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VIENNA, spalio 2 
rija atmetė St. Germain taikos 
sutartį ir atvirai laužydama tų 
sutarti pradėjo atsiginklavimą, 
pašaukdama į kariuomenę 8,000 
jaunuolių ir atsteigdama vers
tiną kareiviavimą.

Austrija irgi laužo 
sutartį—pradėjo 
atsiginklavimą

Ratos
Del informacijų rašykite ar 
telefonuokit NAUJIENOMS

30 sužeista susirėmi
me su streiklaužiais

Republikonai išleido pinigus už
sieny, gelbėdami kitas šalis, 
kuomet jis išleidęs pinigus 
tik gelbėjimui pačių ameri
kiečių

buvęs 
Jungt. Valstijų marinas, pasi
žymėjęs kovose su Nicaragua 
sukilėliais ir už tą buvęs atžy
mėtas Nicaragua valdžios, šian
die liko numarintas dujomis vie
tos kalėjime už nužudymą žmo
gaus laike $2.40 plėšimo.

Lenkija pradėsianti 
dalinti dvarus 
valstiečiams

FLORENCE, Ariz., 
Roland H. Cochrane.

Al Smith nuėjo pas 
republikonus

MONS, Francijoj, sp. 2.—Ke
turi angliakasiai liko užmušti 
ir 22 sužeisti ištikus eksplozi Isaisai 
jai vietos kasykloj. cija Lietuvių ūkio draugijai

Ispanijos preziden 
tas tikisi lojalistų 

pergalės

teka 6:48, leidžiasi

Ispanijos valdžia kovoja už po
litinę laisvę, už respubliką, 
už konstituciją ir ilgainiui 
nugalės sukilėlius, sako pre
zidentas Azana

Numatoma transliuoti radio 
programą iš Lietuvos į Ame
riką spalio 11 d.

Lojalistus stiprina savo pozici
jas, o sukilėliai, kaip matyt 
tik dar ruošiasi dideliam mū
šiui

Lietuviams rengia ūkiškus 
kursus

Gal sulauksime nau 
jo radio programo 

iš Lietuvos

VARSA VA, sp. 2 
nutarė konfiskuoti keletą dva
rų, kurie jau senai neįstengia 
mokėti valdžiai mokesnių ir juos 
išdalinti valstiečiams. Lenkijoj 
velk visi dvarai yra prasisko
linę valdžiai, bet agrikultūros 
ministeris tik su didelu vargu 
įstengė pravaryti kabineto 
konfiskavimą kelių mažesnių 
dvarų.

WASHINGTON, sp. 2. — 
Jungt. Valstijos, siekdamosios 
užtikrinti išlaikymą taikos Ame
rikoj kontinente, dabar kalbina

BARCELONA, Ispanijoj, sp. 
2.—Autonomine Katalonijos val
džia paskelbė įvedanti verstiną 
kareiviavimą visiems sveikiems 
vyrams nuo 18 iki 40 metų am
žiaus. Karo darbininkai nuo 
kareiviavimo paliuosuojami.

pabėgęs ir gal jau miręs. Tai 
eiliniai fašistų melai).

Fašistų vadas gen. Franco iš
leido manifestą, kuriame kaipo 
busiantis diktatorius, prižada 
Ispanijoje įsteigti korporatyvę 
valstybę, kokia yra Portugali-

“Mes pasiekėm sprendžiamo
jo momento kovoje. Priešinin
kai tikisi paramos Italijos, Vo- 
kiettijos ir Portugalijos fašiz
mo. Jų vienintėlis tikslas yra 
nugalėti Madridą. Bet jie ne
prasimuš. Madridas turi būti 
ir bus fašizmo kapas”, sako at
sišaukimas.

Lietuvos laikraščiai praneša, 
kad Kauno radiofonas yra ga
vęs iš vienos Amerikos radio 
stočių bendrovės pašildymą 
transliuoti iš Lietuvos lietuvių 
muzikos ir dainų koncertą. To
kiam koncertui radiofonas jau 
Seniai rengiasi, stengiasi suda
ryti ypatingą žymiai geresnę 
nei pirmojo iš Lietuvos per
duoto Amerikai koncerto pro
gramą. Tuo tarpu projektuo
jama koncerto programoje duo
ti skudučių, kanklių muzikos,; 
solistų ir chorų dainas, orkest
rų atliekamus musų kompozito
rių kurinius. Amerika Lietu
vos koncertui transliuoti skiria 
visą pusvalandį. Koncertas nu
matomas rengti spalių 11 d.

Esą kiekvienam busiąs užtik
rintas darbas ir nė vienas nebe
priklausysiąs nuo kapitalizmo. 
Busiančios įvestos minimum ai? 
gos ir darbininkų teisės busian
čios pagerbtos. Taipjau busiąs 
padarytas konkordatas su kata
likų bažnyčia”.

Junt. Valstijos bando pritraukti 
prie neitraliteto ir nekariavi- 
mo sutarties visas Amerikos 
kontinento valstybes

SU LOJALISTAIS, sp. 2. — 
Lojalistų komanduotojai siunčia 
sustipirinimus į Talavera frontą, 
nes iš ten laukia sukilėlių puo
limo per Gredos kalnus. Gauta 
žinių, kad sukilėliai ten pasida
rė nepaprastai veiklus ir aiškiai 
ruošiasi dideliam puolimui.

Sukilėliai ten kovoja kelias 
savaites ir pasivarė iki Cebro- 
ros. Galima tikėtis, kad jie va- 
rysis iki Navalcarnera, tik už 
18 m. į pietvakarius nuo Madri-

Pa., sp. 2. — 
susirėmime su 
ir mušeikomis

SHANGHAI, šp. 2. — Chini- 
jos distrikto teismas pasmerkė 
mirčiai du chiniečius už Užmu
šimą Japonijos jurininko. Su
sirinkusi prie teismo didelė ehi- 
niečių minia ašikiai parodė sa
vo nepasitenkinimą teismo nuo
sprendžiu. Bet nedryso nieko 
daugiau daryti, nes visur ky
šojo Japonijos durtuvai. '

Šis užmušimas japono juri
ninko iššaukė aštrius kivirčius 
tarp Chinijos dr Japonijos ir 
Japonija priėjo prie to, kad pri
siuntė į čia savo karo laivus 
ir japonų marinai užėmė dide
lę dalį miesto.

Chicagai ir apielinkei federa- 
lio oro biuras šiai dienai pra 
našauja:

Giedra, maža permaina tem
peratūroje.

Vakar 2 vai. po piet tempe
ratūra Chicagoje buvo 58°.

Saulė 
6:30.

Rūpinamasi sudaryti
Pan-Amerikos neką- 

riavimo sutartį

READING, 
Streikierių 
streiklaužiais 
prie Berkshire Knitting kojinių 
dirbtuvės 30 žmonių liko su 
žeista ir keliolika areštuota.

Vilniaus ir Švenčionių storas- 
tijos uždarinėja Lietuvių Ūkio 
draugijos skyrius savo storasti- 
jose. Bet kad ūkininkus pa
trauktų savo pusėn, vietoj už
darytųjų skyrių steigia savai
tinius ūkininkams kursus įvai
riose valsčių vietose. Tokie 
kursai neseniai buvo surengti 
Švenčionėliuose ir dabar dar 
rengiami Kaltinėnuose, Ignali
noje, Dūkšte. Kursai tie yra 
nemokami. • Juose dėsto lenkų 
pasienio kariuomenės “specia
listai”. žinoma, naudos iš tų 
kursų ūkininkams turės mažai, 
nes patys dėstytojai nieko bend
ra su ūkiais neturi. Tie kur

tai savotiška konkuren-

HELSINKAI, sp. 2 
zidentas Syinhufud Šiandie ra
tifikavo Suomijos ir Amerikos 
prekybos sutartį, 
veikti lapkr.L-g d.

NEW YORK, sp. 2 
gubernatorius Alfred E- Smith, 
kartą buvęs demokratų kandi
datu į prezidentus, bet kuris jau 
prieš kurį laiką pradėjo atvirai 
pulti prezidentą Rooseveltą ir 
jo Naująją Dalybą, dabar at
virai perėjo pas republikonus 
ir vakar pasakytoj kalboj vie
šai ragino visus balsuoti už 
Landoną, “kaipo išganymą nuo 
visų blogumų”.

Bet tai nieko nenustebino, nes 
Smith, kuris išpradžių dėjosi li
beralu, jau senai yra susidėjęs 
su reakcionieriais ir ginklų 
fabrikantais su kuriais jis į- 
steigė reakcionierišką Amerikos 
Laisvės Lygą.

sidėti prie nekariavimo* ir neut
ralumo sutarties, kuri kartu už
kerta ir kreditus kariaujančioms 
valstybėms.

Tekstas projaktuojamos su
tarties jau liko išdalintas Ame
rikos valstybių atstovams, kad 
tą sutartį perduotų savo vai-j 
džioms, kurios galės nuodug-l 
niai ją apsvarstyti ir paruošti! 
savo pastabas ar pataisas prieš 
susirenkant visos Amerikos tai
kos konferencijai, gruodžio 1 d.

Sutartis pirmiausia pasiūlo 
visus iškylančius ginčus rišti 
taikiu būdų. Jei tai nepavyk
tų, tai besiginčijančios valsty
bės negali pradėti karo be jo 
paskelbimo ir nuodugniai neiš- 
dėsčiusios karo priežasties. Vi
sos kitos valstybės pasilieka ne- 
utralės, suvaržo kreditus ka- 
kiaujančioms valstybėms, su
stabdo ginklų ir amunicijos pri
statymą ir uždeda tokius pre
kybos suvaržymus,a kokius ma
to esant reikalingus ir kokius 
leidžia esančios sutartys.

Katalonija įveda 
verstiną karei

viavimą

MADRIDAS, sp. 2 
labai religinga baskų tauta, šiau
rinėje Ispanijoje, ’ gavo auto
nomiją, kurią jai suteikė- Ispa
nijos parlamentas.

Svarstant baskų autonomijos 
klausimą, baskų ministeris ka
binete Jose Maria Iru j o pareiš
kė parlamentui:

“Mes, baskai, esame su ju
mis jūsų kovoj prieš fašizmą, 
Tai vyriausia dėl musų princi
pų kaipo katalikų ir krikščionių.

“Krikščioniškas judėjimas 
kaip jūsų ažda socialę pažangą. 
Mes apgailaujame deginimą baž
nyčių ir mirtį niekurių žmonių. 
Bet mes sutinkame verčiau tu
rėti biedną bažnyčią, kuri bu
tų tikrai krikščioniška. Jus ga
lite būti tikri, kad baskų nacio
nalistai bus jūsų pusėje iki fa
šizmas bus išnaikintas”.

Iš Okupuotojo Vii 
niaus krašto

ta atmokėjinįiui ex-kareivių bo- 
nusų, kuriuos reikętų atmokėti 
tik 1945 m. , Taigi dagi ir bu
siančių valdžįų obligacija atmo
kėta. Likę Šeši ir pusė biliono 
dol. nebuvo išleisti tuštiems da
lykams— jie nuėjo gelbėjimui 
pačių amerikiečių— gelbėjimui 
jaunuolių per CCG stovyklas, 
bedarbių šelpimui, taupymui 
gamtinių turtų vandens,\ žemės 
ir miškų,—‘tyilionai ekonomi
niam saugumui ir geresniam 
gyvenimui”. |

Ir pasėkos| tos darbo; jau aiš
kiai*-matomi, šalies pajamos 
tiek pakilo j kiek Snesitikėjo ir 
pati valdžia. O susidariusi sko
la nebus palikta sekamoms gent- 
kartėms, bet bus ątmokėta iš 
padidėjusių nacionąlių pajamų 
ir* padidėjusių individualių pa
jamų ,kurios didėja delei didė
jimo šalies gerbūvio. . Jau ir 
dabar valdžios pajamos, tiek pa
didėjo, kad deficitas pasidarė 
daug mažesnis, negu buvo ti
kėtųsi.

Po prakalbos angliakasiai 
prezidentui įteikė emblemą, pa
rodymui, kad 40,000 angliaka
sių iš 5-to distrikto vienbalsiai 
jį rems.

Du chiniečiai pa 
smerkti mirčiai už 
užmušimą japono
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Jeigu jiems ten pasiseks pra
simušti, tai sukilėliai varysis ir 
Toledo fronte linkui Aranjuez, 
kad atkirsti,Madrido kelią į ry
tų pakraštį. +

Visa sukilėlių strategija buvo 
varytis į priekį tai vienoj, tai 
paskui kitoj vietoj ir lojalis- 
tams buvo sunku atspėti kur 
sekamas bus puolimas. Bet da
bar lojalistai tikisi galį sulai
kyti sukilėlius bile kur, kur, jų 
veržimasis butų pavojingas 
sostinei.

Vakar fronte buvo visai ra
mu. Per tuią laiką dagi visai 
buvo apsistojęs ir šaudymas, 
ypač Toledo fronte. Aiškiai ma
tyt, kad abi pusės stiprina, sa
vo pozicijas ir tik dar ruošiasi 
didesniam mušiui, kuris turės 
nulemti Madrido likimą. Pats 
Madridas yra skubiai fortifi- 
kuojamas, kad ir priėję prie 
jo sukilėliai negalėtų įeiti į 
miestą ir miestas galėtų laiky
tis ilgiausi laiką, nors ir butų 
sukilėlių visai apsuptas.

Baskai užtikrina lojalistams 
paramą

Vasiliauskas, ša- 
-G. Gudelis, Mur

inų—A. Duboms, Rizgėnų — 
M. Rastenis, Jankaučinos —E. 
Stankevičiūtė ir Juodiškės sky
riaus—J. Stukėnas. Saugumo 
skyriaus viršininkui atstovai 
nusiskundė, kad jų skyrius už
darius buvo padaryta didelė 
skriauda. Draugijos skyrių 
knygynėliai—knygos paimtos iv 
guli sukrautos valsčių valdybų] 
sandBliuoše. Atstovai prašė 
leisti ir toliau tos draugijos 
skyriams veikti.

Saugumo skyriaus viršinirifes 
pažadėjęs dar peržiūrėti ,u 
rytųjų skyrių bylas ir apie 
zultatUs jiems pranešti.

Nežiūrint į, tai, kad prieš 
lėtą dienų vaivadijoje buvo at-l 
silankęs tuo pat reikalu Lietu
vių šv. Kazimiero draugijos pir
mininkas kun. prof. Taškunas, 
ir dabar vėl šioji delegacija, — 

I draugijos, skyriai toliau tebelik- 
viduojami. Likvidacija kartais 
virsta tokia šabloniška ir kar
tais nesuprantama, kadkiekvie- 
nas neturįs savo širdyje šovi- 
nistiškos prieš lietuvius neapy
kantos, iš to tik stebisi. Nese
niai turėjome pavyzdžių, kai 
storastija įsismaginusi uždari
nėjo lietuviškų draugijų skyrius 
net ten, kur jų visai nebuvo. 
Dabar vėl irgi buvo nesupran
tamas faktas. Lietuvių ūkio 
draugijos centras gavo iš sto- 
rastijos raštišką pranešimą, ku*- 
riame praneša apie sulaikymą 
lietuvių šv. Kazimiero draugi
jos skyrių valsčiuje. Storastos 
pasirašytame rašte taip ir pa
lieka neaišku, ar storastija no
rėjo uždaryti tų vietų Ūkio 
draugijos skyrius, ar šv. Kazi
miero draugijos skyrius, nors 
šv. Kazimiero draugija apie tm 
negavo jokio pranešimo.

MADRIDAS, spalio 2 
zidentas Manuel Azana pasikal
bėjime su Amerikos laikrašti
ninku užtikrino, kad valdžia 
laimės civilį karą ir suteiks Is
panijai ne komunizmą ar socia
lizmą, bet tikrą politinę laisvę.

Jis taipjau* patvirtino, kad jei 
sukilėliai nebūtų gavę pagelbos 
iš Italijos ir kitų svetimų vals
tybių, tai civilis karas jau se
nai butų buvęs užsibaigęs.

“Valdža kovoja už politinę 
laisvę. Mes ne kovojame už 
komunizmą ar socializmą”, tik
rino prezidentas. “Aš pakarto
ju, kad mes laimėsime. O kas. 
bus po pergalės? Tai priklau
sys nuo parlamento. Aš neda
rau pranašyščių”.

Tai buvo pirmas prezidento 
Azana pasikalbėjimas su* Am«> 
rikos laikraštininku. M Jis ^a-: 
prastai..nedarcrZjokių^^ayeiški- 
mų be kabineto sutikimo. Jr da
bar pasisekė su juo pasimatyti 
tik todėl, kad sukilėliai per sa
vo radio paskelbė, kad Azana 
buk pabėgęs, kad jis buk miręs, 
kad jis buk esąs kalinys, suim
tas ekstremistų, kas jį labai į- 
žeidė’.

Aiškiausias faktas, kad Mad
rido gyvenimas yra visai nor- 
malis buvo pasimatymas su pre
zidentu. Prie jo rūmų, nė lau
ke, nė viduje nebuvo jokios 
sargybos. Tik prie durų pasi
tiko durininkas ir koresponden
tui pasakius, kad jis turi au
dienciją su prezidentu, nuvedė 
į jo raštinę.

Prezidento pasitikėjimas val
džios pergale pilnai atitinka vi
sos valdžios nusisprendimui at
mušti sukilėlius. Lojalistai jau 
yra pasiruošę tai kovai.

Baigdamas pasikalbėjimą, 
Azana paklaustas ką jis norė
tų pasakyti Amerikos žmonėms, 
pareiškė:

“Pasakykit už mane, kad aš 
tikiuos, jog Amerikos žmones 
suteiks visą savo paramą musų 
kovoj už Ispanijos politinę lais
vę ir nepriklausomybę, ši yra 
respublikos valdžia. Mes gina
me ją, kadangi ji kovoja už 
laisvę, už respubliką, už kon
stituciją—o ne už kokius ki
tus tikslus.”

Liaudies frontas, atstovau
jantis valdžios koalicijos parti
jas išleido karštą atsišaukimą 
į visus piliečius fortifikuoti 
sostinę.

VILNIUS.— Švenčionių 
rasta rugsėjo 7 d. pranešė 
tuvių šv. Kazimiero draugijos 
centro valdybai, kad jis užda
rąs anksčiau sulaikytuosius tos 
draugijos skyrius: Gražuliuose. 
Karklinėje, Veikunuose ir Kiš
kiuose. Uždarymo motyvai tie 
patys, kaip ir visus kitus sky
rius uždarinė j ant.
Lietuvių atstovai vaivadijoje

“Vilniaus Rytojus” rašo, kad 
rugsėjo 8 d. pas Vilniaus poli
tinio saugumo skyriaus viršinin
ką Jasinskį lankėsi provincijos 
uždarytųjų šv. Kazimiero drau
gijos skyrių atstovai: Kurinių 
skyriaus—A 
kališkės sk.

PITTSBURGH, Pa., spalio 2. 
Prezidentas Roopeveltas kalbė
damas člą^ viešame. susirinkime 
vakar vakarė* tinkamai atrėmė 
republikonų primetamus jam 
caltinimus dėl išlaidumo jo ad
ministracijos, kuri buk nu
gramzdinusi šalį skolose, kurių 
negalėsiančios atmokėti ir ke- 
ios gentkartės.

Prezidentas Rooseveltas jiems 
atsakė, kad patys republikonai. 
nepasižymėjo taupumu ir Roo- 
verio administracija pridarė 
tris bilionus .skolų, nieko už 
tuos pinigus gyventojams ne
duodama.

Be.to amerikiečiai per dešim
tį metų, nuo 1920 iki 1930 me
tų išsiuntė į svetimas šalis net 
$14,000,000,000 (14 biįionų dol.,) 
Amerikos pinigų pagelbėjimui 
toms šalims ginkluotis, statėsi 
užsieny dirbtuves, kurios kon
kuruotų Amerikos pramonę, tei
kė visokią pagelbą užsieniui, 
nieko už tuos pinigus negauda
mi. Be to užsieniui liko išsko- 
linta daug pinigų, kurių dabar 
negalima atgauti.

Roosevelto ; administracija, 
tiesa, išleido $8,000,000,000, ku
rių pusantro biliono dol. išleis-
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LISBON, Portugalijoj, sp. 2. 
—Fašistai skelbia, kad keli Is
panijos ministeriai išplaukė 
Franciją (Jie jau senai skelbė, 
kad ir prezidentas Azana yra
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Sukilėliai prie Madrido 
sulaikyti

MADRIDAS, sp. 2. — Val
džios jėgos laikosi savo linijo
se ir sukilėliai niekur neįstengė 
praeiti priekyn Madrido apielin- 
kėj. Bet lojalistai irgi neįsten
gė niekur'atstumti sukilėlius.

■
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Artinasi spalio 11 diena. Kur tik nepasisuk- 
- si, išgirsi kalbant apie Naujieną rudeninį balių 
ir gražuolių kontestą.

Taip atsitinka kiekvieną sykį, kuomet tik 
Naujienos ką viešo rengia, nes žmones žino, kad 
Naujienos visuomet taip surengia vakarus, jo
ge! kiekvienas atsilankęs turi daug smagumo.

šis Naujienų parengimas bus pirmutinis iš 
visų kitų viešų rengimų. Per vasarą žmonės va
žinėjosi kur kas norėjo—mažesniais būreliais. O 
dabar Naujienos teikia progą susieiti visiems į 
didelį būrį. Kaip žinia, dideliame būryje visuo
met smagiau. O jaunimui tai jau bus tikras ma
lonumas, nes šiame Naujienų parengime nuolat 
gros dvi orkestras. Šokių mėgėjai galės šokti 
kiek tik norės.

Na, o' gražių iietuvaičią pasižiūrėti kas gi 
nenori? Juk nieko, pasaulyje nėra gražesnio, 
kaip graži mergaitė. Kiek tų gražią mergaičių 
bus, dabar dar sunku pasakyti. Sekamą šeštadie
nį Naujienose gal galėsime jas visas parodyti.

Naujieną rudeninis balius ir gražuolių kon- 
testas bus sekmadienį, spalio 11 dieną, Sakalų 
svetainėje, 2343 So. Kedzie Avė., pradžia 6 va
landą vakaro, įžanga asmeniui 40c.

Niekur kitur nesirengkit. Važiuokit ten, kur 
kiti visi Važiuos.

Peoples Krautuves
MINI

NATIONAL FURNITURE WEEK

Misis Estelle Slotkus
Miss Estelle Slotkus pirmu

tine pridavė savo fotografiją ir 
įstojo į gražuolių kontestą. 
Kaip matote, ji turės progos 
konkuruoti su kitomis gražuo
lėmis dėl laimėjimo “Miss Lith- 
ųania” titulo.

šis gražuolių kon testas ir 
Naujieną rudeninis balius įvyks 
sekmadienį, spalio 11 dieną, Sa
kalų svetainėj, 2343 Š. Kedzie 
Avė* , •

Apart gražuolių kobtesto, 
Naujienų rudeniniame baliuje 
groš pakaitais dvi orkestros. 
Jaunimas galės šokti kiek tik 
norės. Bus įtaisyti garsiakal
biai, kad muzikos garsai butų 
kuoaiškiausiai girdimi visoj 
svetainėj. Orkestrai pritars ir 
dainininkai. Visa publika irgi 
dainuos, žodžiu", kiekvienas at
silankęs į Naujienų rudeninį 
balių ir gražuolių kontestą pra
leis vakarą maloniai ir sma
giai.Pasiūlo specialiai didelius bargenus ant Rakandų. 

Proga — didelė proga visaką susipirkti su 
didžiausiu pinigų sučėdimu

Šis naujos mados, Parlor Setas apdengtas su augŠtos 
rūšies tikro blend Mohan Frieže, 2 šluotai, regūliarė 
vertė $135.00 parsiduoda $87.50

ticijos

Šis kaip parodyta pilnos loVės 
įrengimas modern mados lova— 
springšinis' matrasas, garanttioti 
Cbil ppringsai, viskas verta $35.00 
parsiduoda už .

^2195

Šis gražiausia ir tvirčiausia moder- 
ninės mados 5-kių brakfast sėtaš. 
Regūliarė vertė $50.00 pardua- 
dama už

*2£95

žagariečių Kliubas - ruošiasi 
pastatyti scenoje ’™^,...Vėją 
Nepąpųši”, trijų veiksmų ko
mediją. Veikalas gan juokin
gas net ir dabar, kai tik dar 
daroma repeticijos. Vaidintojai 
ir vaidintojos yra žagariečiai. 
štai jų Vardai ir rolės:

Daunorius, Viensėdis ūkinin
kas 50 metų; rolę tUri Jonas 
Pukinskas. ;

Barbora, jo pati — rolę tu
ri Frančes ^mbrozas.

Julija, pirmos pačios 19 me
tų duktė — Sofija Ambrozai- 
tė.

Veronika, jo padukra 17 me
tų — Ona Užkutaitė;

Ragaišienė, 65 metų gritel- 
ninkė — Ona Niprikiėnė.

AtVidas, Ūkininkas Dauho- 
riaus kaimynas, bajorėlis naš
lys 60 metų — Adolph .Rąma- 
šauskąs.

Antanas, jo sUnus 24 metu 
— Ąlex NiprikaS..

Katrytė, Arvidų tarnaitė 25 
metų — Aldona Niprikaitė.

Režisierius p. Pukihskas.
Vakaras įvyks lapkričio 14 

dieną. /

Progress Furniture Company 
krautuve rengiasi1 transliuoti 
šaunų programą rytoj \ riedeb 
dienį, litą valandą priešpiet iš 
Stoties' W.G.E.S. 1360 kilocy= 
cles. Kaip visuomet, taip ir ry
toj programo išpildyme daly
vaus žymus dairiiiiiftkai, muži
kai, ir kalbėtojai sii daug nau
jų |r gražių numeriai Prie to 
girdėsite įdomią kalbų ir svar
bių pranešimą j ypatingai iŠ 
Progress Krautuvės prekybos 
eigos, kuomet ^Sia yra minima 
National Furniture Week su 
pasiulymir geriausių bargenų 
visų metų bėgy j e* Patartiną 
visiem pasiklausyti.

T* '/

BUDHIKO RAplO PRO^ 
GRAMAS

Vilniaus, užgrobimo paminė
jimas įvyks per Sudriko, radio 
programą rytoj, sekmadienį, 5 
vai. po piet iš stoties W0FĖ. 
Dalyvaujant Budrikė • didžiulei 
orkestrai kvartetui, Makalams 
ir Konsului p. Kalvaičiui, Re
tai kada būna toks turiningai 
programas girdėti kame daly
vaus gabus muzikantai ir 'ar
tistai; taigi visiėms labai įdo-- 
mu ir malonu bus 1 pasiklausy
ti visą valandą.

• • A i ; .
Programoj:

t H .. "v. a"’
į; 1. Nedėlios Rytelį — Komp.

Jonušo — Budrike Kvartetas 
ir Orkestrą. .

2. Lietuviškai Vainikas — 
Orkestrą^

3. Neveskie .„ Vaikine — 
Komp. Saurio — Budrike Kvar
tetas ir Orkestrą.

4. Vengierkav šokis 
kestra.
V 51-Pupos -*->• Komp./’žileVi# 
eiąus •— Bųdriko Kyaytetas ir 
Orkestrą. > f

Patartiną

Komp

Or

Lengvus Išmokėjimai Pritaikomi Visiems
Didelė nuolaidą už senus baldus, mainant ant naujų.

Specialiai sumažintos kainos ant Visokių Šildomų pečių 
— kombinacijos pečių — Kaldrii, Rlahketų — 

Radioš ir tt.

— PIRKITE DABAR — 
PASINAUbOKtTĘ DIDĘLIAIŠ BĄRGĘNAIS

179-83 Archer
Tel. Lafavette 3171

2536-40 W. 63rd St.
3171 Tel. Hemlock 8400
CHICAGO, ILL. A

6. dlUžininkų Yahaė — Or- 
kėStrą» . "*

7S Atjok, BeftiėH — Liau
dies daina —- Šatirienė—Ten- 
zis Duetas.

8. Makalų šėimyha — Pa
sirodo Makalai.

9. Tamsios Akys — Orkes
trą.

10. Atsigėriau žalio Vyno— 
kėmp. Aleksio—Budriko Kvar
tetas ir Orkestrą.

11. Vamzdelis Polka —Or- 
kėstra.

12. Kur Tavo Dainos — Sau- 
rienė ir Sugintaitė Duetas.

13. Pad Espanas -— Orkes
trą*

14. Vilnius — Komp. Žile
vičiaus — Bųdriko Kvartetas 
ir Orkestrą.

15. Suktinis Polka — Or
kestrą.

16* Mikita —
........ . ...........................  I '|

Mrš. Anelia K. Jarusz

Liaudies Dai-

Physical Therapy 
and Midwife 

6630 S, Westem 
Ava., 2nd floor 

JHemlock 9252 
Patarnauju prie 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
d u odų massage 
eleetrie t r e a t- 
taent it magne- 
tic blankets irtt. 
Moterims ir mer
ginoms pat a r i- 
inai dovanai.

ŠAUKIT

OALUMET 6969 
(r musų patyręs inžinierius atr 
važiuos j jūsų namus ir suteiks 
DYKAI apskaičiavimą dėl namų 
apšildymo reikmenų (plant), ga
ru arba karštu vandeniu šildomą. 
NEREIKIA PINIGŲ ĮMOKĖTI— 

MĖNESIAI IŠMOKĖJIMUI— 
H. A. ŽEMA PALŪKANŲ
KAINA-

36
F.

_ ■ , , šeštadienis, spalių 3, 1936
na Sudriko Kvartetas ir Or
kestrą.

Programos leidėjas ir vedė
jas — Juozas Budrikas, > . " i " I. ’ ' ' ■ ■ i ' ' J’

General Motors radio 
programas

Sekmadieny, spalio mėnesio 
4 dieną, 10 vai. vakare Gene
ral Motors ir vėl transliuos ra
dio koncertą, š"į kartą gros Phi- 
ladėlphljoš Orkestras ir jam 
vadovaus garsusis dirigentas 
Leopold Stakowski. Solistas dai
nininkas buš John McCormački 
pagarsėjęs airių tenoras. Phi- 
ladelphijos Orkestras, Stakow- 
ski, MčCormack — tai yra var-

dai, kurie suįdomins kiekvieną 
muzikos ir dainų mėgėją kal- 
, amu programų.

756 Wejjt 35th St 
Cor. oi 85th and Halsted Sts. 

Ofiso valandos nuo 1-8 nutt 6:80-8:3P 
Nedaliomis pagal sutartį. 

Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 
Tel. Kentfdod 5107

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

DR. G. X TARULIS
PIRMAS LIETUVIŠKAS 

OSTEOPATHIC PHYŠICIAN IR 
OBSTETRICIAN

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

. ir nito 7 iki 9 vai. vakaro*

ADVOKATAI
K. P. GIJG1S

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

Valandos vakarais nuo 6 iki '8:30.
TeL Boulevard 1310* 

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarties.

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 
' Telephone: Boulevard 2800 

4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 
Res. 6515 So. Rockwell St.
Telfephėne: Republic 9723

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Vfeda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas: "

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

po piet. Vakarais nuo 7 iki 9
Rezidencija:

3407 Lowe Avfe. Tek Yards 2510
• * y

hune Cauai 61

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valąndoši nuo 1—8 ir 7-—8 
Šėlomis if nedėk pafcal sutartį 

Rez. 6631 So. California Avenue
Telefonas Republic 7868

-ar.'" —. ----------—------------
Tel. Ofttee Wentworth 6830 

Rež. Hyde Park 3395
Dr. Susanna Slakis

Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St

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

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas it Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND ĄVE. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal sutarimą.
Ofiso Tel. f Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVfcNUE 
Telefonas Virginia 0036 

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

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

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė. 

arti 47Įth Street 
Valandos huo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

TeL Boulevard 5914 Diana ir Naktį 
Ofiso valandos': nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a. m.

DR. S. NAIKEIJ S
GYDYTOJAS IR CHlRUB

Ofisas ir Rezidencija. į
3335 So. Halsted fSt

-t e -GHICAGO, ILL. I

AS

i!

Taip, iš tįĮkįųjy, tas dvi
gubas pasiūlymas už labiau- 
sušvelninttj 014 Goldš dga- 
retų tebevėilcia. Tinka per 
trisdešimts dienų nuošiaą* 
dien. 

—-- ; — ..

Universal Plumbing 
&Heating Supply Co. 

Not Ine.
10 West 18th St.

j vakarus nuo State St.
Atdara vakarais iki 7 vai. Nedė- 

; lįpmfe. iKl. 1 vai dieną.

A. A. SLAKIS 
advokaTaš 

111 W. Washingtoit St 
Room 737

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

Gyv. vietą: 6733 Crandon Avenue 
namų Tel: -r Hyde Park 3395

PHYSIČIAN-SURGEON 
Office 4076 Archer Avenue

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

Office & residėnce 2519 W. 43rd SL
Tel. Lafayette 3051 

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

Sekmadieni susitarus.

Laidotuvių Direktoriai
Nariai Chicagos, Cįcerbs Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

( ..'-p---------------
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTŲ 

Turime Koplyčias Višose Miesto Dalyse,
,„n r.iriĮT.n-ti ;ti;pĮa. ,ąĮ--Y.ihmĮiKl^lrlĮli f-rSįįivraį ...■n.jr-r-;-r ft-r;.-,,— i.,..-

A PETKUS
1410 ŠoUth 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

— III H I* lllllll ————•— * L -«■

■ j. f. RaDžIUs
668 West 18tn Street Phone Canal 6174

........ . ———■—• i • '

L J. ZOLP
1646 Wėst 4|th Street Phones Boulevftrd 5208-841A

■ < EŽERSKIŠ IR SUNUS
10734 S. Midhigan Avė. Tel. Pullman 5703

5 & M SKUDAS
718 West 18th Street Phone Monroe 8877

Sekmadienio vakare, 8:00 
valandą, iš stoties W.H.F.Č. 
(1420K) bus leidžiamas lietu
viškas radio programas, kuria
me dalyvaus artistas Vytautas 
Tarutis ir Algirdas Brazis, abu 
pasižymėję dainininkai* Jie abu 
išpildys liaudies daineles, prie 
kurių yra kviečiami visi klau
sytojai prisidėti kartu dainub- 
cĮami tas smagias dąineles. Vi- 
ši?s, kurie norėtumėt pasiklau
syti sąvo mėgiamos dainelės, 
meldžiu siųsti užprąšymą į Šal- 
timiėro Agentūrą Lietuvių Au
ditorijoje arba į Barskis Ra
kandų įstaigą adresu į?48 W. 
47 gatvė, ir mes stengsimės

" • LACHAWICZ ir . SUNŪS .
2Š14 Wėšt ŽšM RUcė Phoneš Ganai 2515—Ciceto 5927

J. F. EUDEIKIS ■ ■
4605-07 2. Hertnitage Avfenue Phones Yards 1741-1742 
Brighton Park Skyrius, 4447 S. Fairfield, Laf. 0727

S. C. LACHAVICZ
42^44 Ėast 108th St. Tel. Bulūnaų 1Ž70 arba Canal 2515

----------- --------------■■■' r ........4 --- .........   —-----------------

S. P, MAŽEIKA
dS19-Lituaniėa Avenue Phobfi Yards llSS

- • ■ - • - - • - ■ ■ ■ ' - ■■

J. LIULEVICIUS '
4092 Archer Avenue Pbone Lafayette 8572

a. Masalskis
Avaiuę Phone Boulevard 4189

visus uzprasymus išpildyti. 
'Taipgi dalyves programe akor- 
djohištas Al. Shemetas, kartu 
ii* pranešėjas Povilas šaltimie- 
ras. Patartina visiems paši-

AKIŲ SPECIALISTAI 
DR. G. SERNER 

LIETUVIS 
TaL Yards 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofisas ii* Akinių Dirbtuvė 

756 West 35th St. 
kampas Halsted St.

Valandos: nuo 10—r nuo 6 ikiValandos: nuo 10—r nuo 6 iki 8 
Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. dienos

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastitai galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemitao, iiervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsitik 
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiataa į 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati-> 
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj huo 10 iki 12 v. dieną.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevhrd 7589 aifiiMMiri ririHf t 

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTIŠTAI 
Anierikos Lietuvių Daktaru

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

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nUo 7 iki 9 
vai., Nedaliomis nuo 10 iki 12 

8343 South Halsted St.
TeL Boulevard 1401

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

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

madieniais susitarus.
OFISAS

3156 West 59th St
Tel. Hemlock 5998.

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 85 

metus kaipo patyrus gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorijai 
1034 AV. i8th St., netoli Morgan St.

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 vai. vakaro. 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OPI SAS

4729 So. Ashland Avė.
2-tos lubos 

GHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880.
u ...... ........ ' .......... .i...... ............ .i....... .. . ... .■.'■iii.. .. ............ ......................................

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

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephbne PLAZA 2409

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
Rez. TeL Drevei 9191 

DR. A. A. ROTI!
. Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų.

Ofisas 6850 Stony Islahd Avė. 
Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Neda

liomis ir šventadieniais 10*^12 
dieną.
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PAOAOŽII FILOSOFU

PRANEŠIMAI 
IŠ FRONTO

Dar nešaudo ir kodėl 
nešaudo

Kunigėlių vaina su izmais 
dar neprasidėjo. Dar vis stip
rina frontą ir provija kanuo- 
les, bet nešaudo, šventasis so
stas, paskelbęs izmams vainą, 
nuėjo prisnųsti ir pasilsėti. Su
siliko labai garsiai, pagrąsino 
piktai, nuskambėjo, nuaidėjo ir 
nutilo. Kodėl nutilo?

Besirengdami prie vainos ku
nigėliai užtiko didelių sunku
mų. Izmai pasirodė esą daug 
galingesni, negu manyta. At
siranda parapijų, kur radika
lizmas pasirodė kelis syk stip
resnis už klerikalizmą. Kaikur 
net kunigai persiėmę radikališ- 
komis idėjomis. Iš kitos pusės 
davatkos, ant kurių tiek daug 
vilčių dėta, pasirodė kažkaip 
šlubos... O maurų ar kitokio 
šlamšto importuoti negalima. 
Tai dabar šaudyk, kad nori...

Taikysi radikalams — pataiky
si i kleboną; bandysi išvyti iš 
parapijų pasmerktuosius izmus 
— išvysi parapijonis, iš kurių 
malonės duoną valgai. Tai ga
na paini problema atsistojo ku
nigėliams ant kelio ir šaudy
mą sulaikė.

Tai bus izmų vaina •
Nežiūrint visų painiavų, ka- 

nuolės yra provijamos ir ka
da nors šaus. Nors ir baugu, 
bet reikia šauti; tokia, mat, 
šventojo sosto valia... O už to 
sosto, riogso dar didesni ir ga
lingesni sostai — fašizmo ir 
klerikalizmo, kurių valiai pasi
priešinti retas iš kunigėlių tu
ri drąsos.

Pasirodo užėjo £bkia nelem
ta gadynė, kad be izmų nega
lima apsieiti. Kiekvienas pilie
tis, dukaitaas ar svietiškis, tu
ri pasirinkti kokį nors izmą — 
jį išpažinti ir ginti.

Kunigėlių izmas nuo senų 
laikų buvo — klerikalizmas. 
Vėliau atsirado fašizmas ir pra
dėjo pirmesnįjį stumti iš va
gos. čia pat, tarp tų dviejų

M * •

VEIKĖJAS NEGALI
VEIKTI 4

izmų, labai sparčiai veisiasi 
radikalizmas. Visi izmai nori 
valdyti tas pačias žemes ir — 
žmones. Vadinasi, vaina bus 
neJ už Dievo karalystę ar vie- 
rą, kaip ^kunigėliai buvo pa
skelbę, bet už* šios žemės teri
torijas ir * jų žmones. Tai bus 
priešingų izmų vaina už vietas 
valdžioje.

Vaina su gaspadinės 
kelnėmis

Kiekviena vaina pasižymi vi
sokiais kur j ozais ir krukučiais. 
Štai ir dabar iš vienos parapi
jos praneša šitokį atsitikimą:

Kunigėlis ir keli fronto Stul
pai turėjo mitingą. Diskusavo 
ir tarėsi kaip nugalėti neken
čiamus izmus; o dėl drąsos ir 
įkvėpimo girkšnojo mišauno ir jai veikia ir kada žmonės vi 
dar kaiko, stipresnio. Po ilgų 
diskusijų nutarė išsiskirstyti. 
Stulpai išėjo savo takais, o ku
nigėlis — į kiemą prasivėdin
ti.

Ir štai prieš kunigėlio akis 
stovi izmas! Baisus, išsišiepęs 
nelyginant Liuciperiaus pamoč- 
ninkas. Prie neaiškios šviesos 
atrodo raudonas, kaip pats 
raudonasis.

Aš esu buvęs didelis 
srovių, partijų ir religijų 
kėjas. Tai buvo tais laikais, 
kada be darbo gyventi buvo 
garbė, o dirbimas buvo panie
kos ženklas. Darbą gauti ga
lėjo bile kas ir dirbti turėjo 
visi tie, kurie nebuvo gudrus 
be jo gyventi.

Dabar visi žinote, kaip yra. 
Turi būti mandresnis už kitus, 
kad gauti darbą. Darbą turin
tieji yra, taip sakant, aristo
kratija.

Ir kada man reikia dirbti ir 
po pietų ir vakare, ir iki pu
siaunakčio, kada visokie veikė-

visų 
veį-

“Tai jau perdaug! — piktai 
sušuko kunigėlis
ties kieme raudonieji sau liz
dą susisuko. To tai nedovano
siu!” Ir taip pasakęs jis smo
gė raudonajam,
susipainiojo kojos 
kniupščias pergriuvo 
mes.

mano pa-

bet kažkaip 
ir pats 
ant že-

kunigėlis\“Ah! — sudejavo
— jis mane perbloškė. Taip... 
jis mane perbloškė, bet nenu
galėjo”. Ir apimtas dar dides
nio apmaudo, jis palengva kė
lėsi nuo žemės, idant dar smar
kiau pulti izmą; bet tuo tar
pu išėjo gaspadinė ir pašau
kė:

“Kunigėli! Ką čia darai?”
“Izmas!, Izmas! Raudonasis 

izmas!” — šaukė įtūžęs^kuni
gėlis. . ‘

“Kas? Kur?!” — žvalgėsi 
nusigandusi gaspadinė.

“štai! Raudonas kaip pekla 
ir šaiposi kaip šėtonas”.

“čia?... zabaunas tu*, .kunigė
li,, čia tai mano kelnės” — juo
kėsi atsipeikėjusi gaspadinė.

Pragare nebuvęs, bieso ne
pažinęs,

Negąsdink žmonių ne.gaspa* 
dinės. 1 * ’ '■ ' 1 % .

— Vajaunas Korespondentas

IŠ AK VATOS
Ko tik žmonės nėra pridarę 

ir pridirbę iš akvatos, arba, 
kaip rusai sako, iš liuoso noro, 
arba, kaip anglai sako, iš liuu- 
sos valios. Akvatninkų arba 
liuosnorių buvo, yra ir, turbut, 
jų niekad nepritruks. Netoli 
visi mučelninkai buvo akvat- 
ninkai. Jie save mučijo ir nuo 
kitų kentėjo ne todėl, kad taip 
reikėjo, o todėl, kad jiems ken
tėti buvo malonu.

Yra žmonių, kurie stoja ka
riuomenėn savo liuosu noru". 
Kiti iš akvatos paveržia bobą 
su vaikais nuo vyro ir užlaiko 
juos. Yra nemaža buvusių na
mų ir farmų savininkų, yra 
žmonių, kuriems Hooverio lai
kais žuvo visi pinigai bankuo
se ir kitur, — aplamai yra re- 
publikonų laikais nusususių, 
viską praradtfsių žmonių, ku
rie iš akvatos dabar eina dirb
ti republikonų partijai, kad su? 
grąžinti Hooverio ir Coolidge 
gerovę, kuri už kampų slapty- 
davosi.

Jeigu žmogų verstum reda
guoti sandarietiškas ir fašis
tiškas gazietas, jeigu jį ver
stum darbuotis ir prakalbas sa
kyti už šitų patriotiškų ligų, 
simptomus, jis velyk pabėgtų, 
bet nesutiktų prieš visą svie
tą pusgalviu pasirodyti. Bet iš 
akvatos net ir nevisiški liur
biai net į tautininkų partijas 
rašosi ir nuo Smetonos vald
žios medalius priima.

2$ ' '-'••t

sokius zbitkus daro, aš negau
nu progos. Kada aš veiksiu? 
Ryte žmonės miega. Jeigu aš 
imsiu veikti ir baladotis apie 
jų lovas, nėra klausimo, pasi
darys visokių nesusipratimų ir 
svinstvų ir gausiu į kailį. Pra
dėti veikimą nakties laiku, ka* 
da aš baigiu savo darbą ir ka
da policistai, plėšikai ir kiti 
naktiniai darbininkai stoja dar
ban, man irgi nepatogu.-

— Veikėjas

IDEALISTAS

IŠPARDAVIMAS

larbon Štili Run . 
iarbon Lump. Egg 

CREEK LUMP — 
CREEK, EGO------

3.05 
4.00 
4.15 
4.25 
3.25 
3.15

2.10
. 2.25
. 2.35

2.40
1.85

. 1.80
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Padaužų filologijos departa
mentas dar negrįžo iš atostogų 
arba, lietuviškai sakant, iš va- 
kacijų, o atėjo klausimas, į ku
rį reikia urnai atsakytį, žmo
gus klausia (Kas gi kitas 
klaus? Red.), ką reiškia idea
listas.

Piščikas, kuris laikinai at
sako visus klausimus, bet nie
ko negarantuoja, mano, kad 
žodis idealistas paeina iš ang
liško žodžio “to idle”. To idle 
reiškia dykauti, bastytis, būti 
liuosas. Kadangi idealistai pa
prastai dykauja, bastosi, turi 
gana liuoso laiko nu‘o darbo ir 
daugelis vien tik iš idealo pras
čiau ar geriau gyvena, tai man 
išrodo, kad mano filologiškas 
aiškinimas atatiks žodynui, ku
rio po ranką irgi neturiu, nes 
Lalis išsivežė į Lietuvą jį pa
taisyti.

WOOD t OAL CO

COAL&COKE
$ KEDZIE AVENUE 

GUAI2ANTEED COAL
PHONE LAFAYETTE 3244 

. BONDED VVEIGHF
Kainos Rali pasikeisti be įspėjimo 
TUOJ APMOKANT — 
POCAHONTAS ANGLYS
Mine Run. 65% Stambios ------ —

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

Lump ar Egg -----------------
COKSAI—KOPPERS AR SOLVAY
Pečiaus Koksai -------------------------

Nut Koksai---------------------- -—-
Pea Koksai ....... ... .....................

Petroleum Ci 
Petroleum Ci 
MILLERS 
MILLERS _______ ___
BLACK BAND LUMP----------------
KIETOS ANGLYS—ANTHRACITE
Chestnut (Pennsylvania) ----------
Eastern Kentuc’iy Screeninga -----
Illinois Screeninga --------------------
FRANKLYN county anglys
Mine Run — Stambios------------

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

Lump —-------------------------
WILMINGT.ON Egg. 4x2 Valytos 
WLMINGTON Mine Run —* Stambios.

Tono
-$2.40
- 2.45
- 2.65
- 2.85

- 3.15
- 3.15
- 3.15
- 2.65
_ 3.25
- 2.00
._ 2.70
_ 2.75

_ 3.85

Tono
$4.25 

4.40 
4.75 
5.15

5.75 
5.75 
5.75 
4.75 
0.00
5.25 
4.00 
4.05
7.15

TAKSAI EXTRA 
t 

Tonas
$ 8.oo 

8 25 
0 00 
9.75

11.00 
11.00 
11.00 

0.00
11.50

9.70
9.25
9.40

13.75
6.25 
5.00
6.75
7.50 
7.75 
7.05 
6.00
5.75

2 ir 3 4 Tonai 
Tonai'ar Viri

$ 7.75
8.00
8.75
9.50

10.75
10.75
10.75

8.75
11.25

0.45 
9.00 
9.10

13.50 
6.00 
4.75
6.50
7.25
7.50
7.70
5.90
5.65

$7.50
7.75
8.50
0.25

10.50
10.50
10.50

8.45
11.00
0.20
8.75
8.85

13.25
5.75
4.50
6.25
7.00
7.25
7.46
5.75
5.50

ŽINOMA
ŠVEDŲ AMERIKOS 

LINIJA
(Per Gothenburgą. Švedija)
Patogi ir gręiita kelionė 

Pigios Laivakorčių kainos
Laivu išplaukimai iš N. Y.

Kungsholm .... .4.............. Spalių 21
Gripsholių, ..... ’................. Spalių 29
Drottninghojm .... Lapkričio 19 
Gripsholm ..............  Gruodžio 8

Platesnes žinias apie kelione teikia 
veltui ir. parduoda laivakortes, visi 
musu autorizuoti laivakorčių agentai 
ir visi švedu Amerikos Linijos Sky
riai. '.'i, .-Ui.’.'f4 >';• |

SWEDISH AMERICAN LINE 
181 North . Michigan Avenue, 

Chicago, III.

Dėl pataisymo tinka- 
mos byle pečiui, Kro- 
snei arba boileriui da
lies

EIK Į 
NORTHWESTERN

Mes turime keturias 
krautuves'iChicagoje 
ir gailine patarnauti 
Sulig jūsų reikalo tin
kama nebrangia kai
na!

NORTHWESTERN 
Stove Repair Co

*1’00000
DOVANŲ!

Mes kai tik užpirkome mil
žinišką kiekį geros

662 Wešt Roosevelt Rd.
312 West 63rd Street
2323 Milwaukee Avė.

8816 S. Commercial Avė.
CHICAGO, ILLINOIS 

Tel. Monroe 6600.

ką nacionalė grandinine krautu
vių grupe dabar parduoda visur 
už $2.59—Musų kainos $*| OE 
nuo dabar už galioną ■

—'Visos spalvos flat ir gloss.
Aukščiau paminėta dovana bus 

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

dyleriai Chicago j e.
U. S. teismai ir apdraudos kom 
panijos yra musų reikmenų šal 
tiniai.
Langų Stiklai už x/z 

Kainos
PAINT EKCHANGE
1557 MILWAUKEE AVĖ.

6836 SO. HALSTED ST.
2274 ELSTON AVENUE.

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

A.......... L.

Tony The Cleaner, 
.■■■» Furrier

"i ■ •

, 1 Seniausias ir geriausias dra
bužių valytojas ir taisytojas, 
taipgi furkautus , išklibi j ame,
sutaisome ir perdirbame, dar
bą paimam iš namų,

2555 West 43rd Street
Tel. Lafayette 1310 i

Ar Ėmei VITAMINŲ 
šiandien?

Naujasis NŲGA-T.ONE dabar, moksliškai au- 
atip'rirnas su VITAMINAIS A ir D auatipri- 
jia susilpnėjusius organus. Tai puikus skil
vio vaistas, - pataisas apetitą ir yra tleaio- 
glnS pagelba. Padidina skilvio ir plonųjų 
žarnų sulčių apytaka. NUGA-TONE veikia 
Širdį ta prasme, kad padidina energijų Vi
sais atžvilgiais. Besveikstant po ligos jh 
yra ypating’as • vaistas. Mėgink dabar nau
jai! NUGA-TON- sustiprinta su VITAMI
NAIS A- ir D. Pertikrink save su NAUJA 
PAJfiGA Šiuose vaistuose. PasekmSs užtik
rintos arba pinigai gražinami. 
pas visus vaistlninkur 
. Nuo užkietėjimo 
Idealia lluorfuof "

Jnlgal grąžinami. Parsiduoda 
tininkutu 
SJimo , —UGA-SOL—tai 

ir 5Q0i

St •
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GRAND
OPENING

• Per Visą Spalio Mėnesį.
DR. BERKOVITZ AKIŲ GYDYTOJO

OFISAS

Ekzaminuoja akis, priskiria stiklus
Iškilmingo atidarymo išparda
vime mes aukuosime stiklus, 
lensus su rėmais už $5.95 Ta 
auka bus duodama tiktai šią 
savaitę. Dublikuotį lensai že
miausiomis kainomis. Visas 
darbas garantuojamas.

DR. R. J. BERKOVITZ
3505 SO. HALSTED STREET

Telefonas YARDS 3565

Geriausi Degtinė... Gerkit
KENTUCKt YĘARLING

VIENŪ^METŪ SENUMU.

NATHAN
KANTER

Dabar galima rauti kaimininiam taverne.

MUTUAL LIQUOR CU.
4707 South Halsted Street
Vis! Telefonai YARD8 0801

VIENINTELIS DISTRIBUTORIS

ALIEJINIAI PEČIAI
Apšildys 4-5 kambarius

$54.50

2 DALIŲ PARLOR SETAI 
Padirbant nuosavoj dirbtuvėj. 

Pilnai garantuoti.
Kainos nuo i)Q aukštyn

50 galionų aliejaus Į| V K A |
su kiekvienu pečium

VISK4 GALITE IMTI LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

Roosevelt FurnitureCo.,lnc
M. P. JOVARAUSKAS ir J. P. BERTULIS, Savininkai

2310 West Roosevelt Road
Phone SEEley 8760 CHICAGO, ILL.
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NAUJIENOS
The Lithnanian Daily New« 

Published Daily Except Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co., Ine

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

i

į

Subscription Kates:
$8.0o per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8*00 per year in Chicago 
3c per copy.

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

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų ben
drove, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
III. Telefonas Canai 8500.
......... ........... ...........-—

tJ&akyitto kalnai
Chicagoje —* paštu:
v Metams ............... ........ $8.00

Pusei metų ...... 4.00
Trims mėnesiams 2.00

. Dviem mėnesiams __________ 1.50
Vienam mėnesini ________   .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija
Savaitei
Mėnesiui •••••*_--- ------------------ . _ _ —.

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams ___________    $5.00
Pusei metų 2.75
Trims mėnesiams _________  1.50
Dviem mėnesiams _______  1.00
Vienam mėnesiui ________   .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginto)

Metams —------------- - $8.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams ___ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu*

Ispaniški kryžiuočiai

t 
f
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I >

ž *

M

&

Smith’o nenuosakumas

... 8c 
, 18c 

75c

Ispanijos klerikalizmas, kaip praneša Europos 
spauda (žiur. Apžv.), organizuoja “kryžiuočius” karui 
prieš demokratinę respublikų. Ginklu ir kryžiaus Vardu 
jisai nori pavergti tos nelaimingos šalies liaudį. "

Panašų karų kitąsyk buvo užtraukęs Europos kle
rikalizmas ant Lietuvos. Lietuva buvo kuone sunaikin
ta. Popiežių palaimintas kryžiuočių kardas išžudė tiek 
daug žmonių Lietuvoje jr taip ją susilpninoį kad ji to- 
liaus nestengė nė savo nepriklausomybės išlaikyti.

Koks likimas dabar lankia Ispaniją?
iiiiiiili

Apžvalga
—

NAUJAS LIETUVOS GEN. 
KONSULAS NEW YORKUI

ri yra tikrai krikščioniška. 
Jus galite būti tikri, kad 
baskų į tautininkai stovės su 
jumis .tol, kol nebus išnai
kintas fašizmas.”

' - ■' *'
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MASKVOJ SUIMTAS K*

. Pradek

dėl “sąmokslo prieš sovietų val
džią”.

Bet Stalino kova su opozicija 
tuo nepasibaigs. Yra tyrinėja
ma ir areštuojama ir dauginu 
įtariamų “trockistų”. Apie kai 
kuriuos jų rašo Angarietis.

TERORAS TĘSIASI

navedžiai yra Chicagos Lietu
vių Draugijos nariai. Draugai 
ir svečiai taip pat daugumoje 
tai organizacijai priklauso.

Tenka pasakyti, jog vestu
vės buVo labai šaunios ir j att

iktos. Muzikantai griežė pui
kiai. SVeČiai užkandę ir šalto 
alučio atsigėrę linksminosi iki 
vėlumos.

Aš nuo savęs linkiu jauna
vedžiams laimingo Šeimyniško 
gyvenimo. —Buvęs vestuvėse,

MARGUMYNAI

Ketvirtadienio vakare Alfred E. Smith, buvęs de
mokratų partijos kandidatas į Jungtinių Valstijų pre
zidentus, kalbėjo per radio, kritikuodamas dabartinę 
krašto administraciją ir jos “Naująją Dalybą”, Nieko 
rimto jisai savo kalboje nepasakė, tik skundėsi, kad pre
zidentas Rooseveltas jį visai ignoravęs ir susidėjęs su 
žmonėmis, kurie niekuomet nebuvę demokratų partijos 
nariai: su šen. Norris’u, La Follette’u, Ickes’u, Hop- 
kins’u ir kitais. 1

Didžiausias Roosevelto nusikaltimas, anot Smith’o, 
tai ■— kad jisai nukrypo nuo demokratų programo ir 
sudarė visai ne demokratų partijos administraciją. Bet 
Užbaigęs tuos savo kaltinimus, kad prezidentas “išda
vė“ demokratų partiją, Smith atsišaukė į savo klausy
tojus, ragindamas juos balsuoti už republikonų kandi
datą! Tai kur čia logika?

Buvęs Lietuvos generalinis 
konsulas Karaliaučiuje J. Bud
rys paskirtas generaliniu kon
sulu New Yorke.

Pirmiauš generalinis konsu
las New Yorke buvo p. žadei- 
kis, bet pernai jisai buvo pa
keltas į pasiuntinius ir persi
kraustė Washingtonan. Nuo to 
laiko konsulo pareigas New 
Yorke ėjo p. DaužVardis.

KRYŽIUOČIAI ISPANIJOJE

iš

Koalicinė valdžia
Pasisakydamas už republikono Landono kandidatū

rą, demokratas Al Smith tuo patim pasisakė už koalici
nę (sudėtinę) valdžią. Jisai nori, kad “geri? demokra
tai susidėtų su republikonais ir bendromis jėgomis “gel
bėtų” kraštą nuo pragaištingos Roosevelto politikos, 
kuri vedanti Ameriką į pragaištį, į.\

Jeigu taip, tai tuomet be reikalo tas New Ydrįo de
mokratų šulas verkia, kad Rooseveltas nesilaiko savo 
partijos platformos. Rooseveltas irgi' vykina koalicinę 
politiką. Kaipo tokia, ji negali būti paremta vien tik 
demokratų partijos programų. 

I

1932 m. Rooseveltas laimėjo rinkimus dėl to, kad 
už jį balsavo ne tik demokratai, bet ir pažangieji repub- 
likonai. Iš šito fakto jisai padarė išvadą, pakviesdamas 
į savo kabinetą kairiojo republikonų partijos sparno at
stovų. Skirtumas tarp Roosevelto ir Smith’o yra tas, 
kad pirmasis susidėjo su kitos partijos progresistais, o 
antrasis — su atžagareiviais.

Senųjų partijų skilimas
Al Smith šiandie yra, vadas konservatyviškų demo

kratų, kuriems prezidentas Rooseveltas atrodo perdaug 
“raudonas”. Smith stengiasi tuos demokratus atitrauk
ti nuo demokratų partijos ir sujungti su konservatyviš- 
kais republikonais.

Pažangieji republikonai, kurie kitąsyk kartu su 
Theodoru Rooseveltu organizavo progresyvią partiją, 
dabar remia Frankliną Rooseveltą.

Tokiu budu abi senosios didžiosios partijos Ameri
koje yra faktinai suskilusios. Pažangieji demokratai 
jungiasi su pažangiaisiais republikonais, o atžagatėiviai 
demokratai jungiasi su atžagareiviais republikonais. 
šito skilimo rezultate Amerikoje galėtų susidaryti vie
na didelė konservatorių partija ir viena didelė liberalų 

. partija. Bet ypatinga Amerikos valdžios forma ir tam 
tikros tradicijos šitą išsivystymą trukdo.

Prezidentas turi be galo daug galios. Todėl prie tos 
partijos, kuriai jisai vadovauja, dedasi ir toki elemen
tai, kurie jo idėjoms nepritaria, bet tikisi gauti iš jo 
“džabą”. O kadangi federalinė Valdžia į valstijų reika
lus nesikiša, tai tie patys politikieriai, kuriė remia “nau- 
jąją dalybą” Washingtone, gali būti pilniausi atžagarei
viai savo valstijose arba miestuose.

Be to, pietinėse valstijose tėra tik demokratų par
tija. Tenai viešpatauja reakcija. Rooseveltas tas valsti
jas atstumti nuo savęs negali, nes be jų balsų jo išrinki
mas butų neįmanomas. Todėl padaryti demokratų par
tiją tikrai pažangia nėra vilties. Tikrai pažangi partija 
galės susidaryti tiktai tokia, kuri bus visai nepriklauso
ma nuo republikonų ir nuo demokratų.

Tokią partiją galės įsteigti organizuotieji darbinin-

Lenkų laikraštis “H. Kur, 
Codz.” rašo, kaip kunigai Ispa
nijoje organizuoja '“kryžiaus 
karą” prieš respubliką. Pampe
lunos vyskupas išleido ganyto
jišką laišką į katalikus savo 
diecezijoje, kurstydamas juos 
tokiais žodžiais:

“Nešaukiu jus į paprastą 
khrą, bet į kryžiaus karą, 
krikščionių tikėjimui girtti. 
Krikščionių tikėjimui gręžia 
raudonųjų pasaulio 
pavojus.”

' Paskelbus tą laišką, 
lunoje buvo surengta

padegėjų

“Laisyg’ įdėjo pranešimą 
Maskvos, kad garsusis sovietų 
publicistas, Kari Radek, kuris 
užsieniuose buvo laikomas tarp
tautinės politikos žinovu, tapo 
suareštuotas. žinia skamba 
taip:

“Sovietų vyriąųsybė su
areštavo Karlą Radeką, pla
čiai žinomą laikraščių rašyto
ją. Arešto priešastis busianti 
tokia: jis žinojęs, kad Zi-, 
novjevas, Kamenevas ir kiti 
trockistai teroristai daro są
mokslus nužudyti Staliną ir 

' kitbs Sovietų vadus, bet ne* 
pranešęs Sovietams apie tų 
teroristų planus. O kai tik 
16 trockistų laike bylos prieš 
juos Radeką įtarė, tai jis 
nuo to laiko nustojęą rašyti 
straipsnius sovietinėje spau
doje. Jis bijojęs, kad jie dau- 
giau ką apie jį nepasakytų.”
Tai reiškia, kad dar viena 

žvaigždė nukrito nuo bolševi
kiško dangaus* Atrodo, kad da
bar bus ir Radekas teisiairtas

Lietuvių komunistų vadas, 
Angarietis-Alcksa tašo apie su
šaudytuosius Maskvoje senojo 
bolševizmo lyderius ir, paminė* 
jęs jų vardus, pastebi:

“Bet tai dar ne visi var
dai* Teismas pripažino lygiai 
kaltais visuose trockistų ir 
žinovjeviečių prasikaltimuose 
it patį Trockį it jo sūnų Sie- 
doVą, gyvenančius užsienyj. 
Jei jie atvyktų į SSRS, jie 
bus areštuoti, kaip žmogžu-l Akmens anglies pramonėje 
džiai ii* išdavikai. Be to, pa-Į yra žinomas koksas. Tai ak- 
traukti atsakomybėn Sokol-jlai uždarytose krosnyse sude- 
nikovas, Serebrekovas, Tive-jginta į stambius gabalus su
lis, ArkUsas ir kiti* Pradė
tas tardymas ir dėl Radeko, 
Rykovo, Bucharino, Piatako- 
vo ir kitų, bUvusių trockistų 
ii* zinovjeviečių. Mat jie pa
laikydavo ryšius šu trockis- 
tais-zinoVjeviočiais. Areštuo
ta nemaža ir lietuvių^ kurie 
seniau priklausė 
kiems trockistamš, 
1921 metais rėmė antipartinę 
lietuvišką opoziciją emigra
cijoj.” 
Taigi nė vienam žymesniųjų 

bolševizmo šulų nebėra pasigai
lėjimo. Stalinas užsimojo juos 
visus išnaikinti.

Angarietis sako, kad suareš* 
tuota ir daug lietuvių. Vienas 
jų, beje, buvo sušaudytas kar
tu su Zinovjevu, būtent, Pike
lis. Jie areštuojama už tai, kaė 
buvo įvykę prieš 15 ar daugiau 
metų! . <

Stalino giljotinai matyt,.taip 
įsisiūbavo, kad nebegali susto
ti.

AR ŽINOTE. IS KO > 
GAMINAMAS SA

CHARINAS?

lietuviš- 
o 1920-

Pampe- 
iškilmin- 

ga bažųyti^ė-.procesija, kurios 
dalyviai pe^š^ntus paveiks
lus. Visų dėmėsi atkreipę daly
vavęs procesijoje “Na varios
kryžiuočių būrys”, kurį sudarė 
bajorai.

“Navarros kryžiuočiai ant 
krutinės nešioja didelius kry
žius, kuriuos pašventino 
Pampelunos vyskupas. .Be 
kryžiaus, Navarros riteriai 
nešioja juostą su juodu kry
žiumi.”
Tų kryžiuočių jau esą fron

tuose apie 30,000. Laikraštis 
sako:

“Kryžiuočių; su ginklu ran
koje, eilėse, kaujasi keliasde
šimt katalikų kunigų.” 
Tai, vadinasi, yra faktas, kad 

ir kunigai Ispanijoje kovoja šu 
ginklu rankose prieš teisėtąją 
krašto valdžią* padėdami fašis
tams. Nenuostabu, kad kunigų 
daug žūva. O paskui klerikalai 
rėkia, kad valdžia žudanti dva- 
siškiją*

Bet koks pasityčiojimas yra 
vartoti kryžių, einant kartu šu 
aršiausiais krikščionybės prie
šais maurais! ;

isfANiios Baskai kAtAti* 
KAT (ŽINĄ RJESBUBLIKĄ

■i .  !■'■* ■* liįiįL .. ■ ■' - h

Ispanijos parlamentas, kaip 
jau buvo pranešta, Suteikė baSr 
kų tautai autonomiją, Valdžio
je yra baskų atstovas, Jose 
Maria Irujo. Jisąi parlamento 
posėdyje užvakar pasakė:

“Mes, baskai, esame su ju
mis šitoje kovoje prieš tašiz-. 
mą. Tai daugiausia dėl musų 
principų, kaipo katalikų i^ 
krikščionių.” < ’
Taigi matome/kad fašistai ir 

klerikalai meluoją, kuomet jiė 
Skelbia, kad Ispanijos respubli
kos gynėjai esą krikščionybės 
priešai. Baskai yra labai karš
tai tikinti katalikiška tauta, o 
betgi jie stoja už respubliką 
prieš fašistiškus sukilėlius,

Tas baskų atstovas, toliau, 
dar pareiškė:- s w

“Mes apgailestaujame baž
nyčių deginimą ir tam tikrų 
žmonių mirtį. Bet geriau tU*

4
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an-
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an- 
me- 
me- 
an-

lipusi akmens anglis, kitaip sa
kant, tai yra anglies anglis. Pa
našiai gaunama ir medžio 
glis. Jei kokioje uždaroje 
falinėje dėžėje kaitinsim 
džio gabalą, tai jis pavirs 
glim.

Kokso krosnyse akmens
glis pavirsta koksif nuo įkai
tintų tų krosnių sienų. Kaiti
nant anglį, žinoma, iš jos tu
ri išeiti durnai, bet ir kokso 
kfoshių jie laisvai neišeina, o 
eina per tam tikrus vamzdžius. 
Pirmiausia tie durnai, tikriau 
dujos (ir tai degamos) eina 
per vamzdžius su vandeniu. 
Tame vandenyje lieka derva 
(samala), kuri ir hiums žino- 

Įma, kai kur peklasmalės vardu. 
Ja tepa stogus, mirkina joje 
stogams dengti popierių (tolį) 
tepa rąstus, kad nepirtų.

Ber vandenį išėjusios dujos 
eina į tam tikrus fabrikus, ku
riuose iš jų ištraukia visokiau
sių druskų, aliejų (benzolo) ir 
kit. medžiagų. Tų druskų tarpe 
turi vietą ir sacharinas, kur«o 
yra anglies Vandenilio ir šie* 
ros chemiškas junginys. Nors 
pats sacharinas nėra nuodin
gas, bet tie daiktai, iš kurių 

rais ir viena moterimi. Tuoj jis padarytas yra nuodingi ir 
mane supažindino su p. J*, gali žmogų greit numarinti. Sa- 
Mickevičium, Chicagos Lietu* charinas yra 405 kartus sal
vių Draugijos prezidentu. Pa- dėsnis už cukrų. Sacharinas 
sisakė, kad atvažiavęs tos or* blogai Veikia į širdį, užtat ser- 
ganizacijos reikalais. Būtent, gantiems širdies liga, patarti- 
kad Gary reikėtų draugijos na jg vengti.
skyrius įkurti. Senas Petras Beje, reikia paminėti, kad 
sako, jog toks skyrius čia tik- koksas vartojamas spyžiui ir 
r ai galima sukurti, nes lietu- geiežings rudos ištirpinti.
vių kolonija nemaža. ......

Lietuvių Darbininkų Pašai- UGNIS ^GYDYTOJA
UgnteS ^rbintoių dar ir 

Avenue, rengia rudeninius št). mL'Sų labais. Tai he tik atsa
kius su programų. Pradžia ros selmos>. bei ir 8®n ys. Ir 
6 vai. vakaro. turėta pagrindo tokiam ugnies

AŠ nuoširdžiai prašau ^loje
draugijos narius, kad padėtų n®v^e> pirminiam žmogui ug- 
iŠplatinti parengimo tikietus. Uis buvo vienintelis tikras gin- 
Manau, jog nė vienam nariui plas ftuo žvėrių ap-
nesudarys sunkumo parduoti piginti* Anuomet buvo vartoja- 
huo penkių iki dešimties ti- Į Ugnis ir kaip vaistas. Švel- 
kietų. Narys, kuris parduos Įnėjant papročiams ir žmonių 
penkis tikietus, vieną gaus nn-1 budui, liautasi vartoti tą per 
mokamai. daug žiaurų vaistą. Prof. Reo

Beje, turiu pažymėti, jog klapotas ir Bieras susekė, kad 
yra skiriamos dovanos už nau-| ugnis esanti geriausias gydy- 
jų narių prirašymą. Už naujo 
nario įrašymą yra skiriamas 
vienas doleris. Seniems na
riams čia proga pasidarbuoti/ 
O juk musų visų pareiga rū
pintis savo organizacijos ge- 

ir stengtis, kad ji augtų.
Z A. GrakeyJ

L. D. P. Draugystės 
pirmininkas.

KORESPONDENCIJOS]
Gary, Ind

Musų Kolonijos Žinutės

Vietos Lietuvių Demokratų 
Lyga prieš kiek laiko turėjo 
savo susirinkimą adresu 1605 
Madison st. Susirinkimą ati
darė lygos pirmininkas J. A. 
Grakey. Khi Organizacijos rei
kalai buVA aptarti, tai prasi
dėjo įvairių komisijų raportai. 
Be kitko išklausyta ir rapor
tas A* StŽponaičio, kuris ly
gai atstovdVb Amerikos lietu
vių kongrese, įvykusiame bir- 
žėlio 20 ir 21 dd. Cievelaride. 
Buvo pakeltas sumanymas, 
kad reikia Centrui priklausy
ti. Sumanymas liko priimtas.

Įnešta sumanymas, kad Vie
tos Lietuvių Demokratų Lyga 
pasiųstų savo du delegatus į 
Lith. Lakė CoUnty Leagiie of 
Indiana. Delegatais liko pas
kirti J. A.1 Grakey ir Antahas 
Staponąitįsį, Jie dalyvaus kaun 
tęs lygos suvažiavime, kad ten 
galėtų pasitarti politikos tėi- 
kalais. ■ .

Lapkričių 3 d. balsavimuose 
Lietuvių Demokratų, Lyga nu
tarė rem$ į?visuš t demokratų 
partijos kandidatus.

šiomis dienomis iš Chica- 
gos buvo, atvykęs Senas Pet
ras/ Eina nedrąsiai, tarsi- ko 
ieškodamas* Pasisakė, kad 
esąšįSenas Petras. Moteris 
paprašė į'Vidų sakydama, kad 
j i visada Seniemš už j aučia. 
Vėliau pasiaiškino, * kad atsto* 
vaująs Chicagos Lietuvių Dr- 
jai, —*• norįs r čia’ tos draugijos 
skyriu j sukurti. • »

’ Sutikau ’jam miestą paro-1 
dyti ir su kuriais savo drau
gais supažindinau. Rodosi, Už
rašė1 “Naujienas”. trims lietu
viams. Paskui turėjau su Se
nu Pęįru išsiskirti*

Bet' štai rugsėjo 13 d. Be* 
nas Pėttu^ ateina siĮ trimis

reti neturtingu bažnyčią, kifc ntp ažįštamąis, a. . yy- 
* A i /. -i v ** * ■ * * j

y

rovė

Šaunios vestuvės
HARVEY, ILL. — Pereitą 

šeštadiėnį, rugsėjo 26 d., įvy
ko vestuvės C. W. Smitho su 
p-lė Agnės Skirmont Pastaro
ji yra gerai žinomo vietos 
darbuotojo A. L. Skirmonto 
dukrelė. Jis tik vieną dukrelę 
turėjo ir dabar ta pati ište
kėjo.

Vestuvių puota buvo iškelta 
tėvo namuose, 15723 Lathrop 
avė. Į puotą susirinko įžymės- 
ni Harvėy lietuviai. Abu jau-

tojus kai kurioms, net neišgy
domoms ligoms. Kai vienas 
profesorius gydytojų susirinki
me padarė pranešimą apie gy
domąsias ugnies savybes, daly
bas pasirodė mažai įtikėtinas. 
Susirinkimas įs jį pažiurėjo 
skeptiškai. Bet prof. Bieras 
baridymų duomenimis visus dėl 
Ugnies gydymo susidariusius 
abejojimus išsklaidė. Pasirodė, 
apdegiriimas kai kurių neišgy
domoms \ ligoms apimtų kūno 
dalių kuo \ geriausiai veikiąs. 
Vietojė senų, ligos sugadintų 
raumenų, kurie negana gerai 
atlikdavo savo darbą,- išaugo 
visai nauji ir sveiki raumenys. 
Ugnimi gydymas tinkąs dau
geliu ligų gydyti. Vienoje Ber
lyno ligoninėje ugnimi išgydy
ti 462 \ asmenys, sirgę įvairio
mis, sunkiai pagydomomis ir 
įsisenėjusiomis ligomis.

. . ■ į' ' 3, ‘ „ į,

Garsmkites “N-nose”
_____ ________ __________ _
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Lietuviai ir lietuvai
tės paėmė leidimus •m *

vedyboms
■ ---------- •— — -

Šie lietuviai ir lietuvaites U 
siėmė laisnius (leidimus) vfr- 
dyboras:

■ ..... i imsi ■■ ■■ *

John Pavvlus 27 m. ir Anna 
Baran 27 m.

Joseph Burkis-23 m. ir Irene
Stevens 19 ‘

Ralph Gannon 23 m. ir Elea- 
nor Dobras 19 m.

Edward Statoski 24 m. (La 
Porte, Ind.) ir Alice Astraus
kas 22 m. 7

Bernard Benecke 22 m. ir Lil- 
lian Klimas 20 m.

Charles Bouton 2 m. ir Eli- 
zabeth Gurbauskas 22 m.

William Tomkis 25 m. irSire 
Stallone 18 m.

William Unger 29 m. ?r Helen 
Jurkas 19 m.

Antra kandidatė j 
“Misa Lithuania”

Miss Venus Tumosa

cagoje, kur publika pasiklausys 
gražaus koncerto ir dalyvaus 
rinkime Miss Lithuania.

—Rengėjas.

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

International gerų

ternationąl linksmus laikus pas 
Anton Adomaitį, 4635 S. Wį>od 
St, kur randasi didelė svetai
nė parendavoti bile kokiam pa
rengimui pigiai; telefonas Boul 
5673. Marquette Parke prašo
mi užvažiuoti pas Anton Pranę- 
kūną — 6810 S. Western Avė. 
Bus visko kuogeriausio. Turė
dami liuoso laiko tfžvažiuokite 
į viršminėtaš vietas, rasite vi
sur linksmumą ir gerus lai
kus. _ . ' <■'

Inter-Nationai.

Boston Shoe Store
■ ' ■ ’ K. i' '

Boston Shoe Store, -3435 So. 
Halsted .Street, . praneša, kad 
aplaikyta naujausi vėliausių 
s tylių moteriški ir vyriški še- 
verykai tiesiai iš garsiosios New 
Yorko Fifth Avenue.

Vėliausi kuriniai, vėliausi se
zono paternai šioj krautuvėj 
rodo dabar juo plačiausią pa
sirinkimą stylių ir mieros. j

Norint gauti naujo siyliUus

rudens čeverykus, atsilankyki
te j Boston Shoe Store, 8435 
So. Halsted Street. Harry Pa- 
ticha pats asmeniškai jums pa
tarnaus. 

t

Darbininkai remia 
Hornerį

Illinois Darbo Federacijos 
bendra legislaturos taryba iŠ* 
(leido pareiškimą, kuriuo už* 
giriama kandidatūra Hornerio

į Illinois gubernatorius. Ofi
ciali pareiškimą Illinois Dar
bo Federacija, tikimasi, pada
rys tuo reikalu šiandien.

Kaltinamas * holdapu
* ■

Martin Persvers, 2836 Mont- 
rose avenue, areštuotas už 
holdapą, kurį jis padaręs 
krautuvei adresu 2600 Moūt- 
rose avenue ir kurioj pelnėsi 
$25.

M. Zackero varduves
šiandie ir sekmadienį, t. y. 

spalio 3 ir 4 d.d., Michael Zac- 
ker, savininkas Union Tavern, 
3437 So. Union Avė., yra pri
kepęs užkandžių ir pritaisęs gė
rimų, kad šauniai paminėti My 
kolų dieną. Pats Mr. Zacker 
ir jo sūnūs yra abudu Mykolai. 
Ta proga yra pasamdyti muzi
kantai ir viskas prirengta dide
lei parei. Užkviečia visus gi
minaičius, pažystamus, draugus 
ir mėgėjus pasilinksminti.

—Niekutis,

Keletas metų atgal Miss Ve
nus Tumosa laimėjo dovaną 
kaipo sveikiausia lietuvaitė 
Chicagoje. Ji tuomet buvo jau
nutė.

Kaip matote, dabar jau ji su
augusi panelė ir pasirengusi 
laimėti “Miss Lithuania” titu- 
lą.

Reikia pažymėti, kad gražu> 
lių paveikslų jau turime daug 
ir jie Naujienose tilps kasdien. 
Patartina kiekvienam sekti 
kasdien Naujienų numerius ir 
įsižiūrėti, kuri gražuolė labiau
siai tiktų būti “Miss Lithuania”.

Automobilių paroda

damos šia proga, spalio 11 die
ną Sakalų svetainėj rengia įvai
riai pamargintą vakarą, kuria
me bus išrinktos 5 lietuvių gra
žuolės.

• Gražuolės gaus po 5.00 dova
nų, o ta iš jų, kuri laimės Miss 
Lithuania, gaus dar 20.00. Tai 
bus pirmas toks vakaras Chi-

. Lapkričio 14 iki 21 dienos 
\Chicagoje įvyksta didelė auto
mobilių paroda.

Parodoje bus išstatyta Jabai 
**qaug vėliausių modelių automo-! 
* bilių. Manofha, kad parodą at

lankys apie 1,000,0000 žmonių 
netik iš Chicagos, bet ir iš apie- 
linkių.

Parodai paįvairinti bus ren
giami kasdien įvairus progra
mai. Programuose dalyvaus vi
sų tautų gražuolės, tarp kurių 
pasirodys ir Miss LITHUANIA. 
Automobilių parodos rengėjai 
kreipėsi į “Naujienas” prašyda- j 
mi išrinkti jiems 5 gražiausias 
lietuvaites, iš kuru vėliaus pa
rodos rengėjai išrinks Miss 
Lithuania.

Todėl Naujienos, pasinaudo-

Sport Kautis

Dvi moderniškos 
krautuvės

William A. Lewis, 
Ashland Avė., užlaiko 
derniškas krautuves, 
pardavinėjami vyrams

Klėtkuota • 
sporto 
nugara 

jaunoms 
panelėms 

iki 19 metų 
Labai gražus 

Tiktai

»9.90
, i• Cash 

Išmokėjimai.

MILIAM A
4716 S. 
dvi mo- 

Vi eno j 
rūbai, o 

kitoj moterims. Abidvi krautu
vės viena prie kitos.

šios dvi krautuvės jau se
niai veda didelį biznį su lietu
viais. Rudeniniam atidarymui 
parduodama vyrams geri siu
tai tik po $22.50. Siutų ir top 
koučių pasirinkimas didžiau
sias. Kiekvienas vyras šioj 
krautuvėj ras tokį siutą ar top- 
kautį koks jam patinka.

O moterys, kurios pirks da
bar sau kailinius (Fur Coat), 
gaus dykai 17 šmotų indų.

Kam reikalingi rūbai, verta 
'* atlankyti William A. Lewis 

krautuves, šios įstaigos vienas 
skelbimas telpa šips dienos 
Naujienose. O vakar Naujieno
se tilpo net du šios įstaigos 
skelbimai. Peržiurėkit jų skel
bimą ir pasirinkit kas jums 
reikalinga. Frank P. Špeecher, 
lietuvis, vyrams maloniai pa
tarnaus.

Prekybos žvalgas.

LEWIS
4716 So. Ashland Avė.

Atdara Antra., Ketv., šešt. 
iki 10 vai. pp.

Atdara Sekmadieniais 10 vai. 
iki 4 vai. pop pietų

A

Geb. P. Cunningham
DISTR1BUTORIUS

ALAUS
SENAIS, PUSGALIONIAIS, 

AŠTUNTADALIAIS IR 
KETVIRTADALIAIS* 
VISADA ŠALTAS 

OOtL BOXES RENDON
1 I ■< l»"     ■ l»l   * ■ I -
Pristatome Alų Visokiems 

Reikalams.
M_____ •__1~ 1 i w________________________________________________ _______Jt-k »

Old Golds cigaretai yra 
labiau-sušvelninti, dvigubai 
šviežus, dvigubai garantuo
ti. Padaryti iš puikiausio ta
bako derliaus* jie pataiko į 
kiekvieno skonj.

6017 SOUTH KEDZIE AVENUE
Phone PROspect 7565

Garsinkite “N-nose*

Visi Rengiasi Važiuoti ŠĮVAKAR ant Linksmaus Laiko

Bou.
0470

VYNO IR DEGTINĖS SANDELIO
4611 So. Ashland Avenue, Čikagoje

zslrūkymą

PauFs
Maple<wood

Saturda.

Anton Adomaitis,
išrenduoja svetainę Visokiems' parengimams

ichmond St. Say. Krauklis,

Pirm negu 
šauksite 

kitur pa 
šaukite

laikų savaitė prie 
lietuvių

nore netenkate t Jūs įvertinsite Luckies 
pirmenybę — Lengvą Užsirflkymą U 
turtingo, brandaus-kūno Ubako.

Gtahd Opfening, Three Star Inn, 3245 W. 63 St.
Sav. Mąrcella galantas

Grand Opėnihg, Linkės Tavern, 4837 W. 14 St. 
Cicero, Say. Mr. and Mrs. A. Linges

APSAUGA IR MALONU- 
MA$...G»rėkltei obUjah 

lengvame uitirfikyme

Geras sprendimas - ly
giai, kaip Ir geras skonis 
-i primena lengvą užriru- 
kymą. Nes atsiminkit 
. . » jog Lucky Strike 
garsus "IFs Toasted” 
procesas suteikia jums 
gerklės apsaugą prieš 
knitejimus, prieš kosulį.

F-Lengvas uzsiruKymas 
IŠ TURTINGO, BRANDAUS-KŪNO TABAKO-" IT'S TOASTED"

Tie, kurie per metų metus yra rūkę — prityrę 
rūkytojai — jie yra tais, kurie visų geriausia žino, 
kodėl tai yra tokia puikia idėja prisilaikyti lengvo 
užsirūkymo . . . visuomet! Tikras rūkymas yra 
parodęs tą ypatingą džiaugsmą Lvvcky Strike ei ga
rėto ... pagamintame iŠ rinktinių puikiausio tabako 
vidurinių lapų, kokius tik pinigai gali pirkti. Ir 
tikras rūkymas y ta jiems įrodęs, ką Luckies išskirti
nas procesas, “It*S Toasted,” reiškia gerklės apsau
goje nuo knitėjimų ir kosulio. Jei jūs dar nerūkot 
Lttekiės, nusipirkit pakelį ir pabandykit juos. Jūs 
patiksit, kodėl prityrę rūkytojai pataria lengvą 

Lueky.

šį vakarą įvyksta Nauji Ati
darymai (Grand Opening) lie
tuviškų užeigų į kurias lietu
viai esate kviečiami atsilanky
ti ir linksmai laiką praleisti. 
Visur rasite orkestras, gardžių 
užkandžių ir gerų gėrimų. Ge
ri gėrimai dėlto, kad jie yra 
produktai Lietuviškos Įstaigos 
International, kuri randasi ant
rašu 4611 So. Ashland Avė., 
telefonas BouleVard 0470, sa
vininkas Frank Vizgardas.

Esate lietuviai kviečiami ge
riau pas lietuvius užvažiuvti, 
negu pas svetimtaučius, kur 
nerasite nei priimnuftio, nei lie
tuviškos muzikos, šio vakaro 
Naujų Atidarymų pranešimai 
yra šie: Lingės Tavern, 4837 
W. 14th Street, Ciceroje; 
Three Star Inn, 3245 W. 63pd 
gatvė, savininkė ponia Marcelin 
Waįantis. Neužmirškite 
Tavern”, 4201 
Avė., Brighton \ Parke, savinin
kas Paul Wilkas, ir Big Bills 
Buffet, kuris randasi antrašu 
4111 S. Richmond St, savi
ninkas ponas Krauklis. Town 
of Lake kolonijoje rasite In-

Daugiau, kaip 6,500,000 įstojimo 
blanką į Jūsų Lncky Strike “Sweep- 
stakes” buvo gttntft Vtenojc savaitėje. 
K što dldžįo thutinlo blgaretą tolimo 
žmones visoje šalyje gauna tikrą malo
numą. Cl kaipo tiesioginė to pasėka 
tūkfttančiamb kitą buvo duota darbas.

Ar Jdt jau Įstojot? Ar laimėjot naro 
skoningus Lucky Strike*? Ant radio 
yra perduodama muzika. Atdenkite 
ant radio ttYour Rit Parade** - trečia* 
dtenlo ir Šeštadienio vakarais. Klausy
kite* Bprąėkite ir palyginkite melodijas 
— tada pabandykite Jūsą Ltteky Strike 
*‘8weep«takes.”

Ir jeigu dar nerūkote Luckies, pa-

Tai Lengvas Užsirūkymas

Virš6,500.000 "SWėepstakes" 
dalyvių vienoje savaitėje!

Kad viršminėtose Tavernose bus muzika 
jCh Kad bus veltui gardžią užkandžių

** ** Kad bus gero vyno ir degtines kurie yra produktai

Night Party, Big Bill’s Buffet, 4.111 Senų Laikų Balius, Paul’a Tavern. 4201 So.
Say. Krauklis, , . MaplewoOd Avė. Sav. Paul Wilkas

4635 S. Wood St..Td.’ Boul.5673 Marąuette Parkų Šunim Burum, Anton 
Praiiskuhas, 6810 S. Westem Avė.

; ■ '‘TJėtttViSkh. įstaiga dėl Lietuvių”____________
... Musų radio programo sekmadienio vakarais 8:00KLAUSYKITE! P. M. WHFC. stoties (1420 k.)

gėpyrtctt I0M. itie'American Ttfouco Coapany
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Pečius eksplodavo

Vardas Pavarde

Adresas

SvorisAmžius

Miera per krutinęŪgis

Laukiame medalio Miera per juosmenį

Plaukų spalva

Užsiėmimas)

Parašas

GERESNIS DARBAS

MAŽIAUSIOM KAINOM

1%%

Keps aviną

iinnYTrrTYYYnTTiTiimrinnnnnnnmininrY

MEMEL CAFE

GARSINKITE "NAUJIENOSE

$19.75
$47.50
$69.50
$87.50

$1.85
.. 97^

950 
$1.39

Pirštinė nurodė 
ginklų vagilius

šiemet ir daug 
karštas oras

6802 So. Lincoln streef. Na
mų savininkė Mrs. Anna Wui
ters 54 metų ir jos sūnūs ,Ho- 
ward Walters 22 metų sunkiai 
sužeisti ekspliozijoj*

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

Apleidžiant kurortus buvo jau 
šalta.

žuvis šią vasarą nekibo. Vie
tiniai gyventojai spėja, kad ji 
nekibo dėl karščių ir šilto van
dens.

Tiesa, šiemet ir buvo karšta 
ir sausa net šaltame krašte Wis- 
consine

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

jęs apie šį įvykį sušaukė para
pijomis į svetainę ir labai džiau
gės ir spyčių rėžė. Sakė, gerai 
kad nuvertė, ir šaukė, kad rei
kėjo sušaudyti keli šimtai. Na, 
tai ar ne vertas medalio? Ot 
Smetona ir atsilygino už tą spy-

PASKOLOS ant NAMŲ
Skolinami Pinigus ant Pirmų 
Morgičių lengvais išmokėjimais

/mFITVV 
OF VOUR 

INVCSTMCNT

Labai didelis pasirinkimas geriausių išdirbisčių 
Italijos, Vokietijos ir Amerikos - 

sumažintas kainas

Alfred Tibus 8 metų, 1256 
Addison Street, koja tapo nu
laužta, . kai jis įbego į auto
mobilį, kuriuo važiavo Pat- 
rick A. Nash, Cook kaųntės 
demokratų komiteto pirminin
kas.

Traukinys užmušė 
lietuvį

1937 METŲ MADOS
AKORDIONAI IR RADIOS

šiuomi įstoju į GRAŽUOLIŲ KONTESTĄ, Prisiun- 
čiu savo fotografiją. Sutinku prisilaikyti visų taisyklių 
ir jo vedėjų nurodymų.

Nash mašina sužeidė 
vaiką

Numuš mokestį už 
elektrą

i $150.00 
iki $50.00

Humboldt Park Lietuviu Pc 
litikos Eliubas rengia draugi? 
ką išvažiavimą į Jefferson miš 
kus spalių mėnesio 4 dieną. 
Humboldt parkiečiai yra nuta
rę, kad avinas reikia kepti.

Kadangi praėjusį sekmadienį 
lijo, tai avinas išliko sveikas. 
Visgi jis turės užversti kojas. 
Prie to, bus ir lietuviškas mu
zikantas. Jis žada palinksmin
ti visus grieždamas lietuviškus 
šokius. Tai ęjau bus gerų kvar
tetų užbaigimui rudens išvažia
vimų.

Illinois pirklybos komisija 
išleido įsakymą Commom 
wealth Edison kompanijai nur 
mušti kainas už elektrą Chi- 
cagos gyventojams. Visa nu- 
mušimo suma per metus sieks 
$3,000,000. Įsakymas reiškia 
nupyginimą 8-9 nuošimčių re
zidenciniams- kostumeriams. 
Jie įeina galion tuojau.

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

Del informacijų kreipkitės į

Federalės valdžios agentai 
areštavo p-nią Rose Martin 
28 metų, 2032 North Clark 
Street. Ji paimta klausinėji
mui ryšy su sėjimu falšyvų 
pinigų. ■:

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

JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas

Rugpiučio 20 dieną iš Von 
Frantziu-s ginklų krautuvės, 
adresu 2850 North Clark st., 
pavogta 21 pįštolietas, septyni 
automatiniai šautuvai iir tarp 
kitko brangi pirštinė holei 
gaudyti.

Neužilgo po to policijai pra
nešta, kad jaunas vaikiščias 
biednoj apielinkėj dėvi bran
gią pirštinę bolei gaudyti. 
Klausinėjamas policijos vai
kas pasakė, kad pirkęs pirš
tinę iš Beryl Bill 21 me*tų, 
1332 North La Šalie Street. Po
licininkai suėmė Bill’į. Sura
do ir šautuvus, kurie buvo pa
vogti iš Frantzius krautuvės. 
Areštuoti dar trys Bill’io ben
drai. -

GRAŽUOLIU KONTESTO ĮSTOJIMO 
KUPONAS

J. Jasinskas, 3700 So. Honore 
Street, ir A. Bulauskas, pralei
dę po septynias savaites laiko 
atostogų Park alls, Wisconsin, 
kurortuose, sugr.žo į Chicagą. 
Grįždami parsivežė ir pusėtinai 
grybų. Nors 
grybų yra, bet 
juos labai gadina. Grybai kirmi

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

Pralotas skaitosi Kristaus pa
sekėjas, tačiau ar Kristus mo
kino sakyti spyčius, kad žmo
nes reikia šaudyti?

—Senas Parapijonas.

$35.00 12 Balsų Piano Akordionas po ............
$95.00 48 Balsų Piano Akordionai po ...............
$140.00 80 Balsų Piano Akordionai po ......... ..... .
$175.00 120 Balsų Piano Akordionai po ....... .

PILNAS KURSAS LEKCIJŲ 
duodamas dykai per paskirtus Akordionų mokytojus 

Lengvus išmokėjimai pritaikomi visiems.

kandžiai kasdien.
Mfes esame naujojoje vietoje, 

J. M. TAVERN 
(Jokūbas Maskoliūnas, SavJ 

3503’/z So. Halsted Street 
1 Telefonas Yards 3692.

Visiems bus suteikta greitas ir 
malonus patarnavimas

Visus kviečia užeiti
EMMA ir EMILY.

1325 N. Halsted St
CHICAGO, ILLINOIS

Dabar pas mus didelis su
judimas Bridgeporte. Davatkos 
yra nusitarusios pralotą Krušą 
pagerbti. Mat, jis gaunąs kokį 
ten ordeną iš Lietuvos.

Bet kaip gerbsi be pinigų? 
Tai ot davatkėlės pardavinėja 
tikietus po dolerį, tik, kaip gir
dėti, tai ipažai kas perka ti
kietus. Parapijonai sako, už ką 
gi mes gerbsime žmogų, kurs 
varo visomis jėgomis ištauti- 
nimą tais savo angliškais pa
mokslais.

Eina visokios kalbos, žmo
nės pasakoja, kad pralotas kai 
praėjusią vasarą nuvyko į Lie
tuvą, tai per politiką gavo pa
žadėjimą medalio iš Lietuvos 
valdžios. Pažadėt gal būt pa
žadėjo, bet duoti nedavė. Vis
gi pralotas sugrįžo iš Lietuvos 
patenkintas. O medalio kaip nė
ra, taip nėra.

Taigi pritrukęs kantrybės, 
žmonės sako, šią vasarą jis 
pasiuntė Pauliną į Lietuvą, kad 
parvežtų jam tą medalį. Na, 
vieną gražią dieną pralotas gau
na žinią, kad Paulina jau su
grįžta, o pas mus tą dieną pa
sitaikė Prancinkulio atlaidai. 
Pralotas paliko ir Prancinkulj 
ir išsiskubino į Nėw Yorką 
Pauliną pasitikti. Ti/r būt ma
nė, kad ji tikrai parveža jam 
medalį. Tačiau ir dabar davat
kos nežino, ar parvežė, ar ne
parvežė.

Praeito šeštadienio “Drauge” 
buvo rašyta, kad pralotui me
dalį įteiksiąs Lietuvos konsu
las. Parapijonams ir vėl gal
vosūkis, kodėl Lietuvos valdžia 
pralotą taip pamylėjo, čia, ži
noma, didelio galvosūkio nerei
kia. Juk gaiima atminti, kad 
keletas metų atgal,'kai smurti
ninkai nuvertė Lietuvos teisė-

Dėl falšyvų pinigų 
areštavo

N U* TO 
į>\ «fono. 7

1937 metų Radios mažiausiomis kainomis mieste 
Pasirinkimas Philco, Zenith, RCA. Victor Grunow ir kitų

Console Radios, labai gražus nuo $19.95
Midget Radios — Vėliausios mados nuo $7.1

Didele nuolaida už senus Radios mainant ant musų
LENGVUS IŠMOKĖJIMAI.

Apart gėrimų, taipgi gami 
narna valgiai su geru 

skoniu.

Karšto vandens boileris ek- 
spliodavo namuose hdresu

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

I . ' • ■ *

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

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

27 East Monroe Street
Telefonas CENTRAL 4615

Už nepamatuotą areštavimą 
Saul Wallace, 1103 Pratt bou- 
levard, traukia teisman Trou- 
sseau Linen Outfitters, Incor- 
porated ,ir ieško $50,000 atly
ginimo. Kompanijos adresas 
yra 180 North Michigan avė.

Raymond Janus 24 metų, 
2259 West 107 Street, pirma
dienio rytą skubėjo darbui, ku
rį rengėsi dirbti antrą dieną. 
Kadangi jis truputį pavėlavo, 
tai mėgino įšokti į traukinį, «ai 
traukinys pasijudino važiuoti. 
Vyras paslydo ir pateko po 
traukinio paskutinio vagono ra
tais. Užmuštas. Janus—pavardė 
atrodo lietuviška.

SKAITYK IR KITAM PASAKYK 
GRAND OPENING 

Šeštadienį, Spalių-Oct 3 diena, 1936 
4837 West 14th St, Cicero, III.

7:30 Valandą vakaro.
Gera muzika ir užkandžiai veltui. .Visą naktį. 
Užprašome visus savo senus ir naujus draugus. 

MR. and MRS. A. LINGE.

Ieško $50,000 atlygi 
nimo

MASTER WIND0W SHADE CO.
* , S. J. Vondrak . Tel. Lafayette 4560

Langam Uždangalus Padarome ant Užsakymo
FIRANKOM LAZDAS . . . MES NUMIERUOJAMĘ IR UŽKABINAME 

TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS, 
1803 WEST 47th STREET (ARTI WQ0DyiST.)

FederalSavings
AND LOAN ASSOCIATION 

Of CHICAGO

NAUJAS GĖRIMU SKLADAS
Alus, Vynas ir Degtinė 

gorčiais, ‘įiušgorčiais ir buteliais. Didžiausis 
pasirinkimas: žemos kainos. Geriniai ir liž-

1 • , AKINIŲO11I1XOIL| IŠPARDAVIMAS

GĖR I MAI EVA
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. ........................
Speciale maleva, 16 spalvų, gal........ ..................
Varnish remover, gal.................... ................. .......
Grynas baltas enamel, gal.....................................

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

ir brangiau.

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

9MITURE L
3222-26 SO. HALSTED STREET 

Tel. VICtory 4226
J. Kaledinskas, Vedėjas.

ATYDOS NAMU SAVININKAMS
• Mes turime pinigų už 4’/z nuošimčių dėl rinktinų paskolų. Skoli
name ant 10 metų be numokėjimų per pirmuosius du ir pusę metus 

Taipgi duodame paskolas ant 5 metų be numokėjimų.
DĖL GREITO IR UŽTIKRINTO PATARNAVIMO MATYKITE 

TUOJAUS:

Z. S. MICKEVICE & C0.
6816 SO. WESTEKN AVĖ.

Telefonas Hemlock 0800

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 
Ofisas ir Akiųių Dirbtuvė.
756 West 35th Street

Kur Geriau
Taupyti Pinigus?
SAFETY VAULTS MOKA
BANKAI MOKA ........
PAŠTAS MOKA ...
MES MOKAME

Prastą regėjimą, silpnas ir kreivas akis g®™™® 
galima dažnai atitaisyti su naujai išras- » « 
tais ŠLIFUOTAIS AKINIAIS. Jie ap- Įjfe / 1 
saugos jūsų akis, pašalins akių nuovargi H*** I *1 
ir galvos skaudėjimą. Jus galėsite su jais 
skaityti mažas raides, siūti ir aiškiai 
toli ir arti matyti. Išbandykit šiuos nuostabius akinius

Progress Krautuves
Parduodama

NEVada 490(1
Pašaukite: VJNcennes 

AUStin

^XM»»XXTT«TXXYTXXIX1IXTXXXXXXXXZXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PRALEISKIT ŠIA ŽIEMA SMAGIAI!
VARTOKIT STOVOL

Tobuliausias Pečiams Aliej'us
Stovo! ištobulintas ir duoda švarią ir jcarštą liepsną visokios išdir- 

bystės aliejum šildomose krosnyse ir pečiuose.
Pristatymas atliekamas trokais su myteriais ir pilna miera ga

rantuota. Dėl savo apsaugos

PETROLEUM CO

6 « €***«?_* ? v*/

Patenkinimas Garantuotas.
Telefonas Yards 1829
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naujienos,cHc^ m
Popiežiaus pasiunti 

nys Chicagoj
rudens Šalna buvo šiaurvaka
rių ftifesto pakraščiuose.

| j 1 saiiiH—iMaam

Iš Neapolio išplaukė Ameri
kon laivu Conte di Savoia po
piežiaus užsienio reikalų sekre- 
torius> kardinolas Pacellt Jis 
atlankys it Chitagą. Svečiuosis 
pas kardinolą Mundeleiną.

Pirma šalna
šalna palietė Chicagą naktį 

iš ketvirtadienio į penktadie
nį. YpątingaFžymi ši pirpia

...... ■' -i - - t„

Susilauks sūnų
‘ ni'iiii. ■

• Ponąs ir Į>dhia Januliai (pir
miau Štella Bružas) susilaukė 
dailų 10 svarų 1 uncijos sūnų 
S t; Bėrnąrd’š iigotiinėj, katnha- 
rys §31. Fonai Januliai gyve
na adresu 5758 Węst 65th stų 
Glearing. Sūnūs w mętiria toiT- 
sta šauniai. Svainė, p-hia Waltor 
Laitą, prašo gimines ir drau
gus atlankyti ponią Jahul ligo
ninėj.

Straight American
Bourbon
Whiskey JB

BRAND

DAILY BUSINESS DIRECTORY
:  r. 1 -1 : : ii : J ;  I L    ■*'   ’—— — 

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE <
Sis skyriui yrą vedamai tikslu pagelbsti musų skaitytojams susirasti, kur 'galima nusipirkti 

paprditų JP nepaprastų daiktų, intaiių ir reikmenų. Jeigu U telpančių Čia skelbimų 
negalia susirasti ką telkėt, palaukite Naujienas, Canal 8500, ic klauskite Btenio Patarėjo.

n./ormaciM W/ų M Salima pau/Z. .

CHIČAGOŠ APYLINKIŲ UĖTVVlAMŠ
jį. CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJA hutarė priimti savo ofgahižriėijoš 

nariais visus sveikus lietUvids. vyrus ir moteris, irao 15 iki 48 inėtų 
amžiaus šiuose Chicagos apylinkių miestuose: Waųkegan, North Cpi- 
cago, Indiana Harbor, East Chicago, Gaty, Hammrihd, Oalumet Citr> 
Chicago Helghts, Harvey, Michigan City, Aurora. Jolietj Rockdalė, 
So. Charles, Melfbse Park, DeKalb, Kankakee, Raclne^jĮenosha ir tt.

2. KIEKVIENAM ČIA PAŽYMIU MIESTELIŲ, jęi jsitašys dideshis 
skaičius hatijų narių j CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJĄ, tai bus 
jkurti šios Draugijos atstovybių centrai—Lietuvių Kultūros Draugijos. 
Lietuvių KultUroš Draugijoms išimtinai priklausys tik Chicagos Lie
tuvių Draugijos nariai.

3. CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJAI priklauso arH 4,000 narių, šia
me skaičiuje 800 čiagimių lietuvių nuo 16 iki 8Q metų amžiaus. Drdu-

tik šelpia sergančius savo narius bei išmoka pomirtines, bet 
; veikia kultūros srityje. Yra 8 pašalpos skyriai: $6, $10 ir 

savaitę. Pomirtinė—$200, palaidojimo .feik^laiųri $50.. Nąrių 
lai mokesčiai priklauso hiib skyriaus—75, Mfbą $i.26* 

“ LIETUVIŲ DRAU^UOŠ. atstovi* grėitu laikų i 
lėtas kolonijas, kad1 įlličiau šupazindiiitų vietos 
rijos tikslais. Tuo pačiu metu jie stengsis Draugi 

jų narių surasti. Informacijų reikalu malonėkite krėiptis: 
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA. 1739 Šo. Halsted St; Gi

gija ne i 
taip pat 
$16 per 
mėnesiniai

4. CHICAGOS J.
j čia pažymėtas koloriij 
su organizacijos tikslais.

ivius 
nąu-

Chiėažo, iii*

SUSIRINKIMAI
■■mTmrrrrT'"Tiiri---- ■

Menesių 
Sena

90 PR00F

STIKLIUKĄ

toiė Gėžoėė 
peruose

ir Garimų 
Krautuvėse

TdVerrtų Savi- 
rtinicdi 
k i t rrikatau- 
jant mitelį. at
stovo : 
VICTORY 5382

VIENINTELIS DISTRIBUTORIUS WHOLESALE ONLY

CHICAGO

MIESTO KOLEKTORIAUS ATSKAITA 
UŽ LAISN1US

• AUTOMOBILIAI IR 
AUTO MEKANIKAI t_._ r_ _ ___ ž—______ ________ _ _

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentiški. gydytojai, o ne stu

dentai, teikia patarnavimą.
Išimą tansilus. Ekzaminuoja akis, 

priskiria stiklus. Medikais ekzami- 
nacija ir gydymas. Ligoninės gydy
mas arba namuose. Raudongyslės 
gydymas įšvirkštimu, kyja ir vari-

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 South Kedzie Avenue 

Tel. Lavndalė 5727.
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fąs išvijo gatvėn 50 žmonių 
ąnkšti penktadienio rytą* Ug- ■ 
ftėgėsiai likvidavo gaisrą.

99 pietai kalėti už < 
dukters nužudymą
John Pavelka, 2709 S. Ridge^ 

tvhy avėpųė, girtas būdamas 
užmušė savo 15 metų dukterį 
Ogthęfihe. Teismas paskyrė 
jam bausmės §9 metus kalėti. 
Pavelka yra 48 metų amžiaus.

Pagerino apielinkę
BRIDGEPORTAS. — Prie 

So. Lowe Avė. i? W. 35th St. 
kryžkelės sudarė gražų vaizdą 
Ūąiijįi bpditikai, Atit pietrytinio 
kampo tapo pabudavotas nau
jas moderniškas valdžios na
mas; Tai Deering policijos sto
tis. Prie statynio to hamo dir
bo Naujosios Dalybos PWA 
dątbiiiihkai.

Ant šiaurvakarinio kampo 
ihusų tautietis P. Vaičkus už
laiko valgomų produktų gerą 
krautuvę. Jis neužšĮileidžia ir 
savo lėšomis perbudavojo biz
nio namąi ir pąčią biziiib patal
pą šumdderniiio ir įrengė pui
kiai, naujoviškai. Geras biznie
rius, geras biznis*

Naujas pašto namas
Prie W. 40ih ir Šo. PĮalsted 

Sts. yra baigiamas statyti di
delis akmeninis bųdipkas. Tai 
USA, pašto departamento Stok- 
jardų ’stotie? Prie statymo irgi 
dirba Roosevelto Naujosios Da
lybos) PWA darbihinkai.

Platinamas Peršhiiig Rd;
Nuq seniai Bridgeporto apy

linkės automobilistai jaučia tru
kumą gero kelio pasiekimui 
taip rytinių, taip vakarinių bul
varų. Tas reikalas buvo iškel
tas HoOVerio prezidentavimo 
laikais* bet tapo vėl užmirštas, 
hes Chičaga bUvus arti bank^ 
roto. Prezidentaujant Rooše- 
veltui, nors ir didelės depresi
jos laikais, 39 gatvė praeitais 
metais tapo pratęsta j vakarus 
nuo Halsted Št., o šiemet yra 
baigiami platinimo darbai j ry
tus nuo Halsted St; iki paeže- 
Ho bulvarų, tąip kad neužilgo 
bus Sujungtas Lake Shore 
prive su Western ir Archer 
Ayenues nauju Pershing Road 
bulvaru.

Statomas industrinis trobėsis
Spiegei May Stern Mail Or- 

der Go; pradėjo budavoti dide
lį irtduštrinį pastatą prie 35th 
Š.t- į šiaurvakarius nuo South 
Morgan St. Depresijos laikais 
daug panašhiiš biznio kompani
jų Subankrutavo, bet Spiegė! 
Co\ išsilaikė ir per paskutinius 
metus darius gerą biznį, taip 
kad atpirkus subankrutavusios 
Pigs Cb. ir dar būdavo j a nau
jas patalpas.

Pas Spiegei Co. dirba daug 
ir lietuvių darbininkų.

Niekutis.
Balotai kaštuos

šiame skyriuje skelbiama tik tie 
dutomobiliu pardavėjai ir auto nie- 
kanikai. kurie kiekvienam užtikrina 
teisinga patarnavimą ir geriausia 
pataiso automobilius.

Milda Auto Sales
Vienintęlis lietuvis pardavėjas Buick 

ir Poritiac automobilių.
DOMININKAS KURAITIS

806 West 31-st Street 
Victotv 1696

• MEZGIMO DIRBTU
VES—-Kiiitting Mills
THE BRIDGEPORT KNITTING ’ 

MILLS
F. Selemonavich 

504 WEST 33-RD 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 5883—5840

Banis Studio
VISOKS FOTOGRAFIŠKAS 

DARBAS ATLIEKAMA 
3200 So. Halsted St

pocahontas Minė Ruri Screened 
5 tohai ar daugiau $7.40 trinas 

Smulkesni $7.15 tonas.Žemiau parodomą kiek Idišrtiiį tniešid, (CJiięagoS) kolėktę 
rius yra išdavęs 1935 ir 1936 metais vežiiriaiiiš.

Sausio 1 d. 1936 m. 
iki

Rugsėjo 30 d. 1936
. 2,755 .....

327
697 ......

.445,604 .....

. 12,594

. 34,584 .....
25 .......

. 22,362 .....
142 ......

1.890 ....

... 24,152 ......
Pinigų surinkta už laišniuš nuo sausio i dienos iki rttgšė-

. d 30 dienos 1936, metų (tiž 9 mėnesius) $4*575,583*20
Pinigų surinkta htid sausio 1 dienos iki rugsėjo

30 dienos 1935 metų (už 9 mėnesius) ............. . $4,967,307.00
Pinigų surinkta 1935 methis už 12 mėnesių $4,991*732.00 
1936 mė.tąjsrJĮgišniamš mokestis sumažintųyŽOrpuoŠimČių;;i*

APIPLĖŠĖ PONUS MALINAUSKUS

‘ VEŽIMŲ RŪŠIS
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Lietuvių Moterų Draugijos Apšvieta mėnesinį susirinkimas 
įvyks nedėlioję^ spalio (Oct.) 4 d., 1936, 2 vai. po pietų* 
Sandaros svet., 814 W. 33rd St. Malonėsite visos narės su
sirinktu Yra daug svarbių reikalų aptarti. Atstovė išdubs 
raportą iš Kongreso Deiriokratihei Tvarkai Atsteigti Lie
tuvoje. —A. Miščikaitienej rast.

Kruopiškių Progres. Kliubas laikys mėnesinį susirinkimą sekr 
madieriį, spalių (Oct.) 4 dieną, 10 Vai, tyto ąiit pirmų lu
bų, 1637 N. Wood St. Visi nariai kviečiami atsilankytu

Rašt. V» Cėpulėvičius.
Dr-jos Šv. Petronėlės susirinkimai bus laikomi sekmadieniais 

pradedant huo ^paįjO 4 dieftos, 1 yąj. p6. pietų šv. Jurgio 
parapi svet. Narės malonėkite pribūti ir išgirsti naujų ra
portų. —O. Kliučinskaitė, rašt.

Lietuvių Keistučio Paselpos Kliubas laikys ,savo mėnesinį šųši- 
rinkimą sekmadienį, spalio 4 d. 1936 m. liollyWood svet., 
2417 W. 43 St., 12 vai. dieną. Duoklės bus priimamos nuo 
11 vai. ryto. Tad visi, kurie esate užsilikę su mokesčiais 
malonėkite atsilankyti ir užsimokėti. Atsiiahkykile Visi i 
susirinkimą, nes yra daug svarbių tarimų^

B. Rudgalviiitė, prot. rašt.
Nepaprastas bendras susirinkimas John T- Zuris Bousters Club, 

ir Lietuvių Demokratų Lygos įvyks MOrrišoH viešbutyje, 
Room 387* sekmadienyje* spalių 4 d;* 2 vai. po pietų. SU- 
sirinkime prašome. dalyvauti visų demokratų lietuvių Prė- 
ciiiktų Kapitonų j Precinktų darbuotojų, žmonių turinčių 
valdiškas vietas ir lyderių demokratų klubų. Šis susirinki
mas labai svarbus. Galutinai reikės sutvarkyti Jono T. ŽU- 
rio pagerbimo baiikieto reikalą ir visą programą* Taipgi 
aptarti daug naujų reikalų liečiančių bUsinįiis rtokilhUS ir 
t. p. Prašome bu linai visų atvykti ir nesivėluotu
Felice Nausėda, sekr. John T. Zuris For Judgė Booster 01. 

Simano Daukanto Praugija laikys mėnesinį susirinkimą sek
madieny spalių 4 d. 1936 m. 12 Vai. d. Chičagos Lietuvių 
Auditorijos svet;* 3133 So. Halsted St Susirinkimas yra 
svarbus, todėl kiekvienas httrys privalo pribūti. Tiirirtie 
svarbių reikalų apšvąrstyti, taipgi darbininkttš reikės iš
rinkti patarnauti baliuje spalio 25 d. Kurie. draugai esate 

‘ pasilikę su mokestimis, nepamirškite šiame susirinkime 
apsimokėti. —P. K., seky4 .

Draugystė Garsaus Vardo Lietuvaičių laikys mėnesinį susirin
kimą nedalioj spalio 4 d; 1936, Chas. Krikščidho svetainėj, 
4501 S. Ashland avė. Ptądžia 2 vai. po piet. Iš priežasties 
nebuvimo mitingo per į mėnesius framtosi čįug svarbių 
reikalų dėl apsvarstymo* Malonėkite draugės Stįsirinkti. 
J. Krikščiūnas, pirm., B. Jasinskas, rast.

Darius-Girėnas Unit 271, American Legion Ladiės ĄUkiliary, 
rengia puikų šokį šeštadienį spalio 3 dieną, Hollywood Inn, 
2417 West 43rd Street. Pradžia 8 vai. vakate; įžengimas 
25 centai. Visi esatė kviečiami atsįlankyti ir praleisti va- 
katą lihksmai, neš orkeštta bus Viėha iŠ geriausių.' 
M. R* Sebastian, Asst. Ptib. Chairman,

Viriiio ąrklio vėžiinafns ...................... ■,
Dvieju arklių vežimams .............. .
Mototcikliams ........... ............. .
Pėsąžierinįams automobiliams

35 arklių pajėgos ar mažiau .'..... .
Pasažięriniams autams tvirtesniėms 

nei 85 arklių pajėgos ....;...
Lengviems trokams .......
Autų velkamiems vežimąms .....
Trokktnš .(suhkiems) ........ .......
Trokų vfelkąihiėitiš vdžiiiiąihs . 
Deitiotištirųpjainieifiš motbramš 
Ttokams VaŽiųojdhtiėrhš pef 

kelias valstijai ...J.,.... ........

K .

PARENGIMAI
'. winnniOTiii.i iiiUiniiiia

Zarasiškių Kliubo draugiškas išvažiavimas it avino kepimas 
įvyks rytoj, spaliu 4 d. p. P- Žukauskų vasarnamio fauno
je, 106-to ir Cicero averitae* Visi kliubiečiai it jU draugai 
kviečiami dalyvauti, o turėsite “goo4. tiąaė” --Kvieslys.

12 mėriėšių 
1985 m.

3,0,90 
386 

u 517

. 385,305.

11,718
.. 82,922

20 ’
.... 18,790

202
1,742

... 29,893

Plėšikai įlindo pro langą ir išnešė, daug brangių 
daiktų: iš viso nuostolių padarė už apie $400.

BRIGHTON PARK.—Pereitą sarį (Imperial Karnak 9-12* rau
donos spalvoš su. gėlių braiži
niais) . Išsinešė, be to, saliogo 
lęmpą, vyrišką siutą, dvyliką 
viršutinių marškinių, dti ląik- 
rodžius* šešis žiedus (tarp jų 
dukters žiėdą* kurį ji įsigijo 
Kelly įijgh Šchool baigdama), 
penkioliką. dolerių pinigais, f o-, 
togrąfišką apatatą, laikrodį ou*- 
dintoją ir t;t. r :

Lairpei, apie 8 vai. vakaro grį
žo namo, kaimynai- Todėl plė
šikai turėjo nutraukti Savo dar
bą. To dėka jis hėsušpėjo vis
ko paimti, tespėjo visko pa
imti iš buto }£* be to, dar visą 
maišą su drabužiais ir kitais 
daįktois nuigetė Uuke.

Jei plėšikai; nebūtų buvę hti- 
baidyti, tai tikimi žalos jiė bu-, 
tų dar dauginta padarę. Ir da
bar apskaičiuojama, kad plėši
kai iš p-ų Mąiinabskų buto viso
kių daiktų ‘ išnešė už apie 
$400.* '-'Z'Z': • !

sekmadienį, rugsėjo 27 d-> 
Juozas Malinauskas su žmona 
pet visą dieną buvo namie (4115 
S* Krancisco avO* Bet vakare 
jie sumanė prasivėdinti it apie 
7 Vai išėjo "iš namą, Kiek ąh- 
ksčiąu buvo išvykusi jų duktė 
pašivąžihėtu ? '

TaČiaii, matytį, per vąšą die
ną kažkas dabojo ir sąu'gbjo, 
kkdA šeimininkai aplėiš namus. 
Vos ponai Malinauskai spėjo 
butą apleisti, kaip atsirado nati- 
ji “šeimininkai”.

Kadahgi naujiems “šeiminiii- 
Uždarytos, 
langą: iš-

kams” dutyš buvo 
tai jie įsigavo pro 
laužė Virtuvės langą ir sulindo 
į vidų. Iš buto jie išskraustė 
Viską, ką tįję spėjo iškraustyti. 
Viską išvertė, Viską sujairkė 
beieškodami pinigų ir vertin
gesnių daiktų. Išsinešė visiškai 
naujutį kilimą (karpetą). Kili
mas buvo pirktas tik šį pava-

Bulvių kepimas
Kadangi šią vasarą ir rude 

nį buvo
avitilj kepimų, tai North wėst 
moterys sumanė surengti skir- 
tingesnį išvažiavimą, ? kuris 
įvyks sekmadieny, spalid '4 die
ną, Jefferson miškuos®* 1 i t ]

Kadangi ■» vyraiA savo ?lŠVažia-» 
viftiuošė kepė avinus, taimo- 
teryš žacĮą kepti bulves. Kiek
vienas atsilankęs gaus bulvių

pats kepti arba galės naudotis 
jau iškeptomis.

Kiekvienas Old Golds cb 
garetįj j 
dvigubą
eiles cellophaho fafafa* ■ nejMsr 
tnferkiartię—ątikšČiaušios i‘ų

kelis suvyniotas 
eellophane — d

• BEAUTY SKOPS 
—Grožio Salonai

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

Permanent $2.50 
iki ............... $5.00
Permanent be pra
šiuos ....... $5.00
Sįhampoo ir Sudė
jimas ........... 85c
penkt., o šešt. 50c 
Plaukų D A,ž Y- 
MAS .....   $2.50
Visas darbas ga

rantuotas.
Dėl sutarties pa
šaukite telefonu: 
BOUlevard 7459 >. - *

• DEKORATORIAI
PĄINTING and DECORATING

A. HERMAN, Lietuvis 
5234 Beltnottt Avęnue,c

TeL Avėnuė 5411 P

vimams kaštuos $7,350, Užsa
kyta atspausdinti tiems mieste
liams 300,000 balotų.

Apribos, advokatų 
kalbas

Circuit Court of Appėals įve
dė patvarkymą, kurs neleis ad
vokatams spyčius sakyti tame 
teisme ilgiau, kaip pusantros 
valandos. Įvesta taipgi patvar
kymas, kurs nusako, kad skun
dai (briefs) nebūtų ilgesni, kaip 
75 puslapių abelnoše bylose.

Padės 10,000 į peh- 
sionierių sąrašų
Daug maž 10,000 asmenų Illi

nois Valstijos, turinčių teisę 
gauti senatvės pensiją, bus per
kelta iš pašalpgavių į pensio- 
nierių sąrašus.

-‘ "■ ■ ■ ■ • ■ ' ■ ?

Pris.mokų ir kitų shiąguryr 
nų prie bulvių suteiks Nortlf- 
west Moterį KJiiįas, •

Už visas šias prašmatnybe^
mokėti nieko: .nereikės. r

— Moterų draugas

Kovai su gaisrais 
savaite

į Meras Kelly paskelbė laiką 
nuo 4 iki 10 aiėtads spalio mė
nesio kaip savaitė kovai sta 
gaisrais ir apsaugai nuo gais-

Cook kaliu tęs miesteliuose, 
kurių tarpan neįeina Chicaga, 
balotai lapkričio menesio balsa-

P. J. RIDIKAS
LAlDOTUVlV 

DIREKTORIUS
Koplyčia Veltui

3354 & Halsted St

Kilęs Gladstonė ąpąrtmėntuo* 
, 716-720' 6&rk strėėt, gais->

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

taisome.
JOHN KOVALIK 

5150, S. Damen Avė.
. Telefonas Hemlock 7534 

CHICAGO, ILL.

• RANKDARBIAI— 
FANCY GOODS SHOP

Auburn Fancy 
Goods Shop

Atliekame Rankų Išsiuvinėjimą 
Š108 SO. HALSTED STREET

3,520 namų nesaugus 
gyventi

Mifesto tatybos komitetas 
trobesiams prižiūrėti išklausė 
Oscar W. Rosenthal pranešimą, 
kurs sako, kad Chicagoj yra 
3,520 rezidencinių namų nesau
gių gyventi; Be to, 10,649 kiti 
trobesiai reikalingi tuojau pa
taisų.

Siunčiam Gėle* Telečramt i VlaM 
PaRAulIn Dali* 

LOVEIK1S 
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms. Bankietams 
ir Pagrąbams

3316 So. Halsted St. 
Tel. BOŪIevari 73U

• RESTAURANTAI

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Salutaras Drug & 
Chemical Co.

Salutaro Biteris yra vienas iš ge
riausių Biterių ką šiandien randasi 
ant marketo. Jis žinomas kaipo ge
ra gyduolė dėl vidurių ar kitų ne
smagumų. Plačiai yra parduodamas 
aptiekose ir artojamas 
?eras gerti su degtine ir be degtinės. 
Reikalaukite 
ras Biterio. 
Canal 1133.

639
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ILaidotuvių Direktoriai!

JUOZAPAS
UDEIKI

IR TĖVAS

Tavernose.

visi ir visados Šaluta-
Pašaukite telefonu

West ISth St.
CHICAGO, ILL.

• TAVERNOS
Jos. Jacikas Tavern
Pranešu visiems draugams Ir pažįs
tamiems, kad esu Tavern biznyje 
Musų užeigoje visados randasi ge
ros rųši,es degtinė, vynas, Ambrozia 
alus, cigarai, žuvis penktadieniais 
veltui ir muzika šeštadieniais. Už
prašome visus draugus ir pažįsta
mus atsilankyti i musų naują užei
gą. Savininkai

JOS. & PAULINA JACIKAI
Tel. Englewqod 2792 

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

21-st PLACE TAVERN
& RESTAURANT

Steikai pprčiapai 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 degtini ir cigarai. Sa
vi įlinkai“-

ANTANAS IR AGNĖS STUKAI
701 W, 21st Place

TeL CANAL 7522.

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

3329 S. Lituanica Avė.



•r

SLA 6 Apskričio 
konferencija

irDiena pasitaikė lietinga 
konferencija laikyta tolokai nuo 
Chicagos, būtent, Mt. Green- 
woode. čia gyveną gražus bū
rys lietuvių, tai yra proga ir 
Susivienijimo Lietuvių Ame;i- 
koje kuopai bujoti, ši kuopa —- 
SLA 178 kuopa — priklauso 6 
Apskričiui. Kuopa ir pakvietė 
Apskričio konferenciją pas sa
ve. ... Z

Iš visko matvti, kad žmonės 
konferencijai prisiruošti turėjo 
nemažai triūso padėti. Ypatin
gai p. Valantinas dirbo sušilęs. 
Atrodo, i’ad be jo nieko nebū
tų. Kai kas jo darbštumui net 
pavydi, ale pavydo juk niekur 
nestoka.

Suvažiavimui salė buvo paim
ta lyg valgykla. Stalai papuoš
ti gėlėmis iš pačių lietuvių dar
želių.

Kuopų atstovai rinkosi labai 
povai ir neskaitlingai. Nė pu
ses i tstovų nesuvažiavo. Tik 
apie 2 valandą p. Zalatorius 
atidarė suvažiavimą, paskyrė f 
įeikalingas komisijas, paprašė, 
vieną kitą pakalbėti.

Nors'kalbėjo paprasti pilie-' 
čiai, bet nuoširdus Susivieniji
mo darbuotojai. Tenka paste
bėti, kad nesirado nė vieno dak
taro, nė advokato. Atrodė dide
lė trukumą svarstant svarbius 
reikalus, o reikalų visgi randa
si- j

Pati Apskričio valdyba reko-’ 
mendavo dvi rezoliucijas, 
tent 
ilgai 
ap p

pareiškė, kad bausmė
P-asi

Jie butų 
išrišti, 
komisija 
komisija 
o propa-

raportavo. 
buvo susitarę rašyti 

su agitacija už Su- 
Lietuvų Amerikoje, 
vienas p. Raila pa- 
— jis parašė. P-as

bu-;
paraginti Centrą, kad taip 
nevilkintų su pranešimais ’ 
priėmimą naujų narių, o 

— kad Pildomoji Taryba
atšauktų savo tarimą neduoti 
paskolų ant nuosavybių Chica- 
goj ir jos apielinkėj.

Tuo klausimu daug kalbėta 
ir visi
turėtų būti panaikinta. 
Stulpinas siulijo perspėti Pil
domąją Tarybą, kad nėpifrktų 
negerų honų, nes dėliai bonų 
yra padaryta Susivknijimui 
daug nuostolių. Gaila, kad su
važiavime nesirado nė p. Gugio, 
nė p-!ės Mikužiutės. 
pagelbėie tą problemą

Prieglaudos namo 
nepasirodė, biznio 
taipgi nieko nedavė, 
gandos komisija tai 
Trys
straipsnius 
sivienijimą 
Iš. visų tik 
rodė drąsą
Puida pastebėjo negerą Naujie
nų redakcijos pastabą, tai ir ne
rašė. Gi p. Mačiukas laukė jų, 
taip ir sustojo nepradėjęs.

Suvažiavimas patarė jiems 
darbą varyti pirmyn, nes agi
tacija už Susivienijimą Lietu
vių Amerikoj yra reikalinga pa
šalinėj spaudoj.

Dėl generalio organizatoriaus 
siūlyta, kad visos kuopos prisi
dėtų su lėšiomis ir ieškotų nau
jų narių. Pataria pačioms kuo
poms darbuotis, remti sZ>us 
organizatorius, tai bus pasėkos 
geresnės, ir Chicaga turėtų pa
rodyti ką ji gali. s

Tiesa, prieš Seimą išdygo 
trys naujos kuopos, tai' pradžia 
auksinio vajaus. Ką duos už
baiga, tai dar klausimas.

Konferencija užsibaigė apie 
5 valandą popiet ir tuojau pra
sidėjo šokiai. O delegatai ir de
legatės tapo susodinti prie sta
lų ir skaniai vaišinami. Vaišės 
tęsėsi gan ilgai, gi po to links
mintasi iki vėlumos. Išsiskirstė 
kada kas norėjo.

Senas Delegatas.

Gatvėkariuose primi
nimas registruotis
Chicagos gatvėkariuose iška

binėta priminimai balsuotojams 
užsiregistruoti. Dalykas toks, 
kad piliečiai negalės balsuoti 
lapkričio 3 dieną, jeigu jie ne
užsiregistruos iki spalių mėne
sio 6 dienos.

EXTRA EXTRA EXTRA
Ypatingai padidėjus musų atimtų karų atakų! ir kad < patenkinti savo 
draugus ir pirkėjus mes randame reikalingu persikelti j. didesnę vietą. 
Musų dabartinė vieta apima veik apie blaką 

prie 1340 West 63rd gatvės
Mes galime jums duoti didžiausius automobilių bargenus kokius Chica- 

.: goj dar nesate matę.
Ką nepanorėtumėte ar naujutėli ar vartotą karą męs galime užtikrinti, 
kad busite patenkinti tokiomis musų GARANTUOTOMIS KAINOMIS, 

kokiu negalima gauti kitur. ' *
KIEKVIENAS KARAS YRA BESĄLYGINIAI GARANTUOTAS, KAD 

GAUSITE TOKĮ PAT PATARNAVIMĄ, KAIP IR Iš NAUJO.
CHEVROLET

De Luxe Sedan,
tik 80 dienų. Naujutėlis visais 
atžvilgiais, turi jbudavotą tru
nku, saugius stiklus, heater|, 
padarys 20 iki 24 mylių su 
galionu gaso. Turime ir 1935 
ir 1932 Pontiac Sedan kaip 
naują už tiktai.. $245

BUICK tikras 1936 De Luxe Sedan.
Važiuotas tik 200 mylių. Buick 
Co. ir musų garantuotas, kad 
kartojant bus tas pats kaip ir 
naujas. Tiktai tai gražiai pa
darytas karas. Turime ir ke-- 
turius kitus paskiausib Buick 
modelio už tiek $99E 
pigiai kiek ..a....................

Zintak sugrąžino 
fondus

tikras 1936 metų 
vartotas

DE SOTO 1936 “AIRSTREAM” 
1 Sedan nesenesnis kaip 60 die

nų, negalima atskirti nuo 
naujo karo, taipgi 1933 Sedan 
. už tiktai .........   >285

REO NAUJĄUSIS 1935 De Luxe 
Sedan, nuostabus, ekonomišr 
kas karas ir naujutėlis visais 
atžvilgiais, taipgi 1932 “Flv- 
ing Cloud” Sedan $99E 

už tiktai ..  fcEv
j

CHRYSLER “AIRFLOW” nau- 
jausis 1935 metų De 
Luxe Sedan, menkai vartotas, 
tobulas kaip tik iš dirbtuvės 
išėjęs taipgi 1933 $90 E

Sedan už tiktai .... .
DODGE tikras 1936 m. Sedan, mu

sų garantuotas, kad naujutėlis, 
turime taipgi du 1933 Seda- : 
nūs pigius kaip >2851

NASH vėliausis 1936 DE LUXE 
Sedan. Tai tikrai naujutėlis ka
ras. Reikia pamatyti, kad pil
nai įvertinti, taipgi tu"’™ /H 
1933 Nash Sedanus $2£E 
pigiai kaip ...........

HUDSON 1935, De Luxe Sėdau. 
Važiuotas vos tik keletas šim
tų mylių. Garantuojame, kad 
padarysi 18 mylių su galionu 
gaso. Taipgi 1932 Sedan kaip 
naujas už ' $1QE
tiktai .......   ■

Frank V. Zintak sumpkėjo 
trukumą surastą Supęrior teis
mo fonduose suhia $25,718.27. 
Dviem valaiidofns prąslinkus 
po to, kai Šiė pinigai buvo de
pozitu© ti, Zintakui išnešta ke
turi nauji ^kaltinimai (indait- 
mentai). Sugrąžinimas pinigų 
nepanaikins bylos prieš jį.

Į Prašo pasidarbuoti
Howell Neighborhood House, 

1831 So. Racine avė., kviečia 
liuosnores moteris ir merginas 
pasidarbuoti rįbkliąvai (Ta$ 
Day) spalių mėnesio 5 dieną, 
pinigai bus rėplįami vaikų nau
dai ■ •<

STUDEBAKER 6 vėliausia . 1934 
Sedan, menkai vartotas. Turi 
6 naujutėlius tairus, trunką, 
heaterj, saugius stiklus, taineri 
1932 Studebaker , 
Sedan už tiktai . .... .

PONTIAC vėliausi 1935 Sedan, 
musų garantuotas, kad nau
jas. Taipgi turime du 1938 Se
danus, tiktai ... .... už >245

OLDSMOBILE NAUJAS 1936 SE
DAN NIEKAI NEVARTO
TAS. atimtas iš dylerio. Paau
kuosime už mažiau negu pu
sės originalės kainos. Turime 
taipgi 1934 ir 1933 sedan sn 
jbudavotu trunku už >325 

tžlktRl ••••••••••••••••••••«•••* •••••••

HUPMOBILE 6 vėliausis 1932 Se
dan, ypatingai ekonomiška'’ 

karas už tiktai.. >195
GRABAM naujausis 1935 Sedan. 

Niekad nepamanysite, kad tas 
karas buvo vartotas, jis dar 
daug jums ekonomiškai tar
naus, taipgi turime 3982 S°- 
dan už tiktai ..... . >215

Tai tik keli Iš NUOSTABIŲ BARGENŲ. TURIME VIRŠ 200 
KARŲ ANT RANKOS Iš KURIŲ YRA IR TAIP PIGIŲ, kaip $25 

NESVARBU KIEK NORĖTUM Už KARA MOKĖTI.
PIRK Iš SENIAUSIOS CHICAGOJE AUTOMOBILIŲ FINANSAVIMO 
BENDROVĖS IR SUTAUPYK. NEPRALEISK ŠIOS PROGOS.
Priimsime
Pas mus

i

jūsų senų karą kaipo jmokesn| ir likusiai daliai duosi
me iki dvejų meti] išsimokėjimuL

ATDARA KAS DIENA ĮSKAITANT SEKMADIENIUS 
iki 9:30 valandos po pietų.

U. S. AUTO FINANCE CO. 
1340 West 63rd Street < 
ATSIMINKITE MUSŲ NUMERI.

Politika
Iš Lietuvių Demo 

kratų Lygos Cook 
kauntėj

Praėjusį ketvirtadienį, rugsė
jo 24 dieną, Morrison viešbu
ty įvyko Lietuvių Demokratų 
Lygos Cook kauntės susirinki
mas. Atsilankė visa valdyba ir 
ekzekut^vė komisija iš įvairių 
wardų organizacijų ir demokra
tiškų kliubų.

Daugiausia buvo dsikusuoti 
klausimai, kurie liečia ateinan
čias balsavimus lapkričio 3 die
ną.

Lietuviai Cook kauntėj šian
die gan sparčiai darbuojasi ir 
stengias laimėti politinį pripa
žinimą ir išrinkti jnusų tautie
tį advokatą J. T. Zurį į teisė
jus.

Lyga kviečia visų wardų de
mokratiškus kliubus bei orga
nizacijos įstoti į ją. ,Taipgi 
kviečia organizuotis tuose įvar
čiuose, kuriuose dar nėra orga
nizacijų, nes tik per vienybę

pasieksime politinį > pripažinimą.
Bet kas yra pati Lyga ? Vi-* 

sų wardų valdybos susirenka į 
Morrison viešbutį ir iš savo tar
po išsirenka sau valdybą. Ta 
valdyba susideda iš įvairių tvar
dą. Lyga rūpinasi visais war- 
dais priklausančiais jai. ;

Šiame susirinkime tarp kitko 
Lyga išrinko korespodentą, kurs 
aprašinėtų jos veikimą laikraš
čiuose. šią vietą užėmė 'Stanley 
Gurskis iš 12 wardo.

Taipgi nutarta surengti Ran
kiotas parėmimui adv. J. T. Zu- 
rio kandidatūros. Bankietas į- 
vyks spalių mėnesio 18 dieną 
Palmer House viešbuty Red 
Lacęuer kambariuose. Atsilan
kę turės visi gerą laiką. Tikin
tų kaina $5, bet kiekvienas gaus 
pinigų vertę. Pageidaujama, 
kad nė vienas nepraleistų šio 
parengimo, ypač Zurio rėmėjai.

—Lygos koresp.’

WORLD PLAYHOUSE
410 S. Michigan—arti Van Buren 

Tęsis nuo pietų iki nakties 
—35c iki 6:30 po piet 
2-oji didžioji savaitė

NAUJIENOS/ Chicago, Hh

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PIRK SAU ANGLIS Iš PATI- 
RIMOS IŠTAIGOS

WESTERN COAL & 
SUPPLY COMPANY

INCORPpRATED
Garbingas storis ir geras patarna
vimas-* visuomet užtikrintas. Musų 
19 metų veikimas pilnai tai {rodo. 
Tėi. PROspect 3400-3401 

J. MOSCIPAN, 
Prezidentas ir Vedėjas.

4916-18 SO. WESTERN AVĖ.
CHICAGO, ILL.

REIKALINGAS pagelbininkas dėl 
Fiat Janitoriaus — nevedęs unijis- 
tas. 1125 Independence Blvd. kam
pas Grenshaw St. Basemontinis fla- 
tas. •

REIKALINGAS kriaušius prie re- 
pėrijimo. 702 West 35th St.

HARDWARE Storas su fikčeriais, 
geras stakas prekių, ideališka vieta 
dirbtuvei, žemąi įkainuota dėl' grei
to 'pardavimo, gyvenimo kambariai 
užpakalyje, 2636 West 22nd St.

Financial
Finansai-Paskolos

CIASSIFIED ADS

1 IKI 15 TROKŲ — 8% iki 5 
tonų dumps —■ 5; iki 15 mėnesių dal
bas pristatysime jei reikia —ma
tykite sekxhadienj 8 iki 5.00 p. p.

2845 W. 111 St.

WILĮ,YS 1932—2 durų, tobulose 
sąlygose, 6 geri tairai. Side mounts. 
Trunk Rack. Motdtas kaip naujas. 
Tikrą' auka už tik $145. 3188 Cly
bourn Avenue.

STUDEBAKER 1932 De Luxe 5 
keleivių, 4 durų Sedan 6 vielų ra
tai. Side mounts. Atrodo ir bėga 
kaip ką tik iš dirbtuvės išėjęs. Mo
toras kaip - naujas. Didi auka už 
$195. Išmokėjimais tinkamam as
meniui. 3138 Clybourn Avenue.

Building Material
Statybos Medžiaga

AUKUOJANT VISAS
Pasaulines Parodos .

Lentas A
Naujos plywood kv. pėd. tik už 2c 
Naujos sienų1 lemtos, ■ kv. pėd. l%c 
Naujos insulacijoš^lentos k. p. 2}£c 
Durys po 25c rėmai 
Toiletai $1,50, sinkos, vanos 
90 sv. stogams dengti roliąi..
Paprasta $2.95 maleva už gal. 95c 

Pirm negu pirkai naujas šr senas 
1”, 27, 3” lęntps, rąstai, klevo 
grindimo rėiha£ durys, balanos, 
riding, plėnofleckipg, plieno rė
mai, plieno du^ys, stiklai, medžiai 
ar plieno varžtai, vinys ar plieno 
sijos. iūr . • \

GAUKIT MUSŲ;IKAINAS PIRMA 
Louis Meitusį Lumber Co. 
3800 SO. WESTERN AVENUE 

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

Skyriaus yardaš i<3393 ARCHER AV. 
Lafayette 0074. jPykai pristatymas

po 15c 
.. $6 
$1.49

Business Service
Biznio Patarnavimas

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

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

Hemlock 0800

VIGTOR BAGDONAS 
Apskaitliavimas dykai 
Local and Ldng Distance 

Furniture and Piano Movir.g 
3406 So. Halsted Street 

Phone Yąrds 3408

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

BRIDGEPORT} < ROOFING 
3216 So. Halsted St.

Victory 4965

CO.

REIKALINGAS bartenderis ant 
mėnesio laiko ar ilgiaus. 7358 South 
Halsted St. Klauskit Tony.
' ... ....... ......... .. i.; ■.. .. ............,...... I .... i,.;, IHI.il..

REIKALINGAS darbininkas ant 
ūkės. 428 E. 64th St. Pirmos lubos. 
Stanley.

PARSIDUODA tavern. Pagyveni- 
nui 4 kambariai užpakaly. Renda 
pigi; priežastį pardavimo patirsite 
ant vietas. 2540 W. 45th Place, 
Brighton Parke, savininkai Bukaus
kai.

■ ■■i. ■ ■■■■■■.■n i —,

ange—Mainai

skolinau: pinigus
Ant jūsų parašo nuo $50 iki $800, 
be komiso ir nėra jokių kitų kaštų, 
tik legališ nuošimtis. Taipgi' per
kam morgičius ir namus; mokam 
cash.
Namon Finance Corp.

6755 S. Western Avė.
Julius Namon, Prezidentas

REIKALINGAS RADIO mekani- 
kąs pilnai patyręs šiame amate. Tu
ri būt ne jaunesnis 25 metų, ir turi 
turėti savo automobilių; tinkamam 
žmogui gera ’ alga. Atsišaukite tuo- 
jaus.

PEOPLES FURNITURE CO., 
2536 West 63rd St.

NORIU mainyti medinį namą ke
turių pragyvenimų po 4 kambarius 
ant ’ inurinm namo Brighton Parke 
ar Marųuette Parke arba ant biznia
vo namo. Matykit savininką 

3430 So. Halsted St.

—O—-
MES PERKAM 
MORTGIČIUS 

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

Franklin 0576

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisal

IŠPARDUODAME BARU FIK0E- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
ir sinkom. Taipgi štoru fikčerius de) 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les, registerius ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu pirkaite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. State Si. CALumet 5269.

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

$25,000 Naujų Rakandų Pardavimui 
Nematytomis kainomis —- Prieina

momis išlygomis.
$100 Importuoti ir Amerikoniški 

kaurai ............ $15—$20—$25
$150 Amer. CTrient kaurai $30—$35 
$135 gražus, nauji parlor

setai    ,  $39—$49 
$375 vertės 3 kamb. irbngimaš $125 
$600 vertės 4 'įrengimas

de luxe . .... ...........................  $175
Atdara vak. iki 9—Ne d ė Ii o j iki 5 v. v.

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 ’Sd. Ashland Avė.

PARDAVIMUI bučernės icebaksis 
10x8—4 inčų kork insulated, 1x1 
Frigidaire. Atsišaukite Nedalioj, 
spalio 4 d. išryto, tarp 9 ir 12 vai.

7244 So. Ashland Avė.

PARDUODU 2 kambarių furni- 
šius ir parenduoju kambarius, ne
brangiai, gali ateiti ir gyventi, nes 
viskas yra, kas reikalinga. 827 W. 
34th Place, 1 lubos iš užpakalio.

PARDUOSIU 2 pečius didelį šil
domą kietomis anglimis, vertas $130 
atiduosiu Už $30.00. Kųkninis min- 
ktšais anglimis kainavo $60.00, ati
duosiu už $15.00. Taipgi didelis 
langinės kvietkos/kurios nebijo šal
čio ir gražios 3 piešiniai. 1448 N. 
Wood St. ant 2 lubų iš fronto.

Miscellanėous for Sale
Įvairus Pardavimai

PARSIDUODA $800 vertės grojik- 
— už $15. 

Šaukite Republic 7714.
lis pianas — su suoleliu

BUVĘS KONTRAKTORIUS par- 
duoda 3000 plytų ir daug lumberio 
reikalingų prie namų. Taipgi ice- 
baksis tinkamas j taverną ir taverno 
barai. Viską parduosiu labai pigiai. 

551 West 14th Place.

Help VVanted—jb emale
Darbininkių reikia

REIKALINGA mergina už veiter- 
ką Lunchruimy ir taverne, turi 
turėti gerus liudymuš. $10.00 savai
tei. 7427 So. Western A.ve.

MERGINA 18—25 lengvam namų 
darbui, forniŠiūotas hotelio apart- 
mentas. Kreipkitės po 6 vakare. 
Bittersweet 1102, apąrtmentas 208.

PARDUOSIU 10 akerių farmą 
prie Lemont, III. su visais įtaisy
mais: elektriką, gesas ir vanduo, 
kaip mieste. Parduosiu pigiai. Atsi
šaukite pas savininką Julius Plach, 
410 Main St. Lemont, III.

/■■■■■.ii iii 1. II . ................ ........................................................ ,

IŠSIMAINO biznio lotas 50x125 
pėd. be skolų. Nori 2, 3 ar 2 fla
tų, parūpins morgičių, W. C. K. 
6621 So. Ashland Avė. 
8716.

Hemlock

MERGINA patyrusi namų darbui, 
puikus namai, geras mokestis, sa
vas kambarys ir vana. 7731 Eąstla- 
ke Terrace, Harris, Hollycourt 6567. f.11 ;  ... '' ,Ą

MERGINA bendram namų darbui, 
gydytojo namai, 3 suaugę, $5.00; 
Carson 3441 Lawrence Avenue, Ju- 
niper 1026.

MERGINA namų darbui, maža 
šeima, nėra virimo, $6, 2609 North 
Lawndale Avė., Belmont 39744, 
Apter. '

MERGINA namų darbui, mažas 
apartmentas. skalbimas, mėgti vai
kus, nakvoti. Irena, Buckingham 
6774. *

REIKALINGA mergina prie namų 
darbo, nėra skalbimo nė valgio ga
minimo. Vienai kambarys, reikės 
būti naktimis. Mrs. Smardack, 7658 
So. Union Avė.

For Rent
RENDON ilgus metus buvęs ad

vokato ofisas, arba visas flatas.
’ 3223 Sb. Halsted St.

RENDON 5 kambarių flatas — 
Visi šviesus — naujai dekoruoti — 
Su maudyne. Renda $20.00. Taipgi 
rendon1 4 kambarių flatas —• Ren
da $12.00, 8121 S. Morgan Street. 
Savininkas ant 2 lubų.

ANT RENDOS Storas ir 3 kam
bariai dėl pagyvenimo, geras dėl 
bile kokio biznio. Renda pigi.
Ant. Ūsas, 4240 S. Artesian Avė.

RENDON kampinė krautuvė, ap
šildoma, tinka bile kokiam bizniui, 
prieinama renda. 2058 West 21st St.

RENDON šildomas kambarys prie 
mažos Šeimynos — pavieniam ar 
ženotai porai. 7230 So. Rockwell St. 
Pirmos lubos.

RENDON apšildomas kambarys 
dėl pavienio vyro prie dviejų žmo
nių. 4905 So. Komensky Avė.

KAMBARYS ant rendos, dėl vai
kino prie mažos šeimynos, gera 
transpottacija. Atsišaukite 1517 No. 
Irving Avė., tel. Brunswick 9528. '

ŠVIESUS moderniškas kambarys 
rendon Marųuette Park apielinkėj 
prie mažos šeimynos. Telefonas 
Hemlock 8746.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui .

5 KAMBARIŲ viso meto kampi
nis namas ir garažas $1500, ypatin- 
6a Cider Lake vieta, lotas 60x125. 

Mguba verte sekanti pavasari. Ra
šyk savininkui A. E. Clifford, Cedar 
Lake, Indiana.

PARDAVIMUI 2 flatų 4-4 kam
barių, medinis namas, cementinių 
bldksų pamatas, 2 flatų—po 2 kamb. 
medinis namelis užpakalyje. Turi 
būti greit parduotas už mažiausių 
kainą. Priežastis—mirtis.

2024 So. Ruble St.

BARGENAS
2 LUBŲ MEDINIS bizniavęs na

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

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.

GERIAUSI BARGENAI
2 pagyvenimų namas už $1,750, 

įmokėti $300, o likusius kaip rehdą:
Mūrinė bungalow, Brighton Patilte 

už $8.925.00. Mūrinė bungalow, prie 
Marųuette Parko už t $4,850.00, tik 
$1,000 jmokėti.

2 pagyvenimų mūrinis arti 63 St. 
ir Western Avė.

2 pagyvenimų mūrinis už $2,750.
1 akras žemės su namu arti lllth 

St. ir Kedzie Avė. už $2,450.00.
5 akrų vištų farma, su budinkais, 

prie Chicagos, už $1,250.00, tik $300 
įmokėti.

Turime daugybę visokių kitokių 
bargenų. Atsilankykite, mes turime 
tą, ko jus ieškote. Parduodame leng
vais išmokėjimais arba mainais.

JOHN J. SIEKUS 
2442 West 63rd Street 

Telefonas Prospect 9000.

LIETUVIŲ TAUTIŠKŲ 
KAPINIŲ TRUSTISŲ

PRANEŠIMAS
Norintieji - nusipirkti lotus 

Tautiškose Kapinėse, dar galite 
gauti už numažintą kainą — 
25 metų Jubiliejaus teikiamo
mis sąlygomis.

Kapinių valdyba kviečia ne
praleisti progos, pasinaudoti 
20% nuolaida ant visų lotų 
įmokant tik dalį. O užmokant 
visus pinigus, gausite 25% 
nuolaidos, dabartinės kainos.

Taipgi primename, kad kapi
nių leidžiama 25 Metų Jubilie
jaus Knyga bus papuošta labai 
gražiais kapinių istorijos pa
veikslais. Kol dar iievėlu kreip
kitės į kapinių raštinę, 
jūsų paminklas puoštų 
sidabrinius lapus.

Sovietų Arktikos Triumfas

DIDUMA SKILVIOu KEPENŲ, 
ŽARNŲ, PLAUČIŲ, INKSTŲ, 

REUMATIZMO, MOTERŲ 
PROSTATE

Ligų jau pagydoma be peilio— 
atsineškit šj skelbimą, arba rašy
kit nemokamai konsultacijai arba 
ekzaminacijai, kad rasti “kaip” 
galima išgydyti be skausmo- ar 
operacijos.

Daug turime įrodymų kaip gam
ta bendrai su medicinos specialis
tais pagydė, ^pamatykite. 16 metų 
pątyrimas.

Nėra prievartos bandyti, o per
sitikrinimo gydymas duodamas už 
$2.00. Jei negalite ateiti, rašykite, 
prisiųskit $1.00 pabandymui na
tūralių tokių gyduolių, kokias 
daugel atvėjuose vartojama.
Valandos: 2' iki 8 vak. Sekmadie

niais 11 iki 1 p. p.

DR. P. SCHYMAN 
1869 N. Damen Avė.

2-ras aukštas Chicago.^

NAMŲ SAVININKŲ AT YDAI 
Musų biuras suteiks patarimus na
mų savininkams reikale nesusiprati
mų su rendauninkais. Maža narine 
mokestis. Atdara kasdien nuo 8 vai. 
ryto iki 8 vai. vak. Šventadieniais 
nuo 10 ryto iki piet.

LANDLORDS* BUREAU OF 
CHICAGO, Inkorporuotas 
1642 West Division St.

Tel. Armitage 2951
į Mes esame jau -šiuo adresu virš

• 50 metų.

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

Pašauk mus dėl dykai apskai- 
tliavimų. 25 mėtai patyrįmo—• 
Blekorius ir Stogius.

Leonas Roofing Co. 
3750 Wallace Street 

TeL Boulevard 0250

COAL 
Anglys

Tabako Krautuves
Tobacco Stores

MAX KOHN. Turim Rusiškų, Tur
kiškų Tabakų ir < Cigarų Atkarpos.

1728 S. Halsted St., Canal 9845.

~ ■ - --------------- -------- r----- !-----
KAMBARYS ant rendos vyrams 

ar merginoms, vana fr visi pato
gumai, renda pigi. 8123 So. Union 
Avė., antros lubos iš užpakalio.

PARSIDUODA FORKLOZERIAI 
Marųuette Park keturflatis po 5 
kambarius, apšildomas, 4 karų mū
rinis garažas, graži vieta arti gat- 
vekarių ir parko. Kaina $12,500.

Dufletis murinus po 5 kamb. ap
šildomas, 2 karų garažas, arti gat- 
vekarių. Kaina $6,500.00.

2-flatis po 6 kamb. mūrinis, apšil
domas, bungalow stogas, 2 karų^ga- 
ražas, arti gatvekarių, arti parko. 
Kaina $8,000.00. '

6-flatis naujas namas kampinis, 
arti gatvekarių. Kaina $17,500.00.'*

Mūrinė bungalow, 5 kamb.. apšil
doma, 2 karų garažas, arti parko ir 
gatvekarių. Kaina $3,950.00.

2-flatis po 5 kamb.. pečiais Šildo
mas, cementuotas beismentas, arti 
gatvekarių. $5,500.00.

KAZYS URNIKIS 
4708 So. Western Avė,

Business Chances
Pardavimui Bizniai

kad ir 
knygos

ANGLYS! ' ANGLYS!
AUGŠTOS RUSIES NORTHERNRŪŠIES NORTHERN

ILLINOIS ANGLYS
Mine Run $5.75
Lump or. Egg—..........  6.00

‘ i ...................     4.75Screenings
Pašaukite diena ar naktį
Tęlefonas;MEDZIE 8882

’jf k £

Personai
Asmenų Ieško

INTELIGENTIŠKAI vaikinas no
ri susipažinti su rimta mergina ar 
našle vedybų tikslu. Rašykite, 1739 
So. Halsted St., Box 522.

ATSUPKITE Mr. John Pupnik 
savo drapapas, kurias palikote pas 
Li Kažlauškąs,. 8312 So. Union Avė. 
Jei neatsiimsite Cper 30 dienų: mes 
parduosime* >

Situation W ante d
Darbo Ieško

PUSES amžiaus žmogus ieško ja
nitoriaus darbo. Supranta visą na
mų pataisymą, paintuoti ir karpen- 
terio, Tel. Hemlock 0707. Klaus
kit Tony.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS 
(Shoemakeris). 
geras mokestis. 
Chicago.

batų taisytojas 
Atsišaukite greitai; 
5650 West 63rd PI

■ ■
iiW>* MM* .fe!

PARSIDUODA , labai pigiai čeve- 
rykų taisymo šapa — Gerai įtaisy
ta—Pelningas ir gerai išdirbtas biz
nis. 608 West 47th St.

PARDAVIMUI grosernė, gera vie
ta išdirba per ilgų laikų. Parduo
siu pigiai iš priežasties nelaimės.

3111 So. Halsted St.

PARSIDUODA tavernas, gera vie
ta, išdirbtas biznis, prieinamai, 5029 
South Racine Avenue.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė arba mainysiu ant mažo namo 
arba kitų ką. Pilnai įrengta — Pir
mas geras pasiulijimas nupirks.
2438 W. 4«th PI. Lafayette 5499

GERA PROGA
Pardavimui kriaučių šapa, biznis 

išdirbtas per kelis dešimts metų. Vi
sos mašinos ir įrankiai beveik nauji. 
Renda pigi. Kambariai gvventi.

3120 So. Halsted St.

PARDAVIMUI tavernas, labai pi
giai dėl platesnių informacijų kreip
kitės, 1605 Wesį 48rd St.

JEI
TURIT
KĄ PARDUOT

PAGARSINKIT 
NAUJIENOSE

JEI IEŠKOT
BARGENŲ

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

NELAUKIT
ILGAI

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

%


