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Austrijoje Uždarytas 
Heimwehras ifeiįįi&įįiš^^

Aerial view of Budapest Į
Ispanijos komitetas 

išsiskirstė nieko 
neveikęs

LOJALISTŲ Už 
ĖMIMAS OVIE 

DO BAIGTAS

Austrija panaikino !avo jice-kande™ vietos j«* vadovybės Visos šalies gink
luotoms jėgoms.

Tada kabinetas po visos nak
ties posėdžio uždarė heimweh- 
rą ir kitas privatines armijas, 
o kad jos nebandytų pasiprie
šinti valdžios patvarkymui, tai 
į Vienną sutraukė stiprias po
licijos ir kariuomenės jėgas.

Be ,to iŠ ministerių pareika
lauta atsižadėti bet kokios pri
klausomybės nuo partijų ir 
kad jie sudėtų ištikimybę vien 
kancleriui. Dėlei to turėjo re- 
zignuoti trys ministeriai, ku
rie atstovavo heimwehrą. Pas
kui jie sugryžo į kabinetą, bet 
jau kaipo atskiri asmenys, ne
surišti su jokia partija ir pri
klausantys vien tik nuo kanc
lerio Schuschniggo" ir tik jam 
atsakantys už savo veikimą.

(Heimwehr yra pasižymėjęs 
kruvinu pasmaugimu Viennos 
socialistinės valdžios ir suruo
štomis socialistų skerdynėmis. 
Kitą didelę privatinę armiją 
turėjo dr katalikai-klerikalai). 

f

visas privatines par 
tijų armijas

yvj. v 8

s
Kancleris Schuschnigg pasida- 

re tikru diktatorių, padarė 
ministerius atsakomingus tik 
jam ir uždarė fašistinį heim- 
wehrą.

VIENNA, spalio 11. — Pa
sinaudojęs iškilusiais fašisti
niame heimwehre kivirčiais už 
vadovybę tarp maj. Emil Fey 
ir princo von Starhemberg, 
kancleris <• Schuschnigg pasi
grobė visą valdžią į savo ran
kas, pasidarydamas tikruoju 
Austrijos diktatorium ir pa
leisdamas visas privatines ar
mijas^ jų tarpe ir ginkluotą 
fašistinį heimwehrą. Heimweh- 
ras pastaruoju laiku pasidarė 
gana karingas ir ėmė grūmo
ti 'maršavimu ant Viennos ir 
tas privertė valdžią veikti.

Schuschnigg dar bandė susi
taikinti su*fašistais, bet prin
cas von Starhemberg pareika-

Begent Nicholas Horthy
rchduke Otto

Premier Goemboes

Po premjero Gjoemboes mirties (paskutinis po dešinei) didkuni-BUDAPEŠTAS, Vengrija.— :
gaikščio Otto (viduryje) šansai grįžti j Vengrijos sostą žymiai padidėjo.

Francijos fašistai 
vėl puolė komunistų 

susirinĮpn)us
Laukiama didelių^riaušių Lo 

taringi joj, ' kur komunistai 
ruošia susirinkimus, kuriuos 
fašistai ruošiasi išardyti.

STRASBOURG, Franci joj, 
spalio 11. — Fašistų kursto
mi dešinieji ūkininkai ir kata
likai ruošiasi būriais pulti ko
munistų ruošiamus šiandie 
viešus susirinkimus Alsace-Lo- 
taringijoj, palei Vokietijos sie
ną.

Valdžia prisiuntė 6,000 gvar
diečių .padėti kariuomenei ir 
policijai išlaikyti tvarką iš Vo
kietijos atkariautose provinci
jose.

Vokietija irgi žymiai padi
dino pasienio sargybą, prisiųs- 
dama šieną saugoti savo “juod- 
marškinius” — Hitlerio gvar
diją.

.Vakar įvyko komunistų su
sirinkimas Metz mieste,, kurį 
puolė fašistai ir ūkininkai. Ki
lusiose muštynėse dešimt žmo
nių liko sužeista ir daug areš
tuota. šiandie turi įvykti dar 
daugiau susirinkimų, kurie ir
gi veikiausia baigsis kruvino
mis muštynėmis.

Komunistai norėjo išpradžių 
laikyti virš šimto susirinkimų, 
bet paskui nusileido iki 52. 
Tečiaus valdžia leido laikyti 
tik dešimtį susirinkiipų, bet ir 
tuos fašistai grūmoja išardy
ti..

Sfrasbourge liko ~ areštuoti 
du žmonės už suokalbiavimą 
nužudyti komunistų kalbėto
jus. - r

Tūkstančiai sukurstytų val-

stiečių renkasi įvairiose vieto
se, apsiginklavę šakėmis ir 
dalgėmis, ardyti komunistų su
sirinkimus.

Rimtų susikirtimų įvyko ir 
ziekuriuos^* kituose '' mieste* 
liuese, kur . valdžia buvo už
draudusi komunistų susirinki
mus, bet kuriuos ' komunistai 
vistiek bandė laikyti.

(Alsace-Lotaringi  j oj
riausia partija yra katalikų).

Gręsia valdžios krizis
PARYŽIUS, spalio 11.—Ko

munistai yra labai nepatenkin
ti Blum valdžios leidimu ko
munistams laikyti tik dešimtį 
susirnikimų Alsace-Lotaringi- 
joj ir yra pavojaus, kad jie 
gali bandyti parlamente nuver
sti valdžią.

Prezidentas Roose
veltas apgina Nau

jąją Dalybą
Jis saką, kad Naujoji Dalyba 
7 JšvedS^ukiiiJiikhs i& tfmrdo

‘ čia pinigai būvd* išleisti iš-* 
mintingai. "/L

stip-

Italija dideliu pa
skubumu ruošiasi 

karui
• Itali-RYMAS, spalio 11.

ja visu galimu paskubumu ruo
šiasi busiančiam Europos ka
rui. Karo laivynas skubiai di
dinamas. Statomi nauji karo 
laivai, taipjau didinamas ir ju
rininkų skaičius. Taipjau didė
lės sumos skiriamos statymui 
naujų aviacijos laukų ir sau
sumos apsaugos darbams.

Darbo valandos geležies lie- 
jiklose liko prailgintos nuo 40 
vai. iki 60 vai. j savaitę, Taip
jau tapo sudaryta kolonialė ar
mija. ir 30 batalionų juodmarŠ- 
kinių (fašistų) armija.

Mussolini skelbia, kad tai 
daroma dėlei pavojingos padė
ties visoje Europoje ir dėlei 
ginklavimosi kitų valstybių.

Padidėjo gyvulių sker- 
. dimas

CHICAGO. — Esančios po 
federaline priežiūra gyvulių 
skerdyklos rugsėjo mėn? pa
skerdė 1,071,569 “komercinius” 
gyvulius. Tokio didelio gyvulių

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

Dalinai apsiniaukę, biskį šil-’ skerdimo nebuvo jau nuo 1919 
Čiau. ' !m., išėmus pereitų metų spa-

Saulė teka x 6:58, leidžiasi lio mėn., kada buvo paskersti 
6:16. , 11,083,044 gyvuliai.

OMAHA, Neb., spalio 11.— 
Vakar vakare prezidentas Roo* 
seveltas pasakė čia vieną iš 
svarbiausių savo prakalbų ūki
ninkams, kurioj jis apgynė 
Naująją Dalybą, nurodydamas 
ką gero ji yra padariusi ųk> 
ninkams ir kaip ji ūkininkus 
išvedė iš skurdo, taip kad ūki
ninkai dabar gyvena daug ge
riau, negu gyveno keli metai 
atgal. Priminė ir šelpimą nu
kentėjusių nuo Sausros , ūki
ninkų ir kad tūli žmonės va
dina tai bereikalingu pinigų 
eikvojimu, Bet jis mano, kad 
tie pinigai šelpimui ūkininkų 
ir gelbėjimui ūkių liko išlei
sti išmintingai, atnešė didelę 
naudą ir žymiai pagerino bū
vį skurstančių ūkininkų.

Prezidentas., pasmerkė ir re- 
publikonų kandidatą, kuris vie
noj viėM^Alba Menaip, o -ki- 
toje vietoj kįtaip ir daro ne
galimus išpildyti prižadus.

Prezidentas Rooseveltas dėl 
nesubalansuoto, biudžeto.

, Kalbėdamas Iowa valstijoj iš 
vagono susirinkusiai prie trau
kinio miniai prezidentas Roo- 
seVeltas netiesioginiai ; atsakė 
ir į republikonų kandidato gub. 
LandonO pašigirimus, kad jis 
subalansuosiąs biudžetą, panai
kindamas valdžios išlaidumą.

“Taip, mes padarėm defici
tą”, Sakė prezidentas. “Bet pa
svarstykite šiuo budu: j eigų 
jus pasiskolindami $800 galėtu<- 
mėt padidinti savo metines pa
jamas $2,200, ar jus riesisko- 
lintuinėt tų pinigų? Tas ir bu
vo padaryta nacionalės vald
žios. Mes padidinomenaciona- 
lį deficitą $8,000,000,000 ir mes 
padidinome visos šalies paja
mas dvidešimt dvejais balio
nais dol. A

“Ir ši Iowa valstijos dalis 
Ijuvo paliesta sausros. Bet aš 
drystu manyti, kad jus dabar 
turite didesnes pajamas, nežiu-

LONDONAS, spalio 11. — 
Ispanijos neutraliteto komite
tas išsiskirstė nieko neveikęs 
dėl Rusijos kaltinimo apie fa
šistinių valstybių gelbėjimo Is
panijos sukilėliams, negi dėl 
naujų iškilusių kaltinimų.

Komitetas dagi nepaskyrė 
sekamo sisirinkimo. IŠ to 
sprendžiama, kad neutraliteto 
sutartis visai susmuko. Bet 
nemanoma, kad ir Rusija ga
lės pagelbėti Ispanijos lojalis- 
tams. Iškeliant kaltinimus jai 
veikiausia rūpėjo tik sukiršin
ti valstybes ir neleisti Angli
jai susiartinti su Vokietija, o 
ne pats gelbėjimas Ispanijos.

Lėktuvas atsimušė į 
kalną; 3 žmonės žuvo

CHICAGO. — Gautomis ži
niomis, Pan-American Airways 
lėktuvas atsidaužė į kalnų ne
toli Guatemala City, Guatema- 
la. Nelaimėj žuvo trys žmonės, 
visi trys amerikiečiai.

Sukilėliai skelbia išardę pasku
tinį Madrido geležinkeli

— ---- , ........ ..... yy... .-„i,, ri. n. ,

Pranašauja fašizmą 
Amerikoje

BOSTON,; Mass., spalio 11.
— Roger Babson, statistikas 
ir biznio eįęspęrtaš, kalbėda- 
masJj)^uto<. •sušaų^toj me
tinėj biznio konferencijioj, pa
reiškė, kad laike sekamos de
presijos Amerika gali pasida
ryti fašistinė šalis.

Esą yra galimybių, kad. be
siartinantys „\nacionaliai rinki-'leido atsišaukimą į Palestinos 
mai bus : paskutiniai rinkimai' arabus baigti kruviną genera- 
per ilgą laiką ir nežiūrint kų-’linį streiką, kuris tęsiasi jau 
ri partija juos laimes, ji ne-,174 dienos. ;

Proklamaciją pasirašė keturi' 
Arabijos karaliai ir prinčaij 
ragindami arabus paliauti ko
vą, kurioj žuvo jau 300 ara
bų, žydų ir anglų ir kuri pri
darė materialių nuostolių už 
$12,000,000. -

Po dviejų dienų tarimosi lo- 
kalis komitetas nutarė išpildy
ti karalių raginimą, parodymui 
jiems savo ištikimybės ir 
streikas galbūt bus atšauktas 
pirmadieny,, išvakarėse maho
metonų švenčių.

Arabų stręikas buvo pa
skelbtas protestui prieš žydų 
immigraciją ir žydų supirkinė
jimą arabų žemių.

Arabų sukilimas Pa
lestinoje galbūt 
greitai baigsis

Arabų karaliai ragina 'paliauti 

ralinis arabų streikas pales
tinoj veikiausia baigsis.

JERUZOLIMAS, spalio 11.— 
■ Arabų augštesnis komitetas iš-

ri partija juos laimės, 
laimės rinkimų iiž keturių mė
tį, nes ji pasidarys nepopulia- 
rė. Ir ji r galės išsilaikyti val
džioj tik vengdama bet kokių 
rinkimų įki 1940 m.

(Babson, kurio, spėjimai pir
miau pasižymėdavo rimtumu, 
per pastaruosius kelis metus 
ėmė šlubuoti. Kaip išrodo, yra 
labai šlubas ir šis jo pareiš
kimas) . , z

Lemke tik klap 
cinkas

COLUMBUS, O., spalio 11. 
— Kalbėdamas čia vidaus rei
kalų sekretorius Harold Ickes 
pareiškė,, kad fašistinės Union 
partijos išstatytas kandidatas 
Lemke yra tik paprastas “kun. 
Coughlin-Landdno klapčiukas”, 
išstatytas tik tam, kad padėti 
nugalėti prezidentą Roosevel-

x B;./ • , <' ■

Vakar čia kalbėjo ir repub- 
likonų kandidatas gub. Lam 
don, kaip paprastai atakuoda
mas Naująją Dalybą ir priža
dėdamas “geriau” “taupyti” že
mę ir pinigus.

LONDONAS, spalio 11. — 
Anglijos oro ministerija slap
ta statosi lėktuvą, kuris galė
siąs pakilti 54,000 pėdų (dau
giau 10 mylių) arba 5,000 pė
dų augščiau dabartinio rekor
do.

EAŲ CLAIRE, Wis., < spalio 
11. X Du žmonės liko užmuš
ti ir du sunkiai sužeisti jų au
tomobiliui įvažiavus į troką.

rint, sausros, negu 
1932 metais’?.

30 kareivių žuvo
BOGOTA, Colombia, sp. 11. 

— Tarp 30 ir 40 žmonių, dau
giausia kareivių, žuvo trauki
niui ties Alban nušokus nuo 
bėgių ir keliems vag0namį ap
sivertus. .<r i

Chinija 'švenčia sidab
rines‘respublikos su

kaktuves

MADRIDAS, spalio 11. — 
Madridas liko nudžiugintas ži
nių, kad narsiems Austrijos 
angliakasiams pasisekė išnai- 
kiųti paskutinę sukilusių faši
stų guštą ir pilnai užimti su
kilėlių tvirtovę Oviedo, šiauri
nėj Ispanijoj.

Valdžia Madride įsteigė tris 
mokyklas lavinimui ir paruo* 
Šimui karininkų vadovavimui 
lojalistų armijų. (

ta 
Paskutinis Madrido geležinke

lis esąs išardytas
BURGOS, spalio 11. — Su

kilėliai skelbia, kad jiems pa
sisekė perkirsti vieną geležin
kelį, o paskutinį geležinkelį iš 
Madrido išardė jų lakūnai nuo
latiniais geležinkelio bombar
davimais iš oro, taip kad Ma
dridas dabar neturys nė vieno 
geležinkelio susisiekimui su kit 
tomis Ispanijos dalimis ir da
bar esą nebegalima atgabenti 
į Madridą ir maisto. Visoje gi 
Madrido apielinkėje siaučia 
smarkus mušis.

Šiurpi žmogžudėste
KAUNAS. — Iš Kretingos 

jy$pešama, kad ten įvyko šiur
pi žmogžudystė.

Kurmaičių kaime, 
Kretingos, ūkininkė

netoli
Papįęnė

Amerika išleidžia 
svaigalams po $77.64 

į sekundą
-.........-.......

CHICAGO. ~ Apskaitoma, 
kad šiuo laiku Amerika išlei
džia svaiginamiems gėrimams 
po $77.64 į sekundą, arba po 
$6,708,000 į diėuą. ' x 
% Nuo prohibicijOs ' atšaukimo 
Amerikos gyventojams .svaiga
lams išleidę $8,000,000,000.

■■y——

Spalio 11

turėjote

Daranyi paskirtas Ven 
grijos premieru

BUDAPEST,
Agrikultūros ministeris Kolo- 
mon Daranyi liko paskirtas 
naujuoju Vengrijos premieru 
vieton pasimirusio Julius Goem- 
boes. .

' ; ': ’ ' ‘ Vii; . ' Z r - K U- > ' *

Premieras , jypoemboes, kuris 
pasimirė. prie& kelias, dienas 
Vokietijoj nuo paslaptingos li
gos, liko palaidotas su didelė
mis iškilmėmis dalyvaujant vi
sų Europos šalių diplomatams.

NANKING, spalio UI—W 
sipuošęs t vėliavomis 
švenčia 25 metų sukąkįuyes 
Chinijos respublikos. įiferhet 
Sukaktuvės buvo'švenčiamos su 
didesnėmis iškilmėmis ir la
biau pakilusiu upu, Chinijai 
pradėjus griežčiau priešintis 
grobikiškiems Japonijos reika
lavimams. <. Gyventoj ai tokiam 
valdžios nusistatymui pritaria 
ir labiau valdžią remia.

žinodamas, kas tatai 
nuomininkas garsiai 

einąs pranešti polici-

Kalėjimas už turėjimą 
komunistinės litera- 

turųs

Jv pažadino savo nuo- 
jis eitų pažiurę-: 

kas ten ‘ atsitiko.
Nuėjęs U Stvertą nuominin

kas atrado pkpiautą ūkininkės 
kiaulę, kurią ji penėjo parda
vimui, 
padarė, 
sušuko 
jai.

Išsigandę vagys tuo tarpu 
buvo pasislėpę už trobų. Kai 
nuomininkas grįžo atgal, jie 
užpuolė jį ir biauriai suskai
dė galvą. Nuomininkas krito 
vietoje negyvas. Policija šį įvy
kį aiškina.

NEW ORLĘANS, La., spalio 
Komunistų organizato-11. — Komunistų organizato

rius William G. Brinkley ir 
falifford Dana liko nuteisti ka
lėj iman kiekvienas po 25 die
nas ir užsimokėti po $25 pa
baudos vien tik užtai, kad jų 
namuose buvo rasta komunis
tinės literatūros.

MAYFIELD, Ky., spalio 11.
— Savo namuose nuo 
ligos pasimirė William 
Gregory, kongresmapas 
mo Kentucky distrikto.

inkstų 
Voris 

iš pir-

9 apkaltinti už suktybes

THIERS, Francijoj, sp. 11. 
—- 8,000 peilių, šaukštų ir ki
tų namų reikmenų darbininkų 
sustreikavo, reikalaudami 
lektyvio darbo kontrakto, 
buvo užėmę dirbtuves, bet 
liau jas evakavo. '

ko- v 
Jie 
vė-

FederalinisCHICAGO. 
grand jury apkaltino devynis 
žmones, kurie apgavingai vy
liojo iš žmonių pinigus, parda
vinėdami jiems aliejaus žemes 
vakarinėse valstijose, kurios 
priklauso valdžiai.

Jų suktos operacijos liko su
stabdytos kaip tik tuo laiku, 
kada jie ruošėsi savo “biznį” 
išplėsti, pasisamdant šimtus 
gabių pardavėjų. Nukentėję in- 
vestoriai yra daugiausia chica- 
giečiai, bet tie sukčiai veikė ir 
kitose centralinėse valstijose.

NEW YORK, spalio 11. — 
Dėl nežinomos priežasties me
sta dujų bomba išvarė iš Times 
aikštės teatro apie 400 žmo
nių. Bomba buvo tos rųšies, 
kokias naudoja tik policija.

ALBANY, N. Y., spalio 11. 
— Mrs. Blęecker, 75 m. naš
lė apsivedė su Bemard Silvo, 
48 m. Bet kada ji pirmą sykį 
vedėsi, tai ji buvo 16 m. am
žiaus, o Bleecker 48 m.-
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Skelbimai NaujienoseKORESPONDENCIJOS

B®

jog

CHICAGO 5 po pietų

Kiti Lietuviai Daktarai

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avenue

Laidotuvių Direktoriai

KITATAUČIAI

Cicero 5927

Garsmkites “N-nose

odors themaelves. 
and agreėable. It

.1 nau- 
dtokiua

’000"00
DOVANŲ!

R GRANACH 
ERNAYA

—• ąuartermaster’s depart- 
or has since grown mošt

the workefš of his paper, atid '6fe- 
pecially for the gopd of the people 
of Chicagoland, Bertie ought to be 
kept under strictest observation in 
some first class hospital until his 
vision approaches normai.

out of the lontroversy of craft vs. 
industrial unionism.

tr $1. Visi yąiRtiuln

Mes kai tik -ųžpirkome ■mil
žinišką Ėtekį geros

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4681 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Re*. 6515 So. Rockwell St.
Telephone: Republic 9723

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

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

WORLD PLAYHOUSE
410 S. Michigan—arti Van Buren 

Tęsiš nuo pietų iki nakties
. — 25c iki 2 po piet.

Paskutine savaite

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktj 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki &:30 v.^NedeL nuo 10 iki 12 a. m.

Bayer Tabletės 
Tirpsta veik Urnai
Tikro BAYER ASPI
RIN tablete ištirpsta 
per 2 sekundes ir pra-

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
v p Ofisas f ir Rezidencija,

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS .

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

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

Room 737
Vai. 9 ryte iki 5 vąl. vakarn.

Ofiso Tel. Central 4490

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street .

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

Šaunus t^ylis pdhų ’Hi^iže 35 
metų vedybinio gyvenimo su
kaktuvėms pagerbti. —- 1,700 
darbininkų paskelbė streiką.

TIKRAS 
GREIT VEIKIANTIS

BAYERASPIRiN
|C TABLETE

ta.Kas atsitiks sti'k 
lineje.. . atsit i k s ii 
jūsų skilvyj.

IEŠKOKITV^YER KRYŽIAUS 
■ * r ■> • /ndrhj-) ■.“<■•■>1

Hitler, • famous for 
moustache, enjoys

et Aspirin tablete j 
stiklinę vandens ir Įsai 
ji tik spėja pasiekti

THE WORLD AT 
AGLANCE

Valandos: 1—3. _ _
Office & residence 2519 W. 43rd SL 

Tel. Lafayette 8051
Valandos: 9—10 ryto, &—6 p. p. 

Kasdien, išskyrus seredą. 
Sekmadieni susitarus.

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
Nąmų telefonas Brunswick 0597

ką -nacionalč grandininė krautu
vių grupė dabar parduoda visur 
UŽ $2.59—Musų kainos vį 
nuo dabar Už galionų ;■

—visos spalvos flat ir gloss.
Aukščiau paminėta dovana bus 

išmokėta tam, kas galės jrpdyti, 
kad musų prirodymas neteįšiiigaš 1 
Didžiausi bankrūto mhlevų stako 

s dy lenai Chicago j e.
U, S. teismai ir apdraudos konV 
panijos yra musų reikmenų šal
tiniai. •
Langų Stiklai už Yi

Kainos
PAĮNTEXCHANGE 
1557 MIL WA U KEE AVĖ.

6836 SO. HALŠTĖD ST.
2274 ELŠTON AVENUE. ■ 

Skyrius, KENOSHĄ, WIS. 
Visi /telefonai ARMitage 1440. '

Inconsistent Adolph 
The WišdOm irt Labor 
“Bertie’

Adolph 
toothbrush 
femininė privilege of being both 
beautiful and inconsistent. Būt then 
what is the ūse of being Der Fuehr- 
er unless . one may do what any 
attractive woman does every day?

Schone Adolph wants big fam- 
ilies f oi* the fatbęrland. Yet. he not. 
only refuses to beget his share of 
pūre-blooded Tiietonš; he evėn re- 
jects for himself the trials and tri- 
bulations of wedded bliss. Perhaps 
he fears that a wife, not taken in 
hy hiV toothbrushed upper lip and 
his oratores voice, would refuse to 
“Heil Hitler” him.

This self-styled vicercfy of the old 
Teutonic gods iikewise insists that 
womąn’s sphere is bounded by the. 
thrėe K’s 
■Kirche 
churdh.) Būt when the light, femi- 
pine touch is needed in the decided- 
ly malė game of might politjcs, 
Adblph sends bis housėkeeping sister. 
to jugoslavia to woo back states- 
meh frightened by the sword-rattling 
of her b’rother. . ■

For the German people —* blind 
obedience to the -Nazi creed; for 
Hitler and his family — what best 
suits their needs and pleasųres.

Tel, Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

Vienos didelės dirbtuvės, A- 
merican Brass Co., darbininkai- 
skaičiuje 1,7.00 buvo paskelbę! 
streiką. Streiką skelbė todėl,

Mts. Anelia K. Jarusz 
Physical Therapy 

B d Midvyife
? 6630 S. Western.

' Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252 

Patarnauju prie 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu masąage 
electric t r e a t- 
ment ’ir magne- 
tjc/blanketš ąr tt. 
Moterims ir mer
ginoms pat a r i- 
mąi dovanai.

EŽERSKIS IR SŪNŪS
10734 S- Michigan' Avė. Tel. Pųllman 5703

The Illinois State Federation of 
Labor showe<^ wisdom in two. im- 
pbrtant things. It refused to split 
Over the ųueštion of indpštrial vs. 
crąft unionism, and it unanimously 
endorsed Itodsevelt for re-election.

While much of the New Deal la
bor legislation has been destroyed 
by a reactionary supreme court, 
Roosevelt has proved himself more 
jfriendly to working people than any, 
president since Wilson.

•Landon, on the other hand, can’t 
live down his evil-smellihg labor 
record in Kapsas. To break a strike 
in the coal minės of his statė, he 
called out the national guard. jIn

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS, .

Gerai lietuviams žinomas per 35 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

• Ofisas ir Laboratori
1034 W. 18th St., netoli Morgan St.

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

Tel. Canal 3110

Dvigubas Cellophanc 0?<j 
Golds suvymoji^s sulaiko 
sausrą, drėgidįj, dulkes ir 
kiekvieną kitą ciguretu prie?

Drąsiai galima sakyti, 
ne vienas musų kolonijoje 
ra. tiek daug vęikęs ir dalyya? 
vęs lietuviškame judėjime, kaip 
p. C. K. Braze. Tai senas vęi-> 
kojas veteranas, kuris per dau
gelį metų augino SLA, dirbo 
socialistų judėjime, platino.. 
“Naujienas” ir apskritai dirbo, 
kultūros srityje. Tur būt, mu
sų kolonijoje nebuvo nė vieno 
svarbesnio ir kilnesnio sųmąny-, 
mo, kad p. Braze jį nebūtų pa-, 
rėmęs. ,

P-ia Braze irgi neatsiliko Yiuo 
savo draugo. Augindama didelę 
šeimą, ji negalėjo aktyviai v|-į 
sur dalyvauti. Tačiau visokiems! 
naudingiems sumanymams ji’ 
visada pritarė ir stengėsi sąvp 
vyrui priduoti energijos, kai ta
sai visuomenišką darbą bedirb-, 
damas pradėjo pavargti. ■-

Ponai Braze dabar džiaugia
si užauginę didelę šeimą. Tos; 
šeimos nariai yra pusėtinai pra
siplatinę. Variausias sūnūs gy
vena t Hawajų salose, kur uni
versitete dirba atsakingą $arfoą. 
Be to, jis yra žymus rašytojas 
ir poetas. Kitas sūnūs yra ju
rininkas ir turi progos po pla
tųjį pasaulį pasivažinėti.

Viena duktė gyvena Florido
je, o trečias sūnūs mieste 
Rockford, Ilk, praktikuoja me
diciną. Kenoshoje taip pat^yra 
pusėtina tos šeimos atstovybė: 
trys sūnus ir viena duktė. Jie 
visi jau augina savo šeimas, 
išėmus vieną.

Musų veikėjas F.^Jankauskas 
jau seniai rengėsi kokiu nors 
budu pagerbti .ponus Braze. O 
šiuo kartu kaip tik pasitaikė 
ir gera proga. P-o Jankausko 
sumanymui pritarė J. Martin ir, 
F. Povilanskis. Jie tad pasirū
pino sukviesti draugus, pąžįs-. 
tarnus ir pritarėjus, kurių susi
rinko apie 2C0. Tas gausingas 
svečių būrys smagiai linksmi
nosi iki vėlumos.

šaunios vakarienės pagamini
mu rūpinosi ponios T. Balčai- 
tienė, Butvinskienė ir Šuįskie-, 
nė. P-lės T. Balčaitis ir A. -Po- 
vilanskas patarnavo prie stalų, 
žinoma, negalima nepaminėti 
J. Kasparo, J. Bučnio, L. šuls- 
kio ir J. Butvinskio, kurie sten
gėsi visais budais susirinkusius 
svečius patenkinti aprūpindami 
juos gėrimais. Tuo pačiu metu 
jie palaikė tvarką prie ;durų. 
Jie daug prisidėjo prie to, kad 
vakaras buvo sėkmingas.

Vakarienės metu buvo pasa
kytą daug kalbų. Visi kalbėto
jai nuoširdžiai linkėjo jubilia
tams ilgiausių metų ir geriau
sio pasisekimo.

Kadangi užimtų labai daug 
vietos, kad butų galima suminė
ti visus svečius, kurie dalyvavo 
šiame pokylyje, tai pažymėsiu 
tik tuos, kurie buvo atvykę iš 
tolimesnių ar artimesnių kolqni-: 
jų. Iš Chicagcs buvo atvykę po
nai Tipšai; iš Cicero p-ia Kava
liauskienė su dukrele; iš Ra-; 
cine M. Jociai, Gruzdžiai ir p-ia 
Daukšienė su • dukrele. Iš Vieti
nių, galima sakyti, dalyvavo 
visi pažangieji.

Jubiliatams atminimui buvo 
įteikta dovana: elektrikidis šal
dytuvas.

šttiking ągainst the Lord of San 
Šiiųeon, as Ma city helplesš in the 
gtip ,oi :«ommunis(ni.”

Bertie’s pręšęnt eye trouble is an 
intensiiication of a sharp attack 
in the spTįhg of 1934, whęn to his 
red-sęeing orbs, the entire campus 
of the Ųniversity. of Chicago was 
shrouded in a bloody mist. So Se
vere is this latest attack on the 
colonel’s eyęs that his physicians 
■fear for his sight.

For the gopd of himself and of

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street 'Phones Boulevard 51208^841*5

— Kinder, Kuechė, and.
(children, kitchen, and

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai

Superior 9454 ar Central 7464

Rez. 6609 SO. ĄRTES1AN AVĖ. 
Tel. Prospect 3403

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai.: nuo 2 iki 4 v.1 p. p. ir nuo 7 
iki 9 v. vak. Trečiadieniais ir Sek

madieniais susitarus.
OFISAS

3156 West 59th St
- Tel. Hemlock 5998.

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
Rez. TeL Drexel 9191 

DR. A. A. ROTU 
•Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir Visų 
chroniškų ligų.

Ofisas 6850 Stony Island Ąve. 
Valandos: 2—4, 7—9 vaL vak. Neda

liomis ir t^entadienlais 10—12 
dienų.

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

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo' 10 iki 12
Rez. Telephone PLAZA 2409

Pon ų Tafel kūdikis, kuris gimė su tokiais i 
defektais, jog buvo reikalinga daryti operacija, kad jo gyvas- 

z ' f

tį išgelbėtų. Operacija buyo padaryta, bet kūdikis vis dėlto mi-

NiežSjlmo, Iftbėnmų 'tr Dedervinė— 
^palengvinft skausmus ntio 

Bufivelnlna irltaeiją nuo Eczėtnoe. spuo- 
m Ir panašių odos nesveikumų Per^iJfi 
n^etus -Žemo vartojamas ir giriamas 
milijonų kaipo švariis ir saugus vais
tas prašalinimui Odos imitacijų. 'Užgir- 
taaz-Odod Housėkeeping ‘ęųreąu. No. 
4874. 35c, 6Oo. ir $1. Visi vąistinin- 

•k»1 uMalko

P • tiUt Muk kM. U.». ral. o*. ■' ų

Smarkus ištrynimas — 
malonumas ir palengvini

mas kuomet muskulai 
geliami.

PAIN-EXPELLER 
žinomas lietuvių šeimoms 

. jau per tris gentkartes. .

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas^
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 

’trtimparęgystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimais daromas su 
elektra, phrodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama j 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12 V. dieną.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akipių. Kainos pigiau 
kaip 'pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

UETUVIAI

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

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė. 

arti 47th Street 
Valandos -nuo 0 iki 8 vakaro.

Seredoj pagkk sutarti.

Cicero Phone Cicero 2109

rų Bayer daiktu, negalvojant apie; 
kainas!

Padarykit tai specialiai, jei norit 
greitos pągelbos nuo galvos skaudė
jimo, neūritis ar neuralgijos skaus
mų. Pamatykit paveikąlą ir atsi
minkit kad BAYER ASPIRIN veikia 
gfeitai.

Klauskit pilnu vardu — BAYER 
ASPIRIN—ne “aspirin” vardu.

Pirkit kai bus reikalinga skubi pa
galba tuoj.

IKė UŽTU-ZINĄ
2 pilpi 
tpziriai
Tikrumpje ' 
1c TablStė. ' ;

Dr. Charles Sega!
OFISAS.

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880.

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Vedą bylas visuose tėišmuoše 
Bridgeporto ofisas:

3241 S. Halsted St. Tel. Ca’lumet 7262
Ofiso vai. dienomis nuo 1 iki 5 vai.

jpp piet. Vakarais^ nūo 7 iki 9 
Rezidencija:

3407 Lowe Avė. Tel Yards 2510

Spalio 3 d. German American 
Hbme svetainėn didelis būrys 
draugų susirinko pagęrbti po
nus Braze (Bfaževičius) jų 35 
metų vedybinio gyvenimo su
kaktuvių proga.

DR. A. J. MANIKAS
PHYSICIAN-SURGEON 

Office 4070 Archer Avenue 
Tel. Virginią 1116. 

:30 p. p.

Boulevard 4Q89

J. F. R ADŽI US
668 WeSt JStręet Phone Canal 6174

kelis kartus įspėta, jog gali su- 
ailaųkti nem&lonumų, bet ne- 
kreipe dėmesio. Tur būt, manė, 
jog tai Šposai. Tačiau šį kartą 
ji apsiriko. Po trijų dienų strei
ko Viši darbiuinkai įsirašė į 
uniją, išeinąs vieną. Tasai me
tė darbą, ^bet į uniją atsisakė 
įsirašyti. Toks jo pasielgimas 
atrodo ganą įtartinas. Kai ku
rie spėja, jog Čia butą ir kom
panijos šnipų. Bet kai darbi
ninkai veikią vieningai, tai vi
sus kliūtys yra nugalimos. .

Tenka su pasididžiavimu pą- 
sakyti, jog darbipįnkų susior- 
^anįzavimo atžvilgiu jnusų 
"miestas labai pakilo. Ne tik vi
sose didesnėse dirbtuvėse dar- 
binįpkai yra šimtą nuošimčių 
organizuoti ir priklauso vienai 
ar kitai unijai, bet ir krautuvių 
darbininkai jau bųriąsi į uni- 
įąs. J’o dėka darbo sąlygos liko 
žymiai pagerintos. Krautuvės 
šiokiai^ vakarais jau uždaromos 
6 vai. vakaro, o šeštadieniais 
yra laikomos iki septintos va
landos. Tuo tarpu pirma krau
tuvės dažnai užsidarydavo tik 
apie pusiaunaktį. —H. L.

A split in the ranks of lakoti 
means a victory for labor-s 
mies. ; ! •;

Labai Skubiai Pagelbai Pirkit 
Tikrą Bayer Aspirin

Dabar jus galit gauti tikro BAYER 
ASPIRIN tabletę už lc bile kokioj 
vaistinėje.

Du pilni tuzinai plokščioj dėžutėj

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ m NAKTJ 
YARds 1741—1742 
^.F.EUDEIKLS

K. P. GIMUS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kamb. 1481-1434—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—8323 So. Halsted Si. 

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

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais^— 
< pagal sutarties.

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
Vai., Nedėliomis nuo 10 iki 12 

■ 3343 South Halsted St.
Tel. Bpiilevard 1401

ir itiiii... v i.a tiiifl "i .ufa-arr-t............ ui

Wicl)ita, he sent infantry, cavalry, 
and artillery units of the statė mi- 
litia against a peąceful Strike of 
6,000 reįief workers. Failing to give 
the women and children o'f Hansas “Bertie0 McCormick, publisher of1 
a minimum wage law, Landon has the Chicago Tribūne, is štili seeing 
also failed to work for deceriit, . things under the bėd. He either wpn 
modem labor stapdardš. Overwhelm- his title of “colonel” in the Jewish 
ingly against him arė the labor o r- artillery 
ganizations of his otfn statė. | ment —

By advising William; Green of heavy and fea!rful, ąs ?nen do with
the A. F. of L. and John L. Lewis 'advancing years and mental stag-
of the C. I. O. to kiss and make nation.
up, the Illinois State Federatipn of For he is at his old game of
Labor pointed the only sensible way playing hide-and-seek with spooky 

creatures of his ęwn creation. In 
this he resembles the Old maid who 
always peers neryously under the 
bed befbre retiring, and who both 
fe»rs and hopes to see a Ruddy 
Vallee hiding thbre.'

Latest sppoks to( fgreet the "co- 
lonel’s” red-hazed i!Vision are the 

If senate Pf the United States in tįie 
the kng Wte gbvžn, ;pf the Hussian 

would cheka, and the invėstigątjhg com- 
____ Į mission of that august body armed, 

havp* g’ood to ibe teeth with; riflės, revolvęrs, 
theįr , jtiacl)ine guMl^rtie’sj dįsęh'se, 

r f0 v/hidh' al^ays^ mpkęs,$iią see ted, 
also causes him to višion Šeattle,

are

Phone Canal 6122
DR.S.BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandos: nuo 1—$ ir 7—8 
Seredomis ir nedėk pagal sutarti 

Rez. 6631 So. Caltfornia Avenue 
Telefonas Republic 7868

[ A. MASALSKIS .
8307 Litucmca Avepue Phone Boulevard 4189

S.t   '.r-..r ,,,,,, »,m-„ i.į..„i . —u. . —  ■ ■ - • ■ ■ . . .„

■-- A POTUŠ 
1410 'South '4Dth durt

.Bosses Won’t 
Hire People with 
flalitosis (brej^h)
People whp jet and hoW io&s 

keep their breath agreeable

inth the best to 'choosb Irom these days, em- 
’ "tolovera favor the person who is most attrac- 

Itikfe. In buširi&fe fife ii tho sočiai v>orld» 
’ halitoslp .(unptsaąapt breath) is considered the 

worat of faulta. '
UhfortunatęĮy everybodv ouffers Irom thitf 

■■ dffetarfve cotidition at some time or other— 
.many more regularly than they ,thi.»k. Fermęn- 

; ltawtx:ot^wm tAitiaėB dkipped by the tboth 
' brush Is the cause <)f mpst cases. Decaying 

teeth and ioor digeetion aUb ėatise oddrij.
The ųuick, pleasant way to improve your 

breath is to useListerine.tne ųuick deodorant, 
, livery motping ancLeverv night.

Ltiterfae ha.'ts fennentatlon, a mSjor sauso 
of odors.ąnd overcųm 
Your breath Ttecomės 
-w«n not offend others.

If you value your job and your friends, ūse

Don’t offend others * Check
halitosis with LISTERINE

Failure to stand together is the 
greatest weakness of working people 
the world over. By splitting the 
labor front, Hitler and his nazls 
ground Germany under their. iron 
heel. Mussolini grabbęd povver in i 
Italy when labor *was disunited 
Spain’s popular front had held, 
present liberal government 
not now be fighting its Verdhn

If Green and LevHš ] 
horse sense, they,-wi.il Ratflh VP 
ųuarrel, and stand shoulde 
shoulder . tp fektend labor unionism, 
and also to elect political officials 'vhere a ,few newspaper lųen 
genuinely interested ’ in the welfare 
of the working people,

S. C. LACHAVICZ •
42-44 East 108th St. Tel. PullniiiĮi 1270 arbn Gana! 2515

, ; t; S. P. MAŽEIKA ' •
#319 Lituanick Aienufe Phone Yards 1188
4.1. cy,' Įiiir-itni..... .. i ,i i - į ; - -

Vi-ijpiOviiTO .....
4092 Archer Avenue / Phone Lafayette 8572

Ofiso Tel. Rez. Tel.
Englewood 7151 Radcliffe 1191

DR. G. J. TARULIS 
PIRMAS LIETUVIŠKAS 

OSTEOPATHIC PHYSICIAN IR 
OHSTETRICIAN

OFISAS:
6331 SOUTH HALSTED STREET 
Valandos: nuo 10 v,

ir nuo 7 iki 9 vai. vakaro.

ADVOKATAI

■ ’ S.M.SKUDAS
718 :WeSt 18th StfeH 1 ' Phone Monroe 8877
................... ....................... .. ..........................; —........................................................

IACHAWICZ ir WNI 
2314 Wėst 23rd Place Phones Čąnai 2511 

......... tl. 1,111, j..Ni ■ „■! ■.■urįr'rfiĮr'U,!,, ;

< i. i J. F. EUDEIKIS 
4605-07 S. Ileiinitage Avenue Phones Yards 1741-1742 
Brighton'Pafk Skyrius, 4447 S. Fairfield, Laf. 0727

'■ 'jZ 1 t ' 7Mį¥ .'.’.b'!.. *»V- , •* ». -y-'-'. * •

Njiraai' CMcagoš, Oi0e$QS Lietu vi ų 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

AMBULANCE PATĄĘNAViMĄS D1EKA IR NAKTJ. 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

' . - ■■■ ............ ■■ .■ . -----------—

AKĮ SPECIALISTAI;
DR. G. SERNER

LIETUVIS OPTOMETRISTAS 
Tel. Yards 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofisaš ir Akinių Dirbtuvė .

756 West 35th St. 
kampas Halsted St.

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

kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

• Ofiso Tel. Boulevard 5913
DR. BERTASH
756 West 35th St

Čor. of 35th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:30-8:30, 

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

Tel. Kenwood 5107
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B. K. ALGIMANTAS

(Musų specialaus korespondento Lietuvoję)

John Pavelka

Antanas Baronas.

gyve

nevy

Nuteisti lietuviai

Miršta daug lietuvių

nuo

Lietuvių tragedija Brazilijoj,

policijos

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

liamanių tukimui.

Iš Pietų Amerikos 
LietuviųGy vėnimo

čiaus 
sprus

žurnalas 
žurnalas

3.65
4.00
4.15
4.25
8.25
8.15

kiek-
Nėra

NATHAN
KANTER

Tono
$4.25
4.40 
4.75 
5.15
5.75
5.75
5.75
4.75 
6.00 
5.25 
4.90 
4.95
7.15

visus
O pa-

$7.50 
7.75 
8.50 
9.251 ',

10.50
10.50
10.50

8.45 
11.00

9.20 
8.75 
8.85

13.25
5.75 
4.50
6.25 
7.00 
7.25 
7.45
5.76 
6.50

Visiems Didelis, Pasirinkimas 
Gerų Rudeninių Čeverykų

pasikorė 
amžiaus, 
5 maža-

anarchistas, aferistas

Visiems yra ži 
elitas’ 
kalbo

sumanė išleist valsty- 
redaktoriumi 

šalčius.

ten, kur mėsų į Stalų su 
karučiais veža.

žinias 
tuo- 

vokiečių oku- 
Bet Aukš- 

’ dėl to, kad

kur gi viskam, o šiuo 
Urugvajaus lietuvių te
rasti išeitis ?

“Sunkiuose atsitikimuose at
siranda taip vadinamas “artis
tas”, kuris iškraipo sąnarius, 
kaulus ir žmogus lieka amžinu 
invalidu”.

‘Naujoji Lietuva 
Paragvajuje.

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

Nė laiko, nė pinigo ir nė 
pastangų nepaisoma, saugo- 
jant neįkainuojamų Old 
Golds Cigaretų labiau-sti- 
švelnintų šviežumų.

WCFL. 970 k. žymus radiO programas kožną nedėldienj 5 vai. vak, 
dalyvaujant Budrik Orkestrai ir Makalams.

VISUOMET ŽEMOS KAINOS 
X-RAY

Vai.: 8:30 iki 8:30 v. vak.
TEL. HARRISON 0751

Argentinos Respublikos pre
zidentas, Dr. A. P.? Justo, ne
seniai kėlė .rautų savo reziden
cijoje, kur dalyvavo visas di
plomatinis korpusas. Kada 
atėjo Lietuvos ministeris p. J. 
Aukštuolių, svečius sutinkan
tis jaunas vyras pasveikino:

— Labų dieną pone ministe-

Lietuvių Kalba Argentinos 
prezidento rųmuose.

Lietuvio boksininko triumfas 
Paragvajuje.

J/4 Tono
$2.40

2.45
2.65
2.85

į- j’ ’ „
3.15
3.15
3.15
2.65
3.25
2.90
2.70
2.75

S

3.85

________  2.10
■ ■ - 2.25

________  2.35
■ ..... 2.40

„j ____ ’ 1.85
Stambios- 1.80

O Lietuvos Atstovybės žmo
nės,- matydami- kad* klerikalai 
su fašistais surijo 300,000 litų, 
bet tos rūšies spauda nei eik
votų lėšų, nei šelpėjų nepatei
sino, 
binį laikraštį 
bus rašytojas Matas 
Leis V. V. S-gos ar kitos or 
ganizacijos 
parama, 
eina

WASHERS
ApeK Skalbykla dideles 

mieros už

LA MORĄ, CHACO. — šio
je kolonijoje kas met šven
čiama liepos devintoji. Daro
ma balius. Gyvendamas ža- 
liąjame čako pragare skaitau 
A. L. Balsą ir nors. mintimis 
dalyvauju tose draugiškose va
karienėse, kurių paveikslus 
randu atspausdintus. čia ba- 
liavojame be stalų, be lėkščių, 
be kėdžių ir be šakučių...

Nors jau du metai čia vei
kia pradinė mokykla, bet tik 
dabar įvyko jos atidarymas, 
prie kurio suruošimo prisidėjo 
vietiniai kaudyžiai. Iš vakaro 
dirbtinos perkūnijos pagelba 
(bombų sprogdinimu) buvo su
šaukti « vatos sodytojai ir kiti 
vietos gyventojai. Atėjau ir 
aš, jųsų korespondentas. Už
kandome esados, pagėrėme vy
no, kas myli, pašoko po atviru 
dangum. Ant rytojaus vėl dirb
tinas perkūnas sušaukė 
Dalyvavo 700 žmonių.

PARLOR SETS
Gražus Parlor Setai padaryti parduoti už 

$ioo.ooi po $39b5q ir 49.50

Brazilijoje išėjo rimtas lie
tuvių žurnalas “Rytas”, kinį 
redaguoja Storpirštis, o leidžia 
Lietuvių Meno Mėgėjų Ratelis 
Sao Paulo mieste 
pažangios minties. 
“Viltis 
populiarus.

O Argentinoje pasirodė du 
ir žada pasirodyt dar du lie
tuvių fabrikos laikraščiai. Vie
nas besiverčiantis gydymu po
pas S. š. išleido “žmonių Svei
katą”, kur apie reumatizmą sa-

“LietUvių Aidas Brazilijoje” 
rašo, kad Sao Paulo lietuvis 
Sejonas, už nušovimą savo 
žmonos lovoj rasto Pauliuko- 
nio gavo 9 metus kalėjimo.

Urugvajiške “Naujloji Ban
ga” praneša, kad! lietuvaitė 
Stefanija Juškienė nuteista ka
lėti iki gyvos galvos. Ji su 
savo meilužiu Sovieraku daly
vavo savo vyro nužudyme.

A. ZALECKIS ir J. MARTIN, Sav.

3337 So. Halsted Street

jalicke 
kuo kaltas rusas ar ispanas, 
kad jis nemoka lietuviškai, 
taipgi nėra kaltas lenkas dar
bininkas, kad imperialistai su 
Želigovskio avantiūra užgro
bė musų Vilnių.

# Lietuvybės reikia reikalauti 
ae iš svetimtaučių, bet iš nu- 
tautėjusių musų viršūnių, iš 
smetonėlės’ tai bus daug dau
giau logikos 
aoma, kad musuose 
didžiumoje svetimomis 
mis kalba...

žodžiai tautininkas ir kata 
likas gal kai kam yra senti
mentalus, bet nėra nuoseklu iš 
jų daryti visam pradžią ir pa
baigą. žygiavimas mažam ra
te greitai smulkina žmogaus 
sielą, kartais net iki gražiau
sių jausmų ir norų kupina.

Būdami lietuviai lietuviais, 
žengkime į kitus, populįarėki- 
mel. Darykime žavėtinos įta
kos į kitataučius, bet ne ver
giškai kopijuokime Berlyno ar 
Romos politiką, . persis tapyda
mi save ignorantiškais Stul
pais.

Tai 
atveju 
atrui,

TAKSAI EXTRA 
1 

Tonas
$ 8.00

8.25 
9.00 
9.75

> •'
11.00
11,00
11.00

9.00
11.50

9.70
9.25
9.40

13.75
6.25
5.00
6.75 .

. 7.50
7.75
7.95 
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

9.45
9.00
9.10

13.50 
6.00 
4.75
6.50
7.25
7.50
7.70
5.90
5.65

Nauji lietuviški laikraščiai 
Pietų Amerikoje ir “subol- 
ševikėjęs0 Lietuvos minis
teris.

Honth HalHted Street 
Telefonai VAROS 0801 

DI8TRIBUT0RI8

Lietuviai jau ne juokais su
sirūpino kolonizavimosi darbu 
Pietų Amerikoje. “Argentinos 
Lietuvių Balse” buvo labai pla
čiai gvildentas kolonizacijos 
darbo klausimas- Argentinos 
Rio Negro teritorijoje. Brazi
lijoje “Grūdo” bendrovė ruo-

, “Lietuvių Aidas Bražilijo 
je” rašo, kad rugpiučio 3 d. Š 
m. ‘Sao Paulo mieste 
Jonas Kujavas, 35 m. 
palikdamas žmon^ ir 
mečius našlaičius.

Ten pat politinės 
tapo areštuotas ir bus ištrem
tas lietuvis Malvinas Kinas, 
kaltinamas komunistiniame 
veikime.

Rugpiučio 25 d., 1936 
Buenos Aires mieste mirė 
džiovos ligos Jonas Kilius 
m. amžiaus, Pandėlio vals
čiaus. Paliko žmoną. Savo
sutaupąs visuomet siuntė Lie
tuvon, kur jam brolis nupirko 
gerą ūkį. Buvo susįprątęs vy
ras.

Liepos 27 d. mirė Marija Le- 
vandauskaitė - ž|deltevičienė, 
29 m. amžiaus, paeinanti iš 
Kalvarijos. Paliko vyrą ir po
rą kūdikių.

Tą patį mėnesį mirė Anas
tazija Rudokaitė - Grigaliūnie
nė, 33 m. • amžiads. Paliko 
vyrą ir 2 našlaičius. Paėjo 
nuo Jūžintų. Taipgi liepos mė
nesyje mirė Juozas^ Bartuška, 
kalvariškis, anksčiau gyvenę 
Baltimore, Md.

ACCORDIONS 
Akkordionai- 120 balsų su pilnu 

kursu lekcijų po 

*95.00

“Argentinos Lietuvių Balso” 
Redakcija gavo Paragvajaus 
sostinės, Asunciono, laikraščio 
“Mundo Deportivo’\ (Sporto 
Pasaulis) kelis numerius, ku
riuose ištisi puslapiai pašven
čiami aprašymui apie jauną 
lietuvį boksininką Joną Vasi- 
nauską, nugalėjusį Paragva
jaus bokso čempioną Eliodoro 
Maiz ir kitus boksininkus.

Plačiausia apie musų tautie
tį rašoma to laikraščio laidose 
iš liepos 31, rugpiučio 3 ir 7 
dienų šių metų. Laikraštis pa
puoštas Vasinausko paveikslu 
ir visur vadinamas^ lietuviu.

Pats Jonas < Vasinauskas 
mums prisiuntė didelį “Gran 
Match de Box” plakatą, kuria
me išspausdinta • geležinė f igu- 
ra lietuvio Jono Vasinausko, 
kaipo geriausio Paragvajaus 
boksininko/

Urugvajaus lietuviai 
nimo ritmo verčiami; vietoj ne- 
stųvi: nors lėtai, bet evoliuci- 
juojam. Kaip kitose srityse, 
taip ir teatro srityje einama 
per lėtais žingsniais, nepersi- 
skiriama su ištižimu. Dažnai 
visiškai be reikalo šaukiame 
“didžiUokimės”, o kada priva
lėtume platesniam pasauliui 
užsirekomenduoti save kad ir 
musų tautos meno žvaikžde- 
mįs, didžiuma < musų “garsia
kalbių” tautiškai tyli...

Svarbiausia Urugvajaus lie
tuvių teatro liguistumo prieža
stis —mažutėlis musų inteli
gentijos universalumas ir su 
negeistinu raugu maišomas pa
triotizmo supratimas. Visi ži
no kad turėjome daug teatra
liškų, trupių: Urugvajaus lie
tuvių teatrą^ vieno ir kito te
atrą, bet aktingiau veikiantis 
liko tik Liaudies teatras. O ant 
anų aukuro vienas užkrovė 
sausų Žagarė, gi kitas padegė 
ir taip jie supleškėjo, primin
dami aktingą; kovą už siunčia
mas iš Lietuvos, visokiomis 
priedangomis^., pašalpas politi
kai. - žinoma, uždirbo tas, ku
ris padegė...

Musų krautuvėj visada gali rasti 
sau tinkamus, stiprius, gražius ir 
nebrangiomis kainomis čeverykus, 
vyrai, berniukai, moterys, mergai- 
įtes ir vaikai. Dabar pirkdami su
taupysite nuo $1.00 iki $1.50.

UNIVERSAL SHOE STORE Nūnū-BiSh 
•/IrM, judzicnzcL 
Oxįoul^. .fOr men

Vieton parodžius savo meu 
ną ir kultūrą svetimtaučiams, 
tai musų parengimuose tūlas 
pamatęs rusą tuoj šaukia: Ru
ski, kalbėk lietuviškai; arba: 

atiduok Vilnių, Bet

Pasirodo, kad Argentinos 
Respublikos prezidento reži- 
dencijoje jau seniai darbuoja- 
si vienas žemaitis.

Šia proga tenka pažymėti, 
kad Buenos Aires mieste yra 
lietuvių tarnautojų Švedijos, 
Urugvajaus, Paragvajaus, A- 
merikos J. V.' ir kitų valsty
bių atstovų rezidencijose. Visur 
lietuviai turi labai gerą vardą.

vardu ir DULRO 
Bent ,tokie gandai 

kuriuos patvirtina kleri- 
spaudos puolimas šal- 
ir Atstovybės, nes iš- 
pašalpos iš klebono ran-

Vienok reikia manyti, kad 
pavadinus “Nauja Lietuva' \ 
“Batikoje” ir kiti Lietuvos 
išeiviai apsčiai apsigyventų. 
Juodinant šį klausimą spaudoj 
musų žmonės greičiau įsikurtų 
ir greičiau pasiektų materialio 
gerbūvio. Reikia daug kant
rybės, pasirįžimo ir ištvermės. 
Baltarankiams apie žemdirbys
tę nereikia svajoti, nes kepti 
karveliai niekur nekrinta.

To paties meisterio ir būrelį 
rusų baltgvardiečius atstovau
jančių latvių pastangomis bu
vo išleistas tokis laikraštis, 
kokio dar nei Nortų lietuviai 
neiškepė. Tai “Lietuva -Eesti 
— Latvija” Puslapiai 4, kalbos 
trys, faktų iškraipymų ir ko
rektūros klaidų milijonas, o 
numeris vienas.

Grupė žmonių, nežinančių 
kokie gardus pyragai laikraš
tį leisti, pasivadino “Talkos” 
bendrove ir žada tuoj išleist 
savaitraštį “Momentas”. Tik 
kad jis vieno numerio pasiro- 
dimo momentu ir nepasibaig-

Degtinė... Gerkit
KENTUCKY YEARLING

VIENŲ'METU SENUMU.

...6' John Pavelka
CHICAGO

kuris nuo gėrimą pakvaišo ir 
nužudė savo penkiolikos metų 
amžiaus dukterį. Jis gavo 99 
metus kalėjimo./

Kadangi Lietuvos Atstovy
bė nenori duot daugiau lėšų 
kriminališkai eikvoti, • tat kle
rikalų ir vadinamų tautininkų 
spauda puola ministerį Joną 
Aukštuolį visu fanatiškumu. 
Kauno atšauktas kupigas Ja- 
nilionis nevažiuoja Kaunan, 
bet po senovei smalą verda. 
Naudodamasis tuo, kad Aukš 
tuolis ne katalikų tikybos, sa
vo “švyturyje” kalnus ant jo 
varčia, mušdamas į davatkų 
katalikiškus jausmus. O to 
mušimo gilumoje slepiasi vien 
kunigo tikslas savo darbelius 
užmaskuoti.

Net Clevelando . “Dirvoj” 
7-IX-36, tarp kitų nesšmonių 
rašoma:

“Tautininkai ir katalikai la
bai pasipiktino, kuomet Lietu
vos Ministeris J. Aukštuolis 
pradėjo palaikyti artimus ry
šius su socialistais; jie pasiun
tė Lietuvos vyriausybei net 
prašymą, tokį vienpusišką mi
nisterį atšaukti. Jį įtaria net 
bolševikavime”.

Didesnės nesąmonės ir būti 
negali. Aukštuolis yra žino
mas savo patriotiškumu dar 
nuo prieškarinių laikų. Dar 
Chikagiškei “Lietuvai” jis ra
šinėjo straipsnius iš Švedijos 
apie Lietuvą, gaudamas 
iš dabartinio prezidento, 
met gyvenusio 
puotoj Lietuvoj, 
tuolis “negeras 
stengiasi sulaikyti tą niekuo 
nepateisinamą- Lietuvos Vals-

BEDROOM SETS
5 šm, bedroom setai po ~ 50 ir *59.50 
Angliniai ir aliejiniai pečiai po $ 19.50 ir po 

*49.50 prie oil burner duodama 50 gal. oil dykai

Veikime 
tik kultūringai, ir„ taktiškai, 
Nekalbėkite menkniekių ir ne
rašykite “tautiškuose” laikraš
čiuose apie tai, kad tas ir tas 
gyvena “bedieviškai”, be baž
nyčios pągelbos vaikus gimdo, 
anas 
ir kitokius ausį rėžiančius žo
džius nelinksnįuokitę. Juk nie 
kas neužginčys, kad Jautiškų 
teatrų jau buvo, daug teatrų, 
tik vargas tame, kad jie sude
gė, o kurie gyvuoja 
kušiai, šabloniškai gyvuoja

“Dešinieji” ir kairieji 
vienas ftdff būti — “aš’ 
kalbos apie suvedimą į krūvą, 
bet lai nemaišo politiką su me
nu, tuomet šioje srityje ne
bus taip tvanku.

“A.L^B.” — J. Lazdauskas

Urugvajaus Lietuvių 
Teatrai.

Kainos srall pasikeisti be įspėjimo 
TUOJ APMOKANT — 
POCAHONTAS ANGLYS
Mine Run, 65% Stambios ---------

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

Lump ar Egrg- ___________
COKSAI—KOPPERS Alt SOLY A Y 
Pečiaus Koksai -----------------------

Nut Koksai _----------- -----------
Pea Koksai----------------------

Petroleum Carbon Štili Run ------
Petroleum Carbon Lump, Egrg------
MILLERS CREBK LUMP _______
MILLERS CREBK, EGG--------------
BLACK B AND LUMP___________
KIETOS ANGLYS-—ANTHRACITE 
Chestnut (Pennsylvania) _______
Eastern Kentucky Screenings ____
Illinois Screenlnars--------------------
FRANKLYN COUNTY ANGLYS 
Mine Run — Stambios ________

Plautos Nut—3x2 __________
r . Emt —:---- .-------------------------

Lump i----------------------------
WILMINGTON Egr. 4x2 Valytos . 
JVLMINGTON Mine Run — £ —

JOS. F. BUDRIK, Ine
3417 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 4705

Dabar Kalima šauti kai minimam taverna.

MUTUAL LIQUOR CO. 
4707 . -
Visi 

VIENINTELIS

tarnavo du padavėjai: šakė
mis priverčia asados į karutį, 
atveža kur didesnis būrelis 
žmonių stovi, patiesia druski
nį maišelį, išverčia ir labai pra
šome! Valome. Stambus dva
rininkai, atvykę su klumpėmis 
bei liuksusiniuose automobi
liuose, trinasi prie darbininkų 
ir kalbina savo kosečioms. Mą- 
terys stovi toliau, tik retkar
čiais prieina prie savo vyrų ir 
nušluosto jų taukuotas lupas. 
Nusigėrusius paguldome ant 
žaliuojančių žolių patalo, c 
triukšmaujahčius policistas nu
veda miškan ir už kojos pri
rakina prie stulpo ar medžio. 
Buvo daug juoko, kada vienas 
išsipagiriojęs išsirovė stulpą ir 
užsidėjęs jį .ant pečių vėl atė
jo gerti. Kada visi išsiskirstė
me, atbėgo indėpų vaikai ir į 
maišus krovėsi jaučių kaulus, 
prie kurių dar (buvo po poi*ą 
kilų mėsos jiems ir šunims. 
Kitą metą vėl bus tokis tradi
cinis piknikąs ir draugiška va
karienė”.
“A. L. B

senesnis, bet ne toks šiasi steigti lietuviškas žemės 
ūkio kolonijas Brazilijoj, šal
čius organizuoja pirmą koloni
ją Bolivijoj.

O Paragvajaus kolonijoje 
“Baltica” 1935 pietuose buvo 
gautas Lietuvos U. R. Min. 
raštas per Paragvajaus garbės 
konsulą Kaune, kuriuo klau
siama, ar “Balticos” kolonis
tai sutinka, kad jon apsigy- 
vent važiuotų Lietuvos katali
kai ir kad jos vardas butų pa
keistas, pavadinant “Naujoji 
Lietuva”. Mes kolonistai su-I 
tikome, nes sentikių mažai te
pasilieka, jei neskaityt ukrai
niečių, kurių kaiminystėje la
bai skaitlingai apsigyvena.

Rėmęs musų koloniją Para
gvajaus prezidentas pakeistas 
o pirmininkas Bulyginas šie
met išvykęs į Asuncioną kolo
nijos reikalais pasimirė. Taigi 
šis klausimas liko kaboti ore.

COAUCOKE
3719 5. KEDZIE AVENUE 
GUAČANTEED COAL

PHONE LAFAYETTE 3244
BONDED VVEIGHT

wn,W.«V (S
Y8AP OLO

VVOOD UOAL
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Užsakymo .kainai
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Metams ____ t......... ................ $8.00
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Dviem mėnesiams_____ _____ 1.50
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uždare, ;io kad Jie' iįęgaięiįjf gaty<ŠBeflr WšQse .yietosb,1 
agituoti, pasislėpę ypo kitokiais Uždraudė
viešus iriitingus. Jeigu protaujančioji višubihėhė 
laikytųsi ramiai, tai visą savo energiją valdžia galėtų 
ątfctėipti prieš fašistus, Mipo nelegalę organizaciją, ir 
juos visai išnaikinti. . į

Bet komunistai sako, 'ne : mes nenorime ?raniUi j sė-f 
dėti ; mes turime mitinguoti. Jr 'agituoti, mes ^kitaip teįr 
minios apie musį ^partiją iužttijrš ** iir fašistai ?p#imp- 
viršų. “Mes reikalaujame susirinkimų laisvės !7 ' 71

-Šitokia ;savo Ifaktikaj : '
’to, ;kąd Francuzijoje -išnyks .;vį$0s įldišVęs. JNės Jie įap-' 
sunkina valdžiai kovą prieš fašistus ir stato ją į tokių 
padėtį, kad Ji gali būt priversta į pašįtr^ktį. tb. 
kaip tik ir trokšta.

’■ ii 1 ..."I1 "> l>

Užtiko fašistiška armiją?
Netikėtai tapo atidengta Amerikoje militarinio po

būdžio organizacija, kurią jos vadai, gal būt,-norėjo pa
daryti fašizmo armija. Jos vardas — “Veteranų Atsar
gos Korpusas” (Veteran reserve corps). Sakoma, kad ji 
turinti jau 830,000 narių, nors tik kelios savaitės kai ji 
esanti įsteigta. Jos tikslas esąs kovoti prieš “raudonąjį 
pavojų” ir prieš žydus. •

Du “atsargos korpuso” vadai, Hubert W. Eldred ir 
William L. Mattor, yra .federalinės valdžios tarnauto
jai. Pirmąsias yra Jungtinių Valstijų iždo departamento 
valdininkas, ąntrasis —- WPA viršininkas New Yorko 
distrikte Manhattan. Valdžia/ patyrusi apie tų dviejų 
valdininkų .veikimą “atsargos korpuse”, juodu laikiniai 
suspendavo ir pradėjo tyrinėjimą.

Taip ’Eldred, kaip ir Mattor ginasi neturį nieko 
bendro su politika ir antisemitizmui nępritarią. Orga
nizuodami buvusius kareivius į atsargos korpusą, juodu 
norėję tiktai padidinti karines krašto jėgas. Jų planas 
buvęs, surinkti atsargos /kareivius i vieną organizaciją 
ir ^paskui ją sujungti su reguliarine armija, šituo tiks
lu jie ketinę įteikti kongresui sumanymą pakeisti kraš- 
to apsaugos įstatymą.

Bet jeigu jie prade j o, tokį darbą, pasislėpę nuo val
džios, tai matyt, -kad jų siekimai nėra toki -nekalti, kaįp 
jie sako.

Komunistę skandalinimas Franci joje
Jau trečiu kartu FrancuZijos komunistai susiker

ta su valdžia “liaudies fronto”, kurio jie patys yra ma
riai. Vienas susikirtimas buvo dėl Ispanijos, antras dėl 
franką nuvertinimo, trečias ;dėl viešų .mitingų uždrau
dimo. Kiekvieną 'kartą komunistai, galų galę, ^nusileido1 
valdžiai, bet Ši,tię konfliktai iššaukia daug1 nerimo Pran
cūzijoje ir kelia visuomenėje abejonę dėl valdžios pa
stovumo.

Treciasis susikirtimas,’ kaip aukščiaus paminėta, 
buvo dėl susirinkimų. Kada fašistai Francijoje įpradėjo 
kelti riaušes, rengdami demonstracijas ir masinius tirii- 
tingus, :tai valdžia laikinai viešas sueigas uždraudė. (Bet 
komunistai nutarė *to 'draudimo nepaisyti -ir paskelbę, 
kad Elzaso ir Lotaringijos provincijose (kurios po (pa
saulio karo buvo-atimtos Vokietijai) jie .surengs, perei
tą šeštadienį ?ir sekmadienį, 127 masinius mitingus.

Kai valdžia šitam komunistų sumąnymUHgriežtai 
pasipriešino, -tai Jie ęutiko, vietoje 127 ^mitingų, laikyti 
52. Bet valdžia ^pareikalavo, kad mitingų -nebūtų dau- 

'giau, kaip 1Q. iKomunistai užsispyrė nepasiduoti ir ėmė 
savo spaudoje valdžią atakuoti, /kaltindami jją -nusigan
dus fašistų ^grasinimų ir suvaržius piliečių laisvę. Galų 
gale, Ikai Valgia tvirtai pareiškė, 'kad Ji neleis komuiiųh 
tams llaikyti -mitingus, .išimant dešimtį nurodytų vietų, 
ir įsakė -polirijai šitą .patvarkymą įvykinti, tai komunis
tai nusilenkė. K . <

Komunistai Čia kelia klausimą apie “susirinkimų; 
laisvę” (nors komunistų valdomojo Rusijoje tos laisvės 
nėra nė šešėlio!), bet jie visai nepaiso aplinkybių. Fran- 
euzija šiandie pergyvena labai neramius laikus. Peliti
nės aistros yra -taip įkaitusios, kad Paryžiaus ir kitų 
miestų gatvėse jau ne kartą įvyko kruvinų susirėmimų 
tarpe priešingų piliečių grupių ir 'tarpe /piliečių ir poli
cijos. Tokiu laiku valdžia yra priversta daryti ką galė
dama apsaugoti tvatką. Niekas valdžios taip nediskre
dituoja, kaip jos nesugebėjimas užtikrinti saugumą 
žmonėms ir palaikyti normalų judėjimą krašto cėntttm- 
se. ’

NAUJIENOS,.Chicago,Ill. .  —R— 
są Mžėlįi. ’Bėt, girdi, premje
ras Frančišco > Largo Caballero 
vistiek ■ nesąs žmoniškesnis Už 
fašistų vadą Francisco .Franco, 
ir. sako:

“Šioje,kruvinoje dviejų Is
panijos ideologijų kovoj e vel
tui ieškotume žmoniškumo. 
Pagaliau ir butų keista, jeigu 

i vieni kitus .glostytų. Ypač is- 
^Sahąi.”
:;Kad . Ispanijos pilietiniame 

kare daug, žiaurumo, to niekas 
nebando nuneigti. “Naujienose“ 
pe, kartą b.uvo ąpie tąi ; rašyta.' 
Bet kam reikėjo .Tysliavai pri
kaišioti /žiaurumus tik respubli- 
kęs .Šalininkams ir <Ugi pačiai 
valdžiai. '

. Ąpie Caballero žiaurumą tik
rų ?žinių iki šiol nebuvo. Dau
giausia pranešimų ,ąpie žiauru
mus tbuvo kaip tik per pirmuo
sius .du karo mėnesiu, -kuomėt 
.valdžia. buvo Menų .liberalų ran
kose.

Bet kad yra dabai ; žiaurus 
sukilėlių vadai, > apie tai faktų 
buvo paskelbta -nemažai. -‘Pa-i 
vyzdžiui, tūkstančių žmonių iš
skerdimas po j Badajoz miesto 
■phėihimo, bulių kautynių areno
je. Tai'buvo po ^sukilėlių perga
lės, taigi'negalima sakyti, kad 
fašistai tenai veikė iš desperė-! 
eijos. !Be - to, -reikia neužmiršti, 
kad fašistų vadai yra pašisam-; 
dę maurus,' kuriems bėra bran^ 
gu nei ■ ispanų gyvastys, nei Jų 
žemė. Nors Amerikos laikraš
čiai bendrai daugiau pritaria 
sukilėliams, negu Ispanijos liau
džiai (kadangi Ispanijoje Ame-, 
rikos kapitalistai yra įdėję ne
mažai kapitalų ir jų simpatijos, 
linksta į turtingųjų 'Ispanijos 
klasių pusę), bet i.j ie dėj o savo 
korespondentų pranešimus, 'ku
riuose buvo nurodyta, j ogei vie
na iš maurų atlyginimo sąlygų 
yra ta, iltad jieriis, paėmus 
miestą, butų dėidžiąm'k plėšti.

:a. komunistai gali privesti

s
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Nors didžiųjų -pasaulio yąlS“ 
tybių valiutos (pinigai) jau y ta 
nuimtos nuo auksinio pagrindo 
ir nupigintos, Jbet Lietuvos val
džia ir emisijos bankas nutarė 
lito : vertės nemažinti. Rugsėjo 
28 d. “-Elta” paskelbė tokią ži
nią:

‘^Ryšium su prancūzų fran- 
-ko ir kai kurių kitų aukso 
valiutų nuvertinimu, <mUms 
teko patirti, \kad Lietuvos, 
tvyriausybė • ir Lietuvos ban
ko vadovybė, kaip anksčiau 
taip dabar, yra griežtai nii- 
sistačiusios kitų kraštų pa
vyzdžiu nesekti ir lito vertės 
nemažinti. Lietuvos vyriausy
bė • ir Lietuvos bankas dabar
tiniu metu taip pat turi pą- 
1 kankamai priemonių lito auk
so vertės pastovumui išlai
kyti ir galimai spekuliacijai 
kelią užkirsti.” ?

---------- -j-------- i
KODĖL LITAS ‘NENUVERSI-i 

J namas- • į

riatisybės ir iĮJėtdvos 
vadovybės pareikštas lito pa- 
stovuipo išlilikyhias yra Ąe 
tik galimas, bet jr vienintei 
liai ekonomiškai prasmingas 
esmęje sveiko Lietuvos ūkio 

. finaAsų . politikos pasireiŠkLl 
mas.” ,

.Brangus ,pinigai daugiausia 
kenkia tūo, kad .jie trukdo eks
portą. 'Bet Lietuvos eksportas; 
ir prie dabartines lito vertės 
sparčiai. kyla., Per‘rpirmą pusme
tį šiemet jisai pakilo 24 nuo-> 
šimčiais, tuo jarpu kai Suomi
jos eksportas pakilo Z.2 nuo
šimčiais, ’ Latvi j os 17 %, Švedi
jos 15%, Vokietijos 14%, Bel
gijos 12%, o kitų šalių dar 
mažiau. b J

Bet vistiek yra . abejotina, ar 
Lietuva gerai daro, palikdama 
pilną lito vertę, kuomet savo 
valiutas nuvertino 
Amerika, „Francija, Italija 
bevėik visos .kitos Šalys.

Angliją,

įBANDO PASITAISYTI

Rugsėjo 29 d. ‘fL. -'Aidas”

Reakcijos palajkytojai
Todėl vokiečių užsimojimas 

neva gintis prieš kėsinimąsi 
Europoje karu įvesti arba tikJ 
riau tarus primesti naujovišką 
visuomenės santvarką yra gry
na nesąmonė. Vokiečiams visai 
nėra reikalo dėl Šito militarinti 
višą tautą. Bet jie tai daro vi
sai ne dėl šito. Jų [troškimas 
Europoje įgyvendinti žiaurią 
reakciją ir sustiprinti stam
biosios rburžuazįjos .padėtį. Jų 
notas užrobti .svetimus -kraštus 
įr juos visais budais išnaudoti, 
Todėl jie i ir sako - savo tautai—į 
jus pašaukti kitus valdyti. KL 
taip -tarus, mes rbevaldydami 
svetimus tuksim, mes vokiečiai 
gerai {gyvensim. Šitie obalsiai 
vokiečių . smulkiai -alkanai bur- 
žuazįjav tinka, pamažu į jų įta
iką >įsitraukia: ir dalis (vokiškų 
darbininkų. - .

štai dėlko Vokiečiai taip stip
riai dabar remia ^Ispanijos su
kilusius reakčiniiikus. Kartu *U 
Italija jiems šiUčia fenais gink
lus ir visokiais ;kitais budais 
juos palaiko. Tik vieną reikia 
turėti galvoje, kad Ispanijos 
vyriausybės šalininkais ir išti
kimais pasiliko visas oro laivy
nas. Veik tvisi lakūnai palaiko 
ispanų liaudies frontą, taigi iš 
kiir dabar taip staiga pas' ispa-: 
jių Nukilusius .generolus atsira
do net dešimtys geriausios .kon
strukcijos oHaiVių ir net sun
kiųjų bonibąnešitį. Didelės ka
riuomenės dalys,'bent dauguma 
eilinių kareivių taip pat palaiko 
liaudies frontą, taiiš ‘ kur ge
nerolų vedamoje arini jo j prieš 
respublikos šaliiiirikus atsirado 
tokia (gausybė .ginklų 'ir neb ze
nitinių patrankų1? Tai vis Ita
lijos ir Vokietijos darbas. Šios 
dvi valstybės :dkbar Europoje 
ginkluoją visur reakciją.

Ispanijos sukilimas ir 
Europos reakcija

Bet jie ne vien, tik šituo bu- 
dii 'teima Ispanijos sukilusius 
prieš teisėtą vyriausybę gene
rolus. Visa reakcinė spauda yra 
įkinkyta ir ji kaip įmanydama 
šmeižia, .smerkia respublikos, 
gynėjus. Rašo apie neva jų ne
išpasakytus žiaurumus, buk jie 
jau Visus vienuolius, kunigus 
yra išžudę. Išeitų, kad liaudies 
'fronto šalininkai Vien tik sker
dynėmis ir turto naikinimu Užn 
siima. Jš tikrųjų jau taįp nėra, 
štai kiek kartų buvo rašyta, 
kad Madrido vyskupas sudegin
tas, o paskui kuriam laikui pra
slinkus net ta pati . reakcinė 
spauda skelbia, kad pas Madri
do vyskupą padaryta,krata. Na, 
reikia manyti, kad pas nužudy
tus1 vyskupus nebūtų reikalo da
ryti kratos...

Madride ir kituose respubli
kos teisėta valdžia valdomuose 
miestuose joks .turtas nėra 
akies plotu ^naikinamas, štai 
fabrikai kaip veikė taip įr te
beveikia. Kas gi turi valdyti 
tas dirbtuves, kurių savininkai 
yra sukilėlių generolų tarpe, 
arba kurių savininkai pabėgo į 
Užsienį, ‘šiokį .turtą valdo dar
bininkų sudarytos tarybos. Aiš
ku, kad ne dėlto 4ią .vyriausy
bę giną darbininkai, kad. ji pa
skui tiems savinibkams, kurie 
respublikos pavojui iškilus tąpo 
.dezertyrais, tą turtą atgal grą
žintų! šito „niekas negali laukti. 
Jei sunkiu metu darbdaviams 
patiems jų .turtas tapo .nemie
las, tai yra kas dabar tą turtą 
gali ,ir jau moka Valdyti!

šitų .pabėgusiu magnatų-didL 
kų'_ rūmuose dabar įsigyvendino 
liaudies milicija, arba įtaisytos 
ligonines ir, aišku, tuose rū
muose ne dėlto .įsikūrė respub
likos gynėjai, tol paskui Vėl 
tiems krašto 'išdavikams tuos 
rumus atgal .grąžintų. Jr ko- 
respondentaį, sąžiningi stebėto-

• . (I .

jąi tvirtinte tvirtina, kad visi 
šitie rumąį, kuriuose dabar įsi
kūrė ligoninės, arba kitos res- 
.publikos įstaigos labai .gražiai 
yra.užlaikomi..Joks tenais isto
rinės vertės turtas nėra naiki
namas. .Matę, net. stebisi, kad, 
girdi, nuplyšę, sudriskę milici-

Jie 
Šmeižk, provo- 

kai ką laimėsi. Tai jų

Pirmadienis, spalių 12, 193(5 

ninkai nedrįsta pasiimti iš tų 
pabėgusių -magnatų paliktas 
drapanas. Visa tai saugojama,, 
laikoma, bet aišku, kad ne tam, 
kad paskui tie didikai ?grįžę ga
lėtų džiaugtis viską tvarkoje 
radę ir vėl galėtų ruošti kitą 
sukilimą.

Sako, ispanų respUDlikos gy
nėjai, liaudies fronto šalininkai 
daug daugiau rodo išminties 
negu anuomet nišų .bolševikai, 
kurie be atodairos viską naiki
no. Esą, Ispanijoje šito visai 
nėra pastebiama.

Prisiminimas iš vokiečių
■J Okupacijos

BetgiEuropos reakcinė spau
da visokias, pamazgas pilte pila 
ant respublikos ir teisėtos vy
riausybės gynėjų galvos. Taip, 
šita spauda žino, ,ką daro, 
geri meistrai, 
kudk 
darbas.

jdomu, kad Lietuvos spaudo
je, ir .jau galimos dėti įtik vien- 
šališkos iš Ispanijos žinios. Lyg 
atrodytų, !kad dabarties valsty
bės vairuotojai šitiems sukilė
liams (pritartų. : Rodos, valsty
biška, grynai valstybiška iš
mintis turėtų čia paimti viršų, 
jau visai nepaisant j politines 
pažiūras. Ispanijoje reakcijos 
įsigalėjimas aiškiai stiprina Eu
ropoje Vokietijos užsienio poli
tikos-kursą. O juk vokiečių . įsi
galėjimas lygiai nieko nežada 
nei lietuvių tautai, kaipo tokiai, 
nei Lietuvos valstybei.

Prūsų (Lietuvoje vokiškas hit- 
krizmas beveik visai priveikė 
bet j kokį tenais lietuvišką dar
bą. <Lietuvių kalba pasiliko tik 
siauroje, tintimeje šeimos apy
vokoje. -Niekas negali Tilžėje, 
Įsrutėje -.viešai kalbėti -lietuviš
kai, rnęs -gali tuoj būti . apkultas. 
Baugiau kaip aštuoniasdešimt 
lietuvių sėdi vokiečių kalėji
muose beveik vien tik dėlto, kad 
jie drįso-1 save lietuviais .vadin
tis/ Prisiminkim vokiečių oku
pacijos laiką. <Juk visose mo
kyklose jie tuoj įvedė privalo
mai mokytis .vokiečių kalbos. 
Mokytojais buvo tik ‘tie skiria
mi, kas mokėjo .vokiškai kalbė
ti.

O -tai buvo anuomet, kuomet 
vokiečiams karo metu (prieš ru
sus dar’buvo šiokio tokio poli
tiško išskaičiavimo lietuvių ju
dėjimas .palaikyti, taigi ir tuo
met jau jie pradėjo planingą 
vokietinimo darbą ir, be to, vi
sur, kur tik galėjo, lietuvius 
stumte stūmė iš geresnių ūkiš
kų pozicijų. Jau 'buvo net ruo
šiama plati lLietuvos koloniza
cija. Tai kas gi butų dabar, jei 
vokiečiai Lietuvoje įsigalėtų? 
šiurpu daros apie tai pamanius. 
O vienok yra tokių trumpare
gių, kurie šito nenori suprasti. 
Besivaduodami savo politiško
mis simpatijomis, jie praranda 
valstybišką reikalo supratimą.

"Para ,Bolium.

Ty$liava bando atitaisyti sa
vo šališkus priekaištus Ispani
jos respublikos gynėjams dėl 
J ų “barbarizmo”. Jisai dabąr 
pripažjšta, kad Jr inkilėliai nė* 
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Europos Žandaras
(Tęsinys)

•Ne veltui Įokie -žodžiai Įtaįp 
tiurma-kalėjimas4jržandarmerija 
•yra vokiškos kilmės. Žandarme
rijos ^žodžio iąvOka ’Prancužijo^ 
je' anuomet visai tuhėjo kitos 
prasmės. Tai buvo revoliucijų^ 
metu žaliosios armijos;pavadi
nimas, kitaip tarus kaimiečių^ 
sudaryti savo apsigynimo reiJ 
kalais buvo vadinama žalią ar
mija. šitą ;žodį vėliau j pasisavi
no vokiečiai ir .jam suteikė Vi- 

: ^sai -kitos prasmės, būtent, tuo 
ržodžįu -jie .pavadino politinę (po
liciją .žandarmerija ir $itąs tžb- 
dis dabar prigijęs ;yfą Mišoje 
Europoje, kur ^litinė policija 
vadinama ^andarmėfiją. TiUr- 
ma-kaięjimas .įr taip pat pąs 
d^elį/ 'tautų rtMip 'vadinama, 

ttai lyta ?gi?ynai svokttbs 
kilmės Juodis. ;Kaįp ir .daugelis 
biurokratinių ^įstaigų pavadini^ 
mas Irgi paimtas iš vokiško 
leksikono. Taigi :ši senoji tVb^ 
kiečių militaristinė dvasia vėl 
dabar atgyja :ir /daug bjaures
nėje formoje pi dabar gyveilH 
nie pradeda reikštis.

/Kas .4* vokiečius įgalina Šitą 
j’ų kratĮiM^fišką dvašią atgąi-' 
^iriti. Tvirtina,^^fkad ttąi SSSR.5 
Bet itąi vyra miėkiis ttaui^yti/ 
•SSSR ^tikriausiai mičko nenori 
diiltį, arba kam j nors kąrą 
skelbti, nes Jie pas save d&ug

■ mųMb^^IdsųSMiri whių bėdų ir jpagalįaų 
įtiekjpas sąve‘turi visokio lku-; 
’rybinio datbo Jr visokio n|įįi 
judinto žemėje ųr .ąnt .■žetbčs 
turto, kad jiems tikriausia y’tię- 
ra Jokio "boro J ^et "kokius ika-' 
nis įsileisti. Jau tai net pajštte- 
biattfa, ^kad įr'Tolimųjų -Rytą 
politikoje.‘■Kiek čia jie yra &į 
darę Japonams , .visokių nuolai
dų, kad Jau, .todos, savigarba, 
valstybinė; savigarba įturėtų 
juos vefšti imtis savo ;garbę jap-J 
ginti ginklo, o betgi Jie šito Hk|( 
šiol nėra darę. Be rto, marksiz^ 
mozddktrinos jiSpažintojąi įrra 

^Šiomis Nusistatę -beteku-

Lietuvos valdžia nutarė nesek-’ 
rti iFranęijos, tHoJandijos, Švei
carijos, Latvijos ?įr .kitų šalių 
pavyzdžiu ir ilito vertės nema
žinti. Kauno oficiozas rašo: ‘

“Ar yra materialinių ir lę-, 
galinių ’ priėmdhiia, ,0 ?Svar- 

1 blausia (ar -yra finansiškai 
. ekonomines prasmes litą pa
stovų laikyti? :

“Dėl -priemonių — tąi ją 
netrūksta. Lietuvos banko 
aukso Tondas yra rtiek didelis? 
kbip ėdar riiekąd. Spėriai 'įves^ 
ta devizų prekybos kontrolė 
> jos 'aparatas yra,pakanka-; 
mai lankstus’ įr įsįdifbę inie-į 
ku nepagrįstai vidaus. spėkų-;4 
liacijki kėliUi užkirsti. TJžSįe^ 
ninės arba tarptautihės spe
kuliacijos mums aplamai nė
ra ko bijoti dėl tos ihetikos; 
priežasties, kad mes neturi
me nė vieno valstybinio po-> 
pieriaus, (kuris tiktų būtį 
tarptautinės Spekuliacijos ob
jektu ’ir kurio kursą išlaiky
ti mums; reikėtų rūpintis.
* ^Kainos ^yra pradėjusios 
kįltį, ;ir musų kainų tvarky
tojui tenka rūpintis ne/kąi-‘ 
nų pastoVumą išlaikyti, >beti 
.jų nepagrįstą ;kilimą'ttram-; 

, dyti. Pastebima Ir darbo al
gos kilimo tendenciją. .Net 
įemės i likio ypįc® ktą MainbSiį 
kurias Rikėje w|
•bartiniu>mėtu laisVoįė: riraco4

Tai žino labai gerai fašistai, todėl visur, kur įjie 
kovoja prieš demokratinę valdžią, jie pirmiausia sten
giasi .pakenkti jos autoritetui, keldami viešose vietose 
suirutę. 'Šitą taktiką vartojo MussoMnio juodmarškiniai 
Italijoje, ir ją .taip >pat per mėtų metus vartojo Hitlerio 
rudosios gaujos Vokietijoje. Dabar jFrancuzijos fašistų 

. vadas De la Rocąue bando irgi eiti tuo keliu.
/ , Šitokiose aplinkybėse, rodos, turėtų būti aišku kiek
vienam fašizmo' priešui, kad reikia stengtis neduoti pro- 
-gos -fašistams “triukšmauti. ^Valdžia Jų organizaciją jau

ika -nustatytą /minįtaaiių kai- 
. iV vV W i. _ - • / .m' ■ •

tebetarnavo, taip ir 
gaus tarnauti reikalingam 
importui bei «kitiępis būti
niems 1 užsienio mokėjimams.

Taigi, šiomis aplinkybėmis 
Jokius ekonominės baudos *iš; 
lito nuvertipimb negalėtų bu
itį, o suirutės iir naujų sjJtĮiį 
•kimų iškiltų nemaža. Raga
niau jr Valstybes .ižddi, &ai 
biudžetas subalansuojamas

Į - ’ ' ■ ' - ' ■ ’ i

^paprastomis pajamomis arba' 
ankštesnių metų biudžetų li

nkučiais, nėra reikalo vartoti 
rizikingų ir abejotinų prįę-‘ 

unonių? «
...................................  . f

,x

riai valstybei varu primesti sa
vo vidaus tvarką. (Kiekviena 
tauta yra verta tokios tvarkos, 
kokia j j i; pas save turi. Niekas 
aukščiau savo ausų iššokti: ne
gali! , ’

-Santvarka

Kiekvieną tauta ar valstybe 
privalo pati susikurti pas> save 
tokią tvarką, kokią Ji pajėgia 
palaikyti. Sudaryta viena ar 
kita visuomeiiĮnio gyvenimu 
santvarka fąi, nėra vien tik iš-" 
orinė dekoracija, išorinis padą-' 
rrąs, tai yra ir vidujinis -žmo
nių reikalas. Protu ir savo dva
sios būsena turi gyventojai su
prasti ką jie daro ir ko jie sie- 

,rkia< Marksizmas tai yra {pamo
kytų žmonių •reikalas. Jis frię 
Menfik karais (ir revoliucijomis 
atriekiamas, bet čia reikalingas 
ir evoliucijos kelias. Tai nėra 
■tik vien seno pasaulio naikini
mas, turtų valdymo formos pa
keitimas, tai -yra ilgų metų, gal 
net ne dešimčių, o ištiso šimt
mečio kūrybos darbas, žmonių 
psiche, jų dvasios būsena tiėk 
turi pasikeisti, ,kad naujos gy-' 
venimo formos visais .atvejąis 
btitų suprastos, žmogus tdri 
priprasti prie visai kitos tvar- 
kos tiek medžiaginių, tiek dva
sios .vertybių suskirstymo, jų} 
valdymo ir naudojimosi. Juk 
tfiri žmogus \ giliai suprasti iir 
išmokti ne tik savo naudai tas 
'įvairias vertybes kurti, bet -.'Vi- 
suomenei, kad .įr .valstybės pa
vidale.’ Todęl kurios krypties, 
nebūtą iparksistaą visai neraį 
linkęs apgaulingu keliu, viso
kių sąmokslų .arba kaęų kelių 
Siekti įgyvendinti socialistinę 
tvarką. TaL.y ra visų žmonių 
reikalas, r o ne bet kurios gru
pes, kuri visuomenėje yra iria; 
žumoje. Pagaliau ; mažai jtikėti-

Ikdd ibet kurio 'visai -vienpje 
valstybėje galėtų pilnumqje 
■įsigyVėndinti socialistinė tvar-’ 
ka.

3,130 metą karą ir 
tik 227 metai taikos

Nuo XV šimtmečio jfrieš 
Kristaus gimimą iki XIX šimt
mečio po :Krištaaus gimimo, t. 
y. 34 šimtmečius laikotarpiu 
pasauly buvo '3,130 metų karų, 
o tik 227 metai taikos. Paškui 
kiekvieniems 13 metų tenka 1 
mėtai taikos. Ter .34 šimtme
čius buvo sudaryta 3000 “amži
nos taikos” sutarčių.

i

Šiau Malt :jokio bithio įmo- 
. P* .'b* reklamai negali gyvuo
ti. Konkurentų ypa tUk daug, 
kad tik ftptįįatMf, faudieninii 
tkelbimąi gali patraukti, didu
ti ^jentų Aaitių. 
‘Ametlkoe jmofiti gerai ra- 
ĮHMta, fkad be #etm rektamoe 
mapHui, . <Kuo {daugiau rek- 
lamdojieri, tuogetiau eekau.
Reklama, kuri atliekama duo

dant Mbimui į laikraUivu, 
viauomet apiimoka.

Rot reninui • 
t<u vuuomgt J»ri pagdot-
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Grįžo iš Lietuvos 
amerikiečiai> < fr I. ' « r Iš Darbuotės Chicagos Vaikinų

Kliudo — Chicago Boys Club
DAILY BUSINESS DIRECTORY

švedų Amerikos Linijos mo
torlaiviu Kungsholm, kuris at
plaukė iš Gothenburgo į New 
Yorką spalių mėn. 5 d. atvyko 
nemažas skaitlius ir lietuvių ke
leivių, kurie iš Klaipėdos iš
plaukė laivu S. S. Marieholm, 
rugsėjo 24 d.4 iš Gothenburgo 
rugsėjo mėn. '26 d.

Iš Lietuvos kartu grįžo Lie
tuvos pasiuntinys J. A. V. Wa- 
shington, D. C. ministeris P. 
žadeikis. Taipgi atvyko eiti pa
reigas naujas Generalinis kon
sulatas New Yorke, p. J. Bud
rys su šeima. Amerikiečiai grį
žo iŠ Lietuvos sekami:

P. B. Kasputienė, Athol, 
Mass.

E. Mažeikienė, Bruce, Mass.
V. Valkauskienė, Molden, 

Mass.
A. Rimkus,. Boston, Mass.
S. Skriskus su žmona, Chica

go, III.
M. Šeštokienė, Waukegan, Ill!
P. PronckUnaitė, Gerardville,! 

Pa.
J. Baniulis su žmona, Cleve- 

land, Ohio.
P. Gražis, Pottsvillc, Pa.

P. Masiulis su dukrele, Brook-

A. Naujokaitienė, Waterbu- 
ry, Conn.

A. Bobinienė su dukrele, 
Brooklyn, N. Y.

R. Kalantaitė, Paterson, N. J.
S. Zizienė, Chicago, III.
P. Žitkevičius, Pauls River, 

Mass.
A. Morozaitė, Brooklyn, N.

B. Ulskienė, Garden, Mass.
J. Samoskis, Chicago, 111.
A. Litvinas, Paterson, N. J.
A. Barkauskas, Philadelphia,

Pa.. i .*»

-it. O Mockienėj Gardner^ Mass.
J. Rapčinskas, Montello, Mass

• D. Margrey, New York. N.Y.

70,000 apžiūrėjimų 
namų apsaugai 

nuo ugnies
Per pirmuosius 1936 šešius 

mėnesius Chicagos ugnėgesių 
departamentas padarė 70,000 
apžiūrėjimų trobesių. Tikslas 
tokių pažiūrėjimų tai apsauga 
ni/o ugnies. Ugnėgesių depar
tamentas skaito savo užduoti
mi netik kovoti su gaisrais, 
kai jie kyla, bet ir apsaugoti 
miestą nuo gaisrų.

Dabartiniu* laiku Bridgepor- 
te yra Varomas vajus. Jis bus 
varomas per visą spalio mėne
sį. Ir varomus tas vajus Chi-- 
cagos Vaikinų Kliubo Bridge- 
porto skyriaus interesuose. Pa?, 
vadintas vajus - 
Drive”.
ti naujus narius j penkiųs kliu- 
bo skyrius, kurie randasi į vai-, 
riose miesto dalyse, žymus- 
Bridgeporto piliečiai pritaria į 
vajui.

Pasak A. G. Nicolette, 
Bridgeporto skyriaus vedėję, 
vajl?s turės dvigubą tikslą: su-, 
pažinti tūkstančius žmonių gy
venančių BridgepoTte su pro
gresu, kurį padarė kliubas per
nai metais savo progrąmui vy
kinti, ir nauja kliubo teikiama 
tarnyba, o taipgi su siekimais 
nustatytais šiems metams ir, 
Suradimui finansinės 1 paramos 
.kliubui. Bridgeporto piliečių 
tikslas yrą sukelti $800.

Vajus jai? prasidėjęs, kaip 
praneš p. Nicęlette, ir tarp 
tų, kurie pasižadėjo darbuotis 
jo pasisekimui, yrą šie asme
nys ir įstaigos:

Aldermapąs Copnelly, 
West 37 Street,

Lustig’s Dept. Store, 
So. Halsted Street,

Budrick, 3417 So. Halsted,' 
Furhitūre and Rądio Store,

Clarences Blue -Castle, 3456 
So. Halsted Street, Ice Cręam.

Vąjaus priešaky Bridgepor
to skyriuj bus kliubo štabo 
darbuotojai. Jiems pądės vaiki
nai, kliubę nariai ir jų tėvai, 
apielinkės organizacijų veikė
jai, biznieriai, mokytojai, sam
dytojai, bažnyčios, pramonės 
ir biznio įstaigos.

Vajus, kaip #ra užbrėžtas, 
nužiūri intensyvų darbą —su- 
pąžinimą publikos su kalbamo 
kliubo darbuote, prakalbas 
įvairiose piliečių draugijose, 
ieškojimą naujų narių, atsišau
kimas per radio, pašnekesius,, 
parengimus vakarais kliube; 
bendrai, bus varomas intensy
vus garsinimo darbas -Bridge- 
porte. ' K ,

Finansinį vajų varant tiki
masi gauti paramos 'didesnė
mis .sumomis iš tų įstaigų iri 
asmenų, kurie pajėgia daugiau 
aukauti. Manomą, kad ener-, 
gingu darbu pavyks sukelti už
brėžti $800. ’

Vajui Bridgeporto apielin- 
kėj varyti padės viršininkai iš 
centralinio Chicago Boys Club 
ofiso, kurs randasi adresu 420

“Loyąlty
Jo tikslas yra trauk-

551

3410

90 PRO.OF

STRAIGHT
AMERICAN
BOURBON
WHISKEY

IžMčąesią 
Sena

s e TAI DEGTINĖ, 
leuri ątn a u j i ū s 
praeities atsimi* 
nimus kaip gera 
degtinė turėtų bū
ti padaryta.

' KASDIENINIS BIZNIO SARAŠAS—ALFABETO TVARKOJE l 
tkyriiu yra vedamai, tikslu pagelbsti musų skaitytajame susirasti, kur. galima nusipirkti 

įvairių paprastų ir nepaprastų daiktų, intaisų ir, reikmenų. Jeigu tt telpančių Čia skelbimų 
begalite susirasti ką ieikot^ paiaukite Naujienai, Canal 8500, ir klauskite BUrdą Patarije. 

informacijų, jeigu tik jų būt įalimą gauti.

ris Baker, Chicago Hepertory 
Group, 63 West Ontario Street, 
telephone Delaware 5375.

t AUTOMOBILIAI IR • MEZGIMO DIRBTU 
AUTO MEKANIKAI VĖS—Knitting Mills

UŽ STIKLIUKĄ 
i n,.-. i..........

Tavernų Savinin- ) 
kai Pašaukit rei- \ 
kalaujant musų 
atstovoz i

VICTORY. 5382

3,000 muzikos stu 
denių vienoj 

klasėj Į__ v.

šiame skyriuje skelbiama tik tie 
automobilių pardavėjai ir auto me- 
kanikai, kurie kiekvienam užtikrina 
teisingą patarnavimą ir geriausia 
pataiso automobilius. ;

Milda Auto Sales
Vienintelis lietuvis pardavė jas Buick 

ir Poritiac automębįlių, 
DOMININKAS KURAITIS 

806 West 31-st Street 
Victnrv 1686

THE BRIDGEPORT KNITTING 
MILLS 

F. Selemonavich 
504 WEST 33-RD STREET 

Sveterių krautuvė atdara kasdieną— 
ir vakarais ir sekmadieniais. 

Telefonas Victory "3486

...... ,
VIENINTELIS DIŠTRIBUTORIUS WHOLESALE ONLY,

BRIDGEPORT LIQUOR COMPANYk
3252 S. HALSTED ST. CHICAGO

So. La Šalie Street; jų tarpe 
bus Irving Rudolph, pildanty
sis sekretorius; Arthur Snider, 
kliubo veiklos sekretorius; 
Howąrd Tooley, muzikos ir dra
mos direktorius, ir kiti. David 
B. Gann, šių Miubų preziden
tas, atlankys Bridgeportą per 
porą 
inų.

Remtinas darbas 
Ghicagoj

svarbesniųjų parengi-

Cicero
Oi grybai, grybai, jus palieką 

mano...

JaU atėjo grybautojams dar- 
bimetė. Bet ne visiems taip se
kasi grybauti, kkip F.‘ Danau
skui. Jisai sako: “Aš už dyką 
nevažinėj u’’. Ir tikrą tiesą jis: 
sako. Dar praėjusią Savaitę jis 
parsivežė daug grybų, gražių 
ar skanių.

Northwestern r 
įvedė šiemet 
kos, į kurias 
000 studentų 
paniekos yra
te “Enjoyment of Music”.

universitetas 
pamokas muzi- 

susirėnka po 3,- 
kas kartas. Tos 
žinomos antras-

CHICAGOS APYLINKIŲ LIETUVIAMS
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA nutarė priimti savo organizacijos 
nariais visus sveikus lietuvius, vytus ir ąioteris, nuo 15 iki 48 mę'tų 
amžiaus šiuose Chicagos apylinkių miestuose: Waųkegan, North Chj- 
cago, Indiana Harbor, East Chicago, Gary, Hammohd, .Cąlumet City, 
Chicago Heights, Harvey, Michigan City, Aurora, Joliet, Rockdąle, 
So. Charles, Melrose Park, DeKalb, Kankakee, Racine, Kenosha ir tt.

2. KIEKVIENAM ČIA PAŽYMĖTŲ MIESTELIŲ, jei Įsirašys didesnis 
skaičius naujų narių į CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJĄ, tai bus 
įkurti šios Draugijos atstovybių centrai—Lietuvių Kultūros Draugijos. 
Lietuvių Kultūros Draugijoins Išimtinai priklausys tik Chicagos Lie
tuvių Draugijos nariai.

3. CHICAGOS LIETUVIŲ ■ DR.ĄUGIJ-AI priklauso arti 4,000 narių, šia
me skaičiuje 800 čiagimių lietuvių nuo 15 iki 30 metų amžiaus. Drau
gija ne tik šelpia sergančius savo narius bei išmoka .pomirtines, bet 
taip pat veikia kultufos sintyje. Yra 3 pašalpos skynąi: $6, $10 ir 
$16 per savaitę. Pomirtinė—-$200, palaidojimo reikalams $50. Narių 
mėnesiniai mokesčiai priklauso nuo skyriaus—‘50c, 75, arba $1.25.

4. CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS atstovas greitu laiku atsilankys 
j čia pažymėtas kolonijas, kad plačiau supažindintų vietos lietuvius 
su organizacijos tikslais. Tuo pačiu metu jie stengsis Draugija] nau
jų narių surasti. Informacijų reikalų'malonėkite kreiptis:

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA. 1739 So. Halsted St., Chicago. III.
■III" ■  .................... ■!■■■—H-     , ■ ■■ 

So. Charles, Melrose Park, DeKalb, Kankakee, Racine,

...  1 1 1 '.""J11 "U "L........

PARENGIMAI
.       'lt...       ii n i

Natųralizuotų Piliečių Skyrius Illinoj^ųs Valstijos Republikonų 
Komiteto rengia iškilmingus pusryčius (luncheon), kurie 
j vyks Stevens HoteFy, South Ballroom, Kolumbo Dienoje, 
šiandien, spalių 12, 1936, 12:15 vai. Pramogai rengiama pa
gerbimui svetimų tautų laikraštininkų Suv. Valstijose. Mr. 
Hamilton, pirm. Republikonų Nacionalio Komiteto ir Mr. 
W. M. Tuthill, Direktorius Natųralizuotų Piliečių Skyriaus, 
dalyvaus pramogoje, taipgi kandidatas j gubernatorius, Mr- 
C. Wayland Brooks, ir Pulkininkas J. V. Houghtaling, ku
ris vadovauja Nacionalio Komiteto Natųralizuotų Piliečių 
Vakarinių Valstijų Skyriūi. —Rep.

Kai neturime savo, liėtūVįš-1 
kų parengimų, kai neturime 
draugų sųeigelių — kur pasi- 
lieka eiti, ko žiūrėti?

Pasilieka eiti ir žiiiTėti ko
mercinių perstatymų ir kruta- 
mųjų pąyeikslų. Šie komerci
niai vaidinimai dažnai būva 
taip vaikiški, taip be skonio 
paruošti, kad suaugusiam žmo
gui koktu žiūrėti, ir atrodo,; 
kad jie yra skiriami ne inte
ligentiškiems šalies piliečiams,! 
bet greičiai? kokiems nedakepeu 
liamš. ki-

iTrūkumą gero, tiksliai pri
rengto ir estetiško vaidinimo 
jau seniai jausta Chicago j. 
Taigi šiai spragai užpildyti su
siorganizavo Chicago Reperto- 
ry Group. Kitaip sakant# susi,?

J. Samoška, 1442 So. 49th 
court, alines savininkas, jau 
Sugrįžo iš Lietuvos po ketu
rių mėnesių atostogų. Kelione 
labai patenkintas. Atrodo vi
sai naujas žmogus.
SLA 301 kuopos susirinkimas
■. ' ■ į i

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoj 301 kuopa turės savo pa
prastą susirinkimą šį vakarą, 
p. šąmeto svetainėje, prie 15 
gątves ir 49 avenue. Nariai at
silankykite visi, atsineškite 
naujų sumąnymų, nes jau at
ėjo laikas rengtis prie jubįlie- 
jihib parengimo.

juk tai yra musų istoriškas 
įvykis — Susiviepijimo Auk-, 
sinis Jubiliejuj, reiškia 50 liįEK 
tų sukaktuvės, kai organizaęi-: 
ja gyvuoją. Ir dar daug narių 
yra iš pirmųjų laikų. Jie va
dinasi veteranai, ir praėjęs sei-, 
mas juos tinkamai pagerbė. 
Gaila, kad musų kuopoj jų nė
ra Ttibi Vieno. Bet Ciceroj vie
nus yrą, tai Vincas Ęąrąlįus.

šis auksinis jubiliejus bąį- 
giUSi Su einamų ihėtiį pasku
tine diena. Ar tamsta pasiro
dei kuo nors jubiliejuje? Dar 
yra pustrečio mėnesio laiko. 
Atvesk nors vieną naują nai)į
ir buk pats susirinkime.

— Narys.

Informacijų biuras 
miesto salėj

State gatvė pirma 
apšvietime pasauly

I , - . ■
i .

Dešimt metų atgal preziden- 
tąs-Coolidge atidarė nąują ūp- 
švjetimo sistemą Chicagos Vi- 
durmiesčįo Statę gatvėj. Nors 
pėr dešimtį metų padalyta ne
mažai progreso, elektros srity, 
ypač miestų gatvių apšvieti
me, visgi State Street ir šian
die skaitosi geriausia apšvies
ta' gatve pasauly.

TtU RcMJtUC 'i *402.

PoCahontas Mine Run
5 tonai ar daugiau $r 

Smulkesni $7.15

Screened 
$7.40 tonas 

.15 tonas.

• BEAUTY SHOPS 
-—Grožio Salonai

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

Piricit labiau-sušvelnintų 
Old Gųlds Cigaretų vieną 
pakelį. P. Loriiiard bendro
vė užmokės už du, jei Old 
Golds jųsų nepatenkins.

^-4?.—-——č-—t----- 4-—-v >- '>—-—• * ......... * -y • * ..........

stos .vertės dramos veikalus.
šitokio teatro idėją parėmė 

Chicagos intelektualiai sluoks
niai arba rateliai — profeso
riai; mokytojai ir mokytojos, 
sodelės tarnybos darbuotojai, 
o labiausia parėmę ją inteli-; 
gentiškieji vietos darbininkų 
unijų vadai. '

Kad padėti naujam teatrui 
tvirtesnį pąmatą, nuo žo-, 
pereita prie darbo. Įvai- 
organizacijos yra nutaru- 
paimti ir jau yra paėmu-i 
tikietų f busimus jo vai- 

Kai ' imama bilietai
grupėms, tai jie parduodama, 
kur kas pigiau, nei pavieniai 
bilietai. į

Pirmasis veikalas, kurį Re-.
pertory Groi?p 
yra pavadintas 

Juodoji 
galima

juo
džių
rios
sios
sios
dinimus.

statys scenoj, 
“The Black 

Duobe. Iš ant- 
suprasti, / kad 
paremtas ang- 

vargais ir 
, laimėj i-

PHOTO STUDIOS
CONRAD’ AS

PHOTOGRAFAS
420 West 63rd Street 

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

Tel. Ehrlevood 5883—5840 
. ’ i, • «

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

Permanent < $2.50 
iki .   $5.00

Permanent be ma
šinos ...... $5.00
Shampoo ir Sudė
jimas .......... 35c(
penkt., o šešt. 50c 
Plaukų DAŽY
MAS ....... $2.50
Visas darbas ga

rantuotas.
Dėl sutarties pa
šaukite telefonu: 
BOUlevard 7459

MISS. ESTELLE SLOTKUS

Barus Studio
VISOKS FOTOGRAFIŠKAS 

DARBAS ATLIEKAMA 
3200 So. Halsted St

• RANKDARBIAI-—
FANCY GOODS SHOP

Auburn Fancy 
. Goods Shop

Atliekame Ranku Išsiūvinėjimą 
3108 SO. HALSTED STREET 

'....... ...
# RESTAURANTAI 

Universal restaurant 
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670.

ĄtVąžiąVę į Chicągą žmonės 
iš kitur, o ir patys chicagie- 
čiai tiėje ęĮąpg klausinių duo
davo apie miesto valdžios įvai
rius dępąrtąmentus ir reika
lus, kad mero Ėdvvardo J. 
Kelly įšakymū tapo įsteigtas 
specialia informacijoms teikti 
skyrius. Jis tandasi miesto sa
lės pirmame *£ągštę. VĮ4titi- 
ni^kai čia duodamą kasdien; 
apie 5,000 paaiškipimų. Pftna-j 
šų skyrių turi įsteigusi Chica
go Chamber pf Commerce, 4r! 
šiąm informacijų biurui tenką 
dubti daug ipaž apie 5,000 at
sakymų kasdien. > .*

Pit” - 
raštes 
dramos turinis 
lėkusių gyvenimo 
džiaugsmu, kovomis 
mais ir prakišimais už žmo
niškesnį gyvenimą, UŽ pripa
žinimą darbo žmonių teisių.

Ir pirmas vaidinimas šio vei
kalo įvyks ‘spalio mėnesio 81 
dieną International House tea
tre adresu 1414 East 59 Street. 
Tas įteatras tandasr, taip sa
kyti, Ghicagos universiteto ap
imtame miesto plote.

Vaidinimas verta pamatyti 
)<iekvienąm ir kiekvienai, ba 
bus priruoštas rūpestingai įir 
gal būt bus šį sezoną žymiau
sias įvykis miesto teatrų veš
ioj. Vėliau’ “Black Pit” bus 
vaidinama kitąme teatre, bū
tent Foresters teatre, 1016 
Norfh Dearborn streęt.

Patartina, dar kaip patarti-’ 
na, ir lietuviams įsigyti iš ank
sto bilietus “Black Pit”, vaidi
nimui. Ir toliau: , kodėl gijpav. 
musų jauntioįmeiiės organižaci- 
j os negalėtų įsigyti bendrai, 
Kaip grupė, bilietų “Black Pit” 
vaidinimą pamatyti ?

Dėl platesnių infęrmacijų 
kreipkitės -sekamu ♦adresu; Bo-

MAGDADENA MILERIENĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Spalių H dieną, 6;Q0 vai. ry
to, 1936 m., sulaukus 55 metų 
amž.. gimus Raseinių apskr., 
Vitąlgalio kaime.
Amerikoj išgyveno 45 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

vyrą Mykolą, 2 dukteris: *Jų- 
zapatą Kregždienę ir žentą, 
Martą Ęogalienę ir žentą ir jų 
šeimyną, du sūnūs: Konstantą 
ir .Jurgį, seserį žymontienę 
Westville, III. ir gimines.

Prikląųsė Chicagos Lietuvių 
Draugijai,. z

Kūnas pašarvotas randasi 
LaęhaviČiaus Koplvčioj, 2314 
West 23rd Place.

Apie laidotuves bus pra
nešta vėliaus.

Visi A. A. Magdalenos. Mile
rienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiaį kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
VyrAs> dukterys, žentai, su n ai, 

K sesuo ir giminės.
Patarnauja laid. dir. Lacha- 
viez-ir Šunai, tel. Canal 2515.

KOTRINA ĘUSHIANAUS- 
KIENĖ, po tėvais Chesnaitė

'Persiskyrė su šiuo pasauliu , 
Spalio Ii d., 2:50 v. ryto, 1936 
m., sulaukus pusės amž., gi- 

' mus Suvalkų Red., Kalvarijos 
Parap.. Dviratinės kaime.

‘ Amerikoj išgyveno 35 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

mylimą vyrą Juozapą, dukte
rį Matildą, 2 anukus Marilyn 
ir Loūis, Jr., pusbrolį Alek
sandrą Leoną ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
10240 Commercial Avė. Tel. 
South Chicago 2748.

Laidotuves įvyks Trečiadie
nį, Spalio 14 d,, 8:00 vai. ryto 
iš namų į šv. Juozapo parap. 
bažnyčią. South Chicagoje, ku
rioje atsibus gedulingos pa- 
nmldos už velionio sielą, o iš 
ten bus. nulydėta į šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Kotrinos Rūshia-. 
nąuskįenės giminės, ^draugai 
ir pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti' jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, duktė, Anūkai, pusbro

lis ir giminės.
Patarnauja laid. dir. J. F. 

Eudeikis, tel. Yards 1741.

• LIGONINES--— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetėntiški gydytojai, o ne stu

dentai, teikia patarnavimą.
Išima tansilus. Ekzaminuoja akis, 

priskiria stiklus. Medikalė ekzatni- 
nacija ir gydymas. Ligoninės gydy
mas arba namuose. Raudongyslės 
gydymas įšvirkštimu, kyla ir vari- 
cose veins.

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 South Kedzie Avenue 

TeL Lawhdale 5727.

Salutaras Drug & 
Chemical Co.

Salutaro Riteris yra vienas iš ge
riausių Riterių ką Šiandien randasi 
ant marketo. Jis žinomas kaipo ge
ra gyduolė dėl Vidurių ar kitų ne
smagumų. Plačiai yra parduodamas 
aptiekosė ir vartojamas Tavernose 
geras gerti su degtine ir be degtinės. 
Reikalaukite 
ras Riterio. 
Canal 1133.

- 639

visi ir visados Saluta- 
PaŠaukite telefonu

Z

West 18th St.
CHICAGO, ILL

GARSINKITE^
NAUJIENOSE

Siunčiam G&Ien Telegrama I Visa* 
Pasaulio Dalis 

LOVEIKIŠ 
KVIETKININKĄS

Gėlės Vestuvėms, Rankietams 
ir Pagrabams

3316 So. Halsted St
Tei. BOUlevard 7314

• SIUVĖJAI—TAILOR
John Gricius Tailor

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

821 WEST 34-TH STREET

ILaidotuvių Direktoriail

ir tėvas
REPublic 8340

JUOZAPAS

MONIKA JAKUTIS
Prsiskyrė su Šiuo pasauliu 

Spalių lotą d., 2:15 vai. ryto, 
1936 m., sulaukus 20 metų am
žiaus, gimus Chicago, Spalių 
12. 1915.

Paliko dideliame ‘ nuliudime 
motiną Prančišką (po tėvais 
Tamašauskaitę), 2 brolius — 
Petrą ir. Joną, dėdę Pranciš
kų ir ciocę Moniką Petkus Ir 
jų šeimyną ir daugelį kitų gi
minių. '

Kūnas pašarvotas randasi 
3236 So/ Emerald Avė:

Laidotuves įvyks Antradie
nį, Spalių 13tą d., 8-tą vai. 
ryto bus atlydėta į šv. Jurgio 
parap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už' 
Velionės šįelą, o iŠ ten bus 
nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. Monika Jakutis 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiatni da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Motina, broliai, dejė, ciocė 
ir giminės.

Patarnauja laid. dir. Ą. Masal
skis, tel. Boulevard 4139.

• TAVERNOS
Jas. Jacikas Tavern

■ ■ <• • v i r *

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

JOS. & PAULINA JACIKAI
Tek Englewood 2792 

6556 So. State St.
-^kampas North Wost 66 St.
................ .III................. I Jhlll . ■■■■—■ Į ,-l,

21-st PLACE TAVERN 
RESTAURANT

Steikai pprčiapai ir kiti šilti val
iai, Pabst Rlue Ribbon on Tap alus,vi

sokios geros rųšies degtinės ir savi
ninko- vardu A. Stukas Tony’s Pri- 
vate Stock degtinį ir cigarai. Sa
vininkai—

ANTANAS IR AGNĖS STUKAI
701-W. 21st Place ;

Tel. CANAL 7622.

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

3329 Š. Lituanica Avė.

Tony Strainis Tavern
372 Ęast 71st Street

Kviečiu visus draugus dr pažįstamus 
atsilankyti j mano naujai atidarytą 
Tavern—Geriausios rųšies gėrimai ir 
užkandžiai.

372 East 7Ut Street
Tel. Stewart 6203.

GERB. Naujienų skaityto^ 
jo* ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalai* eiti į tą* 
krautuves, kurio* skelbiasi 
Naujienose.
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Cicero CLASSIFIED ADS

Halsted Street

taipgi, muzikalį

draugijos

506 West

VBA

Oras prieš Landūną

pasieniais

CLASSIFIED ADS
Automobiles

protas

svarbi

Rado daug grybų, 
užrašė Naujienas

Numatoma sesių 
mylių ilgio par

kas Chicagai

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA barber shop pir
mos klasės su visais įrengimais už 
prieinamų kainų. Priežastis — tu
riu du bizniu. 7132 So. Racine avė.

argu- 
ROOSE 

Prašau pa

Tik 36,000 gauna se 
-natvės pensijas

ANGLYS!
i NORTHERN 

ANGLYS

Geo. P. Cunningtiam
DISTRIBUTORIUS

, klevo 
balanos.

dieno' durys, stiklai, medžiai

Puspenkto miliono 
keliams' Chicagoj’ ir 

priemiesčiuose

Laimėjo iš geležio 
kelio $75,000

Ką veikia WPA 
darbininkai

Praėjusį penktadienį Chica
goj lankėsi repiiblikonų parti
jos kandidate’ į. prezidentus 

Jam pasi-

Situation Wanted 
Darbo Ieško

MERGINA bendram namų darbui 
be virimo, be skalbimo. Nakvoti.

Kaplan, 4457 Greenwood Avė.

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

Kava, kurią į Chicagą atga 
benama iš Pietų Amerikos, Ry
tinės Indijos, Meksikos, . Tur
kijos ir iš Etiopijos.

Pašalpos teikimo komisio-. 
nierius Chicągoj Leo M. Lyons 
pranešė, kad pašalpos pinigų 
suma Chicagoj bus sumažin
ta spalio mėnesį $50,000. O 
tuo tarpu pašalpų gaunančios 
šeimos pradėjo jau dejuoti, 
kad jos neturi anglių namams 
apšildyti, ba prasideda vėses
nės dienos.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

Geležinkelio nelaimėj tapo 
išsuktas sprandas Edvinui A. 
Tayloriui 49 metų, iš Chanute, 
Kan. Be to, jo koja sužalota 
taip, kad jis jos nebevaldo. 
Superior teismo teisėjas Chi
cagoj praėjusį šeštadienį išne
šė byloj sprendimų, sulig ku
rio Santa Fe geležinkelis turi 
sumokėti Tayloriui $75,000.

North , Sidėj išilgai kanalo 
yra 660 pėdų platumo 1 tušlu- 

Ta tuštuma sudaroilgokų 
JK priklauso Sanita-

Ąeronautical Unįversity, 
1338 So. Wabash avenue, šeš
tadienio vakare išdalino dip
lomas trims dešimtims stu
dentų baigusių aviacijos kur
sų toj mokykloj. Iškilmės da
linimui diplomų surengtos bu
vo Lake Shdre Athletic kliu-

ISPARDUODAME BARU FIK0E- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
ir sinkom. Taipgi Storu fikčerius dėl 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les, registerius ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu pirksite kitur.

E. SOSTHETM A SONS 
1915 SO. STATE STREET.

CALumet 5269. 
(Naujoj Vietoj

Moteris užmušė 
meiluži

kaurai
$150 Atner., Orįent4 kaurai $80—$35
$135 gražus, nauji parlor

setai .................................
$375 vertės 8 kamb. įrengimas $125
$600 vertės 4 kamb. įrengimas

‘ $175

REIKALINGA patyrusi veiterka 
nereikia dirbti sekmadieniais, geras 
mokestis ir geros valandos. Bernice 
Luneh. Boulevard 0127. 506 West 
Pershing Road.

NESENAS VYRAS ieško darbo 
už porterį ar pagelbininką prie vi
rėjo biskį patyręs. 556 West 37th 
St. 8-čios lubos iš priešakio. Tel. 
Boulevard 2752.

ma 
juostų 
riam Distriktui ir praeity bu
vo nužiūrėta kaip vieta pramo
nės įstaigoms, fabrikams. Ka
dangi tačiau tokios įstaigos čia 
nestatoma, tai dabar daroma 
spaudimas į atatinkamas kaun- 
tės įstaigas su reikalavimu nu
valyti tuštumų, išlyginti, apsė
ti ją žole ’ir krūmokšliais, ki
taip sakant; padaryti iš jo par-

Rinktinio derliaus taba
kas padaro Old Golds ciga- 
retus labiau-sušvelnintais, o 
2 eilės cellophane juos pa
laiko visuomet dirbtuvės 
šviežume. v

1o prašo Lietuvosžmonėsir 
tepataria Lietuvos banka

DODGE 1936 5 pasažierių touring 
sedanas, įbudavotas trunkas, varto
tas tiktai vienų mėnesį. De Luxe 
priedai, specialiai nudažytas. Kai
navo $950.00, parduosiu pigiai.

Central Auto Sales, 
3453 S. Morgan St.

Klauskit Paul Bruchas.

Lobis
8800 , SO. WESTĘRN AVENUE 

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

Skyriaus yardas 8393 ARCHER AV. 
Lafayette 0074. Dykai pristatymas

PIRK SAU ANGLIS. IS PATI 
RIMOS ĮSTAIGOS

SUPPLY COMPANY 
INCORPORATED

Skundai dėl pa 
šalpos

30 aviatorių gavo 
diplomas

de luxe
Atdara vak.iki 9—Nedėlioj iki 5 v.v. 

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 So. Ashland Avė.

Help Wanted—• Female 
Darbininkių reikia

Chicagos apšvietos taryba 
atidarė specialų mokyklų tiems 
jaunuoliams ir jaunuolėms, ku
rie yra apkurtę. Pradiniams 
kurčiams mokiniams yra pas
kirta Washburn Cohtinuation

• .* -* •- ‘ v/'" ‘ •

School. Be to, ankštesnėse 
Parke ir Lane mokyklose įve
sti specialiai aukštesnės moky
klos kursai „ kurčiams. / 
n Kad tokių mokyklų Chica
goj reikė j (H jau gąh^seiiiai, ro
do tas faktas, Jogei> pradinėj 
mokykloj r kurčiams ;■ .Užsiregis
travo šiemet 550 mokinių.*

Chicaga — kavos 
spirgintoja

Plačiai ži- 
vaistįninkas p. Paul 
kuris per eilę metų

Pasak Chicagos Association 
of Commerce, dvidešimt penki 
milięnai Amerikos . gyventojų 
geria kavų, kuri buvo išspir- 
ginta ir supakuota Chicagoj. 
Tai penkta viso šalies gyven
tojų kiekio dalys.

C h icaga parūpina gatavos 
suvartojimui kavos kas metai 
300,000,000 , svarų vertės 65,- 
000,000 dolerių.

Dauguma tos kavos, dar ža
lios, pasiekia pirmiausia Now 
Orleans arb^i New Yorkų. Iš 
New Orleanso ji atvežama val
timis arba barkomis į? Chica-

šįvakar 9:00 valandų atsisu
kite savo radio priimtuvų į 
W?H.F.C. stotį, kur išgirsite 
John F. Ėudeikio Ensemblį, 
grojant gražias lietuviškas me
lodijas ir Povilo šaltimiero įdo
mių pranešimų.

Ensemblis susideda iš labai 
gabių artistų, kaip tai: Mikas 
Petrosevičius
Al. Shemetas, Antanas Laba
nauskas ir kiti. Pasiklausyki
te įdomios kalbos ir diskus! 
jos bei pamokinančių 
mentų po antgalviu 
VELTAS ir Zuris 
siklaųsyti. Patiks.

PAIESKAU darbo už pagelbinin- 
ką grosčrnėj*, prie troko ar duon
kepio. Esu 23 m. amžiaus, neseniai 
atvykęs iš Lietuvos. Galiu ir trupu- 
į susikalbėti angliškai. Alfons Pa- 

teckas, 1137 Independence blvd. 
Basementas.

ANGLYSI
AUGšTOS RŪŠIES 

: ILLINOIS
Mine Run $5.75
Lump or Egg ' • ■•••**•••••• ••••••• 6.00
Screenings ...............u...... . 4.75

Pašaukite dienų ar naktį 
Telefonas KEDZIE 8882

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

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

Leonas Roofing Co. 
3750 Wallace Street 

Tel. Boulevard 0250tikime susirgimo 
turėsime viskų vietoj.

Ateikite, pasiimsite skyriaus 
konstitucijų ir susipažinsite su 
visu veikimu.

— K. P. Deveikis.

Chicagoj ir Chicagos prie
miesčiuose įL937 metais numa
tyta yra išleisti puspenkto mi- 
įjono 'dolerių seniems Meške
liams pataisyti ir naujiems nu
tiesti. Naujų vieškelių nuklos 
ir pataisys 57.3 mylias, be to, 
taps Iškeltos šešios kryžkelės 
ir pabūdavote trys tiltai.

'Illinois valstijoj aplikacijas 
senatvės pensij oms išpildė 
100,000 žmonių. Bet atskaitos 
rodo, kaS^ įįęi šiol pensijas 
gauna tik 36,000 aplikantų./

Paul Dalens, Vaistiniu 
kas Naujoje Krau

tuvėje

RISTYNĖS NORTHSIDEJE;
Spalio 14 d. Arcadia Gar- 

dens (4444 N. Broadway), 
kaip paprastai, įvyks ristynės. 
Šį kartų risis net dvi svarbios 
poros. Būtent, Red Vaįnonne 
su ailstraliečiu Stan Buresch 
ir Hart su Kilonis.

* Tie visi ristįkai yra pasižy
mėję ir gerai \ sporto mėgė
jams pažįstami.

MERGINA ar moteris bendram 
namų darbui—nakvoti ar eiti namo. 
Geri ‘ namai. Columbus 6798.

JEIIEŠKOT
BARGENŲ

SKAITYKIT NAUJIENAS

Apgarsinimus visi skaito 
su didžiausia atida ir sku- 

■ biai į juos atsiliepia.

NELAUKIT
ILGAI

PAŠAUKIT MUS TUOJAU 
CANAL 8500
Musų apgarsinimu kainos 
prieinamos. Už pakartoji
mus duodame gera nuo
laidų.

SAVASTIS — PRIEMIESTY—S.W. 
WILL0W SPRINGS, ILL.

NEBAIGTA — 2 AUKŠTŲ
Veik užbaigta. 8 kambariai, 2 va

nos, 5 klozetai, pilnas beismantas. 
Tinka bizniui ar gyvenimui ant pui
kaus didelio 100X400 pėdų loto. Yra 
prie 88 ir Archer Avė., Willow 
Springs, III. 2 karų garažas, gerai 
susodvtas, didelė plumbing cisterna, 
pilnumoje. Gas ir elektra, įtaisy
ta. Antrašas, Mrs. M. Lavine, Willow 
Springs, III.

tas nėra. užtvertas, 
atrodo .kaip bąčips didžiu 
lės krautuvės. 
nauji fixčęriai 
show keisąi su rinktiniais ta- 
vorais labai papuošia tą krau
tuvės kampų.

Vaistinė bus / atidarą tuom 
pačiu laiku kaip įr visa krau
tuvė. Butę^, ■’ 
ketvirtadieniais irnšėštadięniais 
bus atdara iki 9 vai. vakaro. 
Kitomis disriomis 'savaitės bus 
atdarą tik iki 6 vai. vakaro. 
Linkėtina p. Paul Dalens ge- 
ro . pasisekimo hąii'jdjė vietoje.

: VBA

REIKALINGAS butcher boy 
i bučemėj ir grosemėj.

6419 So. Ashland Avė.

SAVASTIS — LIUOSA
Turi paaukuoti gražų lotų su me

džiais arti Archer Avė., Willow 
Springs. Illinois. Graži vieta, arti 
transportacijos. Mokyklų. Gasas, 
elektra, ir telefonas, naudinga, la
bai prieinama. Antrašas Mrs. M. 
Lavine, Willow Springs, III,

P-nas Frank Venckus ir jo 
žmona Anna, kurie užlaiko ta
verną antrašu 5101 So. Union 
Avė., pereitą savaitę buvo nu
vykę atlankyti Wisconsin val
stijos miškus ir kartu savo 
uošvienę ponių Anna Wiršin- 
kis, Rhinelandery. Kadangi sve
čiam pavyko rasti daug gry
bų, be didelio vargo, tai jie už
rašė “Naujienų” prenumeratų 
UŽ rastus grybus. P-nas Venc
kus sako, butų ' gerai kad 
“Naujienose” ‘ butų įvestas 
“grybų 'skyrius”, nes labai 
daug žmonių važiuoja rinkti 
jų ir savo patyrimais galėtų 
pasidalinti.

PARDAVIMUI tavernas ir 22 
kambarių ruiming house su forni- 
šiais. Biznis išdirbtas, kambariai 
užim'i. 1125 W. 59 St.

eikite į 
svetainę, 
musų 
reikės 
ti mokesčius arba duokles, nes 
bus Miileris, draugijos sekre
torius, kurs priims duokles.

O mes apsvarstysime savo 
reikalus,/ pasitarsime apie at
eitį ir išklausysime svarbių 
paskaitų, kurių ^cįuos inŽ7 K. 
Augustas, 
programų, kurį išpildys paty
rę artistai ir 
riai.

Klausykite, gerbiamieji, |čia 
mes gavome nepaprastų dova
nų iš Chicagos Lietuvių Drau
gijos, nereikės nė laikas gaiš
ti; ne karteriai molcėti. Atsi- 

ar mirimo

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

J. MOSCIPAN, 
Prezidentas ir Vedėjas.

4916-18 SO. VVESTERN A.VE. 
CHICAGO. IŲL.

WPA darbininkus ;mes pa1 
prastai skaitome tuos, kuriuos 
matome arba
ar kelius cementuojant.‘Bet vi
sokių žmonių yra, visokiausių 
prirengimų, kurie atsidūrė be
darbių eilėse laike depresijos 
ir kuriems federalė valdžia at
ėjo pagelbon duodama darbų.

Pastaruoju laiku grupė sta
tistikų, WPA darbininkų, va
dovaujama žymaus sociologo, 
Chicagos universiteto profeso
riaus Burgės, studijuoja pami
šimų klausimų.

Jau gan seniai pastebėta 
faktas, kad pamišimų skaičius 
Amerikoj didėja proporciona- 
liai gyventojų kiekiui. Atrodė 
taipgi, kad pamišimų daugiau 
pasitaiko biednesniųjų gyven
tojų sluoksniuose. Iš to įvai
rus “deržimordos” darė išvadų, 
kad biednesnieji žmonės pačia 
savo prigimtimi yra prastes
nės, taip sakyti, veislės, negu 
turtingieji.

Dabartinės pamišimų studi
jos, kurias daro Chicagos uni
versitetas ir WPA darbinin
kai, ypatingo dėmesio kreipia 
į tai, kaip skaudžiai naujovi- 
nis triukšmingas, skubėjantis, 
neužtikrintas gyvenimas veikia 
į asmens protavimo centrus. 
Iki šiol studijuota pacientai 
sergą proto ligomis tik viešo
siose valstybės įstaigose. Da
bartinės gi studijos apima ir 
pacientus, kurie yra užlaikomi 
privatiškose brangiai kaštuo
jančiose įstaigose. " * *

Ir gal būt, kad šios studi
jos parodys, jogei tokie veiks
niai musų gyvenime, kaip mie
sto užimąs, abejonės kas bus 
rytoj, nepasisekimai bizny, dar
be ar profesijoj, tokie laiko
tarpiai, kaip pergyvenamoji 
depresija, vaidina daug žymes
nę rolę, negu manyta iki šiol.

Brighton Park 
nojnas 
Dalens, 
užlaikė savo vaistinę ant Ar- 
čher avė., dabar randasi pa
talpose naujos didžiulės krau
tuvės Archer Avė. Big Store, 
antrašu 4187 iki il93 Archer 
aventfe. Telefonas 'Lafayette 
1155.

Einant į krautuvę per did
žiąsias duris, pasisukus po tie
siai rankai, pirmiausiai turi 
pąaĮteb&i Paul Dalęns Vaisti
nę, nes fkosmė^kų ir kvepalų 
aromatai,,, pagauna ,f* posį , if 

i *ur 
kvepia. Vaisįįinės t departamen- 

taip kad

MERGINA, patyrusi, bendram 
namų darbui, 2 vaikai, paprastas 
virimas, geri namai, $6.00. 8621 
Vernon Avenue, Triangle 8028.

Policija areštavo p-ią Ruth 
Moran, 21 moteriškę ir motiną 
trijų metų sunaus vardu Ke- 
neth. Moteris yra atsiskyrusi 
nuo savo, vyro, kurs gyvena 
miestely Wauwatdsa, Wiscon- 
sįne.' Moteris nušovė savo mei-

Chicagos Draugijos nariai, 
kurie gyvenate Ciceroj, turė
kite omenėj ateinančią pėtny- 
čią: 7:30 valandą /vakąre at- 

Lietuvių Liuosybės 
Tai bus paprastas 

susirinkimas. Kuriems 
tai galėsime užsimokė-

miųj pUsę triukšmo jis, galima 
sakyti, paskąndihęĮ, Vakare tą 
dieną Oras irgi' buvo nepalan
kus. Todėl į ChicAgtis stadioną, 
kur galima sugrusti netoli 50,- 
000 žmonių, kaip patys republi- 
koiių lapai šaftŽ), ’ suširinkp gu
bernatorių ' Landoną sveikinti 
tik 25,000 žmdnių. Ir žinant 
kaip • tokiuose atsitikimuose re
porteriai pakelių skaitlinės, ga
lima manyti, kad nebuv'o nė 
25,000. Iškilmes sugadino praš
ias oras. ;

$25,000 Naujų Rakandų Pardavimui 
Nematytomis kainomis — Prieina

momis išlygomis.
$100 Importuoti ir Amerikoniški 

kaurai    ....$15—$20—$25

PATYRUSI mergina, 20-35 na
mų darbams, mažoj šeimoj, refe- 
rencas, shvas kambarys, skalbimas 
$5.00. Briargate 3438.

TURIT
KA PARDUOT

PAGARSINKIT 
NAUJIENOSE

PARSIDUODA 2 aukštų frame 
namas ir extra lotas. Paaukuos sa
vininkas apleisdamas miestą. 2321 
W. 47th Place.

Kalbamas žemės plotas eina 
per Wilmette, Evariston, Niles 
Center ir siekia Lincolnwood.

’ r rM,, • * \ J ■' ,/u '

jos kandidate’ į, 
Alfred M. Landon. 
tikti ir jo prakalb 
vietos republikbnai ruošėsi iš 
anksto ir rūpestingai. Bet pa
sitaikė kaip tik ^atvažiavimo lai-

Ar jus galite įsivaizduoti pa
saulį be muzikos ir šokių ar 
be melodijos ir harmonijos?

Muzika ir šokiai labiausia 
padeda mums džiaugtis gy
venimu, sveikata ir laime. 
Nuo seniausių dūdelių, sku
dučių ir bubnų iki dabarti
nės orkestros šokiai ir muzi
ka bandė išreikšti gyvenimo 
ir meilės ritmų. Menas, muzi
ka ir šokiai yra artimai su
rišti nuo istorijos pradžios*

Kada jus šokate, jūsų pro
tas irgi geriau veikia. Šokiai 
padeda užmiršti rūpesčius ir 
sukelia dvasių, sugrųžina vei
dui šypsenų.

Gydytojai šiandien randa, 
kad tinkami šokiai palaiko 
sveikatų. Tinkamu budu at
liekami šokių judėjimai yra 
naturalė mankšta ir išdirba 
žmogaus dailumų. Geri šokiai 
sužadina judėjimų visų kūno 
narių, visų muskulų. Išmank
štinti muskulai duoda šilu
mos, energijos ir stiprumo kū
nui.

šokių tinkami judėjimai 
verčia žmogų greičiau alsuoti, 
todėl oksigenas greičiau vei
kia plaučiuose ir atsinaujina 
kraujas. O dėl to ir 
pradeda geriau veikti 

O todėl šokiai yra
pagelba žmogaus sveikatai ir 
stiprumui atgaivinti.

Ne tik jauniems, bet ir se
niems yra sveika ir gražu šok
li. Niekad nėra parvėlu iš
mokti šokių. Aš esi! išmoki
nęs ne vienų jau pagyvenusį 
vyrų ir daugelį vidutinio am
žiaus moterų ir panelių tin
kamai ir lengvai šokti. Net ir 
geriausi šokikai šiandien yra 
vidutinio amžiaus žmonės*

šokių reikia mokintis, to
dėl kad ne bile koks tripsėji- 
mas yra gražus ir naudingas 
sveikatai.

Kadangi į vienų vietų vi
siems vaikams suvažiuoti ne-

Farms for Sale < 
»b® oi

<280 AKRO Indiana stock farma, 
į pietus nuo Crown* Point, juodže
mis, stakas, įrankiui, derlius "įskai
tomas; $40 akrą. Adams &. Co-, 
1613 East 75th St., Dorchester 3500

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

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

Tel. Armitage 2951
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 metų.

RISIS ČEMPIONAS
Šiandien vakarė White City 

arenoje risis pusiau sunkiojo 
svorio Čempionas Bill. Weid- 
ner, kuris neseniai titulų pa
veržė iš George* Dusette.

Jo oponentas bus John 
Swens'ki, kuris pasižymi kaip 
vienas geriausių to svorio ris-

Kodėl reikia mokin 
tis šokių

Elevatorius sužeidė 
lietuvį

f A~.nl' .*--- U-

John Plupas 55 metų, 3024 
Portland\ avenue, dirbo kaip 
elevatorio opėruotojas drabu
žių siuvimo » firmai adresu 
1266 Milwaukee avenue. šeš
tadienį, spalio 10 dienų, jis 
tapo sunkiai sužeistas, kai 
trobesio elevdftoriijs prispau
dė jį. Reikėjo .ugnėgesių ir 
policijos pageįbos iki jis tapę 
paliuosuptas. Sužeistasis nu
vežtas į Alexian Brothers li
goninę. Plupas — pavardė at
rodo lietuviška. z

ra galima, o tuo tarpu yra 
reikalavimų iš tėvų pusės, kad 
jų apylinkėse butų šokiai mo
komi, tai aš atidarau šokių 
mokyklos skyrius Holiywood 
svetainėje (2417 W. 43rd St.) 
ketvirtadieniais nuo 4 vai., po 

gatves taisant,1 piet, ir Gary, Ind., (1105 Van 
Buren St.) šeštadieniais.

■—A. Andrejevas.

Building Material 
Statybos Medžiaga

aukuojant Visas i 

Pasaulinės Parodos 
Lentas

Naujos plywood kv. ped. tik už 2c 
Naujos sienų lentos, kv. pėd. l%c 
Naujos insulacijos lentos k. p. 2%c 
Durys po 25c rėmai ........... po 15c
Toiletai $1.50, sinkus, vanos .... $6 
90 sv. stogams dengti roliai$1.49 
Paprasta $2.95 maleva už gal. 95c

Pirm negu pirksi naujas ar senas 
1”, 2”-, 3” lentos, rąstai, 
grindimo rėmai, durys, 
siding, pieno decking, plieno rė 
maž * ‘ ........ .
ar ( plieno varžtai, vinys ar plieno

LINAS PIRMA 
umber Co.

Business Service
Biznio 1 Patarnavimas

VICTOR BAGDONAS
Apskaitliavimas dykai 
Local and Long Distance 

Furniture and Piano Movir.g 
3406 So ‘

Phone Yards 8408 
STOGDENGYSTft

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
8216 So. Halsted St, 

Victory 4965

Business Service ' 
Biznio Patarnavimas

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

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

Hemlock 0800 *•

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

PARDUOSIU pigiai 2 augštų mu 
rinį namą, štoras ir 3 flatai ir beis 
montas gerame stovyje. Geros įp 
laukos, šaukite Cicero 247.

Užmuštojo; meilužio vardas 
Herbert Winter 42 metų, vedęs 
ir dviejų vaikų tėvas. Jo- lavo
nas rasta Forest Parke; tuoj 
prie Kenoshos. Jis buvo nušau
tas šuviu į nugarų ketvirtadie
nio naktį. ■

Moteris /prisipažino,f kad ji 
nušovusi Winterj už grūmoji
mą paskelbti viešai jųdviejų 
ąantikiUs. Girdi, ji bijojusi, kad 
išėjusi viešumon šitokia žinia 
nutrauks jos santjkius su kitu 
vyru, už kurio ji tikėjosi ište
kėti. >

Policiją betgi; kaltina mote
riškę, kad ji planavusi per tris 
savaites - nužudyti Winterį ir 
kad kartu ęlagi ji planavusi pa- 
sisavintf užmuštojo automobilį. «

Tyrinėdama Winterio nužu
dymų, policija sužibo j o„ kad 
neužilgo prieš papildymą galva- 
žudystes p-ia Moran tėlefonavo 
Winteriui. Klausinėjama ji pri
sipažino, kad planavusi ištekėti 
už Leo Lindstrom, kurs tarnau
ja kaip šoferis privačiai šeimy
nai. Pas Lindstromą rasta Win- 
terio automobilis, kurį ponia 
Moran padovanojo jam. šiuo 
automobiliu Lindstrom ir jo 
busimoji a.pati planavę važiuoti 
vedybų kelionei į Kaliforniją. 
Ponia Moran prisipažino pavo
gus Winterio automobilį, bet iš 
karto tvirtino, kad ne ji nužu
džiusi Winterį.

O kai pagalios policija pri
vertė jų prisipažinti, kad ji pa
pildžiusi pįktadarybę, tai mote
ris ėmė aimanuoti ir veikti, 
kad ji nužudžiusi, jį nušovusi, 
ir t. p.

Help VVanted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKALINGA 50 vaikinų, dirb
tuvėms ir pagelbininkais; AllTrades 
Employment Bureau, 16 West Jack- 
son Blvd., 2-ras aukštas.

ALAUS
KĘNAIS, PUSGALIONIAIS, 

AŠTUNTADALIAIS IR 
ketvirtadaliais.
VISADA ŠALTAS 

COIL BQXBjS RENDON 

Pristatome Alų Visokiems 
• , Reikalams,

6017 SOUTH KEDZIE AVENUE
Phone PROšpėct 7565


