daug ką naujo turiu pasa
kyti, bet per telefoną negaliu, 
tai atvažiuok kuo greičiausia, 
turiu svarbių žinių tau pasa
kyti.

— Kada gi busi namie?
-— Gali atvažiuoti šeštadieny 

po pietų apie 3 valandą, tai apie 
viską pasikalbėsime.
Sulaukęs šeštadienio skubinau 

į seną lietuvių kolioniją Brid 
geportą. Atvažiavęs radau 
savo draugą jau iš darbo, parė^ 
jusį, apsipraususį .ir beskaitan 
t į, Naujienas, Draugą ir kitus.

— Na, sakau, kokios tos 
svarbios .naujienos pas tave 
girdėti, kad tu mane taip sku
biai šankiai? Tur būt žinai 
ką nors nepaprasto?

— Taip, sako,' Jokūbai, pas 
mus po Bridgeportą vaikšto 
įvairių gandų. Davatkos bė
ginėja pos biznierius, į namus 
ir nepaprastu užsidegimu per
ša visiems tikietus po dolerį. O 
jau biznieriai ir šiaip geri ka
talikai žmonės jokiu budu ne 
gali tų davatkų atsikratyti. Ii 
kad tai butų kokiam labdarin
gam tikslui, kokiam vargšui

PALIEKA
ŠVARŲ SKONI

švarus skonis - svari 
gerklė - koks džiaugs
mas kada atsibunda! 
ryte! Jūs būsite dėkin
gi, kad pereitą vakarą 
pasirinkot lengvą užsirū-

me, sako 
mokyklą. Kiek tūkstančių 
kainavo jos pastatymas, ar tik, 
sakysiu, ne 80,000 dolerių. Prie 
a. a. klebono Kriaučiūno jau bu
vo vaikučių lankančių musų 
parapijos mokyklą su virš tūk
stantis 
300.
tai dėlto, kad klebonas įvedė 
anglų kalbą į bažnyčią vaiku
čių mišioms. žmonės sako, 
koks gi išrokavimas leisti vai
kučiui į lietuvišką mokyklą, 
kad nieko fenais lietuviškai ne
mokina. Net kada vaikui atei
na nedėldieniais į bažnyčią, ir 
tada jiems angliškai skaito ii* 
evangeliją ir pamokslą sako. 
Tai koks gi čia yra reikalas dar 
leisti j mokyklą ir dar savo 
pinigus • mokėti ?

Na, o dabar, sako, už tokį 
lietuvybės platinimą , dar Lie
tuvos valdžia atsiuntė musų 
klebonui kokį ten kavalieriaus 
medalį. Tai tiesiog nesupran
tama man, kas jai rekomenda^ 
vo tokį pagarbinimą suteikti

Išklausęs tą visą Jurgio pą- 
sakojimą patariau nusiraminti 
ir palaukti vėliau. Tegu, sa
kau, jam suteikia tą medalį, 
matyt jis trokšta garbės. Be c 
štai ką, Jurgi, daryk: žiūrėk 
kas bus po suteikimo to kava
lieriaus ordeno. žiūrėk, ar jus 
klebonas gryš bent kiek prie 
lietuviškos dvasios šventos; ar 
jisai grąžins jūsų bažnyčion 
giesmę “Pulkim arit kelių”; ai 
jisai pradės sakyti pamokslus 
ir evangelijas lietuvių kalba 
mokyklos vaikams ir jaunimui, 
vienu* žodžiu, žiūrėk, ir sek jc 
darbus, ar jis bent kiek pa
suks savo veikimą link lietu
vybės? Jeigu jisai pasitaisys

Žieminiai pečiai po $12,50
Gasiniai pečiai po $29.50

• ... -t

Oil Burneriai po C)O

paremti, tąi dar butų pusė bė
dos. Bet dabar pyla vandenį 
į ežerą, kuriame ir taip daug 
vandens-yra. x >

— Nagi, sakau, kame daly
kas? Apie ką tu čia kalbi? 
Kas pyla vandenį į ežerą ?

— 0, sako, kaip paprastai 
kas inetas rengiama musų kle
bonui ant šv. Mykolo vardo 
dienos pagarbinimas. Bet šį 
metą tai su nepaprastu įnirti
mu davatkėlės bėginėja ir par
davinėja tikietus sakydamos, 
kad tas pagarbinimas busiąs ne 
vien Jo Malonybes praloto M 
L. Krušo, bet kartu busiančios 
ir sutiktuvės jo gaspadines 
Paulinos, pagryžusios iš Lietu
vos. O kaipo atsilyginimą už 
atsilankymą į tą klebono pa
garbinimą gaspadinė daly
sianti visiems svečiams Lietu 
vos saldainių ir kitokių dova
nų. Bet tai dar ne viskas. 
Svarbiausia priežastis, dėl ku
rios davatkėlės bėginėja ir 
taip prisispirusiai yisiems per
ša tikietus • po dolerį, tai štai 
koka... ‘ ‘

— Na, na, šakyk koks gi da
lykas, dėlko čia tas tokis ne
paprastas subruzdimas ?

Žiųąi, viena davatkėlė 
buvo ir pas mane užklydusi, 
ir karštai: prašydama pirkti tą 
tikietą pareiškė; nepamanyk, 
girdi, kad šį metą bus pras
tas musų klebonėlio pagarbini
mas; visai ne, bus jam įteiki 
mas kokio tai kavalieriaus or
deno. Nugi, sakau, jis kariuo
menėj netarnavo, tai kokį jam 
ten kavalerijos ordeną gali duo
ti ? No, sako ji, ne kavaleri
jos, bet kokio tai didelio Lie
tuvos kunigaikščio kavalieriaus 
ordeną ar medalį jam buk ta* 
Lietuvos prezidentas Smetona 
atsiuntęs. O, sakau, tai šito
kia šį Inetą bus: svarba tos va
karienės. Jau tose vakarie
nėse aš esu dalyvavęs šimtus 
sykių. Nieko jose svarbaus 
nėra. Nueini, užsimoki dolerį 
už nev$ vakarienę, o žiūrėk ką

Budrik’s Furniture Mari
3347-49 SO. HALSTED ŠTREET 

C - ' f ’ ’ • ’ • I - - .rrv. •. • . ■ •
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Pasiūlo. jums dideles vertybes rakandų, 
negirdėtai žemoms kainomis

tik musų lietuviškų tai, sakyčiau, tegul - jį dievai, 
tegul jis džiaugiasi tuoml Lie 
tuvos ordenu

veteranams "Sweepstakes" 
atneša džiaugsmo

Iš veteranų namų, Legion, Texaa, vie
nokiame rankraštyje kas shvaite ateina 
skaičius {stojimo blankų. Žinoma, mes 
peržiūrime persitikrinimui, jog visi da
lyviai prisilaiko taisyklių, ir vienas Iš 
vyrų išaiškinot “Dauguma vyrų negali 
atlikti reikalingų formalumų — bet aš 
ųaliu, 
blankas.

Džiaugiamės galėdami pažymėti, jog 
{kiršio! jie bavo taipgi gana geri pa-

Ar Jūs jau {stojot? Ar laimė jot savo 
skoningus Lucky Strikes? Atsisukite 
ant radio “Your Hit Parade** — trečia
dienio Ir šeštadienio vakarais. Klausy
kite, spręskite ir palyginkite melodijas 
— tada pabandykite Jūsų Lucky Strike 
“Sweepstakes.** Ir jeigu dar nerūkote 
Luckies, nusipirkite pakelį šiandien Ir 
taipgi pabandykite juos. Gal būt tuo 
kg nors netenkate? Jūs {vertinsite 
Luckies pirmenybę — Lengva Užsirū- 
kymg iš turtingo* brandaus-kūno ta
bako. *

K?

IS TURTINGO, BRANDAUS-KŪNO TABAKO-’TTS TOASTED

OamnrtsM IMS. 7b. Tebaoo* CMnpeay
b - • /. K, 

•* •



NAUJIENOS
f'Ke LftNtf&hn Baily ;Newfc 

Published Daily ExcCpt Sunday by 
The Lithuanian Netvs 'Piib. Co.» Ine,

1739 South Halsted Street
Telephone CA&al 8500

Subscription Rates: 
$8.00 per* year in Canada . . 
$5.00 per year outside of Čhicago 

18.0b *iftTr 'year "Iii ’CK W> 
3c per cdpy.

$8,ob, 
. 4.00 
. 2tbO 
. 1.50 
. .75

.... 8b 

.. ,18 c 
, 75c

. Enterfed as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
df dhiėago, III. under the act Of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
111. Telefonas Čanal 8500.

-5 - « - < • _■ -

Chicdgdje ~ paštu:
‘Metams
;Pusei metų ------
Trims mėnesiams ______
Dviem mShėšidms ___ /-j
Vienam 'ihShesiiii

Chicagoj per išneŠibtbjus:
Viena kopija ••••••••••••••••••••i 
Smrtiitcl •^••••••••■••••••••••••••••••  ̂
Mėnesiui •••••■••••••••••••••^••••••»

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj,

Metrinis * «••«•••••••••••••••••••••••••••••••• 15.bo
Pusei hietų 2.75j
Trims mėnesiams ••••■•<•••••••••■••• 1.50 
ihrilin nSnesiartis 1,00
Vienam mfinesiui _________ .... .15

Lieiuvbh ir kitrir hžsieiiludsb 
‘(Atiiiįfinta)

Metalus 18.00.
'Pusei metų —......... 4.po
Trims menesiams  ---------------- 2.50
Pinigus reikia 'siusti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Aukso valiutų griuvimas

šeštaŪiėlij ines rašėme, kad Ffahtorijh hfetrukūs 
"nueis nuo auksinio !pagrihdb,?, ties jūi kitokios išeities 
nebėra — jos aukso Utšafga iiilolatos mažėja ir mažė
ja. Kartu mes padarėme 'tdkią pastabų1:

"Kariu su ja '(Francija), Vėiki^iišia, torittiūks. 
ntio atikšiiiib įphgrihdo, ir kitos šutys, taHbš iki šiol 
dkr Vis laikė auksinę valiutą. Sv&ririUUtos ta'i^ė jų 
tai —jHtJlatidija ir Šveicarija. 4JidttfVbs 'litas 'irįfi 
tūri įiiliiį įtikto VėHę.”
Tam štraijišiiiui pasirodžius laikrUštyjė, ‘ŪtČjb žibia,: 

kad jau oficialiai paskelbta Paryžįūjė,jbgri!Prįridūzija 
nutarė atsisakyti ’iiilb auksinio piniigų ipagriildo ii* 'nu
mušti franko Vėftę datig-maž trečdaliu. Vakūt fūo Rei
kalu buvb Sušauktas pariūmėtitas.

Hblandija ir Šveicarija pradžibjė ’iidiiUbėjb ipasidiio- 
ti. Jų bankininkai ir valdžios atstovai -phsrikė, -kad jU 
valiutos '(piiiigži) vištiek 'nesikeis, nežiūrint ką darys 
Pdryžius. -Bet praėjo keliolika valaiiŠų ir tį Otriėjų šalių 
valdžios pamatė, kad tbliaūš ginti aukso štaridafdą bū
tų kova be vilties. Holandai jau ketina savo guldeno 
vertę suderinti su anglų, franeuzų ir amerikohų Valiu
tomis, o Šveicarijos valdžia š&Ukia‘$ariameritą, kaip lir 
Prancūzija, ir žada jam pasiūlyti ŠŪĮft#ityūiUt kad ‘švei
cariško franko vertė butų numiršta fiėk4prft, kiek fran- 
euzų franko., ? .

Suprantama, kad "nuvertinimo” operacijas dabh'r 
bus priverstos daryti ir visos kitos šalys, kurios dar tu
ri tikras aukso valiutas (kaip Lietuva) arba fiktyves. 
Belgijos belgą, Lenkijos zloty, italų lira ir vokiečių mar
kė turės tokt i paskūi fbdnčiižį Trinkį. Ėitlėris dar šrtė-( 
ka, kdft i'ekspdrinięntų Jsū frinighis” jišhi toclarysiųs, 'bet 
tai tuščias pasigyrimas. Vokietijos markė jau ir dabar 
nėra paremta auksu. Nacių valdžia turi dviejų rųšių 
markes: viena vartojama užsieniuose ir už ją valdžia 
moka pilną aukso vertę (apie 26 centus), o kita — Vo
kietijoje. Šitą "vidujinę” markę keisti į auksą negulima, 
todėl pastovios vertės ji neturi, l’aigi Hitlerio neva' 
auksinė valiuta yra grynas ‘HūinbugUs.

Aukso valiutos tokiu būdu sugriuvo visame 'įritou-' 
lyje. Tas griuvimas butų įvykęs daug seniau, jeigu to-i 
butų buvę toki užsispyrėliai franeuzai. Po to, kUi iiŪėjbį 
nuo auksinio pagrindo anglų sterlingas ir Anierikoš ddH 
leris, nebebuvo jokios prasmės laikyti franką, brangės-; 
nį apie 40% už kitų stambiųjų valstybių pinigūs. TUs 
franeuzų užsispyrimas stūmė Prancūziją vis į didėsiliūš! 
ir didesnius ekonominius keblumus ir kartu trukdė 
ekonominės gerovės grįžimą visame pasaulyje. DūbūEį 
kai Prancūzija, galij gstlfe, ŪūtŪfė šūvo franko Vėftfe iiū-į 
mušti, tai visų šalių valiutos galės būt pertv#fkytos ir’ 
staBihzūotbs.

... ; ■■ ......................................... ■■■■■

Kad 't6kia tttfŠš įvyHį 'iiiatyt he ’tik:
ž aukŠčiąūš padubto pranešimo apie Londono finanši-! 
ninku nusistatymą, bet ir iš kitų faktų. Svarbiausias iš; 
jų tas, kad Anglija ir Amerika kooperuoja su Pary- 

fžium dabkrtinidme Francuzijos valiutds ‘krizyje. Pasi
rodo, kad šitos frys šūlyš apie tris mėnesius vedė Slap
tas derybas ir tik, kai jos susitarė,/tai Francuzijos val
džią išdrišo VerŠti sUVO franką fiuO atuksihio pagrindo. 
Pereito penktadienio vakare sutartis buvo pasirašyta, 6 
šeštadienį Blumo kabinetas paskelbė, kad franko vertė 
bus numušta.

/tV'ffishihgtonb politikai sako, kad 'tas franeuzų kai
riosios vyriausybės žiriksnis tai — "rnaster stroke”. ^iė 
mano, kad premjeras Blum ir jo finansų ministeris Vin- 
cent Auriol '(taip pat šocihlistas) ne tik sugebės praves
ti ša Vo sumabyriitis parl&mente, bėt ir milžiiiiškūi šū-; 
štiprins "liaudies frorito” Vyriausybės autoritetą.

Blūmas šiandie daro Francijoje tai, ką 1938 m.! 
Afriėrikoje padarė ROOšėVėltas, kuris rado kraštą, be-; 
šfhūbikUiitį !į bėdūgnę, kai jisai atėjo; į Baltąjį Namą.; 
Bankai, sprogo vienas po kito, nelyginant muilo burbu-, 
lai ; ‘pramonė bdVo ėųparalyžittdta; Valdžios iždas Špa’r- 
čižti tuštėjo. Ameriką šmUOgė defliacija — dėlto, kad 
jos pinigų vertė buvo .per aukšta.

Blumo vadovaujamoji vyriausybė dabar ne tik iš
vaduos kraštą iš defliacijos slogučio, bet ir praskins kė
lią tarptautiniam susitarimui dėl Viso pasaulio valiutų 
šuregūliavimo. '

vairius Dalykus :

•Aiitradieniš, rūgs. 29, 1936

PROTO DARBAS
Protiškas 1f fiz i š k ii s 

da'fbas. — Piietaišhs 
žmogaus fcūiio ener
gijai -matuoti. — Me
tabolizmas. —Kalori
ja.— Juo sunkiai! 
žmogus dirbk, jub 
dbiigia'ti jam reikia 
rtthisto.— Protb ‘dar
bas it metabolizmas.

“StoffwęchseĮ” — kas reiškia “medžiagos kitėjimą.” Medžiaga, kuri pasikeičia į energiją# žinoma, yrą maistas, gėrimas, i, — žodžių
jis

Numatoma pasaulio pinigų konferencija
Telėgraiha iš Lbiiddhb Vakar pranešė, kad ^ritūtii-i 

jos firiahsiniiikai tikisi, jogei valiotų ‘(pibigų) vėrtės 
nukapojimas Europos kontinento -šhlyše 'priVės prie ’pa-; 
šaulio Konferencijos visų šalių pibigatriš sti£v^i*kyti. Pir-' 
miaūšįa tūrėsi^riti *būt ‘nustatyta fr^iiko vėftė. Pašklii,' 
tų finansininkų 'htibnidilė, turėsią "sUvo 'Validtų vėrtę ’ūd-Į 
statyti holandai, šveicarai, italai, vokiečiai ir kftbs ’fatt^ 
tos. O tuomet jau teks visų šalių cbiitritliiiių ’būilkų if. 
valdžių atstovams suvažiuoti ir susitarti, kaip padaryk 
ti, kad butų pastovios Viėos valiutos. 5

"Naujienos” aną dienų !kaip tik ir/kalbėjo apib to
kios konferencijos reikalingumą. Rugsėjo $6 U !itfėš ra
šėme:

"Kai tatai įvyks (kai frankas ir kitos valiutos 
bus nuimtos Auo .auksinio pagrindo), tai visų šalių 
Valiutos bifs pdkdbihtbs ^oto’. Tūomet bits ųjfibiteif- 
’tfęS Ihikas visb pdsaiiHo findnširiinkkfns suVaŽhibfi 
ir WWti ’kbkią rtbfS tvafkų sū Visų šulių <pini 
gaiš. Nes tokia finansinė anarchija, kaip dabar, ve-

Finansai k palffika ;
, ■ r. ' ; //

Kai kam iš "Naujienų” skaitytojų gali atrodyti 
nuostabu, kad mes ’tiėk ddug svarbos dedame "auksinio 
pųgrihdb^, valiutų stabilizacijos, infliačijds, defliūėijos 
ii* panašiems klausimams. ’Bėt jie, iš -tiesų, yra sva'rbųs.’ 
Jų nesupratimas baisiai daug kaštavo ne Viėfiai darbi
ninkų valdžiai. Yra labai'rimtų ekonomistų, kurie ma-j 
no, kad Vokietijos demokratinę respublikų sunaikino, 
'daUgiausia defliacija. /

' ■' . . ■ ■ ... ' :.'4 ■ : ‘ ■ „i < ... ■ .<:yj ’ Į.

politikos ‘pagrindas yra ekonomija. O ekonbmijbjė 
nurėmianfi vaidmenį šiandie vaidina finansinis kapita
las. Kodėl Anglijoje politinis gyvenimas heiškrypo nei 
į fašizmą, rnei į bolševizmą ? Todėl, kad tdnai buvo nu- 
iriftk dŠtrUmas ekonominiam krizini, nupiginus 'Sterlin
gus. Angliją kitame dalyke pasėkė SkandinaVijoš kraš
tai — 'fevė’dijh, <bUhija įr ‘Norvėgija, dr mesj.matome, kad 
tenai masių fg®5w^kyla ir demokratijos Jėgds Miha Vis 
stipryn ir stipryn. ’ Ji- \ /' j

Finansų tvarkyme reiškiasi klasių ihtėfešhi ir Ipriė-j 
šingumai, nors ne visiems jie yra aiškus. Ktoditdriūi' 
nori, kad pinigai butų brangus-; skolininkai — kad jie 

‘butų pigus. Bėt pėrdaug didelis pinigų supiginimas ve
da priė !gyVdniino brangumo, kenkia ypač tiems, kurie 
gyvena iš uždarbio. Kaipo gamintojai, darbininkai yra 
suinteresuoti, kad pmigtii britų pigus; bet kaipo varto
tojai, jie Ubri, kūd piiiigūi būtų braiigųs (nes brangus 
pinigūS friŠkiŪ ‘žditiaš. kainūs); TPaigi dafbimhkų nusi- 
stotymaš^mahaų kiausimė pafėma muč f u, ar pas juos 
'pūima Vii^ų -gamititojų, ar vartotojų 'iUterėšai.

ŽFdigū/dūibiiiiiikūi riipinūsi baugiausia fiib. kadi 
butų •mbkamos "gerais pmigais” aigoš, tai jie šta-j 

ja 'Už ’ddfiiaėijų, — mežiuriit to, kad ddfnacija paraiy-; 
žHibja prambiię !ir didina hėdarbą. Ėėt jdigū dafbihm-! 
karna/daugiau riipi, kad eitų pramokė m nebūtų bedaf-i 
bių, tai jiė pritaria ptoigų liūpigiiiimūi, ‘kai ■kada 'ilet^ 
infliacijai. Pavyzdžiui, Rusijos darbininkai 1918 m. bu
vo riūdžiUgę, kai Leninas paskelbė savo "garsiąją” teo
riją, kad 'reikią "išmušti dugną kapitaiižmūi”, pvispaus- 

k;diriUht fidk pinigų, kad jie paliktų višUi be veriės, Pa 
’Lpiiiiid -fihūiišiiiė politika priVėdė ile tik 'prie kapitaliz-Į 
mo šUgridVimo, bėt ir, prie Suirimo Vito dkdmjmiiiio ?gy-= 
Vėhimb. ; ... ■ / i

Vdkiėtijdjė RŪbto čikdpūčijda metu valdžia buvo pa-| 
tokūši ų liaridū^Kstų rankas, ■ii* jiė Višūi mūVSfė ’iiuo kd-i 
■to markį. Vdkiėtijos komUništai tūbmdt diifiiaėijUi iie-| 
sipriešihO, fikędUmiėsi (tolig feėiitao "teorija”), ;kad ibį 
Vdkidtijbjb ^iškfis 'kapitaiižmūi dugiiūš^. fldt, Vidtojė; 
to, Vdkidtijbs pfamemė šumo, o emuikioji būržūu'rija vt-i 
šai puslgyVėiiO. Tūomėt ‘toikėjO mafkį iš ‘iiūūjo stabili
zuoti. Jos Veftė buVo tiuštūtyta -per aukštai — ir kfūš-! 
tos prUdėjO kfšti dėl dėfliacijOs. dbs paikoje /atsirado; 
miiidhai bėdafbių ir ėmė bahkfbtUOti šmfilkfeji biznfė- 
riai. šitos masės puolė į glėbį fašistams ir komunistams 

fr ^ėšpųbiika nebęgalejo :atšilūll^ti. ;
!bafbiriihkų Htžvilgiū yrą haudiūgiaušia, kad nebu- 

tų iiei infliacijos, nei defliacijos, nes tuomet geriausia 
gali būt patoiikmtiįų iritėfėšavir kūipb gamiritojų, ih! 
kaipo vartotojų.

Apšviestesnieji Francuzijos dafbininkai, kuriems, 
vadovauja socialistai, šitą dalyką,. matyt, jau suprato. 
Bet Francuzijos komunistai dabar stoja ’Už defliaciją, 
kadahgi ddfliaČijos -politika šiandie yra 'madoje sovie- 
iūbto (tiesa, f ik Uht popintos, o Mfe praktikoje). Tačiau 
komuhistai ;Uėgaii biti pVieš "liaUdito frdhto” Valdžią, 
todėl ;jiė prieš franko nupiginimą, tųr būt, 'iiėbalėUOsJ 
Prieš jį kovos tik bankininkai ir paskolų ;bonų savinih- 
•kai. -•

Naujasis priėtriisris riiatuoja tik įtraukiamą į ‘plriučius de- ^udriies (oksigeno) kiekį. O iš to jati bėra sunku patirti, kiek šilumos yra pagamina- ina. Visi mes juk žihome,'kad greitai bėgantis žmogus smarkiai kvėpuoja. Vadinasi,įtraukia daugiau deguonies, nes jam reikia daugiau energijos.štai tokiu budri ir liko pabiria, kriti juo žmogus tohkiau dirbk, jtib ŪaiigiaU jis turi valgyti. Tokiu Įbudu atsitinka ‘‘tas pat, kas sU automobilio motoru: juo smarkiau mes noriiiiė ’vrižiudti, jdb daugiau 'tiifiihe }gazdlino Vartoti.TaČidU ‘čia iries Visą laiką kalbame apie fizišką darbą. •Bet ’tUkštahČiai ir tUkstahčiai žtHortių dirba proto darbų, ir kai kurie labai sunkiai dirba. Bus tad įdomu dabar patirti, kiėk ’niesx energijos išeikvoja- mė# krii bandėme išspręsti kokią nbrs 'sunkią problemą.’Dr. Benedičt eksperimentai rodoj 'jog sunkus proto darbas kiek pagreitihh širdies plakimą ir kvėpavimą. O tai reiškią, Jog “kuras** pradeda smarkiau degti. Tačiau metabolizmo padidėjimas yra visai nedidelis.Nieko 'beveikiančio žriio- gaUš kūnas per valandų paga- _____ _ __ _____ _________mina riUO 60 iki 70 kalorijų, per minutę pagamina vierią žiimgUs dirba proto drirbą, kaloriją (kalorija yra šilumosI . -kiekis, kurio reikia tam, kad kalorijos, vandens kvortos temperatūra pakiltų dviem laipsniais Fah- renheito). Raštinėse darbininkui per dieną yra reikalingi 2,500 kalorijų. Kitaip sakant, raštinės darbininkas per dieną turi suvalgyti tokį kiekį maisto, kuris degdamas kurie pagariiintų 2^500 kalorijų šilumos. Visai kitoks reikalas yra šii atletais: pavyzdžiai, pr of esioriafliškiėms d vir af m inkarus, kurie dalyvauja rurig- tyriešė, -per dieną/ reikia 10,- 000 kalorijų!, ‘Šib šimtmečio pradžioje kuto kildina buVo biatubjairih ’lygiiidi Hhijy, 'kriip pėČirius: Viskas, kas 'į klibą įeidaVO ir kris iŠ kurib išeidavo, buvb, riiritUbjama. Tos rųšies ėks- šiluma ir kitokiais junginiais.^'pėrimėntUi ’bUVO 'labui ’komp- 12 ‘ x v likuoti ir brangiai atsieidavo,nomas kaip metabolizmas. Vb-f flr. Beriėdičt phsiryžb ‘thd iš- .................  —1 — • v rristi lŪa!pfhįtesiiįiplHefdisU, kas jrim 'ir pasišokę ‘priddryti.

Kai 'žlhogtis labai šll^ikbn- jĮėntrųb’ja, kUd galėtų išspfęš- ■fi sunkią pfobldnią, tai jis po :kai 'krifio Idlko įraUėtia $&- vargti. Jis jtočiasi tafši 'įjdr dienų akttieriis ^kaldęs. bhž- riai tddel ir yra Ūdroiriąs paty- girilmhk ?tairp protiško ir fižiš-1 ko dh’rbo. Sakoma, ‘kttd 'įrtoto dhfbks . tririi tikrais ritvėjaU yra šUrikėŠhib JHėkaip fiziškas.Kad įtoto darbas gali riui varginti 'žiribgų, tai 'tiesa. Tačiau čia jari bris 'pravartu pažymėti, jėg proto darbrii Visai 'mažai ‘ėriėrgijds 'tdrėikia Su- ‘riatidOti.Visai lengva yra pritirti, kiek eriergijbs sunaudoja fi-i žišką darbą dirbantis žmogus. Prieš kelioliką 'metų Dr. Fran-( eis G. Beriediėt, Garnėgie mokslo įstaigos direktorius, išrado specialų prietaisą 'žniogaūs kūno energijai matuoti. Reikia pasakyti, jog žmogaus kūnas yra savo rųšies automobilius: sunaudojamą kurą (maistą) jis paverčia į energijų. Tačiau jis darb ir tai, ko automobilius fhegali padaryti,— būtent, automatiškai taišo gendančias kūno dalis.Maistas, tarsi kokiame pė-’ čiuje, sudega; musų kūne. Meš nuolat traukiame į plaučius deguonį (oksigeną, be kurio joks degimas butų neįmanb- lm’as. Kai kas dega (atseit, juri- -giriši to deguoniu), tai visada griiiiiriri šilumą. Tas pat atrix tinka ir musų kūne: “degah-: tis” maistas yra paverčiamas

visokios druskos, viskas, ką ’mfes valgome ir geriame. jJUO ‘daugiau TiiėS valgome Ūtba štlnkesttį fižišką darbą dirbame, įjuo daugiau musų kūrihs pagamink Šilumos. Bet niušų Jpilvas gali būti visiškai tuščias, b ’nieš hiėko nėveikti, tačihu 'gyvybei palaikyti maistas vis dėlto yra reikalingas.1 Tokiu atveju jušų 'kuhas prilygsta Stovinčiam automobiliui: vadinasi, jis yra pasirengęs bet kuriam darbui, kaip tas automobilius važiavimui. Kada mes nieko neveikiame ir visai ramiai laikomės (pavyzdžiui, gulime lovoje), tai medžiagos kitėjimas musų kurie pasiekia žemiausį laipsnį, kuris yra žinomas kaip pagrindinis metabolizriias. Paprastai pag'rmdiriis metabolizmas bet kiirio žmbgaus yra nuštato- riias ryto metą, kai žmogus dar nėra nė iš lovos atsikėlęs^Dr. Frailcis G. Benediėto ekspėrimeiitai rodo, jbg nieko neveikiančio žmogaus kūnas

Tas kitėjimo procesas yra ži-' kiečiai turi labiau vykusį žodį! tai sąvokai išreikšti, būtent',
U-i

5sĮ tai dar prisideda apie kėtu- . Iš to išeina, "kad proto darbui per valandą reikia tik tiek fiziškos energijos, kiėk turi žemes riešutas (pfhdchS). — K. A.
Skelbimai Naujienose 
duoda riaūdą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
•įb-fe ’ha’udingoš.

? "i ’- t *

StaU /atkala jč/ub iriib įmo‘ , 
nė t* rekiinjbt rnbuo- 
jti.A ^ca .tUk daug,
kad tik nuolatinis, įuudisninu 
ikėtbirridi įįaii .patraukti dtdM- 
nį klijetitli 'ėkiiHą.

Ktnirikbs ^įMin^t įtiki UĮ- 
ptaMa, kad bė sįtfos reklamot 
teaflttiti. Ktio ‘datigtda Hk- 

■Ittumbjtėti, (mb
Reklama, kati atliekama dtto- 
dant skelbimus į latkrascius, 
visuomet apsimoka.
*Kas ffiiĮilfati 
ta» vliuonfėt ‘tuii i^aadbs.

.*• jwr«w*’ ft

DĖDEI ‘ŠAMUI KIEKVIENAS DUODA PATARIMŲ
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DAILY BUSINESS DIRECTORY
TIKTAI ST1KLHJK4

PROOF

SIunMam GBlen Telweanin !| Vi»M

Adomas Tam'kevičia

Išmušė bizniavietės langus ILaidotuvių Direktoriail

John Eltėrihan

randasi

SUSIRINKIMAI

Civics, 
Current 
Ėlerhen 
for Fo- 
Geogra 
-Mathe- 
įPiano
Voice,

Žuvavimo sezonas 
baigiasi spalio 4

Citizenship, 
Engllish, 

Advanced &

"Siame skyriuje Skelbiama tik tie 
automobiliu pardavėjai ir auto me- 
kanikai, kurie kiekvienam užtikrina 
teisinga batarnavima ir geriausia 
pataiso automobilius.

Išmėtė iš namo, ap 
stebėjo $rie namo

*12-00 
445-00 
*two

Už 'nemokėjitoą morgičių ‘iš 
p-riios ;Ru‘by ’LUčaš 48 metų ta
po lafinitas namas adresu 8453 
'Rhodes averitie ir ji išvaryta iš 
namo. >

nward 
?treėt; 
Wash- 

amttritar.

Pocahontas Mine Run Screened 
6 tonai ar daugiau $7.25 tona* 

Smulkesni $7.00 tonas.

21-st PLACE TAVERN
& RESTAURANT

Steikai porčiapai ir kiti šilti val
giai, Blue Ribbon Pabst alus, viso
kios geros rųšies degtinas ir savi
ninko. vardu A. Stukas Tony’s Pri
valė Stock degtine ir cigarai. Sa
vininkai—

ANTANAS IR AGNĖS STUKAI
701 W. 21st Place

TeL CANAL 7522. ■

Jos rakandai sukrauti ^pievoj 
prie namo; Ji pati, /pasitiesusi 
matracų, nakvojo sekmadienio 
naktį -ant -namo gonko. -žada ii 
toliau ‘čia pasilikti.

JUOZAPAS
UDEIKI

IR TĖVAS
REPublic 8340

Moterų Piliečių Lygos susirinkimas įVyks trėčiadienį, 'rugsėjo 
30 dieną, Fėllowship House kambariuose, 831 West> 33 place, 
7:30 valandą vakaro. Visos narės malonėkite atsilankyti, 
nes. bus svarstoma daug svarbių dalykų.—Stella tVobdman, 
raštininkė. . i

Chicago, Milwaiikee, S t. Palil 
and Pacific s gelžkelio traukinys 
smogė |į automobilį, kuriuo va 
žiavo .Julius Hoeptman 57 me- 
tų, -iš Prairie, .Jll., Traukinys 
nubloškė automobilį kokias 30 
pėdų į šalį. Hoeptman sužeis
tas, j o /gyvybė pavo j u j. Nelai' 
mė atsitiko i arti 'Lake Forest. ‘

fcVlETKINlNKAS
Gėlės Vestuvėms. Ba h kietoms 

, , ir Pagrabams 
3316 So. Hdlsted St.

•Tel. BOUlevard 7314

?Pirmadieny 1 tilpušiame : Skel
bime mirties Velionės Eleono
ros Madenis jįvyko klaida. BU-, 
vo pasakyta laidotuvėms patar
nauja d. F. JEtideikis, o ‘turėjo 
būti .pasakyta — 'S. P. iMažoi-; 
ka. šiuomi klaidą atitaisome.

Buvo gimusi Lietuvoj Kau
no apskrity. Paliko vyrą Hen
ry, 'dukteris Emily}, Marthą, 
Marie ir sūnų Albertą.

Velionė palaiHdta 'nuogame 
lote, kurį nupirko diiktė Emi-

Sekmadienio vakare apie dvy 
liktą Vdlandą nakties Rahlingo 
galiūne adresu 203 East 69 St. 
keletas žmonių stovėjo prie ba

Milda Auto Sales
Vieniritėlis ‘lietuvis pardavėjas Buick 

ir Pontiac automobilių.
DOMININKAS KURAITIS 

806 West 31-st Street 
Victorv 1696

'Rugsėjo 23 dieną *tapo palai
dota^ Lietuvių Tautinėse kapi
nėse John Elterman, kurs mirė 
rugsėjo 20 dieną. Velionis El
terman gyveno adresu 3245 S 
Oak Park avenue, Chicagoj. Mi
rė sulaukęs 54 metų, paliko mo- 
terę Oną, sūnų Erwardą, duk
terį Genevieve.

Buvo gimęs Latvijoj, Ame
rikoj 'išgyveno 83 metus, pa 
laidotas švogerkos Mrs. Dolan 
lote.

Mrs. Mary Dolan nupirko lo 
tą ir palidojo jame šunų Alber 
tą ‘balandžio 19 diehą 1926 me
tais.

Cook kauntės asesorius John 
S. Clark ? praėjusį sekmadienį 
pareiškė, kad tapo užtikta ases- 
mėiituose ^klaida. Ji bus ati 
taišyta išsiuntinėjant antros 
1935 metų dalies taksų bilas. 
Daugųmaž 50,000 'mūrinių ‘dvfe-; 
jų augštų-namų, senesnių -nei 
20 metų, “taksai ‘busią 'numušti 
bendra stirna $500,000. Numu 
Šimas taksų vienam tokiam na 
mui sieksiąs nuo $6 iki '$1'5. <

Nurmis $500^000

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE i
Sis skyrius[pravedamai tikslu, pagelbsti musų skaitytojams susirasti, kur galima nusipirkti 
iVdtrių paprastųir nepaprastų daiktų, intaisų ir reikmenų, Jeigu ii'telpančių čia skelbimų 
negalits^usirdsti ko tilkit,-pajaukite Naujienas, Candl'8500, irį klauskite Bisnio Pdtarijo. 
dąiv bvi aoiima gantL

Banditas nušautas, 
’du pelkininkai 

sužeisti

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

• Tavernų savininkai reika
laujant huisų atstovo pašaukit i 

VlCTORY -5382

GhHfd ndžiunė iškai
tino lietuvio užmu

šėjus

Jų -tarpe buvo du policiniu 
krti, Vienas tittįg Atostogas, "ki
tas pabaigęs dienos tarnybą.

Saliunan Jėjo du banditai 
abu sti giriklais rankose, -ir pa 
reiškė: “Tai holdapas!”

Policininkai paliepė kostume 
riams: “Gulkit ant žemės!!”

SVEIKATOS KLINIKA
Tonsilai išimami

.vaikams __ ......
Palagas ligoni

nėje
Akušerija na

muose
Medikais 'egzami<

nacija • •• •* ■ ■ • — • ••• • <
dOuglaspark hošpital

1900 So. Kedzie Avė.

Ruth ‘Pėldžius
Rugsėjo 24 dieną tapo -palai 

dota Lietuvių Tautiškose Kapi. 
nėse Ruth Peldzius, mirusi -rug 
sėjo 22 ;dieną JPresbyteridn ji 
goninėj.

Norinčių mokytis 
dėmesiui

žuvavimo sezonas CEicagos 
parkų prūduose baigiasi spalio 
4 dieną.

Šis sezonas faktinai yra ne
tik žuvavimo sezonas, bet kar 
tu ir koritestas, nes sugavu- 
siems didžiausias žuvis škyria- 
mos dovanos. Laimėtojams 
bus išdalinta $100 -prizais.

Nėžiriia kiek lietuvių dalyvau
ja konteste, bet nemažas skai
čius kitų žmonių turi smagu
mo čia pat prūduose, nevažiuo
dami ieškoti žuvų ežeruose ir 
upėse kelių dešimčių mylių to
ly muo 'Cljįcągos. ..  (

Chicagos parkų eivilės tarny
bos komisija pašalino iš darbi' 
policininką !Fred B. Oefi'. Eiu- 
dymai rodė, kad tas policinin
kas siildikė pergreitai važiuo
jantį automobilistą, bet davė 
suprasti jam, kad jis paliuo- 
suos jį už tam tikrą sumą pi
nigų paliktų nurodytoj vietoj.

Kitas policininkas, buvę^ kar
tu ŠU Oeff’u, bet derybose ne
dalyvavęs, tapo suspenduotas 
80 dienų, kadangi jis nearešta
vo automobilisto.

Čhieagos parkų distrikto pre
zidentas reiškia padėkos tiems 
automibilistams, kurie prane
ša apie panašius įvykiui parkų 
distrikto perdėtiniams. Jis taip
gi prižada ateity bausti ^kiek
vieną policininką nusikaltusį 
pasimojimais imti kyšius.

T.ugsėjo 25 dieną kttnas 
Adomą Tamkevičiaus tapo pa
laidotas iš dėdės Antano Tam
kevičiaus loto, kur jis gulėjo 
dešimtį metų, į brolio Andriaus 
TamkeVičiaųs lotą. Andrius 
TamkeVičius nupirko pėrikių 
dUbbių lotą rugpiučio "4 dieną 
šių mėtų, palaidojo 'jame brolį 
'Juozapą, perkėlė ‘kūną Adomo; 
čia ir pats mano atsigulti.

BRIDGEPORT.—Leo Vaičiū
nas, 927 -W. 34th Place, tapo 
nuvežtas į Cook County ligo
ninę ir dabar randasi Ward 64. 
Bed—25.

Jis serga jau virš poros metų 
ir dabar tikisi įgauti pagelbos 
Kauntė^ Ligoninėje.—VBA.

^Persiskyrė su šiuo pasauliu Rugsėjo 25 d., 11:55 vai. 
vakaro, 1936 m., sulaukus 2 metų amžiaus, gimus Chi- 
cago, III.

Paliko dideliame nuliūdime motiną Katriną, po tė
vais Milkevičiūtę, tėvą Petrą, 3 dėdes — Juozapą ir 
Frances, ‘Kazimierą ir Marijoną Milkevičius, Joną Ma- 
denį ir jų šeimynas, krikšto motiną Viktoria Gaubas, 

"krikšto tėvą Felrx Klimą ir gimines.
‘Kūnas pašarvotas randasi 924 W. 69 St. tel. Engle- 

wood 5156. Laidotuves įvyks antradienį, Rugsėjo .29, 
2 vai. po piėtų išmanių bus nulydėta į Tautiškas kapi- 

)nes.
Visi A. A. fEleanoros Madehis giminės, draugai ir 

/pažįstami esat nuoširdžiai kViečiairii dalyvauti laido
tuvėse ir suteikti jai paškUtinį patarnavimą ir atsi
sveikinimą.

Nuliūdę - liekame,
Tėvai, Dėdės, Krikšto Tėvai ir Giminės.

.•Patarnauja laid. dir. S. P. Mažeika, tel. .Yards 1138

Jos. Jacikas Tavern
Pranešu visiems draugams ir palji*- 
tamiems, kad esu Tavern biznyje. 
Musų užeigoje visados randasi /ge
ros rųšies degtinė, vynas, Ambrdzia 
alus, cigarai, žuvis penktadieniais 
veltui ir muzika šeštadieniais. Už
prašome visus draugus ir pažiba
mus atsilankyti i musų ’nauji 'užei
gą. Savininkai

JOS. & PAULINA JAGIKAI 
z Tel. Englewood 2792 

6556 So. State St.
kampas North West 66 St.

Ir prasidėjo šaudymas. Vie
nas banditų tapo nušautas. Vie 
nas ^policininkas sužeistas ir 
randasi ligoninėj 'kritiškoj pa
dėty. Antrass policininkas 
taipgi sužeistas, -nors jo gyvy- 
'bei nesą -pavojaus.

Antrasis banditas mėgino pa
bėgti, bet jį pagavo policijos 
seržantas, 'kurs, išgirdęs Saliu
ne šuvius, atsiskubino į Maudy
mosi vištą skersai gatvęs nu*? 
ugnegesių trobesio. Suimtasis 
banditas pasisakė esąs Clarence 
Lucas 49 metų ir kad jis gy
venąs kur ten 79 gatvėj.

Banis Studio
VISOKS FOTOGRAFI6KAS

DARBAS ATDIRBAMA
3200 So. Halsted St

Iš tikrųjų—ką moteris da
rys? Gal būt, ‘kad Sveikatos 
departomėntas ar kurs kitas 
miesto valdžios skyrius arba 
piliečių - organizacijos Atkreips 
dėmesį į sunkią moters padė
tį ir pagelbės jai.

Darome pagal orderi, valome, gla 
ztiojame, pamušus perdedame ir 

taisome.
JOHN K0VALIK

5150 S. Damen Avė.
Telefonas HeMloėk 7524 

CHICAGO, HiU

Kaip vakar, pirmadienį, ‘tar
pe ‘pbiitikierių, kurie sukinėjasi 
Cook katintės trobesy lir aplink 
trobesį, ėjo gantlai, ‘kad Frank 
Zintak, 'pavarytas Superior tei-į 
smo klerkas ir 'kaltinamas 'iš-į 
eikvojimu $22,560 globojamų* 
teismo pinigų, atiduosiąs 'tuos 
pinigus.

Tačiau ‘laikinas Supėrior teis-į 
mo 'klerkas 'Edwar‘d "H. Whitej 
■.pareiškė, kad jis !nieko nežinąs 
apie atidavimą. 1

Zintako -advokatas Stepheri 
Love ^kriminaliame 'teisme dėjo’ 
pastangas panaikinti iškeltą jo. 
klijbritiii 'bylą. Svarbiausias 
EdVe argurileritas, "kaip atrodo] 
yra toks ešbiėj: Zintdko ;glo4 
boj 'pinigai todvę legaliai ; <Zin- 
takui, ’SUli'g įstatymais, nereikė-j 
ję duoti jų atskaitos iki metų 
galo ‘arba iki Jo tarnyba išsi-f 

■baigs; Ziritaką negalima skai
tyti nusikaltusį, 'jeigu Jis (pini
gus reikiamu momentu ‘prista-

Trys plėšikai įsiveržė į Ma- 
honey-Sirovatk-a garažą, 5321 

‘Germak road, surišo garažo 
■prižiūrėtoją ir išsivežė iŠ .gara- 
?žo ofisą saugiąją šėpą, kurioj, 
buvo $250.

CHICAGOS APYLINKIŲ LIETUVIAMS - 
■J CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA nutarė priimti savo Organizacijos 

' nariais visus sveikus lietuvius, vyrus ir moteris, nuo 15 iki '48 metų 
amžiaus šiuose Chicagos apylinkių miestuose: Waukegan, North Chi
cago, Indiana Harbor, East Chicago, Gary, Hanifnorid, Calumet City; 
Chicago Heights, Harvey, Michigan City, Aurora, Joliet, Rockdale, 
So. Charles, Melrose Park, DėKalb, Kankakee, Racme, Kenosha ir tt.

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

3 CHICAGOS litETUVjŲ DRAUGIJAI Apklauso arti 4,000 nariu, šia
me skaičiuje 800 čiaglntių lietuvių nuo 15 iki 30 metų amžiaus. 'Drau
gija ne tik šelpia sergančius savo narius bei išmoka pomirtines, bet 
taip pat veikia kulturds srityje. Yra 3 pašalpos skyriai: ,$6, $10 ir 
$16 per savaitę. Pomirtinė—-$200, palaidojimo reikalams $50. Narių 
mėnesiniai mokesčiai priklauso nuo škyriaus—-50c, 75, -arba $1.25.

4 CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS atstovas greitu laiku atsilankys 
' j čia pažymėtas kolonijas, kad plačiau supažindintų vietos lietuvius

su organizaėijos tikslais. Tuo Ipaciu metu jie stengsis Draugijai nau
jų narių surasti. Informacijų reikalu 'malonėkite ‘kreiptis:

CUlCAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA, 1739 So. Halsted St., Chicago, III.

Codk kauntės grand džiurė. 
išnešė sprendimą, kurs kaltina 
du ^vaikėzus ■ užmušimu J lietuvio' 
Martyno Damanskio, 2024 
Ruble Street. Vaikėzai, Frank 
Tallach 17 mėtų ir William Mi-| 
lier 18 metų, abu gyveno adre
su 2004 'So. Throop štreet.

Naktį iš sekmadienio į pir
madienį nė^įnomi piktadariai 
išmušė ‘Mi(įwest Groeeries 
krautuvės langus adresu 836 
West 33 placė. ši krautuvė pri
klauso Alė^šiti iCiblilskiui, 'se
nam Bridgėporto biznieriui, 
kurs yra rafrfus, taikus ir nie
kam nenusikaltęs žmogus.

Viėthiis.

P. L RIDIKAS 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
Koplyčia Veltui 

3354 S. Halsted St 
Telefonas 

BOULĖVARD 4089

PRANCIŠKA PODLASKIENĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Rugsėjo 27 d., 1936 Ui., Sulau
kus 47 m. amžiaus.

Amerikoj išgyveno 33 metus.
Paliko didėliame riūliudihle 

yytfą Tamošių Po'dlUskį ir duk- 
;eri Marijoną ir 'žentą.

Kūnas pašarvotas randasi 
Prignanos • koplyčioje, z 1810 
Lake St. Melrose Park, III.

■Laidotuvės įvyks Seredoj, 
Rugsėjo 80 dieną. 10:00 vai. 
ryto iš koplyčios į Bellwoodo 
parapijos bažnyčią, ^kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
Veliones sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į Oakridge kapines, 
Hillside, III.

Visi A. A. Frahciškos įPod- 
laskienės -giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jai paskutinį i patar
navimą ir atsisveikinimą.

_ Nuliūdę liekame,
Vyras, duktė ir giminės.

Patarnauja . laid. dir. E1. Prig- 
nano, tel. Melrose Park 635.

Dėl smulkesnių infornraėflų 
galite pašaukti Bellwood 922.

W0MD PLAYHOUSE
410 S. Michigan—-arti Van Buren 

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

Garbios Mėliodijos Sovietų 
Triumfo

“G ‘Y P SIE S”
ALĖKŠANDĖR GRANACH 

LALA CHERNAYA

Suaugamiems apšvietą teikti 
•programas, kuriam ^vadovauja 
WPA ir Apšvietos Taryba, yra 
dabar vykiiiattias Tyley Higb 
School distfikte.

Pamokos už dyką duodamos 
šiose vietose:

Association House, 2150 W- 
North AvėnUe; Eleallor ‘ Center, 
1515 N. Leavitt Street: Hols 
tein Park, 2200 N. (Oakley Avė ; 
Humboldt Park, &000 W. North 
Avė.; Geothe Sėhool, 2238 N. 
'Rofckwell Street ^Lovpell' Sčhoo!. 
3320 Hirsch Street;
House, '600 N. fLeavitt 
Peniėl Cėnter, 12*41 
tenaw Avėnue 
House, '2510 W. Supėrior St.; 
Saron Lutherkn Ghurch, 2900 
Shakespeare Avenue; St, Fide
lis Church, 2700 ‘Hirsch St.; 
Yates Schobl, 4839 N. Rich- 
Ulond.

Kalbamose ipamokose išdėsto
ma šie dalykai:

Aritmetic, Art, Bodkkeeping. 
Chorus, 
Col|ąge 
Events, 
tafy English, En^lish 
reign Born, French, 
jihy, History, F6riimr- 
maties, Philosophy, 
Theory - Harmony 
Pririting, Public Speaking, Rea 
tiing, Writing, Spelling,' Sėwing- 
Knitting - ‘Codking - ‘Parents 
Education, Gregg Shorthand, 
Sočiai Psychology & Spanish.

Be to, pamokos anglų kalbos 
ir pilietybės yra duodatnos ryt
mečiais, popiečiais ir vakarais.

Įdomaujantys x [platesnių in 
formacijų gali gauti bėt ku
rioj iš nurodytų čia Vietų.

VIENINTELIS DISTRIBUTORIUS WHOLESALE ONLY

BRHJGEPORT LIQUOR COMPANY įg
3252 A HMSHtD 'ST. CHICA601

Tuo tarpu valstybės gynėjo 
atsistantas Robert E. Wright' 
vėl stojo 'prieš grand džiurę, 
kaip spėjama, feikdlaudamas 
antro kaltiriimo JžihtUktfi. Ęa, 
girdi, pasigendama dar ‘.apie 
$3,000 Jo globotuose Tonduose.;

TOFILIA -BALSER 
po tėvais fRdkauskaite

Persiskyrė ^sU *šiuo pasauliu 
Sept. 25 dieną, 12:50 vai. po 
pietų, 1936 m., sulaukus 29
metų amžiaus, gimus Chica
goj e. Amerikoj išgyveno 29 
metus.

Paliko dideliame nubudime 
motiną Marijoną Rakauskienę, 
brolį Petrą, Joną ir daug ki
tų giminių.

Kūnas pašarvotas 
729 West 21st St.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, 
‘Rugsėjo-Sopt. 30 dieną. 8:00 7 
vdl. ryto iš namų į Dievo ‘ 
Apveizdos parapijos bažnyčią, i 
kurioje atsibus gedulingos pa- j 
maldos iiiž velionės sielą, o iš j 
ten bus nulydėta į šv. Kazi
miero kapipes..........  t

Visi A. A. Tofilijos Balse- - 
■rienės giminės, draugai ir pa-« 
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir - 
suteikti jai paskutinį patarna- 
vimą ir atsisveikinimą. *

Nuliūdę liekame,
Motina, Broliai ir Giminės.
Patarnauja laid. dir. S. M. į 

Skudas, tel. Monroe 3377.

UETŪVA
BRAND

Straight American 
Bourbon Whiskey 
.12 MENESIŲ SENA'

• MEZGIMO DHČBTŪ 
VES—Knitting Mills
THE BRIDGEPORT KNITTING 

M I L L S
F. Selemonavičh 

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

Tel. Enrlewood £883—5840

— ■ " ■ ‘      ■ ..■■■■■     .............-

TaM&gtinė, iĖėtridu&sJume 
tikrą

• RANKDARBIAI— 
FANCY GOODS SHOP

Auburn Fancy 
Goods Shop

Atliekame Rankų Išsiuvinėjinfą 
3108 SO. HALSTED STREET

• DEKORATORIAI 
PAINTING and DECORATING

A. HERMAN. Lietuvis 
5234 Belmont Avenue, 

Tel. Avenue 5411

•• BEAUTY SHOPS1 
—^Grožio ‘Salonai '

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

-—, ■. ■ .—r~—Permanent $2.50
. ? v ........  •• $5.00

' 'Permanent be ma-
‘šiuos ....... $5.00

f Igt;; Shampoo ir Sudė-
jimas .............'‘-35c
Penkt.,- o -šešt. 50c

7 Plaukų ’D A ž Y- 
/ MAS ....... $2.50
... Visas darbas ga-

‘ w ' rantuotas. ■ 
I D^1 ■. nutarties -pa-

' šaukite telėfonu:
BOUlevdrd 1459 :

♦ Wholesale — Mėsa 
Pardavėjai-Distr.

WH0LESALE MEAT DISTRIBUTOR 
šviežia ir Rūkyta Mėsa, geriausios 
rųšies importuoti Lietuviški kumpiai, 
dėžėse nuo svaro ar daugiau. Tele- 
fonuokite dėl informacijų ir kainų. 

Joe Walteraitis, 
4603 So. Richmond St.

Pristatome—Tel. Virginia 1899
- - ui ■       iii^i •

• TAVERNOS
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“MISS LITHUANIA” GAUS 
DOVANŲ 25.00 DOLERIUS

Politika
Roosevelt Rinkimų 
Lietuvių Komitetas

O kitos keturios gražuolSs—po $5.00
Artinasi spalio 11 diena. Ta diena Chicagos ir 

apielinkių miestelių lietuvaitėms, tai labai lau
kiama diena. Nes tą dieną, kaip jau visiems ži
noma, bus renkama “MISS LITHUANIA” ir ki
tos keturios gražuolės. , .

“MISS LITHUANIA” bus laimingiausia, ji 
gaus dovanų $25.00, o kitos keturios gražuolės 
po $5.00 dovanų.

“MISS LITHUANIA” dalyvaus Chicagos Au
tomobilių Parodoj, lapkričio 14 iki 21 d., Inter
national Aphitheatre.

Kuri lietuvaitė nenorėtų būti “Miss Lithua- 
nia”? Kiekviena norėtų! Tokia proga dabar bel
džiasi j kiekvienos gražios lietuvaitės dūris. Ii* 
reikia tikėtis, kad lietuvaitės tą progą mokės 
tinkamai išnaudoti. ■■ . .

Naujienų Rudeniniame Baliuje, sekmadienį, 
spalio 11 dieną, Sakalų svetainėje, 2343 So. Ked- 
zie Avė., bus renkamos penkios gražiausios lie
tuvaitės, o iš tų penkių, Chicagos Automobilių 
Parodos Komisija išrinks “MISS LITHUANIA”, 
kuri su kitų tautų gražuolėmis, dalyvaus Chica
gos Automobilių Parodoj.

Patariame lietuvaitėms tuojau siųsti savo pa
veikslus į Naujienas, sykiu su iškirptu iš Naujie
nų kuponu. Juk laimėti $25.00>arba $5.00, kiek
viena lietuvaitė norėtų. Taigi, nepraleiskite šios 
progos.

O keli tūkstančiai susirinkusios publikos į 
Naujienų Rudeninį Balių turės irgi didelio malo
numo pamatyti tas kandidates gražuoles ir pri
sidėti prie jų išrinkimo.

Lietuviai ir lietuvai
tes paėmė leidimus 

vedyboms
Šie lietuviai ir lietuvaity it- 

siėmė laisnius (leidimus) ve
dyboms:

Charles Užgalis 26 m. ir Har- 
riet Jonės 27 m.

James Laggis 31 m. Angella 
Spirrison 24 m.

Stanley Koekausk 49 m. ir 
Josephine Banitinas 48 m.

John Pomis 21 m. ir Mary 
Toharz 18 m.

John Daniel 28 m. ir Blan- 
che Markūnas 23 m.

Joseph Seranki 23 m. ir Stel- 
la Šimkus 20 m.

Frank Granskis 25 m. ir So- 
phie Badowski 28 m.

JošepK Yurkas 25 m. ir Gla* 
dys Collins 25 m.

Peter Morkautskas 27 m. ii 
Gertrule Bliss 23 m.

John Shereikis 29 m. h 
Thelma Albin 25 m.

Alex Lemezis 21 m. ir Wan- 
da 21 m.

Didelis žymiausių Chicagos 
lietuvių skaičius prisidėjo prie 
Prezidento Roosevelto Rinki
mų Lietuvių Komiteto, k trr s sa 
vo ofisą atidarė adresu — 139 
North Clark Street, 20-me aug- 
Šte. Komiteto pirmininkai 
yra adv. Kl. Jurgelionis ir adv. 
K. česnulis, sekretorius adv. 
Charles K. Kai.

Tarp daugelio kitų 'komiteto 
nariais, pasiryžusiais dirbti už 
Rooseveltą, yra Chicagos miesto 
akvokato padėjėjas J. Grigai, 
kandidatas j teisėjus adv. J. Zu
ris, Illinois valstijos Lietuvių 
Spulkų Asociacijos sekretorius 
Juozas Varkala, SLA. iždo glo 
be j a p-lė E. Mikužiu te, Juozas 
Hertmanavičius, Sandaros re
daktorius M. Vaidyla, M. J. Ki 
ras, Alex Dargis, panelė Leono
ra Niemčauskaitė, p-lė X. Nag- 
levičaitė, adv. P. M. Adamai- 
tis, adv. K. Savickas, A. Vaiva
da, ponia J. A. Zymontienė, Dr 
A. Bertash, Dr. S. Biežis, Dr. 
G. Bložis, Dr. K. Draugelis, Dr. 
A. Juozaitis, Dr. J. Kelia, Dr. 
C. Kliauga, Dr. J. Kulis, Dr. J. 
Mockus, Dr. I. E. Makar, Dr. 
V. Nares, Dr. J. Šimkus, Dr. 
C. Vežei, Dr. A. L. Yuška, Dr. 
P. žilvitis, Dr. M. žilvitis, Dr. 
P. Žalys, Dr. P. Zalatoris, V. 
Stulpinas, A. J. Garuckas, J. 
Pentis, V. Balanda, A. Basevi- 
Čius, P. Čižauskas, Pranas Gu
das, A. Misčiukaitienė, J. Mic- 
keliunas, Th. Thurstoii, J. Še- 
reikis, Jr., Stanley Šimulis, P. 
šaltimieras, A. Kumskis ir kiti.

Komiteto nariai taip pat tapo 
lietuvių veikėjai iš daugelio 
lietuvių kolonijų Illinois. Wis- 
consin, Indiana, Michigan, 
Ohio, Nebraska, Oklahoma, 
Iowa, California ir Washingion »r a* r<r> valstijų.

Antanas ir Vėra Kasiuliai, 6227 
So. Ashland avenue, kurie tu
rėjo pirmiau abu po taverį 
biznį. Biznį turėjo A. Kasiu
lis adresu 5949 South KedziO 
avenu’e, o Vėra Walush augš- 
čiau minėtų adresu.

Pavasario metu abudu apsi
vedė ir suėjo į Šeiihyhinį gyve- 
nimą, pardavė, abūdu tavern 
biznius ir pradžioje rugpiučio 
išvažiavo atostogoms. Apvaži
nėjo daug Valstijų — VViscon- 
sin, Michigan, Minnesota, South 
Dakota, North Dakota, Monta
na, Wyoming, buvo Yellow- 
stone Parke, Coloradoj, lcxas’e, 
Arkansaš ir kitur.

Toje medaus kelionėj pp. 
Kasiuliai savo nauju automo
biliu padarė virš 7,000 mylių 
ir turėjo go.dd.tim6* Pp. Kasiu
liai yra Naujienų skaitytojai 
ir rėmėjai.

—- Seftaš Petras.

Namo, broleliai, 
namo!

(Kaip ir feljetonėlis)

nėjo daug valstijų

J. T. Zuris Išvyko j 
Michigan

Advokatas Johrii T. Žuris, no
minuotas demokratų partijos 
j miesto teisėjus, pereitą keS 
virtadienį, rugsėjo 24 d., iš
vyko j Gogebic, Michigan.

Adv. John T. Zuris bus sve
čias teisėjo Walter Meyers. Ke
letas žymių demokratų vadų 
išvyko kartu su jais: Mayoras 
Kelly, Michael J, Flyn, Edward 
J. Kaindl, teisėjai Jarecki, 
Scheffler ir kiti.

Tikslas susivažiavimo bus 
tarybos demokratų vadų ir dis
kusijos, * kaip prisirengti prie 
pąsekmingesnio rinkimų pląiįp 
ir t. p.

Adv. John T. Ztfris grįš į Chi
cagą už poros dienų.

— Felice Nausėda, sekr.,
John T. Zuris Soosters Club.

Per eilę metų buvome revo
liucijos bangose. Musų tikslas 
buvo be paliovos maršuoti. O 
kadangi buvome ne visi vieno
kio sudėjimo, viėni stipresni* 
kiti silpnesni, tai, suprantama, 
silpnesnieji nepajėgė to pada
ryti, ką pajėgė stipresnieji. Tas 
nesutarimas koja kojon mar
šuoti sudarė begalo daug klasių 
—■ tiek klasių, kiek pavyzdžiui 
yra raidžių chiniečių abėcėlėj, 
žodžiu, pasidarė taip, kad kas 
darbininkas, tas ir klasė.

Armiją disciplinos palaiky
mui paskirstyti į smulkesnes 
kuopeles ‘gal ir yra gerai. Ta
čiau palaikyti tampriai ją rei
kia gabių generolų. O musų ge
nerolai, reikia pasakyti, pusėti
nai gabus. Jie laiku ar ne laiku 
pastebėjo, kad atsirado jau per
daug tų klasių.

Na; ir nukalė bendro fronto 
obalsį. šio obalsio pagelba tikė
tasi sustiprinti pagrindinės po
zicijos. Nors dalykai nėjo taip 
sklandžiai, kaip tikėtasi, tačiau, 
išimant lietingas, darganuotas, 
šturmotas ir kitas negražias 
dienas, mes visvien margavo
me.

Mes maršavom ir išgamas 
šaudėm už šitokius obalsius:

Marš — tik tak, tik tak 
Pirmyn — tik tak, tik tak 
Atgal — tik tak, tik tak 
Kairėn — tik tak, tik tak 

, Dešinėn — tik tak, tik ta.
Toliau —tik tak, tik tak,

dar toliau bemaršuodami mes 
pamatėme, kad yra verta ir su 
klebonais pasikalbėti apie ben
drą frontą, nes juk ir klebonus 
užlaiko tos pačios' klasės darbi
ninkai, kaip ir mes.

Taip mes ir maršuojame na
mo į tą pačią vietą, kurioj ran
dasi miliohai ir kitų darbininkų, 
kur buvome patys kadaise*

Pirmenybę vis dar .negalime 
užleisti darbininkams mažesnės 
klasės. Juk nebūtumėm revo
liucionieriai, jei stovetumėm 
užpakaly. Todėl kai kada ir pa- 
šturmuojame, ba sunku pripra
sti prie demokratiškos tvarkos. 
Visgi mes einam žingsnis -į 
žingsnį, koja kojon arčiau, ir 
reikia tikėtis,, kad neužilgo vi
si susikalbėsime. O tai yra 
svarbu... So lang!

Gvaizdikas.

o

CLASSIFIE.D ADS
STOGDENGYSTfi

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

BRIDGEPORT. ROOFING CO. 
3216 So. Halsted St* 

Victory 4965

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

REIK ALINGA patyrusių moterų 
atmatų popieriams sortuoti. Tos, 
kurios neturi patyrimą, tegu neat- 
sišaukia į šį skelbimą. Thomas 
Paper Stock Co., 841 W. 22nd St.

Sugrįžo iš atostogų
* *

ENGLEWOOD. — Praėjusią 
savaitę sugrįžo iš atostogų pp. ją.

Illinois importuoja 
korijus

Pirmą kartą dalies istorijoj 
Illinois valstija5 Oši&het impor
tuosianti kornus. Laukiama, 
kad spalių mėnesį 200,000 bu
šelių kornų, ątg^įjentų iš Ar 
gentinos, pasieks, Illinois valsti-

t
 Kur Geriau 
Taupyti Pinigus?
SAFETY VAULTS MOKA ................  0%
BANKAI MOKA ...............................
PAŠTAS MOKA ....................... 2%'
MES MOKAME ............... 4%

ir kiekvienos ypatos apdrausti iki $5,000.00
Duodame paskolas ant 1-mų Morgičių

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

JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas

GERKIT TIK GERĄ ALŲ]

SOUTH SIDE BREWING COMPANY

2415 West 64th Street
Biznio Telefonas BOULEVARD 7179

Visi geria ir mėgsta AMBROSIA 
ALŲ nes jie žino, kad tas alus yra 
padarytas iš geriausios rųšies pro-> 
dūktų.

Urmo (Wholesale) kainomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitą ir teisingą patar
navimą.

L. M. NORKUS 
Res. HEMLOCK 6240

______________________________ ______ ___ _________ aiiiiiiHiiiiniiiiniiiiiiniiiiiiHuiaaiiiiHiuuiauuuiuiu

KLAUSYKIT!
Sleponavičiii Radio Programas

Stotis W. S. B. C. (1210 kilocycles’
Kiekviena

ANTRADIENĮ IR TREČIADIENĮ 
9:30 valandą vakare

“Kalbančios Žinios” — Mėgiami Lietuvių 
Dainininkai — Gražios Dainos ir. Muzika 

iiiiiDiiiiiHiniiauiiitiiiiiiaiiiiHiiiiiiaiiiiiiiiiiiiaiiHiiiiiiiiniiiiiiuiiiiaiuiiiiiiiiiaiiiniiiiiiiuiiiiiiiniiiciiiuiuiiiiiwiiiiMĮiiiiDiiuiiniiiimwi
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3:45
2:45

6:00
5:00

vai. Chicagos laiku 
vai. Central Standard

vai. Chicagos laiku 
vai. Central< Standard

laiku

laiku

Atsukit ant-
- TheFoxHead“400”Party

WGN:
720 k. c.WISN:
1120 k. c.
Nors kepsnys juodai sudegtų—grosernės 
pasiuntinys pasivėlintų—kūdikiui pilviu- 
kas skaudėtų, padarykite tai džiaugsmu 
visvien!
Pasiklausykite musų parės. Ji įdomi!

TheFox Head Folks 
at Waukesha

Jums bus malonu pažinti naujau
si miesto nar| 400. J| susitiksi sa
vo geriausiame hotely, cafe, res- 
taurantuose ir tavernose. Jei Jus 
renkatės geresnio ką gerti—Jus su 
džiaugsmu norėsite ir j| savo na
muose turėti.

STANLEY MANKUS, Ine.
MEN’S and YOUNG MEN’S CLOTHES

• Darome ant užsakymo pirmos rųšies vyrų drabužius 
Turime dideli pasirinkimą importuotų ir naminių me
džiagų. Taipgi turime mažą pasirinkimą padirbtų over- 
kaučių.

Valandos: 8:30 A.M.—5:30 P. Kl. ir pagal susitarimą.

27 East Monroe Street
Telefonas CENTRAL 4615

Building Material 
Statybos Medžiaga

AUKUOJANT VISAS 
Pasaulinės Parodos 

Lentas
Naujos plywood kv. ped. 
Naujos sienų lentos, kv. 
Naujos insūlacijos lentos 
Durys po 25c rėmai ....... 
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”, f - 
grindimo rėmai, durys, 
siding, pieno decking, plieno rė
mai, plieno durys, stiklai, medžiai 
ar plieno varžtai, vinys ar plieno 
sijos,

GAUKIT MUSŲ KAINAS PIRMA 
Louis Meitus Lumber Co. 
8800 SO. WESTERN AVENUE 

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

Skyriaus yardas 3393 ARCHER AV. 
Lafayette 0074. Dykai pristatymas

MERGINA bendram namų darbui 
savas kambarys, vana, maža šeima 
Rogėrs Park 9664.
I . ............ ................................... llll ‘ !■ .. ..................................... ■■■■■ ■■■ ■ —

MERGINA barnų darbams, geri 
namai ir mokestis. Nevada 8262.

2ctik už 
pėd. IMsC 

k. p. 2%c 
po 15c 

... $6 
$1.49

3’’ lentos, rąstai, klevo 
balanos.

COAL 
Anglys

ANGLYS!
! NORTHERN

ANGLYS!
AUGSTOS RŪŠIES

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

Pašaukite dieną ar naktį 
Telefonas KEDZIE 3882

■ REIKALINGA patyrusių seilslei- 
džių — turi būti patyrusios kautų 
ir dresių pardavinėjime — Moterų 
gatavų drabužių krautuvėje dirbu
sios. Tik patyrusios tesikreipia. 
Edelman Bros., 1247 S. Halsted St.

REIKALINGA mergina už vei- 
terką Lunchruimy ir taveme, turi 
turėti gerus liudymus. $10.00 savai
tei. 7427 SO. Western Avė.

MERGINA 25-35 namų darbui, 
virimas—7, kambarių apartmentas, 
nėra skalbimą ir langų plovimo, ge
ras reierencas. Nuolatinis. Nakvoti 
—alga $10.00. Sh ei d rakė 10242.

MERGINA 18-25 namų darbui, be 
virimo. Maža šeima. Bittersweet 
5644.

JAUNA mergina lengvam namų 
darbui, maža šeima, nakvoti. 7020 
Clyde Avė. Midway 4469.

For Rent
RENDON 5 kambariai pečium ap

šildomi, atiduosiu pigiai šeimynai 
be vaikų. Pusė bloko nuo Archer 
avė. Visi šviesus. 4021 So. Talman 
Avė. 2-ras aukštas.

PIRK SAU ANGLIS Iš PATI
KIMOS ĮSTAIGOS

WESTERN COAL & 
SUPPLY COMPANY

INCORPORATED

PAIEŠKAU Storą renduoti vieną 
ar su kambariais. Vieta, kad butų 
tinkama dėl Barber Shop, be skir
tumo miesto daly. Pažymėkite ar 
biznio vieta ir kuomi apšildoma. 

Mr. Joe Adams P. S. —adresas
12 W. Jackson Blvd. Oak Park. III.

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

CLASSIFIEDADS
... .................... ■ ............... ■ UI <

Business Service 
Biznio Patarnavimas

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

LANDLORDS BUREAŲ OF 
CHICAGO, Inkorporuotas 
1642 West Division St.

Tel. Armitage 2951
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 metu.

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

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

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

Hemlock 0800

VICTOR BAGDONAS 
Apskaitliavimas dykai 
Local jand Long Distance 

Furniturie and Piano Movir.er 
3406 So. Halsted Street 

Phone Yards 3408

Garbingas svoris ir geras patarna
vimas visuomet užtikrintas. Musų 
19 metų veikimas pilnai tai įrodo. 
Tel. PROspect 3400-3401 

~ J. MOSCIPAN, 
Prezidentas ir Vedėjas.

4916-18 SO. WESTERN ĄVE. 
CHICAGO. ILL.

MERGINA bendram namų dar
bui, nakvoti, savas kambarys. I. 
Brandy, 122$ Winnemac. Edgewater 
2275.

Furnituret& Fixtures 
Rakandai-Įtaibai 1

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI groserne — Labai 
geroj vietoj—Pardavimo priežastį 
patirsite ant vietos 2534 W. 45 PI

IŠPARDUODAME BARU FIK0E- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksaie 
ir sinkom. Taipgi Storų fikčerius dėl 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les. registerius ir ice baksus. Casb 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu pirksit® kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. State St. CALumet 6269 
------- O-------

PARSIDUODA Bučernė ir Gro- 
sernė — parduosiu už pirmą pa
siūlymą, arba mainysiu į automobi
lį, arba į lotą. Biznis išdirbtas per 
daugelį metų. 711 West 34th St.

PARSIDUODA groseme ir deli
katesų krautuvė, 6 kambarių fin
tas užpakaly, $30 renda, labai pri- 
einamai. 6000 So. Aberdeen St.

IŠPARDUODA forničius — 3 gele
žinės lovos su springsais, matrasais 
ir paduškomis, 2 gesiniai pečiai) 
minkšti krėslai, stalas ir staliukas 
ir daug kitokių daiktų. Atiduosiu 
labai pigiai. 827 W. 34 Place. Pir
mos lubos užpakalyje. Galima ma
tyti bile kada.

PARDAVIMUI tavernas gera vie
ta. Pigi renda, parduosiu pigiai, nes 
einu i kitą biznį. 1549 North Cice
ro Avenue.

Real Estate For Sale 
Namai-žeme Pardavimui

PENKI KAMBARIAI, plytų bun- 
galow furnasu Šildomas, dviejų ka
rų garažas, prieinamai. 7239 South 
Western‘ Avė.

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

Tabako Krautuvės
Tobacco Stores

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

1728 S. Halsted SU Canal 9345.

DIDŽIAUSIAS BARGENAS
Parduodu 2 augštų namą 5 ir 6 

kambarių; viškos, maudynės, ce
mentuotas beismentas, skalbykla, 
visi Įrengimai naujausios mados; 
gražioje apielinkėje $40.00 rendos. 
Kaina $2,800; įmokėti $800.00, ki
tus rendomis. Greitai turiu apleisti 
Chicagą. Savininkas 1111 West 59th 
St. 1 lubos.

Situation Wanted 
Darbo Ieško

NESENAI Iš LIETUVOS, jaunas 
blaivus vaikinas ieško darbo valgy
kloj ar tavern. Vykrus, patyręs. Dir
bsiu pigiai. Naujienos, Box 520.

PARDUODU Marųuette Park 5 
kambarių murinę bungalow, apšil
doma, dviejų karų garažas, arti par
ko ir gatvekarių. Kaina '$8,950.00. 
Didžiausias bargenas. Kazys Urni- 
kis. 4708 So. Western Avė.

Help Wanted—Malė 
Darbininku Reikia

REIKALINGA patyrę vyrai pres- 
monai atmatų popieriaus įmonei, 
taipgi vyrai trokams valdyti ir krau
ti. Thomas Paper Stock Co. 841 W. 
22nd St.

REIKALINGAS darbininkas pa
tyręs melžti karves ir abelnai ūkio 
darbuose. V. S. Route 1, Box 15.

Hiųsdale, III.

REIKALINGAS juodos duonos ir 
keiksų išvežiotojas, be troko ar su 
troku. 2616 West 69th St.

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

PATYRUSI mergina bendram na
mų darbui, Šaunus namai, gera alga 
—Briargate 3571.

- PATYRUSI virėja jaunesnė 35 
metų. 1660 Hyde Park Blvd. apt. 786 
Fairfax 6560.

REIKALINGA patyrusi veiterka— 
nėra sekmadienio darbo. 535 West 
Chicago Avė.

JEI
TURIT
KĄ PARDUOT

PAGARSINKIT 
NAUJIENOSE

JEI IEŠKOT
BARGENŲ

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

NELAUKIT

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


