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Lojalistai veržiasi 
linkui Burgos, lai
kosi prie Madrido

Tautų sąjunga baigė 
savo susirinkimą

Siūlo koperavimą, fašistams 
grumojant civiliu karu

FUKUOKĄ, Japonijoj, sp. 12. 
—21 angliakasys liko užmuštas 
ir 22 sužeisti dujų eksplozijoj 
Tsunkata anglių kasykloje.

Francijos komunis 
tai šaukiasi socia

listų pagelbos

Anglijos parlamento komisi
ja jau“ yra išvykusi į Palestinų 
vietoje tirti padėti. Ji veikiau
sia nors dalinai patenkins arac
hy reikalavimus ir aprybos žy
dų immigraciją į Palestiną.

Vokietija grūmoja 
didinimu laivyno 

prieš Rusiją

Anglija priešinasi 
nacionalizavimui 
ginklų pramonės

gen. Smedley D. Bųt- 
Al Smith už perėjimą pas 

republikonus gausiąs darbo sek
retoriaus vietą.

Kun. Coughlin 
kaipo papos 

ensiklikas

Partizaniška kova tebesitęsia

GREENFIELD, la., sp. 12. — 
Du žmonės liko užmušti pra
važiuojančio automobiliaus kai 
jie taisėsi tairą pavo automo
bilio.

CHICAGO.-—Rytoj •‘preziden
tas Rooseveltas lankysis Chi
cago j. Po didelio parado vakare 
kalbės Chicago Stadium salėj.

GENEVA, spalio 11 
tų sąjungos komisija pakvies 
Jungt. Valstijas ir 'Vokietiją 
dalyvauti konferencijoje su
tvarkymui tinkamo išdalinimo 
žaliavos.

Townsend pradėjo 
viešai remti gub.

Landoną

BIRŽAI.—šią vasarą (regis, 
birželio mėn.) laikraščiuose bu
vo trumpa žinutė, kad prie Bir
žų ežere rastas skenduolis, ku
rio asmenybe nenustatyta. 
Skfenduolio asmenybė labai aiš-

Tyfunas perėjo per Filipinų salas. Di 
daugelio žmonių pasigendama. Ištisos 

provincijos užlietos vandens

Vokietija grūmoja 
prekybos karu 

už kolonijas

4 Francijos finansi
ninkai įvelti į didelį 

skandalą

Wall gatvė sudary 
sianti gub. Lando- 

nui kabinetą

pingo 
pigiomis kainomįs pasaulinėj 
rinkoj), jeigu jai nepasiseks at
gauti savo pražudytas koloni
jas.

Valstijų augščiausias
Mass.

Keistas skenduolis 
Biržuose

Rusija šelpia nukęn 
tėjusius Ispanijos 

civiliame kare

BENTON, Mo., sp. 12
Aline G. Lee, buvusi Mississippi 
kaUntės iždininkė, prisipažino 
išeikvojusi $15,000 kauntės pi
nigų ir už tą liko nuteista sep
tyniems metams kalėjimam 
Teismui išriėšus nuosprendį* ji 
tuoj aus įr liko išgabenta kalė- 
•i ' ■j imam ;
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310 žmonių žuvo ty 
tune Filipinuose

LONDONAS, sp. 12. — Vo
kietija šiandie Įteikė notą An
glijai, kuri, kaip sprendžiama, 
įspėjo Angliją, kad Vokietija 
bus priversta didmti savo karo 
laivyną, jei Anglija pasirašys 
karo laivynų sutartį su Rusi
ja, kuri leidžia Rusijai staty
tis didelius karo laivus. Rusi
jai gi Anglijos su'artis leidžia 
statyti didesnes karo laivus 
todėl, kad Rusija išviso dabar 
neturi jokių didesnių karo lai-

Susirėmimai tarp 
Manchukuo ir Rusi

jos kareivių

JERUZOLIMAS, sp. 12. — 
Nežiūrint oficialiai atšaukto ge
neralinio streiko, arabų parti
zanai dar nepaliovė puldinėję 
žydus. Laike šio kruvino strei
ko žuvo virš 400 žmonių, bet ir 
streiką atšaukus šaudymai žy
dų nepasiliauja.

Nežiūrint ištikusių mažų su
sirėmimų,^ arabų miestai Pales- 

,vėl pasidarė veiklus, ko.
o nilO įat^pavasario. Veik 
sankrovos atsidarė, ir ju

dėjimas gatvėse yra didelis. 
Bet visur matytis skurdas, ku
rį atnešė ilgas streikas.

Hamilton Fish; vidaus 
Herbert 

•Win- 
throop Aldrich ir karo sekre
torių

yra žuvusių ir vandens užlie
tuose ir izoliuotuose kituose 
miesteliuose. Visi priemiesčiai 
yra užlieti iki 6 ir 7 pėdų gi
lumo vandens ir gyventojai tu
rėjo slėptis medžiuose, ar ant 
savo bakužių stogų. Yra užlie
tų vandens ištisų provincijų.

Armijos lėktuvai į nukentė
jusią srytį gabena reikmenis, 
taipjau siunčiami ir gelbėtojai.

Pasigendama ir daugelio ma
žų laivelių. Vienas jų liko nu
neštas į jurą su 17 žvejų.

Naujas tyfunas ateina išpil
tų. Bet jis galbūt ir nepakliu-

/ PARYČIUS, sp. 12. --šiandie 
dideliame skurde pasimirė Fę- 
lia Litvine, savo laiku buvusi 
geriausia dainininkė pasaulyje 
—dramatinis • soprano 
71 m. amžiaus.

HOF, Vokietijoj, sp. 12. — 
Rudolf Hess, Hitlerio ministe- 
ris bė portfelio, šiandie viešoj 
kalboj įspėjo Europą, kad Vo
kietija galbūt stversis “dum- 

(paleidimq savo prekių

Ratos prieinamos — 
Dėl informacijų rašykite ar 
telefonuokit NAUJIENOMS

LONDONAS, sp. 12. — Ka
rališkoji komisija, kuri tyrė 
ginklų pramonę, paruošusi ra
portą, kuris pasisako prieš na
cionalizaciją ginklų pramonės 
taikos metu. • Bet komisija 
pritarianti pilnai valdžios kon
trolei ginklų pramonės karo 
metu, taipjau konskripcijai ka
pitalo. f

PARYŽIUS, sp. 12 
nistai pakvietė socialistus pasi
tarti dėl valdžios veikimo su
stabdymui fašistų grūmojimo 
clyiliu karu.

Komunistai ėmė šauktis so
cialistų pagelbos po .fašistų va- 
dp pulk, de la Rocąue kalbos 
vakar Valencięnnes, kurioj jis 
tąrp kitko pasakė:

“Mes liesime kraują, jei bus 
reikalas”.

Paryžiaus laikraščiai tokį pa
reiškimą skaito kaipo paskelbi
mą civilio karo, bet fašistai dar 
bar tikrina, kad de la Rocąue 
to nesakęs.

Santykiai tarp fašistų ir ko
munistų yra labai įtempti vi
soje Franci joj e, tik dar nenu
matoma kada gali iškilti kri- 
zis.

Anglija dabar pradės tyrinėji- 
" mus ir bandys bent dalinai 

patenkinti arabų reikalavi
mus v

MASKVA, sp. 12.— Rusija 
įsteigė tiesioginį telefono susi
siekimą su ^fadridu ir paskel
bė, kad Ispanijos šelpimo fon
das pasiekė jau 26,000,000 rub. 
($5,200,000), taipjau kad tapo 
pasiųstas ketvirtas laivas su 
maistu į Ispaniją nukentėju- 
siems nuo civilio karo.

Pirmu pašaukimu naujai •{- 
steigtąją linija Ispanijos užsie
nio reikalų ministeris dėl Vayo 
padėkojo , Rusijos valdžiai už 
jau prisiųstą maistą.

' Be jau surinktų pinigų mais
tui lojalistams, Rusijos dirbtu
vės pagamino tūkstančius rūbų 
ir čeverykų Ispanijos vaikams.

Teismas atsisakė 
persvarstyti nuo
sprendį dėl algų

MANILA, P. I., sp. 12. — 
Mažiausia 310 žmonių žuvo ty- 
fune, kuris perėjo per Luzon 
ir kitas mažas salas šeštadie
ny ir sekmadieny.

šimtų žmonių pasigendama ir 
manoma, kad jie yra nunešti į 
jurą, pakilusio vandens.

Manoma, kad skaičius žuvu
sių yra daug didesnis, nes aud
ra buvo viena iš didžiausių Fi
lipinų istorijoje. Tečiaus tik
rojo skaičiaus žuvusių nepasi
seks sužinoti iki bus atsteigtas 
susisiekimas su nukentėjusio
mis srytimis.

Vien tik Cabanatuan mieste’dys Filipinų, tečiaus gali už 
rasta 82 lavonai. Manoma, kad klupti pietinę Japoniją.

WASHING(TON.
Jungt 
teismas atmetė N 
ir III. valstijų reikalavimą dar 
sykį persvarstyt savo nuospren
dį dėl New Yorko valstijos mini- 

j mum algų; kuriuo minimam al
gų įstatymas bųyp. pripąžintas 
nekbnstitucihiu. —n ' * ‘

Bet teismas vistiek turės 
svarstyti panaš.ius Washingtop 
valstijos minimum algų 
rims įstatymus.

PARYŽIUS, sp. 12 
tybės prokuroras iškėlė kalti
nimus keturiems žymiausiems 
bankięrįams ir fabrikantams 
už skelbimą neteisingų finan
sinių pranešimų. Gręsia kilti 
didelis politinis ir finansinis 
skandalas,' kuris atsilieps 
tik namię, bet 'i^ užsidny.'

Vienas iš kaltinamųjų yra 
Jacąues Lehideux,l prezidentas 
Paryžiaus bankierių asociacijos, 
kuri yra vyriausia finansuoto
ja pulk, de la Rocąue fašistų 
judėjimo. Kiti trys kaltinamie
ji yra grafas de Vogue, grafas 
de, Jouvencel ir Templier.

Visi jie yra kaltinami išvar
toje legalį rezefvą Urbaine ap- 
draudos kompanijos ir skelbę 
neteisingus metinius raportus. 
Kaltinimai paskelbti po viso 
mėnesio tyrinėjimų. Suktybės 
buvo papildytos 1934 m. *ir 
1935 metais.

Urbaine kompanija priklauso 
prie keturių apdraudos korp. 
grupės. Kaltinamieji direktoriai 
kartu yra ir viršininkais kitų 
trijų kompanijų.

21 Japonijos ang 
liakasys žuvo 

eksplozijoj

CHICAGO
Townsend, kuris skelbia $200 į 
mėn. senatvės pensijas n\ iš to 
gerai pelnosi, dabar atsišaukė 
į visus savo sekėjus remti re- 
publikonų kandidatą į preziden
tus, nes prezidentas Roosevel
tas priešinasi jo beprotiškam 
senatvės pensijų planui.

Jo organizaciją yra pasiža
dėjusi remti fašistuojantį kan
didatą kongresmaną Lemke, ku
ris remia visus, kad už jį bal
suoti sutinka, bet kadangi Lem
ke nepasisekė išstatyti devy
niose valstijose, tai Townsend 
dabar pataria savo šalininkams 
tose valstijose verčiau balsuoti 
už republikonųš, kad tik nuga
lėti prezidentą Rooseveltą.

TOKIO, sp. 12. — Korėjos 
armijos štabas praneša apie du 
pasienio susirėmimus tarp 
Manchukuo ir Rusijos kareivių, 
kuriuose mažiausia vienas Ru
sijos ir vienas Manchukuo ka
reiviai liko užmušti.

WASHINGTON, sp. 12. — 
Garsus pralotas John A. Ryan, 
vienas žymiausių katalikų pro
fesorių, savo kalboj per radio, 
išnaujo apkaltino kun. Cough
lin. šį kartą jis apkaltino kun. 
Coughlin už iškraipymą papos 
Piaus XI enciklikų ir pridavi- 
mą joms savotiškos prasmės, 
viską nepaprastai perdedant.

į mėnesi—jei neprisileis 
vyrų

nebu* 
visos

VIENNA, sp. 12. — Buvęs 
fašistinio heimwehro vadas 
princas von Starhemberg va
žiuojąs į Rymą pasiskųsti Mus- 
solini apie jo pašalinimą iŠ Aus
trijos politikos ir uždarymą 
heimwehro.

LONDONAS, sp. 12. —Wil- 
liam Henry Baxter, 86 m., pa
liko savo dviem seserim, abiem 
artį 70 m. amžiaus, po $600 į 
mėnesį, bet su sąlyga, kad jos 
prie savęs neprisileis jokio vy
ro ir jokiam vyrui neleist gy
venti savo namuose. Jis gyvas 
būdamas taip joms užvydėjęs, 

leidžiasi | kad dagi neleisdavęs joms kal
bėtis su daržininku. ' <
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KAUNAS.—Jurgeniškių km. 
Garliavos vals. gyventojas K. 
Selvenavičiųs ' ir A. Baltruko- 
nis iš Kauno važiąvo namo. Pa
kelėj pasivijo Maslauskienę, ku
rią įsodino pavėžįnti. Maslaus- 
kienė nusiskundė policijai, ka( 
bevažiuojant Selvenavičiųs su 
Baltrukoniu ją sumušę ir at
ėmę 85 lt. Selvenavičiųs su 
Baltrukoniu sulaikyti ir kvo
čiami.

MADRIDAS, sp. 12. — Lo
jalistai padarė svarbių kontr
atakų į šiaurę nud Madrido .ir 
įsiveržė į pačią Burgos provin
ciją, kurioj yra sukilėlių bu
veinė.

Prie paties Madrido siaučia 
labai smarkus mūšiai, bet lo
jalistai neužleidžia sukilėliams 
nė vieno colio žemės.

aSžĖS 
‘------------ 'Toledo town hall 7...

TOLEDO, Ispanija. — Miesto rotušė, kuri liko beveik visiškai sunaikinta,

LONDONAS, s^U. t- Šę$i 
mėnesiai streiko ir kruvinos 
kovos Palestinoje užsibaigė, 
arabams šiandie atšaukus ge
neralinį streiką, kuris prasi
dėjo balandžio 9 d.

Streikas liko atšauktas para
ginus augščiausiam arabų ko
mitetui iš keturių arabų kara- 
lių-princų, baigti kruviną kovą 
ir atsidėti ant Anglijos valdžios 
gerų norų. Palestinos arabai 
noriai paklausė to atšaukimo, 
nes jie buvo galutinai pavar
gę nuo tokio ilgo streiko, o ir 
jų biznieriai pradėjo versti 
streiką atšaukti.

Anglai, kurie nesenai į Pa
lestiną atgabeno apie 20,000 ka
reivių ir ruošėsi prie žut-buti- 
nės kovos su arabais, dabar 
ruošiasi taikiu budu spręsti 
arabų-žydų kivirčius, kad kaip 
nors išspręsti žydų-arabų klau
simą ir bent ilgesniam laikui 
pašalinti kivirčius tarp šių 
dviejų tautų.

Anglai šioje kovoje pražudė 
apie 20 kareivių užmuštais ir 
apie 150 kareivių sužeistais. 
Bet arabų nuostoliai buvo daug 
didesni. Nemažai nukentėjo ir 
žydai nuo pasalingų arabų pul
dinėjimų. šioje kovoje nema
žai sunaikinta ir turto.

PER

NAUJIENAS
GALIT PASIŲST

PINIGUS
LIETUVON

NEW YORK, sp. 12 
tuolis Cornelius Vandėrbilt, Jr., 
ainy s garsiųjų Amerikos turtuo
lių, kuris betgi pasrinko kuklų 
laikraštininko darbą, dabar pa
skelbė kokį kabinetą Wall gaĮ- 
vė parinko Landonui, jei tašis 
liktų išrinktas prezidentu. Van- 
derbilt žino ką kalba, nes jis 
sukinėjasi turčių rateliuose ir 
gerai žino ką turčiai veikia ir 
galvoja, žinoma, turčiai re
mia Landoną ir todėl jie, o ne 
kas kitas sudarys jam ir kabi
netą.

Į kabinetą turčiai numatę: 
valstybės sekretorių* geltonųjų 
laikraščių leidėją Wm. R. 
Hearst, kuris ir įstatė gub. Lan
doną republikonų kandidatu; 
generaliu prokuroru—Ogden L. 
Mills, korporacijų advokatą ir 
Hooverio laikais buvusį iždo 
sekretorių; pašto viršininku— 
Jouett Shouse; prekybos sek
retorių 
reikalų sekretorių 
Hoover; iždo sekretorių

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

Apsiniaukę, galbūt lietus; 
biskį šilčiau.

Vakar 2 vai. po piet tempe
ratūra Chicagoje buvo 47°.

Saulė teka 6:59 
6:14.

PARYŽIUS, sp. 12. — Tautų 
sąjunga baigė savo ilgą susi
rinkimą. Nors jis ir ilgai už
sitęsė, tečiaus jame labai ma
žai \nu veikta.

Vienas svarbiausių įvykių 
šiame susirinkime buvo suma
žėjimas Anglijos ir Francijos 
įtakos. Jas atstume į šalį Ru
sija, kuri dabar bando vado
vauti mažosioms valstybėms ir 
pasidarė nepaprastai veikli tau
tų sąjungoje. Sumažėjus di
džiųjų valstijų įtakai, pasida
rė veiklesnės ir mažosios vals
tybės, kurios ikišiol beveik ne
vaidino jokios rolės.

Rusijos ir mažųjų valstijų pa
stangomis, Anglijai nepasisekė 
grąžinti į tautų sąjungą Italiją. 
Susirinkimas priėmė Ethiopi- 
jos delegaciją ir Italija iš su
sirinkimo pasitraukė.

Svarbiausias nutarimas yra 
pataisyti tautų sąjungos statu
tą ir tai taisyti tuoj aus, nelau
kiant Italijos ir Vokietijos su
grįžimo, kaip to pageidavo An
glija.

Nusiginklavimo klausimas li
ko visai numarintas.
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ARABAI ATŠAUKĖ 
STREIKĄ PA

LESTINOJE

Biržuose viešose vietose, bet 
niekas biržiečių to skenduolio 
nepažįsta. Dabar apie tą 
skenduolį Biržuose plačiai kur
suoja tokia versija:

šį pavasarį vienas Amerikos 
lietuvis atvažiavęs pas savo 
motiną, gyvenančią Biržų ap
skrityje .Važiuodamas pas mo
tiną, sūnūs jai apie savo ke
lionę nieko nepranešęs, norė
damas padaryti didesnį siurpri
zą. Pakelėj tas amerikonas 
užsukęs pas vienus savo senus 
pažįstamus. Ten vaišinęsis, o 
paskui valtele išplaukę j eže
rą pasiirstyti. Ilgokai irstęsis. 
Paskui namiškiai grįžę vieni be 
Svečio. Tarnaitei paaiškinę, 
kad svečias pasisamdęs vežimą 
ir nuvažiavęs...

Netrukus po to amerikiečio 
motina gavus pašto perlaidą, 
adresuotą jos sunui. Matyt, 
sūnūs išvykdamas iš Amerikos 
pinigus pasiuntęs paštu savo 
vardu, tik motinos gyvenomaje 
vietoje. Kadangi adresato ne
buvo, tai perlaida grąžinta 
Ąmerįkon. Bet iš ten atsaky
ta, kad siuntėjęs išvykęs Lietu
von. Taigi, dabar ir iškilęs di
delis įtarimas, kad tas sken
duolis ar tik nebus anas ame
rikietis, važiavęs pas savo mo
tiną ir pakelėj apsistojęs pas 
pažįstamus...

Kriminalinė policija dėl to 
pradėjus stropiausią kvotą. 
Laukiama paaiškinant įdomių 
dalykų. O Biiįžų apylinkėj 
apie tai tik ir tekalbama.
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čiagimiai lietuviai. Čia pa
duodu vardus1 vieir tiktai tu lie
tuvių, nariu, kurie
yra jau'n’uUliai aT)t>a' čiagiriiiiif 
lietuviai, matysite, ■ kad mes 
esam stiprus kaip ąžuolai,- nes 
bėVelk iyįii Chica^oš Lie- 
tuvių Draugijos iiarių yrį vi
sai j&t/ni žmonės.-

chnrfts P6yt<5W, 
Edvardas Relzdė, 
julia ftelzdč,- 
W RelzdS,

V

nes 
tl6- 

vT-

YRA
DRAUGIJOS OFISAS, 1739 South! Halsted Street. Telefonas 

VALDYBA: • ,
J. MICKEVIČIUS; ptežidehtea
K. KAIRIS, vicerpręzidentas

_________________ V. MANRUS, sekretorius. --uy ■■■
DR. MONTVIDAS, Drijoš DAktaraą, Re ŽįtGlį,^r:jos Adjvįkątįs, j. P.

anai 6117 — XtdTa.Va^ ketVėrgaiš vl*$ dieną.
P. MILLER, firiOri .sekititėrius
X DEGUTIS, iMihinkas
P. GALSKIS, trUšŲsaš

Atieie uai
ViričAš,
John B&šiš,

VAnKALA, Draugijos

CHICAGOS LIETUVIU
DR-JOS SUSIRINKI

MAS ŠIANDIEN
7:3 b Vai. vakaro
Chicagos Lietuvių 
susirinkimas. Sūsi- 
programas bus įdo-

Inž. Kastas Augustina-

šiandie
įvyksta
Draugijos 
rinkimo 
mus.
vičiuš pateiks mokslišką pasa
kai tą. ‘‘Naujos Gadynės” cho
ro nariai vadovaujant J^rgiUi 
Steponavičiui paruoš gerą mu
zikai į programą.

vių Springfielde, kurie yra ria- 
iririf Chicagos Lietuvių Draiigi- 
įjM 
i. į

Jdseph Ulevich, 
Margareta Ulevich, 
Jėsephine Yeaman, 
Elėnėra tJrbAš, 
Frances Urbas, 
Stanley Ulinskas, 
Marė Valentokoniutė, 
Paul' VVilsli, 
Nancey Wilsh, 
Paulina UrbAš, 
Antanas Sitkus, 
Marė Lapinskas.
Lai tikrAi gražus buryš

Špri^YielrfeOš.
—........ H ■

Ofiso Tel. Boulevard 5913
DR. BERTASH
7Ž6 West 35th St

Cor. o£ 35th etaU Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:80-8:30 

Nedaliomis pagal sutartį.
Rėz. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 

Tel. Keawood 5167

Albina Stasiukynas, 
Julia Linkaitis, 
</6hn Sta'nkaitis, 
Anna StoČkubaš, 
John Stočkunas,- . 
VeYį Staštukyhaš, 
GėoYįė Šavage-šalašėvičius, 
Įbilda Snvage, 
Įdį Whitė, 
iiėfen Štavihskas, 
Jo^ėphine Šteėfėvičidtė, 
Hteėš ŠlAk, 

Sfečk, 
j^ify šlack, 

Sbmmerš, 
Mite ŠiTšihskaš, 

Šifešy

t»^er ŠAraibVich,

■iifeiO S'ani^hitė, 
Ro^iJA
Wta»a! Tąimont, 

LAl^bht, 
ričkįš,’

Lai tikrAi gražus buryš lie 
tiivių jaunimo, Čiagimių, lietu Phone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS

Valandos: nuo 1—3 ir 7—-8 
Seredomįs ir nedėk .pagal sutartį 

Radi 66$1 So. Catiforitig Avetaue
Telefonas Republic 7868

• * r» K. 5» l 4 K. - >*...- ■» .. .. •. ., v .

TeI, . Offiče Wentworth 6330 
Ėež. Hfrde Park 3895

Dr. Susanna Slakis
Mbterg ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St

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

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas it Chirurgas 
Ofisas 4«45 SO. ASHLAND AtE. 
Ofiso vak: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak’. Nedalioj pagal Sutarimų.
Ofiso Tek: BOulevard 7820 
Namų Tel. t Prospect 1930.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENŲH 
Tėlėfonas. VirgiAta 0036

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

Dvi ėilSs ėefląt)kai&, 
VIENA, bet DVI, saugbja 
rinktinio derliatfš šviėžtfm# 
0»M GdMš cigaru.

Ofisb f ei Rėz. tel.
Englewoo<^715^ ^^Rad^ffe^^St 

PIRMAS LIETUVIŠKAS 
OSTEOPATHIC PHYSICIAN IR 

OBSTETltlCIAN 
OFISAS:

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

ir nuo 7 iki 9 ved. vrikėrti.

į ADVOKATAI
K. P. GUG1S

ADVOKATAS
MMA ėfišris—127 N. Dearbofri St. 

Į Kamh. 1481-1484—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St. 

Valandos vakarais nrio 6 iki 8:30.
. ■ , ... ----- —- Tel. Boulevard 1310.
PAŠALINA Strėnų Ketvirtadie2±i JU^rdlentab_SKAUSMUS 1

Kasč Sta^^iUfė, 
.loseph Burdgas, , 
Edvardas- Cernauskas.
Helen čepuliutj, 
Charles Čepulis,

Aridltoriųš. 

dėjo šėkrriirigai darbuotis Kc- galirira įkrirti S'Ielrbšė Bark 
nošhA, — Ėeribshd LiėtūVių Lietusią killtutbš DVAi^iJą. 
KuHufdš Draugija greitu laiku Darbas biriri sėkrriiriįaiy 1&O 
čia bris įkurta. Mūšų atšto- * poroš savaičių p. Vaitėliriiias 
vai ^'rido malbrifą paratoą srivo — 

’ i 
lS-lę Atoėbją Bagdonaitę; p. B. 
Laban, poną P. Jankauską, 
poną Povilanską ir kai 
kuriuos kittfs. P-nas J. Mar
tin, žymus vietos lietuvių dar
buotoj as supažindino mus at
stovą su esamomis šio miesto 
sąlygomis, pateikė keletą prak- 

, P-lė A. Bag- 
doniutė, vietos pasižymėjusi 
darbuotoja, stoja į aktyvų dar
bą, kad prigelbėjus musų at
stovui greičiau Kenosha Lietu
vių kultūros Draugiją įkurti. 
Laike poros dienų buvo įrašy
ta tuzinas naujų narių, dau
guma jų jaunuoliai, čiagimiai 
lietuviai.

AURORA, ILL.
Senas Petras, 

tuvių Draugijos 
mingai pralaužė 
ledą Aurorbj'ė. 
briotoja’i pp. Stankus,\ Viečęrji, 
Pocius ir keletas z kitų teikia 
Seriarti Petrui visokeriopą pa
ramą, kad greičiau čia įsikurtų 
Auroros Lietuvių Kultūros 
Draugija. Darbas visai arti 
Užbaigos — tikslas bus pasiek
tas.

GARY, ILL.
Senas Petras yra praktiškas 

žmogus, dirba dviejose koloni
jose sykiu, taip kad du zuikiai 
butų vienu kartu nušauti — 
dvi Lietuvių Kultūros Draugi
jos suorganizuotos. Musų at
stovas Senas Petras čia randa 
nuoširdžią paramą savo darbui 
pas drg. Grakey, p-nia Praku- 
ii’otinę ir kai kuriuos kitus vie
tos darbuotojus. Gary Lietu
vių Kultūros Draugija arti įsi
kūrimo:

; ROUKFORD, ILL.
Ka's nežino ir nepažįsta Se

ną, žymų šios kolonijos darbuo
toją p. Stašę Petrauską? Jis 
čia pradėjo darbuotis dar tais 
laikais, kadi! daugūrrias dabar
tinių Velke j ri buvo riežinemi,
hėgirdčti šios kolonijos 
buotojai. Sis senas, 
Rockforidb lietuvių 
padarė rezoliuciją, kad Bock- 

‘fordė turi įšikrtlti Locftfbrdo 
Lietuvių Kutturos Draugija. 
Parašė skubų laišką Chicagos 
Lietuvių 'Draugijos preziden
tui J. Mickevičiui, kad spalio 
.17 d., turi būtinai atvykti 
Draugijos atstovas p. Frank 
Bulaw; esąs tikras, kad Rock- 
fordo Lietuvių Kultūros Drau
giją tikrai busianti suorgani
zuota.

Gerai, Stasy, tavo reikalavi
mas bris išpildytas, Cbicagoš 
LiėtuVi^ Draugijos atstovas p. 
Frank Bulaw spalio lt dierigf 
tikrai pas Jrimis atVyks.

MĖLROSĖ PARK,

drirbrii paš vištos darbriotojris:
t r .. _ . v. - i

Nariams vertėtų skaitlingai tiškų patarimų. • rinmiirn viota

susirinkti, apsvarsčius organi
zacijos reikalus turėsime pro
gą išgirsti gerą programą.

Naujai Apsirgo Draugijos 
Nariai

Frances Latvėnas, Chicago, 
III.

Petras Petkus, Chicago, III.
Marė Draugelis, Chicago, III.
Jonas Dambrauskas, Chica

go, III.
Simonas Rimeikis, Chicagb, 

III.
Kaspas CepuleVičius,: Chicar 

go, III. - ,,,
Jurgis Tacilauskas, Šf>Hng-* 

field, III.
Pasveikę Draugijos Narfcii:
Stanley Reuker, Chicago, 111.
Peter Brazys, Jr., Chicago, 

Illinois.
Agnės Dervinskienė, Chica

go, III.
V. Petrauskas, Chicago, 111;
A. Žukauskas, Chicago, Ilt
Elz. Brajienė, Chicago, Ilt
Antanas Sakalas, Spring- 

field, III.

nusHĄrę'š suor^aniuoti Ėuitu< 
ros birAUįiją; Gerai, Benedik
tai, tik pąspausk, tai^o dalbas 
bus Vaišinas.

.iiarvey; ilu.
Chicagos Lietuvių Draugijos 

atstovas AritSnAs Škifi^>hfe'š 
jau išbudo, pranešė Chicagos 
LiettiViiį Draugijos prėžidėhbti 
J. MfičfeėviČiui, kad fervey Lie
tuvių Kultūros Draugija turi 
tuoj būti įkurta, ką musų An 
tarias sako, jis tuoj tą ir pa
daro. Pradžioje lapkričio me
nesio Harvey bus įkurta Kultū
ros Draugija.

Aritbh tedaUšltas,
Stanley Razokaitis,

Į
!

Chicagos Lie- 
atštovas, sėk- 

savo darbui 
Vietos dar-i

Iš Springfieldo 
padangės

MUSU JAUNIMAS
_ .t i ld/.:.-

Chicagos Dėtuvių Draugi- 
jort, springfield, dli., pr>laUMo 

h^ėįįos lie- 
W#-pUsa-

Inž. Kastas Augustinavičiuš 
šiandie vakare Chicagos Lie

tuvių Draugijos stiširirikiųie 
inž. K. Augustinavičius duos 
paskaitą tema — “Rasizmas ir 
Civilizacija”.

Penktadienio vakare, spalio 
16 d., inž. K. Augustinavičius 
duos paskaitą tema —“Oras” 
Cicero Lietuvių Kultūros Drau
gijos susirinkime, ktiris įvyks 
Liuosybės svetainėje, 7:30 Vai 
vakare. Kaip viename taip ir 
kitame bus kattu muzikos ii4 
dainų programai.

duos paskaitų tema

Iš MUSŲ DARBO 
LAUKO

KENOSHA,
Chicagos Lietuvių Draugijas 

atstovas p. Frank Bulaw pra-

dar- 
rimtas 

veteranas

gana <didelis >skaič| 
tuvių rt jau‘nimo, f< 
kilis; Čiagimių liėtttVių. čiagi- 
rYiiai lietuviai, Chicagos Lietu
vių’ Draugijos nariai, yra pa
vyzdingi nariai OrgariizaCijOš— 
mokesčius Draugi j on sumoka 
laiku, suspendavimas labai re
tas svečias.

Bet iki šiam laikui Chicagos 
Lietuvių Draugija nesirūpino, 
kad tą gražų lietuvių jaunimą, 
čiagimius lietuvius įtraukus į 
aktyvų darbą, kad jie kai^o 
nariai Chicagos Lietuvių Drau
gijos Springfielde bendromis 
spėkomis pradėtų ką nors soči- 
.aliame ir kultūriniame gyveni
me darbuotųsi. Arti šimtas 
Springfieldo lietuvių jauninto, 
čiagirnių lietuvių yra nariai 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
tai didelė jėga įtraukus juos ji 
bet kurį kilnesnį darbą, Spring- 
fi'eldo lietuvių veikimas išbris
tų, grįžtų sena Springfieldo 
garbe ir didybe. IVtes 'Spring
fieldo lietuviai vėl galėtumėm 
didžiuotis, kad dirbam dar
bus riaudingus vietos lietuvių 
gyvenimui, podraug visai lie
tuvių tautai. Butų stambus 
prestižas ir Chicagos Lietuvių 
Draugijai.

SPINGFlELDAS, išaus
Chicagos Lietuvių Draugija 

sumanė sveikintiną planą, — 
tai kūrimas Lietuvių Kultūros 

!Draugijų Chicagos apylinkėse, 
jkur didesnis skaičius riarių įsi
rašo ChičagOš Lietuvių Drau
gi j on. ,Mės spririgfieldiečidi, 
nariai Chicagos Lietuvių Drau
gijos, greitu iaikri, taipgi įkur- 
šifri'ė Spririgfiėldo Lietuvių 
kttltiitOš Ėfraugi ją. Mariari, 
kad Čiagimiai lietuviai, oČgarii- 
žacijos iiariai, irtis vadovavimo 
rolę Kultu^bš Draugijoje, tada 
bus galirria laukti, fcadt Špring- 
fiefdd lie

!

P-naš B. Vaitefcuriaš, Chica- 
gos lietuvių dramos tėvas, pra
dėjo sėkminga? darbuotis Mel- 
rose Pari, Maywdod ir Bell- 
vut, kad iš šių trijų mažų ko
lonijų, kurios yra daikte, butų

’ Tlįofeas kastfSraišį 
Monika Kuriliih, j

Auna
Petras '
Ėveiyft Kuras, ' 
Johri Kuizinas, 
Magdė Kaspąrąitė, 
Charles Lordas, \ 
Mild'ri; L^ėčikifetiš, 
PČte^ LiitkSitiž;
Joė Lorriaitis, 
tfršula Laukinonis, 
Vincas Ląukaiiis,- 
Marž Laukaičįut^į 
.Johri Meirt>i^^r:.? ■ ■ 
Virięas f ■
Vincėnt Mieželis, 
John Mįeželišįį 
Evelyn Mieželis, 
Anton Morris, 1 
Josephine Morris! 
Anna Morris,vs- 
WilHam *'-]^orriša,.;į,.. 
Marry Morris^ - ', 
šteiia Mciterb, .; 
Mary Miriihtiėri®, 
John Makarauskas, 
Alberta Fraeriūtė, 
Vincas Feiferis, 
Anton Feiferiš,

Pastebėki!
Raudonė 
Kryžių 
ant plėsterkr 
kada piCKšit

U

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: BoulėVard 2806 
4631 SOUTH ASHLAND AVENU® 

Regų 6515 So. Rockwell St.
Tefephorie: Repūblič 9723

fiėldo lietuvių jaunimas, čia- 
gimirii itetoviai, Chicagos: Lie
tuviu Draugijos nariai, iššišiu-' 
bUOs šaVo vekiniu SpYingfrieldO 
lietuvių gyvenime, ir bus pa
vyzdys kitų lietuvių koloni
joms.

Dar pravartu prisiminti, kad

> Ptidfitgidt. Johman. 8 Jo'hnion; didžįausių 
pasauly išdirbinėto jų chirurgiškų dalykĄ 

’• > I t t ’ ’ « « '»•, «

. Parduodamos Visose .Vaistynėse
. . , ‘ . •............ -  ■'

Mrs. Anelia K. Jarusz i . ' «? - Physical Therapy
, and Midwife

6630 S. Wėsteri! 
Ave^ 2nd floėr 
Hėmlock 9252

Patarnauju ptiti 
ghndymo namuo
se 'ar, ligoninėse, 
d u odų ipassage 
ėleetrie t r ė aį t- 
ment ir magrie- 
tjc blankets ir tt. 
Motorinis ir mėr- 
ginottiš patari
mai dovanai.

Kl.. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose
Bridgėporto Ofisas: , .

132'41 S.HalstedSt. Tel. Calrimet 7262
Ofiso vai. dienomis, nuo 1 iki 5. vai.

po piet. Vakarais nuo 7 iki 9
Rezidencija :’

3407 Lowė Avė. Tel. Yards 2510

Phorie BoulėvtiM 7042
DR. C. Z. VEZEL’IS

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė.

atU 47Ui Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Setedoj pagal sutartį.

Kiti Lietuviai Daktarai.
TeL lioulėvard 5914 Dienė it Naktj 
OftšO valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedek nuo iki 12 a. m.

DR. S. NAKEU S
GYDYTO/ĄS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija.
.r*. o, < orį- lUr K *■*

Laid!otitVi^ Direktoriai
MįM didM Lietuviu
LaidofatitĮ pirėktoriŲ Asociacijos.

AMBULANCE PATAHkAtirfM i)I®NA IR: fUKtl.'
Turime Vmie Miėsto Dalyse.

..........  i I   tiMji.'iif ■ laidau i iwmn ~ ‘ ! 1

Jfręfet _ į Phonea BouJevąrd 520Ž^841S

EZERSKtS IR SŪNUS
10734 S. i ; , T€l. Pifllnliajit. 5763

ŠKtJDAS
718 Weat 18th Street Phone MonToe 8877

r LACHAW1CZ ir SŪNUS
2#14 fU< Ttoe® Gana} 2515—Cidai-tf 5#37
. - ' i C...._ .~5 . .... „ „„ „*    w,m.     n,, . . i ....   

1 ■ L M EUijĘlKis , .
4605-07 S. Hei-mitage Avenue I’hones Yards 1741-1742
fcrlglftfiti fek Šlhyrius, 4^7\ Fairfięid, , Laf. 0727

T & L LACllAVlCŽ '
42-44 East lOSth St. Cdttai W

. . . •<  .   ' . . .... .. ■ ... _ • '     - ’ • • -

dŠ19 Li^uanicaAvenue Phone Yards 1188

J. LIŪLEVIČIUS
4092 A«ffiėi‘ !Amue .' Phone Lafayette 8572

8807 Littenica AVenue
•______ ______ ___ x _ i*. .r ii

’ W Boulevard 418#

PETKUS
; Cicero Phone Cicero 2109

; , P. J. RIDIKAS
Šo.<Halstėjd Street . i, , Boulevard 4089

j* • .-y* __ i: ■ rr-• v * » • ». - •.» • ,

J. Ifc BADŽIUS 
rėtt Phone Canal 6174

ADVOKATAS
111 W. Washington St

Room 737 .
Vai. 9 ryte, iki 5 vai. vakare.

Ofiso Tėf. Central 4496

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avėniie 
namų Tek: — • Hydė Park 8395

AKIIJ SPECIALISTAI

DR. G. SERNER
LIĖLuViŠ OPTOMĖTRISTAS 

_ Tek Yards 1829 .
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaisė.

Ofisas , ir Akinių .Dirbtuvė
756 WeSt 35th St.

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

Nėdėliomiš nūo 10 iki, 12 tai,- dienoš

DR. VAITUSlI, OPT. 
. LIETUVIS 

Optometricaliy Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

ėsti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptėmhno, neftfuotu- 
inO, skaudamą akių karštį; atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gti teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas stf 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Sriėčiato atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus; Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 16 iki 8 v. 
Nėtfėlioj nuri 10 iki 12 V. dieną. 
Daugely atsitikimu, akys atitaiso

mos bė akinių. Kairios pigiau
* kaip virtritaii.

4712 South Ashland A v.
Uhbne Boulftvitd 75^9 

. . ....... iiiIM«»»ni į Į... .

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

_ __ Draugijos Nariai

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

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

Tel. Sėėlef 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS, IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir npo 7 iki 9 
vai., Nedaliomis riuo 10 Iki 12 

$343 Stmth Hailstėd SL 
Tel. Bmrievard 1461

Garsmkites ‘‘N-nose

CrilCAGO. ILL.

PHtSICfAN^URGĖON 
Office 4070 Archer Avenue 

Tel. Virginia 1116.
■ <, Valandos : 1—3; ,7-r^:^ P«. P« 
Office & resicįence 2519 ,W._ 43rd SL 

Tel. Lafayette 8051 
Valandos: 9—10 rtto'» 5—6 p. p.

Kasdien, išskyrus seredą. 
Sekmadieni susitarus.

Rez. 6609 SO. ARTESIAN AVR.
TeJ. Prospect 3403

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vat: nuo 2, iki 4 v. p. P« ir nuri 7 
rki 9 v. vak. Trečiadieniais ir Sek- 

madieniaią „ susitarus.
OFISriS

3156 West 59th St
Tel. Hemloek 9998.

KITATAUČIAI
, A »

DR. HERZMAN
IS RUSUOS

Gerai lietuviams žinoma? per 85 
mėttfš kaipo patyfęs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų. ir vaiku Įžagei nau
jausias metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.
.... . ..Ofisas, ir Laboratorijas
1034 W. 18th SL, netoli Morgan S t. 

valandos riu'o 10—12 pie’tų ir 
nuo 6. iki 7 ^0 Vai. vakarti.

Tel. Canal 3110
Režidendjd'š telefonai: t

SuperioY 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Sega! 
4729 So. Ašhlahiil Avė. 

2-ros lubos 
CHICAGO, ILL.

OFISO VALANDOS: .
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, jnuo iki 4 
vai. po pifetif ir rrttti 7 Iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedėliotais nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phwne MI©WAY 2880.
. - V •. ■ .> .. ■" "*I ' f

_ Telefonas Yards 0994

46Š1 SOUTH ASHLAND AVĖ. 
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų 
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 16 iki 12 

Rez. Telephone PLAZA 2409

Ofiso Tėl Do-rchėster 5194 
Rez. TeL Drexėl 9191 , 

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

Moteriškų, Vyrižkų. Vaikų k visų 
Chrsniškų ligų.

Ofisas 6850 Stony Island Avė.
Valandos: 2—4, 7—9 vai. vate. Neda

liomis ir č^entadieniaia 10—12 
diena.



Krautuvėms ir Pečiais šildomiems N amams
Pasidavė policijaistovi Cicero GASO ŠILUMASvarbus lietuvių susirinkimas

Giedraitiene

Peoples

COKE COMPANY

Garsinkitės “NAUJIENOSE

viešbučio

M

Vardas ...

Antrašas

Miestas .
Telefonas

NATHAN
KANTER

Pats prisipildąs ši
lumos dalykas. Kas 
radiatorius pats pa
sidaro garo šilumą. 
Darome visokių mie-

Tono

$2.40
2.45
2.65
2.85

3.15
3.15
3.15
2.65
3.25 
2.00 
2.70
2.75

3.85

2.10
2.25
2.35
2.40 
1.85 
1.80

3.65
4.00
4.15
4.25
3.25
8.15

$7.50 
7.75 
8.50 
9.25

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
5.75 
5.50

Prez. Rooseveltas 
atvyksta į Chicagą

Tono
$4.25 

4.40 
4.75 
5.15
5J75 
d*75 
5.75 
4.75 
6.00 
5.25 
4.90 
4.95

7.15

*1,00000
DOVANŲ!

• Kokia jūsų šilumos problemų nebūtų gaso var
tojimas tai išriš. Laisvas prižiūrėjimas ir švara 
gaso šiluma pašalina seno budo šildymosi ru
pesnius. Prašykit įrodymų apie gaso šilumą. Pri- 
siųskite žemiau talpinamų kuponų.

The Gasteam 
Radiator

organizacijų, ku- 
susirinkimus laiko

nuo to laiko, kai Columbus at
rado Ameriką. '

*

Radios midget$g

Dainuos 
“Peoples” Duetas, kai 
J. Kavarskis ir Ja 1

Informacijoms 
Prisiųsk 

KUPONĄ

9x12 karpetai $ 10.95

Carbon Štili Run . 
Carbon Lump, Egg. 
CRKEK LUMP __

CREEK, EGO-------
LUMP_______

kraft 
.PIM6NT0,

i nepermerkia- 
cellophane. štai dėlko

Aštuonios valandos po to, kai 
jo automobilis užmušė? žmogų, 
Leonard Wisnewski 21 metų, 
8462 Commercial avenue, atsi
lankė į South Chicago policijos 
stotį ir papasakojo apie nelai
mę. Wisi)iewski suimtas.

Įeik betgi vidun ii 
ypatingų at

Old Golds yra vieninteli 
cigaretei dvigubai suvynioti 
puikiausiam nepermerkia- 
mam cellophane. štai dėlko 
jie visuomet dirbtuvės Švie
žume.

Fellow
— lietuviškai, draugišku 
bendrumą darbe ir pa

Vakar, spalio 12 dieną, buvo 
uždaryti bankai, mokyklos ir 
birža. Minėta 444 sukaktuves

vių „ .
už $2.59—Musų kainos $ 
nuo dabar už galioną

—visos spalvos flat ir gloss.
Aukščiau paminėta dovana bus 

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

dyleriai Chicago j e.
U. S. teismai ir apdraudos kom
panijos yra musų reikmenų šal
tiniai.

Minėjo. Kolumbo 
dieną

Krutinės skaudėjimai greitai 
prašalinami kada užtepsite 
Musterole nėra VIEN TIK 
mostis. Ji prašalina skaus
mus. Jas vartoja milijonai 
žmonių per 25 metus. Jos 
turi stiprumą. Rekomenduo
jamos gydytoju, nursiu ir 
vaistininkų.

Kainos 
PAINT EXCHANGE 
1557 M!LWAUKEE A V®.

6836 SO. HALSTED ST.
2274 EbSTON AVENUE. 

Skyrius, KENOSHA, WIS. 
Visi telefonai ARMitage 1440.

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

for ECONOMY and 
SATISFACT1ON ūse

Doub/e lėsted!.Doub/eAdionf

VFf* BAKING IlkV P O W D E R
Šame Price Todayds45'fearsAqo

25 ou neės for 254 v
Full Pack •»« No Slack Fillin^

The Circulating 
Heater

Pastatome krautuvėje arba 
namuose, šitas kompaktinis, 
galingas šidytuvas padaro 
sveiką šilumą kai yra rei
kalas ir kur jos reikia. ‘

THE PEOPLES GAS LIGHT AND
, Telephone WABash 6000

Prašau prisiųsti smulkias žinias apie Circulating Heater ir 
Gasteam Radiator su apskaičiavimu kiek kainuotų man 
įsigyti.

nai užsitarnauja, ir dar su 
kaupu, tų vardų, kurį nešioja.

PARLOR SETS
Gražus Parlor Setai padaryti parduoti už

$100.00 39.50 - 49.50

Šiandie Cicero Lietuvių Na
mų Savininkų Politikos Kliu- 
bas apvaikščios savo pusės me
tų gyvavimo sukaktuves Liuo- 
sybės svetainėje. Susirinkimas 
prasidės 7:30 valandą vakare. 
Tus daug svarbių dalykų taip 
praeities, kaip ir ateities svars
toma. Po susirinkimo įvyks 
jankietas. Bus alaus ir lengvų 
užkandžių. '

Sulig praėjusiu kliubo nuta
rimu, šis susirinkimas sutvar
dyti pavesta veikiančiai komi
sijai ir valdybai. Taigi komisi
ja ir valdyba nutarė pakviesti 
r paraginti visus nariui atsi- 
ankyti su moterimis. Be to, 
nutarė pakviesti /svečius, poros 
kitų organizacijų narius su jų 
moterimis, būtent Improvement 
kliubo ir šv. Antano Parapijos 
Namų Savininkų Kliubo.

Visi jie kviečiami atsilanky
ti į musų kliubo pusės metų gy
vavimo apvaikščiojimą ir ban- 
kietą, o mes stengsimės visus 
patenkinti.

šiame susirinkime taipgi bus 
diskusuojami politikos klausi
mai ir renkami darbininkai 
kliubo vakarui, kurs įvyks lap
kričio 7 dienų Liuosybės sve
tainėje. Susirinkę svečiai ir 
kliubiečiai gaus į,kliubo rengia
mą vakarų tikietus veltui. Pra
šome nesivėluoti.

—Veikiančioji Komisija.

Susirenka čia ir (piliečiai, 
kurių amžius siekia ne dau
giau, kaip 7 ar 8 metus. Jie, 
susėdę prie pečiaus, indėnus 
vaidina — būtinai prie kros
nies r dar ir bulvių atsineša 
keptis krosny. Juk ir indėnai 
taip darydavę.

Ir visų laikų, dienų iš die
nos, savaitė iš savaites palai
koma nežymi, bet veikli dis
ciplina arba priežiūra.

Tačiau netik vaikai ir abel- 
nai jaunuomenė randa čia už
siėmimo. Tam tikromis dieno
mis užtiksite augusių moterį., 
ir merginų burius besitru- 
siančius virtuvėj. Naujų val
gių virimas ir kepimas išban
doma, seniai įprasti gaminti 
patikrinama, tam tikrais pu
dingų ar kitokių prieskonių 
receptais pasidalinama. Už
tiksite tų veikliųjų šeiminin
kių tarpe ir lietuvių bei lietu* 
vaičių.

Jei prisieina kokios rodos, 
kokio patarimo ieškoti, tai ir 
tais reikalais galima čia krei
ptis. Kad ir negautumėt tie
sioginio atsakymo, tai gausite 
nurodymų kur kreiptis, kuo 
pasitikėti.

šapos grupės, berniukų ir 
margaičių kliubai, pamokos 
suaugusiems, šeimininkių su
sirinkimai, organizacijų mi
tingai ir dar įvairi kitokia 
veikla. Visa tai maloniai tei
kiama, visi maloniai laukia
mi ir priimami.

The Fellowship House pt>

The 7
Kraft

Cheese
Spreads 

now in new-design 
Swankyswig glostosi

PADARYK TAI 
TUOJ

• Sparkling glasses strewn with 
bright atars... the new Swanky- 
swigs. You’ll want to collect a 
wh61e sėt. And while you’re doing 
it, get acąuainted 
with all seven X"" * 
of the delicious 
Kraft Cheese j > t 
Spreads. They’re L h * t 
marvelous for Į II 
sandwiches,salads I * 
and appetizers. I_____

i’Ateinanų (trečiaduen^ spa
lio 14 dienų, Chicagon atvyk
sta prezidentas ^Rooseveltas. 
Chicagos stadione jis pasakys 
vienų žymiųjų rinkimų va
jaus prakalbų. Vietos demo
kratai ruošia, pasak didla- 
pių, 100,000 demokratų para
dų prezidentui pasitikti. Pre
zidentas gi, jei išteks jam lai
ko nuo atvykimo iki prakal
bos stadione, peržiūrės para
dų nuo Morrison 
pagrindų.

Stadiono durys 
valandų vakare, 
kalba prasidės 9:30 valandą 
vakare ir bus transliuojama 
per radio visos šalies tinklu.

Jisai kalbės apie 30 minu
čių laiko.

šiandie, antradienį 
Rakandų Bendrove kviečia

suomenę pasiklausyti nepapras
tai gražaus ir įdomaus radio 
programo, kuris bus transliuo
jamas reguliariu laiku 7-tą va
landą vakare iš stoties WGES. 
Su šiuo programų Peoples Ra
kandų Bendrovė pradės 8-tus 
metus nuolatinio šių programų 
leidimo. Taip ir šios dienos 
programas bus atžymėtas nepa
prastai gražiu turiniu rinktinių 
dainų, muzikos ir kalbų, kurio 
išpildyme dalyvaus dainų žvai
gždė p-nia Genovaite Giedrai
tiene, harmoningas Peoples ra
dio duetas, Ač čiapas ir kiti. 
Kalbės atstovas iš Amerikos 
Lietuvių Daktarų Draugi
jos daktaras . J. Kavarskis, 
bus gražios muzikos, žinių bei 
svarbių pranešimų. Patartina 
nepamiršti pasiklausyti.

—XXX.

WORLD PLAYHOUSE
410 S. Michigan—arti Van Buren 

Tęsis nuo pietą iki nakties 
— 25c iki 2 po piet.

“GYPSIES*
ALEKSANDER GRANACH 

LALA CHERNAYA

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 
6.75

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

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

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

27 East Monroe Street
, Telefonas CENTRAL 4615

2 ir 3 4 Tona! 
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
6.65

Fellowįihip House
Fellowship House — 

tas namas Bridgeporte adresu 
831 We»t 33 place. Stovi jis 
ten keturias dešimtis metų.

Iš oro pusės nieku, rodos, 
nesiskiria nuo kitų kaimynų 
namų 
staiga pajunti 
mosferų.

Fellowship House 
ship 
mas, 
silinksminime.

Tokia ir yra šį įstaiga. Įs
taigos vedėja, ,p-nia Moack, 
paaiškins jums, kad iš oro 
pusės namas atrodo mažas, 
tačiau vietos jame yra gan 
daug. Ir iš tikrųjų f štai pir- 
masis kambarys — knygynas 
ir skaitykla; Čia* galite gauti 
patalpų knygų pasiskaityti; 
čia galite gauti knygų i$ did
žiojo miesto knygyno; čia 
taipgi jus patys arba jūsų 
vaikai galite užeit ir ramiai, 
tykiai praleisti laiką, duoti 
progos nervams pasilsėti.

Už to pirmojo kambario 
priemenėle, o toliau gan erd
vi salė pramogoms. Svetainė 
šeimyniškiems vakarėliams, 
anglų kalbos, pilietybės ir 
šios šalies istorijos pamo
koms. čia taipgi laikomi tų 
ar kitų šitos apielinkės 
draugijų susirinkimai. Yra ir 
lietuviškų 
rios savo

WASHERS
Apex Skalbykla dideles 

' mieros už

Mes kai tik užpirkome mil
žinišką kiekį geros 
M A L E V O S 

ką nacionalš grandinine krautu- 
rupė dabar parduoda visur

1.35

BEDROOM SETS -
5 šm. bedrooin setai po 5^) *r $59 50 
Angliniai ir aliejiniai pečiai po $ 19.50 ir po 

*49.50 prie oil burner, duodama 50 gal. oil dykai

Apačioj 
niruoto patyrusios instrukto
riaus priežiūroj jaunuomenė, 
berniukai ir mergaitės, dirba 
“šapos” darbus. Vienas gal 
kokį vazoną klijuoja arba iš- 
piovinėja — tai bus dovana 
tėvui, motinai, broliui ar se
seriai jų gimtadienio fcroga. 
Kitas ar kita, rasi, sau pa
čiam dirbasi ką nors tokio, 
kas atrodo reikalinga. ‘ Ir taip 
čia. darbuojasi rt>apieHnkės 
bernaičiai ir mergaitės, daž
nai netrukus po sugrįžimo iš 
mokyklos, iki aštuntos ar de
vintos valandos vakaro, ir 
nepamato kaip jau laikas 
miegoti ateina. Nė tėvams ne
skauda galva dėl klausimo, 
kur jų vaikai bastosi, nė pa
tiems vaikams negrumoja 
alėjų ir gatvių pavojinga įta-

ACCORDIONS 
Akkordionai 120 balsų su pilnu 

kursu lekcijų po/ 

$95>Q0 '.TuTiOsT:.49.50

Bu dri k’s Fu mitu re Mari
3347-49 SO. HALSTED STREET

JOS. F. BUDRIK, Ine
3417 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 4705
Dabar galima gauti kaimininiam taverna.

MUTUAL LIQUOR CŪ. 
4707 South Halsted Street
Visi Telefonai YARDS 0801

VIENINTELIS DISTRIBUTORI8

Kainos gali pasikeisti be Įspėjimo 
TUOJ APMOKANT — 
POCAHONTAS ANGLYS
Mine Run, 65% Stambios ’----------

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

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

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

Petroleum 
Petroleum 
MILLERS 
MILLERS 
BLACK BAND 
KIETOS ANGLYS—ANTHRACITE 
Chestnut (Pennsylvania) ------------------
Eastern Kentūe’iy Sereenings --------------
Illinois Screenings-----------------------------
FRANKLYN COUNTY ANGLYS 
Mine Run — Stambios ---------------------

Plautos Nut—3x2  ----------------—
r Egg---------------------------------------------

Lump _______  .
TVILMINGTON Egg. 4x2 Valytos-------
WLMINGTON Mine Run — Stambios.

Geriausi Degtine... Gerkit
.__ KENTUCKY YEARLING

VIENU METU SENUMO.

NEGLECT
A COLD

WOOD COAL

COAUCOKE

MlLUONS OF POUNDS HAVE BEEN
USED BY OUR GOVERNMENT t

3719 S KEDZIE AVENUE 
GUAEANTEED COAL

PHONE LAFAYETTE 3244
BONDED VVEIGHT

M
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Subscription Kates:
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3c pęr cępy.

Ęntered ag Second Cląss Mątter 
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of Chicago, ifl. under tb® act ęf 
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų ®en- 
drovė, 1739 S. Halsted St.» Chicago, 
III. Telefonas Canai 850Q.

Užsakymo kalnai
Chicagoje -- paštu:

Metams ----- --—_—
Pusei metų
Trims mėnesiams _____
Dviem menesiams_____
Vienąm mSnesiąi

Chicago) per išnešiotojus:
Vieną kopija
Savaitei
Menesiui

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams $5.00
Pusei m®tU • ____________ 2.75
Trims mėnesiams ...________  1.50
Dviem mėnesiams ________ 1.0Į)
Vienam mspęsiui .7^

Lietuvon ir kitur užsieniuose
(Atpiginta!)

Mietams $8.00
Pusei metų ______ ________ - 4.00
Trims mėnesiams _________  2.50
Pinigus reikią siųsti pašto MoneyPinigus rmjyą siųsti pašto 

| 9F4e4y JMUtp pu užsakymu.
=====

Valduos galia
J U(II1Į lliij.IRHIl J Į1Į.I l

Vymusiam teismui pradėjus W^shingtone posė
džiauti pę yąsąros atostogų, jąų yėl Čmė kilti ginčai 
spaudoje ir visuomenėje dėl to t^i^o sprendimų. Vie
nas jo sprendimas liečia valstijų (§teįti^) teises.

Pereitą pavasarį vyriausias teismai nusprendė, kad 
New Yorko valstija neturi teisės reguliuoti darbo va
landas fabrikuose darbininkėms moterim^. Dabar jisąi 
tą savo sprendimą patvirtino, atsisakydamas peržiūrėti 
iš naujo bylą, kurioje jisai sprendimą padarė. Bet jeigu 
valstija negali tvarkyti darbo valandų savo teritorijoje, 
tai kas turi tą galią?

Kiek anksčiau vyriausias teismas pripažino pekon- 
stituciniu Guffey anglies pramonės kontrolės aktą, pa
sakydamas savo opinijoje, kad federalinė valdžia neturi 
teisės nustatinėti darbininkų algas ir darbo laiką valsti
jose. Vadinasi, tos galios neturi nei pačios valstijos, nei 
federalinė valdžia. Kitaip sakant, teismas tos galios vi
sai nepripažįsta valdžiai.

Bet kuo pasiremdamas jisai šitaip siaurina valdžios 
galią? j

Apie, federalinę valdžią sakoma, kad ji turi tas tei-j 
sės, kurias jai yra įsakmiai konstitucija suteikusi. Kon
stitucija nenurodo, kad valdžios pareigą yrą prižiūrėti 
darbą ^rba saugoti darbininkus nuo per didelio išnau
dojimo privatiškose įmonėse. Na, tai tegu jąu bu^ i^ą- 
shingtono teisėjų tiesą, . kad kongresas neprivalo kištis 
j tą dalyką.

Bet valstijos turi visas galias, kurias jos yra sau 
“rezervavusios”, t. y. kurių jos nėra pervedusios fede- 
ralinei valdžiai. Kodėl gi tarpe tų galių teismas ^neran
da” galios reguliuoti darbo valandas ir atlyginimą už 
darbą? Ar tai yra kokia šventenybė, kurios valdžiai ne
valia liesti?

šis teismo nusistatymas, aišku, nėra paremtas jo
kiais įstatymais arba teisių principais. Jame tik reiškia
si teisėjų noras apginti privatinį biznį nuo valdžios ki
šimosi, Valdžia, jų nuomone, tai tik naktinis sargas.

Račiau, kai užėjo depresija, tai didžiausios biznio 
kęmpąnijos bankąi, geježinkeliąi t, t. — puojė prie 
valdžios, prašydami pągelbos. Jeigu valdžia nebūtų jopis 
padėjusi, tai Šimts žino, kur Amerikos biznis bųtų atsi
duos, Vyriausias teismas tuomet nesakė, kad valdžia 
neturi galios tą pagelbą teikti.

Šiandie valstijos (kartu su federaline valdžia) $ąr 
šelpia bedarbius, organizuoja viešus darbus, moka S0”. 
natvės pensijas. Vyriausias teismas k čia nesako, kad; 
valstijos neturi galios taip daryti. O iš kur jos šitą ga
lią pasiėmė? Jš niekur. Jį visuomet buvo. Todėl gerbia
mieji teisėjai Wasftingtone ieško to, kas nėra prapuolę. 
.. - 111 j i , !!. '   1   — . . ...... ..... . .1 ...'.1....."Į".L.' . !'V. . 1

" - iC*. Ai

Apžvalga

-Tai Lengvos Užsirūkymas!

DAUGIAUSIA ŽUDYNIŲ
P ANIJO J E FAŠISTŲ 

TERITORIJOSE

Dešinioji spauda dažnai deda 
žinias apie Ispanijos “raudonų-^ 
jų”, t. y. respublikos gynėjų, 
žiaurumus. Didelė dalis tų žinių 
susideda iš molo arba niekieno 
nepatikrintų gandų, nors, be 
abejone^, būna jose ir Jifesos.

Tačiau fašistai ir jų sįmpati- 
zatorįai beveik nieko neprane
ša apie nuožmybes, kuriąs at
lieka Ispanijos sukilėliai, O tų 
nuožmių, kaip atrodo, įvyks
ta daug dagiau sukilę^ Pu" 
sėje, ąegų įojalistų. Mes ne 
kartą esame pabrėžę tą faktą, 
kad fašistiška sukilimo vadovy
bė yra pasisamdžiusi burius 
svetimšalių, kurie yra arba nie
ko nepaisą avąptiurįstąi arba 
kariauja už algą, ir kad, be to, 
ji vartoja Maroko maurus, ąe-

.... 4.00
..... 2.00
_ 1.50

.75
e ■ 1

8c;
18c
75c

Jakštas (kun. A. Dambraus
kas), kaip reikėtų kovoti su 
komunizmu. Jo manymų, gry
nai policinėmis priemonėmis — 
komunistų areštavimu, baudi
mu už komupiątų literatūros 
platinįmų ir t. L —kovoti prieš 
komunizmą esą klaidingą. Jisai 
pataria naikinti jį švietimu, ko
vojant su komunizmo idėjomis’ 
idėjinėmis priemonėmis, šituo 
tikslų jisai duodą sumanymą, 
kad visose aukštesnėje mokyk
lose bųįįų įvestos Vąųijikomunis- 
tinės pamokos”.' Sąko: į

“Įyedus antikomunistines 
pamokas, savaime pranyktus 
tas nesveikas komunizmu su-' 
sižavėjimąs, kąip uždraustu 
vaįąįų; Dvokimai žinotų, 
J<ad komunizmo paslaptys 
anksčiau, ar yėliaų bus jiems 
atskleistos, jo Ųesos bus ob
jektyviai parodytos, jo klai-> 
Jos kritiškai nušviestos.” į .. ... ... • . . .. ■ . | 
Bet čia Jakštas prasilenkiu: 

su logika. Jisai kalba apie ob-[ 
jęktyvų (bešališką) tiesos paro-'į 
dymą, tąčiau jisai nori, kad! 
pamokos butų apllikom'unisti-! 
nes, t. y. šališkos, atkreiptos’ 
prieš komunizmą. Jisai norį,, 
kąd mokyklos butų paverstos 
propagandos įstaigomis, — pa-! 
rfašiai, kaip yra Rusijoje, kur! 
mokyklose agituojama už ko-- 
munizmą. ,

Jeigu mokykloje dėstomą! 
koks nęrs dalykas, tai mokyto-! 
jas turėtų nevesti propagandos 
nei ųž, nei prįęš.

Bet kun. Jakštas, gal būt, tu-! 
ri galvoje ką kita. Mokyklą lą-j 
bai dažnai nustato mokinius ne! 
tąja kryptim, kurion ji nori! 
juos pasukti, bet visai priešin
ga. štai senosios Rusijos mo-; 
kyklose buvo skiepijama mo-į 

IS

■ y’f.
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> • . Jyaricn gerklei — aiskys bakas!
Jūs — lygiai kąjp jr spępos žvaigždės ant estrados, 
kurie turi atsiduoti /sąyo balsui — atras lauktiną 
gerkles apsaugą lengvame užsirūkyme — Lucky 
gtrity! Nes kiekvienam vyrui svari, gerame stovyje 
gerklė yra svarbiausių dalykų. Ir kiekvienai mo
teriai grožėjimpsi aiškių, švelniu balsų yrą kas tąi 
tokio tikrai branginančio, štai kode! abic jiems, 
vyrams ir moterims lengvas užsirūkymas taip daug 
reiškia. Tai tiktai lengvas užsirūkymas — Lucky 
— suteikia jiems tą garsaus “Toasting” proceso 
apsaugą. Ir tai Luckies — lengvas užsirūkymas — 
pagaminti iš brangiausių vidurinių tabako augalo 
ląpų — kurie ištisai patenkina jų reikalavimus dėl 
tikrai puikaus tabako turtingumo!

★ * VĖLIAUSIOS NAUJIENOS! * *
Suorganizuol? "Sweep$takęs" Klubai

rumu. Taigi negalimas daiktas, 
kad darbininkų milicija, kuri 
gina respubliką, tuos elementus 
savo žiaurumu pralenktų ą.rba 
bent galėtų su jais susilygintiJ

Atrodo, kad mes neklydęnie.į 
štai pranešama, kad didelis ;Ho- 
landijos konservatorių laikraš
tis “Nieuwe Rotterdamkche 
Courant” įdėję savo bendratlar-' 
bįo Dr. J. Brouwer pareiškimą 
apie Ispanijos pilietinį karą. 
Tas rašytojas sugryžo iš Ispa
nijos, aplankas įvairias vietas, 
taip fąšisty, kaip ir valdžios 
pusėje, ir jisai sako, kad dau
giausia žudynių įvyksta jSįįmU

ritorijpąe, kurias valdo ^ųkįlė- 
liaj. Kaipo pąvyzdį, JBtou- 
wer nurodo miestą Vallądolid, 
kuris turi 95,000 gyventojų. 
Tenai mųžių W
kilėliąi išžudė , 0,000 žmonių, 
kurįe nebuvo nė ginklo paėmę 
j rankąs!

ATSįKLĄUSKIT TŲ. 
KURiy UALŠAI YRA 

jy TUgTU!
Žiįirpjųt, kjaip jankiai 
rasit Luckiąs, lengvą užsirįi* 
kyrn.ą, yant ivaig^ių ,a ps i ro
dymo stalui Isįęs tie, kurie 
remiasi ant $ayę> balso pa- 

i°g ii® pasitikėti1 
' Luckies. Šį vakarę - pasekit 

jcerjo? žvai^ždfs prie lengvo 
Į < u?*irūkymp - prie Luckyl

J '
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KUN. A. JAKŠTO RKCĘPTAS

Kauno katalikų dienraštyje 
“XX Amžius” rašo Adomas

- lengvas užsirūkymas 
IŠ TURTINGO, BRANDAUS-KŪNO TABAKO- 'IT'S TPASTEP”

mmiiNOg, Ofaįcago, III
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kiniams caro garbinimas, o bet
gi daugumą besimokinančios 
jaunuomenes buvo nusistatę 
prįęš cąrizmą. Aukštosiose Ru
sijos mokyklose daugiau, negu 
kur kitur, plito revoliucinis ju
dėjimas.

Kai kada būna taip, kad mo- 
kiniai tam tikro dalyko labiau
sią nęapkenčią kaip tik dėl to, 
kad jisąi yrą mokykloje dėsto
mas. žinomas Amerikos kriti
kas Henry Mencken vieną kar
tą pąreiškė, kad tikriausias bū
das paversti žmones “bedie- 
yiais” .tai versti juos, kai jįe 
dar tebėra maži vaikai, lankyti 
ąękmadienio mokyklas (Sunday 
schoojs), kur mokinama pote
rių ir katekizmo.

Jeigu mokyklose butų reika
laujama “iškalti” atmintinai 
bent dalį velionio Lenino tezių, 
pridedant prie jų Bucharino 
“Komunizmo A B C” ir Žinov-' 
jevo bei Stalino pasakytas pra-s 
kalbas, .tai mokiniai tikrai iš
moktų komunizmo neapkęsti. ’

i PASTABOS
“Laisvė” Nr. 179 paduoda 

ištrauką iš Maskvos *lzvesti- 
jų”, kur yra svarstoma sovie
tų konstitucija. Tarp daugelio 
keistų pareiškimų, yra įdėtas 
ir čigono laiškas. Laišką per-, 
skaičiau bent kelis kartus, bet 
niekur nesuradau ne žodžio 
apie sovietų konstitucijos pro
jektą. Vienoje vietoje čigonas 
rašo: “Laimė, kuriąs ieškojo 
musų tęvai ir tėvukai, suteikė 
mums musų tėvas, draugus 
Stalinas, ir *tędel .musų kolcho
zas vadinasi ‘Novi-Bącht’, t. y. 
nauja laimė”.

Iki šiol mano socialburžuą-1 
ziška galva manė, kad “didy
sis” Stalinas yra kilęs iš grtf- 

TąįSiąu parodo, jog 
skaudžiai klydau, Iš to laiško 
patyriau, kad galinąs yrą či
gonų tėvas.

Pąsąkysįu, jog tas “čigonų 
tėyo” titulas jam visai tin
ka.

—o—-
“LaisvėB” Nr. 199 A. Bim

ba labai storai pabrėžia, kad 
“kurie darbininkai septynioli
ka metų atgal buvo Lietuvių 
Socialistų Sąjungoje, dabar vi-' 
si pas komunistus. Susibūrę į 
Amerikos Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugiją”.

Rodosi, ? Narzano vandens 
dabar niekas nebegeria, o ste
buklų, matyti, vis dėlto pasi
taiko.

,—o—
Socialistų Internacionalo Įy^ 

deriai — Adler, Citrine, De- 
brouckere ir Chevenels — pa
siuntė telegramą į Maskvą, 
prašydami nešaudyti šešiolikos 
pasmerktųjų. “Laisvė” dėlei to 
labai užsirūstino. Esą, smagu 
paminėti, kąd Amerikos socia
listų partijos vadas, Normąn 
Thomas, yra kiek skirtingos- 
nes nuomonės kaip Citrine, 
Adler ir kiti. Jis surandąs, kad 
nuteistieji ir ąušauclytieji te
roristai buvę kalti.

Esu tikrus, kad Norman 
Thomas su Dimįtroyu debatų 
Maskvoje nelaikytų: jam grei
čiausią tektų Solovęcko saįose 
užimti vyskupo Mątulionio vie
tą ir ten skaldyti malkas.

“Laisvę” Mr« 167 įdėjo G. 
Dimitrovo, komįnterno sekre
toriaus, tokį šmeižtą: “Dar ne
sulaužytais Socialistų Interną-lkąs bųvp tgs, ,kąd jie jau kelis

pa-
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cionalo įr Amsterdamo profsą
jungų vadų dalies pasiprieši
nimas bendram kovos froą- , ... ... tutui”.

Bet štai “Laisvę” Nr. 180 
jau rašo, kad Amsterdamo In
ternacionalas įsmeigė specialų 
fondą, kurį pavadino Darbi
ninkų ąolijarumo fondu.' Tas 
fondas renkąs iš darbininkų 
aukas dr jas perdnodąs liau
dies valdžiai, kuri kovoja prieš 
fašizmą.

Jeigti Amsterdamo Įnterną- 
čionai remia didvyriškus įs- 
pąnijos kovotų jus, tai kokiais 
sumetimais jį piktai puola Di
mitravas?

—o—

Mes dažnai kalbame apie 
tai, kad kapitalistiškose val
stybėse yra vartojamas dvejo
pas teisybės mastas. Kad taip 
iš tiesų yrą, tatai gerai visi 
žinome, Tačiau pažiūrėkime, 
koks teisybės mąstąs yrą tai
komas “proletarų” krašte, štai 
“Laisvę” Nr. 216 rašo, kąd 
Maskvoje Uk'o nubaustas de
šimtim metų kalėjimo kažkoks’ 
Al. Ke^dziuk. Nubaustas jis 
liko ųž tąi, kąd peiliu nudūrė 
savo buvusią žmoną, Mat, bu
vusi žmona nenorėjo iš jo 
kambario išsikraustyti.

Pasirodo, jog ir Soyįętų Są
jungoje įstatyniaį yrą labai 
kęįsti. štai prieš kiek laiko 
Už komisaro Kirovo nužudymą 
buvę sušaudyta net 117 žmo- 

r nįų. Vįsaį neseniai ųž sąmok
slą prieš Staliną buvo prie 
sienos pastatyta J6 žmonių. 
Prie sienos turėjo stoti ir to
kie garsus komunizmo “apaš
talai”, kaip Kamęnęvas ir Zi- 
novjevas. Ir keisčiausias daįy-

■.'■•iii

mėnesius kalėjime sėdėjo ir 
todėl bet kokius sąmokslus da
ryti nebeturėjo progos.

Kerdziuko atžvilgiu? buvo 
tikrai įrodyta, kad jis savo 
buyusią žmoną paskerdė. Ta
čiau nubaudė jį tik 10 metų 
kalėjimo. Prieš Staliną faktiš
kai nebuvo jokio pasikėsinimo, 
bet tariamieji sąmokslininkai 
liko nugalabyti.

Skirtumas, kaip matote, la
bai didelis. Todėl kalbėti, kad 
sovietuose prieš įstatymus es
ti visi lygus, yra didžiausia 
nesąmonė. Ten mažiau tėra 
lygybės nekaip kapitalistiško
se valstybėse. Kerdęiukas pa
skerdė paprastą pilietę, todėl x 
bausmė jam, palyginti, buvo 
paskirta nedidelė. Kas kita su 
"neklaidinguoju” Stalinu,—kas 
grįsta prieš jį išsižioti, tas tu
rį kalėjime suputi arba sto
ti prie sienos.

Marksistas.

JUOKAI
PAVOJINGA JUOKAUTI

Vyras; "Kai tik pasižiūri į 
tavo naują skrybėlaitę, tai ne
galiu tvertis nesijuokęs”.

Žmona: “Kažin ar tau neiš
dulkės visi juokai, kai prisius 
sąskaitą”.

Siela
Motina mažiui bando aiškin

ti, kas yra siela.
— Siela — sako ji — netu

ri kūno, galvos, kaklo, rankų 
ir kojų. Supranti dabai kas 
yra siela?

— Taip, tai pilvas.

Ar jut turėjot malonumą, kokį 
M** iš šio didžio tautiųip cigaru 
mo? Ar laimė jot tavo skoniu — 
Strikes? Ant radio yra p<

Visoje šalyje grupes entuziastų mums 
pranašę, jog jie orgąni^ioja klubus <b|!y- 
yauti Jūsų Lucky Strike **Sweepstokes.” 
{Viena 43 narių iš Okmulgee, Oklahoma, 
grupė ruso sekgm^i:

^Mes «u kgnjąybe rinkųme
Dainas mujtps patinĮkapčiųs ir ųę. 

Bet dabar cigaretais lyja
VALIO DĖL LUCKY STRIKE!”

gauna
» loli- 

gus Lucky 
_ irduoaama 

A|«“Mkį»e. aųL r^io“Yonr Uit 
Parade, - trečiadienio ir šeštadienio 
vakarais. Klausykite, spręskite Ir paly»

Ir jeigu dar nerūkote Luckies, nusi- 
pirty pgkelį šiandieną jr pabandykite 
juos tajpgi. Gal bui tuo kg pora petep- 
kate? Jūs įvertinsite Luckies pirmenybę 
■7 Ušjirūlsypią iš turtingo, bran- 
daus-kuno tabako.
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NELAIME IŠTIKO KETURIS CHICAGOS 
LIETUVIUS

Bevažiuodami j Hot Sptifitgs, Ark., susidūrė su'

troktt ir liko sužeisti. — Sužeisti yrd Krau- 
lidžiai, Paieienė ir jos duktė. — Visi keturi 
guli ligoninėje.—Prašo vietos lietuvius, kad 
aplankytų juos.

LHTLĖ RČTCK, AĖK. — 
Gavome iš p. Povilo Kraulid- 
ži'o Mišką, koris štai ką rašo:

Keturi Čhicagos lietuviai li
ko' sužeisti, kai jų automobi
lius susidūrė su troku ir liko 
gerokai apdaužytas.- Nelaimė 
įvyko spalio 6 d., 4:36 vai. 
ryto, apie penkioiiką mylių 
nuo Little Rdck, Ark. Sun
kiausiai liko sužeistu Barbora 
KrauTidienė, 4349 So. Armi- 
tage Avė. Kiti Važiavusieji, 
būtent, Povilas Kraulidis, Tek
lė Paieienė ir jos šešių metų 
dukrelė Elėnūtė taip pat Su
žeisti. Paieienė yra Kraulidie- 
nės sesuo ir gyvena adresu 
4545 So. PAuIinė Si Visi ketu
ri dabar yra paguldyti St. 
Vincent’s ligoninėje, Little 
Rock, Ark.

Kelionės tikslas buvo tas, 
kad Barbora Kraulidienė va
žiavo į Hot Springs, Ark., 
sveikatos taisyti. Drauge su 
ja nutarė važiuoti ir jos sesu
tė, Paieienė, šū šavo dukrele.

Visą kelią važiavme leng
vai ir neskubėdami- Važiuo
jant per Missouri valstiją oras 
jau blivo tiek šiltas, kad rei
kėjo švarką nusivilkti. Pir
madienio vakarą sustojome 
prie Lonoke, Ark., turistų 
stovykloje nakvynei. Paieienė 
pabudo tgaha anksti ir pradė
jo raginti, kad važiuotumė
me, nes uodai nedavė ramy
bės.

Buvo šilta ir gana tamsu. 
Mes tuoj susėdome į automo
bilių ir paėileidbme važiuoti. 
Važiavome tik apie 30 mylių 
per valandą. Pavažiavus apie 
10 mylių nuo stovyklos į ntu- 
sų mašiną smarkiai trenkė 
didelis trokas, nuplėšdamas 
visą stogą. Visi keleiviai pa
plūdo kraujuose. Buvo pa
šauktas ambulansas, kuris 
visus sužeistuosius nuvežė į 
St. Vincent’s ligoninę, Little 
Rock, Ark. čia jau išbuvome 
tris dienas. Daktaras sakė, 
kad pavojaus nė vienam nė
ra. Labiausiai nukentėjo Bar
bora Kraulidienė; jos kairės 
kojos kaulas nulaužtas, o taip 
pat kairės rankos kaulas įtru- 
kęs. Teklės Paicienės yra su
žeista koja ir šonas» tačiaus 
kaulai nėra gadinti. Paintie- 
nes dukrelės sutrenkta galva. 
Paties Povilo Kraulidžio kiek 
užgauta kairioji koja, tačiau

gera i*r rūpestinga. Tačiau dar 
kolkas sunku pasakyti, kada 
pasveiksime, ir grįšiiiie į Chi
cago. Butų mums lūbai irialo- 
nu, jei vietok tautiečiai mus 
aplankytų. Vienėk manome, 
jog šiame mieste lietuvių ma
žai tėra.

šiaip ligoninėje (jaučiamės 
lyg ir namie. Daktarai ir slau
gės tikrai rūpestingai mus 
prižiūri ir, kaip sakoma, pa
rodo savo širdį. Jie visais bu
dais stengiasi, kad mums ne
būtų nuobodu.

Lauke dabaf šiltas oras, 
žydi rožės ir kitokios gėlės. 
Medžių lapai Visiškai žali, 
žodžiu, čia titrą vasara.

Little Rock miestelis labai 
gražus ir Švarus. Pasižymi 
taip pat ir savo gyvumu. Da
bar pats darbymetis: mat, 
medvilnę renka nuo laukų. 
Laukuose galima matyti šim
tus vyrų, moterų ir vaikų. 
Sako, Šį sezoną uždarbiai čia 

neblogi.
—Povilas Kraulidis, 

St. Vincen’ts infirmai*y
Little Rock, Ark.

visai

w P. A. radio pro- 
gramai

• AUTOMOBILIAI IR

ANGLYŠ^COAL7

reikalaujant mūšų 
atstovo pašaukite* 

VięTORY. 5382
x ir Pontiac automobilių. . 

DOMININKAS KURAITIS
806 West 31-št Street 

Victorv 1696

IEŠKOK GELTONO | 
ŽALIO IR RAUDO 

NO tElBĖLIO

VIENINTELIS DISTRIBUTORIUS WHOLESALE ONLt

BRIDGEPORT LIQUOR COMPANY
3252 S. HALSTED St. ...... CHICAGO
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NAUJO GĖRIMO SENSACIJA!

vadovauja-
A. Mundy, ateity

nuo 10:30 valaii-

Jubilee Siffgers, 
mi James 
dainuos per radio ketvirtadie
nio vakarais 
dos iki 11.

The Illinois Philharmonic 
Choir, susidedąs iš 29 nepapras
tų balsų ir vadovaujamas žino
mo Chicagos dirigento Walter 
Aschebrenner, dainuos kiekvie
ną antradienio vakarą 10:30 
valandą.

Dr. Martin H. Bickham duos 
paskaitas šeštadieniais 1 valan
dą popiet.

Šie visi programai yra 
transliuojami iš stoties WCFL.

Agituoja už Landoną
Dr. Francis E. Townsend, 

sumanytojas <plano mokėti 
$2,500 per metus seniams pri
gyvenusiems 60 metų ar dau
giau, kuomet pačioj sveikatoj 
darbininkai neuždirba nė $1,- 
500 metams, išleido atsišau
kimą į savo sekėjus. Towii- 
send ragina juos balsuoti už 

jis jaučiasi viski neblogai. | republikonų kandidatą gu- 
Priežiura ligoninėje labai bernatorių Landoną tose vie

CHICAGOS APYLINKIŲ LIETUVIAMS
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA nutarė priimti savo organizacijos 
nariais visas sveikus lietuvius, vyrus ir moteris, nuo 15 iki 48 metų 
artižiaūs šiuose Chicagos apylinkių miestuose: Waukegan, North Chi
cago, Indiana Harbor, East Chicago, Gary, Hammond, Calumet City, 
Chicago Heights, Harvey, Michigan City, Aurora, Joliet, Rockdale, 
So. Charles, Melrose Park, DeKalb, Kankakee, Racine, Kenosha ir tt. 
KIEKVIENAM ČIA PAŽYMĖTŲ MIESTELIŲ, jei įsirašys didesnis 
skaičius naujų narių j CHlęAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJĄ, tai bus 
įkurti šios Draugijos atstovybių centrai—Lietuvių Kultūros Draugijos. 
Lietuvių Kultūros Draugijoms išimtinai priklausys tik Chicagos Lie
tuvių Draugijos nariai.
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJAI priklauso arti 4,000 narių, šia
me skaičiuje 800 Čiagimių lietuvių nuo 15 iki 80 metų amžiaus. Drau
gija nė tik šėlpia šer^ančius savo narius bei išmoka pomirtines, bet 
taip pat veikia kultūros srityje. Yra 3 pašalpos skyriai: $6, $10 ir 
$16 per savaitę. Pomirtinė—$200, palaidojimo reikalams $50. Narių 
mėnesiniai mokesčiai priklauso nuo skyriaus—50c, 75, arba $1.25. 
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS atstovas greitu laiku atsilankys 
į čia pažymėtas kolonijas, kad plačiau supažindintų vietos lietuviūs 
su orgatrizačijos tiksląis. Tuo pačiu metu jie stengsis Dtaugijaj nau
jų narių surasti. Informacijų reikalu malonėkite kreiptis:

CHICAGOS LIETUVIU DRAUGI J A, 1739 So. Halsted St., Chicago, III,

3

■A

SUSIRINKIMAI
iifciy Mniiia. t

Brighton Parko 12 Wardo Amerikos Lietuvių Demokratų Orga
nizacija laikys susirinkimą spalių 14 d. 3 v. v. J.' Yuškos 
Salėje, Ž417 W. 43 St. Prašome skaitlingai atsilankyti, nes 
bus svarbių klausimų apsvarstyti, taipgi atsiveskite naujų

* . '•J

rtarių, iYe‘s Aftihasi rinkimai. —Sekr.
Dr-stės Palaimintos Lietuvos susirinkimas jvyks spalių 14 d. 

8 vai. vak. Lietuvių Auditorijoje. Malonėkite laiku pribū
ti,- peš yra daug ko aptarti. —Valdyba.

DAILY BUSINESS DIRECTORY
---- ■ -r . ■' ■' ■' ' . . ■ ■ ■ • ■ >

•* ’ BRAND
12 MENESIŲ SENA. 

Straigth American 
Bourbon Whiskey

STIKLIUKAS

tose, kur jo ir kunigo Cough- 
lino remiami kandidatai ne
pateko į balotus.

Chicagos plytų pra 
monč kyla

Chi'c'aga yra didžiausia pasau
ly išdirbėja plytų. Ir šUi Chi
cagos plytų išdirbėjai praneša, 
kad jų biznis kyla nepaliauja
mai. poliai kas jie gauna Užsa
kymus plytoms ne tiek iš pa
čios Chič'agoS, kiek iš kitų mie
stų ir apielinkių. Bet pats sa
vaimė plyth išdirbimo augimas 
liudija statybos pramonės at
gijimą. šiemet plytų išdirbimas 
jau pasiekė 1929 mėtą išdirbi- 
mą. Nužiūrima, kad toliau jis 
didės labiau.

Vadinamais normaliais me
tais ir normaliais laikais Chica- 
goj išdirbama 90.0,000,000 ply
tų kas’ m^3^^^i&25 metais, 
kurie pasilieka rekordiniai me
tai išdirbime plytų, jų padary-

pta Chicagoj net 1,500,000,000’.
Akimis pažiurėjus —: kokia 

galėtų būti krūva tų 900,000,- 
000 plytų? Well, apskaičiuoja
ma,- kad jų ištektų sienoms 650 
trobesių, jei kiekvienas tų tro
besių butų 20 augštų ir jei 
kiekvienas užimtų plotą žemės 
100X125 pėdas.

Paduodama kitas pavyzdys: 
iš to kiekio, plytų, kurį Chica- 
gos plytiriyčios padirba kas me
tai, galima butų išmūryti sieną 
penkių pėdų augščio ir 8 colių 
storumo toj vietoj, kur dabAr 
eina Jungtinių Valstijų ih Ka
nados riibežius; ši siena nusi
tęstų kuo Atlantiko iki Pacifi- 
ko.

Ėaš padarė Chicagą pasaulinį 
plytų centrą? Viena, tai artimi 
Chicagai sluoksniai įvairaus ir 
gero molio. Antra ■— didysis 
gaisras, nušlavęs Chicagą 1871 
metais, Chicagai sųdeguš, pa
sireiškė' tok,s ^didelis r'eiKlavi- 
mas k|d/ piitnyčios sta
tyta viena pq. kitos ir didinta

ii;.

KLAUSYKIT!
STEPONAVIČIŲ RA010 PROGRAMAS

STOTIS W. S. B. C. (1210 KILOCYČLĖS) 
klĖkyiENĄ. t

ANTRADIENI IR TREČIADIENĮ
9:30 vai. vak.

NAUJAS PROGRAMAS
STOTIS W. E. D. C. (1219 KILOCtCI.ES)
KIEKVIENA SEKMADIENĮ

8:30 vai. ryte.
Kalbančios žinios — Mėgiami Lietuvių Daininkai — 

Gražios Dainos ir Muzika.

♦

H

MEMEL CAFE
Apart. gerimų, taipgi gami

nama valgiai su geru 
skoniu. <

Visiems bus suteikta greitas ir 
malonus patarnavimas

Visus kviečia užeiti . ,
EMMA ir EM1LY.

1325 N. Halsted St-
CHICAGO, ILLINOIS
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KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJ® i
SU tkyrittt įįrA vedafaaį tikslu pagelbėt musų skaitytoJamt ituirasH, ktif. galima maipUkti 
įvairių paprastų ią mpaptastų daiktų9 intaisų reikmenų. Jeigu U telpančių čia ėiMbimų 
negalite susirasti ke ieikotį pdJauktteNaujtends, Canal 8500, tč klamtfa tįjudė. SiBfltfįe.

ių4 įausite informacijų, jeigd tik jų įus. galimų gauti.

tos jų, kurios jau buvo pasta
tytos.-

Chicagos plytų išdirbėjai nu
mato gerą biznį plytoms eilei 
metų ateity. Trukumą namų 
yra skaudžiai jaučiama. Plyt- 
nyčioms prospektus sudaro 
taipgi kilimas šalies gyvenimo 
standartų ir priaugančios kar
tos, kurios kuria savisto'Vą, at
skirą nuo tėvų gyvenimą.

šidnie skyriuje skelbiama tik tie 
automobilįų pardavėjai ir auto me- 
kanikal, kurie kiekvienam Užtikrina 
teišingri batūrnavima ir geriausia 
pataiso automobibus.

Milda Auto Sales
Vienintelis betuvis pardavėjas Buick

M

GERKIT TIK GERA ALŲ|į 
^int>ro5/(Z

SOUTH SIDE BREWING COMPANY
Visi geria ir mėgsta aMBROSIA 
ALŲ nes jie žino, kad taš alus yra 
padarytas iš geriausios rųšies pro
duktų.
Urmo (Whdlėsale) kainomis pri
štato į alinės ir kitėš įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ 
ktir gaušite greitą ir teisingu patar
navimą.

2415 West 64th Street
Hizhio Telefonas BOULEVARD 7179

« » •. ...v i t. V • > i.. . ......

-M Mi MEZGIMO DIRBTU- 
V£S—Knitting Mills
THE BRIDGEPORT KNITTING ' 

.MILLS 
F, Selemonavich

564 WEST 33-RD STREET
Sveterių krautuvė atdara kasdieną— 

ir vakarais ir sekmadieniais.
Telefonas Victory 3486

PHOTO STUDIOS

MARIJONA 
IVERIENĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Spalių 4 d., 7 vai. vak., 1936 
m., sulaukus 45 m. amžiaus, 
gimus Lietuvoje, Kretingos 
apskr., Andrejayo par. Sausių 
kaime. A

Amerikoj išgyveno128 rrtetus.
Paliko , dideliame nubudime 

vyrą Antaną, krikšto dukterį 
BronislaVą Kanateckienę, po 
tėvais Dromantaitč, o po pir
mu vyru

Kūpąs
Masalskio
Lituanica

Laidotuvės įvyks trečiadie
nį, Spalių 14 d-> 1 vai. po piet 
iš koplyčios bus nulydėta į 
Tautiškas kapines.

Visi A. A. Marijonos Iverie- 
nės giniinės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia- 
ūii dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Vyras ir Giminės.

Patariiaūja laid. dir. A. Ma
salskis, tel. Boulevard 4139.

Velionė priklausė prie Ja- 
hovos Liudininku.

5332 Sp, Long Avė.
TBU RCPUBMC = 84OZ

Poęahontas Mine Run Screened
5 fohai ar daugiau $7.40 tonas 

Smulkesni $7.15 tonas.Paliko dideliame nubudime

Kanateckienę,

Mikalevich ir gitu.
pašarvotas randasi 

koplyčioje, . 3307 
Avę.

BEAUTY SKOPS 
—Grožio Salonai

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
penkti., o šešt. 50c 
Plaukų DAŽY
MAS ........ $2.50 
Visas darbas ga

rantuotas.
Dėl sutarties pa
šaukite telefonu: 
BOUlevard 7459

MISS. ESTELLE SLOTKUS A

CŲNRAD’AS
PHOTOGRAFAS

429 West ,63rd Street 
Jaunavedžiams duoda $5.00 gražią 
dovaną. Moderniškų Vestuvių Pavei
kslų tuzinas $12.00.

Tel. Enelevood 5883-6840

Banis Studio
VISOKS FOTOGRAFIšKAS

DARBAS ATLIEKAMA
3200 So. Halsted St.
• RANKDARBIAI— 

FANCY GOODS SHOP
Auburn Fancy

Goods Shop 
Atliekame Rankų Išsiuvinejimą 
3108 SO. HALSTED STREET

• RESTAURANTAI
Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670.
............... ..........................................

ONA KOLALIENĖ 
po tėvais Kuizaitė

Persiškyrė su šiuo pasauliu 
Spalių 11 d., 11:10 vai. ryto, 
1936 m. sulaukus. 46 metus 
amžiaus, gimus Tauragės ap
skrity, Kaltinėnų parap., Ras- 
gaiįių kaime.

Amerikoj išgyveno 23 metus.
Paliko dideliame nūlįudime 

vyrą Boleslovą, du sūnų Ado
mą ir Boleslovą, dukterį Fran- 
čišką, gimines, draugus ir pa
žįstamus, o Lietuvoje tėvelį 
Kazimierą ir brolį Antaną.

-Kūnas pašarvotas randasi 
1718 44th St. Laidotuvės 
įvyks ketvirtadienį, Spalių 15 
d. 8:00 vai. ryto bus atlydėta 
į Šv. kryžiaus parap. bažny
čią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už veliones šie-* 
lą, 6 įš ten bus. nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Onos Kolaliehės 
. giminės, draugai ir pažįstami 

ešat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Vyras, Šimai, dukterys, tėvas 

,. ir giminės.
Patarnauja laid. dir. J. F. Eu- 
deikis, tel. Yards >1741.

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentiški gydytojai, o ne stu

dentai, teikia patarnavimą.
Išima tansilus. Ekzaminuoja akis, 

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

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 South Kedzie Avenue 

Tel. Lawndale 5727.

Salutaras Drug & 
Chemical Co.

Salutaro Biteris yra vienas iš ge- 
riaūšių Bitefių ką šiandien randasi 
ant marketo. Jis žinomas kaipo ge
ra gyduolė dėl vidurių ar kitų ne
smagumų. Plačiai yra parduodamas 
aptiekose ir vartojamas Tavernose 
geras gerti su degtine ir be degtinės. 
Reikalaukite visi ir visados Saluta- 
ras Biterio. Pašaukite telefonu 
Canal 1133.

639 West 18th St. 
CHICAGO, ILL.

i—I. ,i ii i i———

Mėtinės mirties
SUKAKTUVĖS a

L. M. NORKUS 
Rėš* UEMLOCK 6249

Siunčiam Gėles Telegrama 1 Visas 
PasauUo Dalis 

LOVEIKIS 
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams

3316 So. Halsted St.
, TeL BOUlevard ' 7314

• SIUVĖJAI—TAILOR
John Gricius Tailor

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

821 WEŠT 34-Tfit STREET
Į—įft lt ! Į|ĮrtMĮiIlill 9 Ii I I

ILaidotuvių Direktoriail

REPūblic 8340

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

JOS. & PAULINA JACIKAI
Tel. Englewood 2792 

6556 So. State St.
kampas North West 66 St

ONA BE&DŽIUNIENė 
įo tėvais Narkunaite

v Persiskyrė su šiuo pasauliu 
2 d. Spalių mėn,. 1935 m., su
laukus 46 m. amžiaus, gimus 
Briedžių kaime, Sintautų par., 
šakių apskrity.

Paliko dideliame nubudime 
sūnų Joną, dukterį Moniką, se
serį Marijohą Stikbenę ir švo- 
gerį Joną Stiklių,- žentą Wal- 
ter Norweck ir anūką Tamu- 
ką, 3 pusbrolius Antaną, Juo
zapą ir Joną Mockus ir- gimi
nes.

Liūdnai atminčiai musų 
brangios motinos ir sesutės 
bus laikomos šv. Mišios šv. 
Jurgio Bažnyčioje,, 15 Spalių, 
1936 m., 8:00 vai. ryto. Kvie
čiame visus gimines, draugūs 
ir pažįstamus atsilankyti i 
pamaldas. x

Mes tave musų brangioji 
motinėle ir sesute niekuomet 
neužmiršime. Tti pas mūs jau 
nebesugrįši, bet mes anksčiaus 
ar vėliaus pas tave ateisime. 
Lauk mūs ateinant!

Nubudę lieka,
Sūnus, duktė, sesuo, švčgėris, 
žentas, anūkas, pusbroliai ir 

gimines.

MAGDALENA MILERIENĖ 
po pirmu vyru Gudgalienė 
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Spalių 11 dieną, 6:00 vai. ry
to, 1936 m., sulaukus 55 metų 
amž.. gimus Raseinių apskr., 
Vitalgalio kaime.
Amerikoj išgyveno 45 metus.
Paliko dideliame nubudime 

vyrą Mykolą, 2 dukteris: Ju- 
zapatą Kregždienę ir žentą, 
Martą Ęogabenę ir žentą ir jų 
šeimyną, du sūnūs: Konstantą 
ir Jurgj, 2 pusseseres, Zymon- 
tienę ir Mažeikienę ir girtii- 
nes, o Lietuvoje, seserį Bar
borą Jonikienę.

Priklausė Chicagos Lietuvių 
Draugijai,

Kūnas pašarvotas randasi 
Lachavičiaps Koplyčioj, 2314 
West 23rd Place. -

Laidotuves i vyks Ketvirta
dieni, Spalių 15 d. 8:30 vai. 
ryto iš koplyčios Į Aušros Var
tų parap. bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
vėliohės sielą, o iš ten bus nu
lydėta i šv. Kazimiero kapinės.

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

Nuliūdę liekame,
Vyras, dukterys, žentai, sunai, 

sesuo ir giminės.
Patarnauja laid. dir. Lacha- 
vicz ir Sunai, tel. Canal 2515.

21-st PLACE TAVERN 
& RESTAURANT

Stoikai porčiapai ir kiti šilti vag
iai, Pabst Blue Ribbon oti Tap alus,vi

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

ANTANAS IR AGNĖS STEKAI
701 W. 21st Place ;

Tel CANAL 7522.

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

3329 S. Lituanica Avė.

Tony Strainis Tavern
372 East 71st Street

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

$72 East 71st Street
Tel. Stewart 6203.

GERB. Naujienų skaityto* 
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti Į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

Y*

KILOCtCI.ES
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NELAIMĖ IŠTIKO KETURIS CHICAGOŠ Į 
LIETUVIUS

Bevažiuodami į Rot SiYrings, Ark., susidūrė su

jNTAtJJTfeNOŠ, Chicago, III,

NAUJO GĖRIMO SĖNSACiJAf
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treku ir liko sužeisti. — Sužeisti yra Krau- 
lidžiai, Paicienė ir jos duktė. — Visi keturi 
guli ligoninėje.—Prašo vietos lietuvius, kad 
aplankytų juos.

tas, 
va- 

Ark.,

LTTTLĖ R6CK, ARK. — 
Gavome iš p.'Povilo Kraulid- 
žio laiškų, kuris štai ką rašo:

KėMri Chfcagos lietuviai li
ko' sužeisti, kai jų automobi- 
litiš šūšidurė su troku ir liko 
gerokai apdaužytas.- Nelaimė 
įvyko spalio 6 d., 4:3Č vai. 
ryto, apie pėnkiolikų mylių 
nuo Little Rock, Ark. Sun
kiausiai liko sužėista Barbora 
KrauTidienė, 4349 So. Armi- 
tagė Avė. Kiti Važiavusieji, 
būtent, Povilas Kraulidis, Tek
lė Vaičienė ir jos šešių metų 
dukrelė Elėnutė taip pat Su
žeisti. Pėicieriė yra Kraūlidie- 
nės sesuo ir gyvena adresu 
4545 So. Paulinė St. Visi ketu
ri dabar yrė paguldyti St. 
Vincent’s ligoninėje, Little 
Rock, Ark.

Kelionės tikslas buvo 
kad Barbora Kraulidieriė 
žiavo į Hot Springs,
sveikatos taisyti. Drauge su 
ja tiutarė važiuoti ir j Oš sesu
tė, Paicienė, šū šavo dukrele.

Visų kelių važiavme leng
vai ir nėskubedajni. Važiuo
jant per Missbūri valstijų Oras 
jau bhvo tiek Šiltas, kad rei
kėjo švarkų nusivilkti. Pir- 
inadietiio vakarų sustojame 
prie Ėonoke, Ark., turistų 
stovykloje nakvynei. Paicienė 
pabudo gatia anksti ir pradė
jo raginti, kad važiuotumė
me, nes uodai ri^Ųavė ramy
bes.

Buvo šilta ir gana. tamsu, 
^les tuoj susėdome į automo
bilių ir pašifeklome važiuoti. 
Važiavome tik apie 30 mylių 
per valandų. Pavažiavus apie 
10 mylių nuo stovyklos į tiru- 
sų niašinų smarkiai trenkė 
didelis trokas, nuplėšdamas 
visų stogų. Visi keleiviai pa
plūdo kraujuose. Buvo pa
šauktas ambulansas, kuris 
visus sužeistuosius nuvežė į 
St. Vincent’s ligoninę, Little 
Rock, Ark. Čia jau išbuvome 
tris dienas. Daktaras sakė, 
kad pavojaus nė vienam nė
ra. Labiausiai nukentėjo BaN 
b^fa Kraulidienė; jos kairės 
kojos kaulas nulaužtas, o taip 
pat kairės rankos kaulas įtru- 
kęs. Teklės Paicieriės yra su
žeista koja ir šonas; tačiatis 
kaulai riėra gadinti. Paintie- 
nės dukrelės sutrenkta galva. 
Paties Povilo Kraulidžio kiek 
užgauta kairioji koja, tačiau 
jis jaučiasi visėi neblogai.

gera ir rūpestinga. Tačiau dar 
kolkas sunku pasakyti, kada 
pasveiksime, ir grįšime į Chi
cago. Butų mintis lėbai malo
nu,“ jei vietok tautiečiai mus 
aplankyti^. Vierfok manome, 
jog šiame mieste lietuvių ma
žai tėra.

šiaip ligoninėje ^jaučiamės 
lyg ir namie. Daktarai ir slau
gės tikrai rūpestingai mus 
prižiūri ir, kaip sakoma, pa
rodo savo širdį. Jie visais bu
dais stengiasi, kad mums ne
būtų nuobodu.

Lauke dabai šiltas oras, 
žydi rožės ir kitokios gėlės. 
Medžių lapai Visiškai žali. 
Žodžiu, čia tikra vasara.

Little Rock miestelis labai 
gražūs ir Švarūs. Pasižymi 
taip pat ir savo gyvumu. Da
bar pats darbymetis: mat, 
medvilnę renka nuo laukų. 
Laukuose gėlitiia matyti šim
tus Vytų, moterų ir vaikų. 
Sako, šį Sezonų uždarbiai čia 
visai neblogi.

—Povilas Kraulidis, 
St. Vincen’ts infirmary

Little Rock, Ark.

W P. A. radio pro
gramai

Jubilee Sirtgers, vadovauja
mi James A. Mundy, ateity 
dainuos per radio ketvirtadie
nio vakarais nuo 10:30 valan
dos iki 11.

The Illinois Philharmonic 
Choii’, susidedąs iš jjegapras- 
tų ir vaddvAujarhaš žino
mo Chicagoš dirigento Walter 
Aschebrenner, dainuos kiekvie
nų antradienio vakarų 10:30 
valandų.

Dr. Martin H. Bickham duos 
paskaitas šeštadieniais 1 valan
dų popiet.

Šie visi WFA programai yra 
transliuojami iš stoties WCFL.

Agituoja už Landoną
Dr. Francis E. Townsend, 

sumanytojas <plano mokėti 
$2,500 per metus seniams pri
gyvenusiems 60 metų ar dau
giau, kuomet pačioj sveikatoj 
darbininkai neuždirba nė $1,- 
500 metams, išleido atsišau
kimų į savo sekėjus. Towri- 
send ragina juos balsuoti už 

| republikonų kandidatų gu-
Priežiura ligoninėje labai bernatorių Landonų tose vie-

o
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į ** BRAND
12 MENESIŲ SENA.

Straigth Ainerican
|g|l Bourbon Whiskey

STIKLIUKAS
I IEŠKOK GELTONO Į TaJ^”’,4 ®?VinlnS 

■ pAiirolo irVi uoli

ŽALIO IR RAUDO- I afSfOV0 pašaukite* 
NO tElBELlO | yiCTORY. 5382

reikalaujant mūšų 
atstovė pašaukite*

VIENINTELIS DISTRIBUTORIUS WHOLESALE ONLY

BRIDGEPORT LI||UOR CMFANY^
3252 S. HALSTED ST. CHICAGO

-------------------- :------ 5-------------  
tose, kur jo ir kunigo Cough 
lino remiami kandidatai ne
pateko j balotus.

Chicagoš. plytų pra 
mone kyla

Chi’caga yra didžiausia pasau
ly išdirbė j a plytų. Ir štai Chi- 
cagos plytų išdirbėjai prAiieša, 
kad jų biznis kyla nepaliauja
mai. toliai kas jie gauna užsa
kymus plytoms ne tiek iš pa
čios Ch'ič'AgoS, kiek iš kitų mie
stų ir apielinkių. Bet pats sa
vaime plytų išdirbimo augimas 
liudija statybos pramonės at
gijimą. šiemet plytų išdirbimas

mą. Nužiūrima, kad toliau jis 
didės labiau.

Vadinamais normaliais ma
tais ir normaliais laikais Chica
go j i^ęlirljftipą 90^,000,000 ply
tų mČtais,
kurie pasilieka rekordiniai me
tai išdirbime plytų, jų padary-

DAILY BUSINESS DIRECTORY
ill-jihilihin.fi.... įi'Hi'I'’~įT / ....... i iii iiiiįįiiAlniį.

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE i 
■ šb įkyriai tyra, vedaiiiaį tikslu pagelbsti musų skaitytojams šusirastt, kur galima nusipirkti 

Įvairių pdptastų irt nepaprastų daiktų, intaisų it reikmenų. Jeigu ii telpančių Ha skelbimų 
negalite susirasti kb> teikot, ^dW^te ^dUjieUdi, Canal 8500, ic KbhUį fiSflrfįo.
ds jų* įaiutt* infotmactjų. į<ttįm ttk jų įtų galimų gautk
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tos jų, kurios jau buvo pasta
tytos.*

Chicagoš plytų išdirbėjai nu
mato gerų biznį plytoms eilei 
metų ateity. Trukumą namų 
yra skaudžiai jaučiama. Plyt- 
nyčioms prospektus sudaro 
taipgi kilimas šaliės gyvenimo 
staridartų ir priaugančios kar
tos, kurios kuria savistovų, at
skirų nuo tėvų gyvenimų,

• AUTOMOBILIAI IR

šidnie skyriuje skelbiama tik tie 
automobiliu pardavėjai ir auto me- 
kanikal. kurie kiekvienam Užtikrina 
teišinjani batarnavimą ir geriausiu 
pataiso automobilius.

Milda Auto Sales
Vienintelis lietuvis pardavėjas Buick 

ir Pontiac automobilių. * 
DOMININKAS KURAITIS 

806 West 31-št Street 
Vtetorv 1696

♦ MEZGIMO DIRBTU- 
VES—Knitting Mills
THE BRIDGEPORT KNITTING 

MILLS.
F, Selemonavich 

5Č4 WEST 33-RD STREET 
Sveterių krautuvė atdara kasdieną— 

ir vakarais ir sekmadieniais.
Telefonas Victory 3486

PHOTO STUDIOS

iANGLYŠ^COAL

CHICAGOŠ APYLINKIŲ LIETUVIAMS
CHICAGOŠ LIETUVIŲ DRAUGIJA nutarė priimti savo organizacijos 
nariais visus sveikus lietuvius, vyrus ir moteris, nuo 15 iki 48 metų 
amžiaus šiuose Chicagoš apylinkių miestuose: Waukegan, North ČJii- 
cago, Indiana Harbor, East Chicago, Gary, Hammond, Calumet City, 
Chicago Heights, Harvey, Michigan City, Aurora, Joliet, Rockdale, 
So. Charles, Melrose Park, DeKalb, Kankakee, Racine, Kenosha ir tt. 
KIEKVIENAM .ČIA PAŽYMĖTŲ MIESTELIŲ, jei įsirašys didesnis 
skaičius naujų narių j CHlęAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJĄ, tai bus 
įkurti šios Draugijos atstovybių centrai—Lietuvių Kultūros Draugijos. 
Lietuvių Kultūros Draugijoms išimtinai priklausys tik Chicagoš Lie
tuvių Draugijos nariai.

3„ CHICAGOŠ LIETUVIŲ DRAUGIJAI priklauso arti 4,000 .narių, šia
me skaičiuje 800 Čiagimių lietuvių nuo 15 iki 30 metų amžiaus. Drau
gija nė tik šėlpia Sergančius savo narius bei išmoka pomirtines, bet 
taip pat veikia kultūros srityjė. Yra 3 pašalpos Skyriai: $6, $10 ir 
$16 per savaitę. Pomirtinė—$200, palaidojimo reikalams $50. Narių 
mėnesiniai mdkesčiai priklauso nuo skyriaus—50ė, 75, arba $1.25.

4, CHICAGOŠ ttEl’UVlŲ DRAUGIJOS atstovas greitu laiku atsilankys

[ nau-

1739 So. 'Haūted Stf Chicago, 111.

►os Skyriai: $6, $10 ir

mėnesiniai mokesčiai priklauso nuo skyriaus—50c, 75, arba $1.25.

į čia pažymėtas kolonijas, kad plačiau supažindintų vietos lietuvius 
su organizacijos tikslais. Tuo pačiu metu jie stengsis Draugijaj 
jų narių surasti. Informacijų reikalu malonėkite kreiptis: 

CHICAGOŠ LIETUVIŲ DRAUGUA. r“ “ - -

SUSIRINKIMAI
tOTtfili Mli ii, ■ Ii

Brighton Parko 12 Wėrdo Amerikės Lietuvių Demokratų Orga
nizacija laikys susirinkimų spalių 14 d. 8 v. V. J.‘ Yū’ško^ 
Salėje, Ž41t W. 43 St. įrašome skaitlingai atsilankyti, nes 
bus svarbių klausimų apsvarstyti, taipgi atsiveskite naujų 
tiarių, tiek Ėftitiasi rinkimai. —Sekr.

Dr-stės Palaimintos Lietuvos sūširinkimas įvyks 
8 vai. vak. Lietuvių Auditorijoje. Malonėkite 
ti, tiės yfė dšūg ko aptarti. —Valdyba.

spalių 14 d. 
laiku pribu-

.ta Chicagoj net 1,500,000,000. J
Akimis pažiūrėjus —- kokia 

galėtų būti krūva tų 900,000,- 
000 plytų? Well, apskaičiuoja
ma, kad jų ištektų sienoms 650 
trobesių, jei kiekvienas tų tro
besių butų 20 augštų ir jei 
kiekvienas! užimtų plotų žemės 
100X125 pėdas.

Paduodama kitas pavyzdys? 
iš to kiekio plytų, kufį Chica- 
gbs plytiriyčios padirba kas me
tai, galima butų išmūryti sienų 
penkių pėdų augščio ir 8 colių 
storumo toj vietoj, kur dabAr 
eina Jungtinių Valstijų i^ Ka
nados rūbežius; ši siena nusi-J. 
'tęstų iiūo Atlantiko iki Pacifi- 
ko.

Kaš padarė Chičagų pasaulinį 
plytų centrų? Viena, tai artimi 
Chica^ai sluoksniai įvairaus ir 
gero molio. Antra didysis 
gaisras, nušlavęs Chicagų 1871 
metais. Chicagai sudeguš, pa* 
sireišį^ toks,.^didelis FėiSlavi- 
mas plytų,' kpb plitnyčios sta
tyta vi'enfi pę kitos ir didinta

MARIJONA 
IVERIENE

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Spalių 4 d., 7 vai. vak., 1936 
m., sulaukus 45 m. amžiaus, 
gimus Lietuvoje, - Kretingos 
apskr., Andrėjayo par. Sausių 
kaime, u. , . . .. / .■ , '

Amerikoj išgyveno'28 metus.
Paliko , dideliame nuliudime 

vyrą Antaną, krikšto dukterį 
BronislaVą Kanateckienę, po 
tėvais Dromantaitė, o po pir
mu vyru Mikalevich ir gini.

Kuąas, pašarvotas randasi 
Masalskio koplyčioje, 3307 
Lituaniča Avė..

Laidotuves įvyks trečiadie
nį, Spąlią .14 d,., 1 vai. po piet 
iš koplyčios bus nulydėta į 
Tautiškas kapines.

Visi A. A. Marijonos Iverie- 
nės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotiiveSe ir su- 
tėikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
I

Vyras ir Gimines.
Patarnauja laid. dir. A. Ma

salskis, tel. BouleVard 4139.
Velionė priklausė prie Ja- 

hovos Liudininkų.

5332 SoyLONG AVĖ 
TKL. AEPUSLIC ~ MOZ

Pocahontas Mine Run Scręened 
5 tohai ar daugiau $7.40 tonas 

Smulkesni $7.15 tonas.

• BEAUTY SKOPS 
—Grožio Salonai

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 sutartięs pa
šaukite telefonu: 
BOUlevard 7459

MISS. ESTELLE SLOTKUS

CONRAD’AS
PHOTOGRAFAS

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

Tel. Enrlevood 5883—5840

Banis Studio
VISOKS FOTOGRAFIšKAS 

DARBAS ATLIEKAMA
3200 So. Halsted St

• RANKDARBIAI— 
FANCY GOODS SHOP

Auburn Fancy
GoodsShop

Atliekame Ranku Išsiuvinėjimą
3108 SO. HALSTED STREET

• RESTAURANTAI

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victery 9670.
■I..II.Ii—................ ta nh —

Salutaras Drug & 
Chemical Co.

Salutaro Biteris yra vienas iš ge- 
iHaUŠių Riterių ką šiandie!! randasi 
ant marketo. Jis žinomas kaipo ge
ra gyduolė dėl vidurių ar kitų ne
smagumų. Plačiai yra parduodamas 
aptiekoše ir vartojamas Tavernose 
geras gerti su degtine ir be degtinės. 
Reikalaukite visi ir visados Salųta- 
ras Šiferio. Pašaukite telefonu 
Canal 1133.

639 West 18th St. 
CHICAGO, ILL.

ii* i" l ii

• SIUVĖJAI—TAILOR

• LIGONINĖS— 
HOSPlTALS

SVEIKATOS KLINIKAS h 
Kompetentiški gydytojai, o ne stu

dentai, teikia patarnavimą.
Išima tansilus. Ekzaminuoja akis, 

priskiria Stiklus. Medikais ekzami- 
nacija ir gydymas. Ligoninės gydy
mas arba namuose. Raudongyslės 
gydymas išvirkštiniu, kyla ir vari- 
cose veinš.

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 South Kedzie Avenue 

Tel. Lavndalė 5727.

NAUJAS PROGRAMAS

ILaidotuvią Direktoriai!
JUOZAPAS

STOTIS W. S. B. C. (1210 KILOCYCLES)
ANTRADIE^

KLAUSYKIT!
STEPONAVIČIŲ RADIO PROGRAMAS

KIĖKVIEN4 ■ '/.?/’ ■,
NI IR TREČIADIENI 
9:30 ival. vak.

STOTIS W. E. D. C. (1210 KILOCYCLES)
KIEKVIENĄ SEKMADIENI

8:30 vai; ryte.
Kalbančios žinios — Mėgiami Lietuvių Daininkai — 

Gražios Dainom ir Muzika

xxxxxx

♦

MEMEL CAFE
Apart gėrimų, taipgi gami

nama valgiai su geru 
skoniu. ♦

4 Visiems bus suteikta greitas ir
3 malonus patarnavimas
4 Visus kviečia užeiti . ,
3 EMMA.ir EMILY.
3 1325 N. Halsted St
3 CHICAGO* ILLINOIS

xxxxXYxxxxxxxxxxxxixxxxxxxx

U-į, * • 1

 . .alų]

SOUTH SIDE BREWING COMPANY

GERKIT TIK GERĄ

Visi getia ir mėgsta aMBROSIA 
ALŲ nes jie žino, kad tas Alus yra 
padarytas iš geriausios rųšies pro
duktų. ',

Urnio (Wholėsale) kainomis pri
štato į alinės ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, 
ttir gausite greitų ir teišiiigų patfu> 
tiaviriių.

2415 West 64th Street
Bizriio Telefonas BOULEVARD 7179

•< S‘ r • • ‘•A'’*.1 įe-; W * Ą

ONA KOLĄLIENĖ 
po tėvais Ėuizaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Spalių 11 d., 11:10 vai. ryto, 
1936 m. sulaukus^ 46 metus 
amžiaus, gimus Tauragės ap
skrity, Kaltinėnų parap., Ras- 
gailių kaime.

Amerikoj išgyveno 23 metus.
Paliko dideliame nūlįudime 

vyrą Boleslovą, du siinu Ado
mą ir Boleslovą, dukterį Fran- 
Čišką, gimines, draugus ir pa
žįstamus, o Lietuvoje tėvelį 
Kazimierą ir brolį Antaną.

•Kūnas pašarvotas randasi 
1’718 W. 4;4th St. Laidotuvės 
įvyks ketvirtadienį, Spalių 15 
d. 8:00 vai. ryto bus atlydėta 
į Šv. kryžiaus parap. bažny
čią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už veliones šie-’ 
lą, d įš ten bus, nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Onos Kolaliehės 
giminės, draugai ir pažįstami 
ešat nuoširdžiai kviečiami da-

‘ lyvautį laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame, 
Vyras, šunai, dukterys, tėvas 

ir giminės.
Patarnauja laid. dir. J. F. Eu- 
deikis, tel. Yards .1741.

. -A Į i

L. M. NORKUS 
R&^tthfLOČK 6240

mėtinės mirties 
sukaktuves s

Ona benDžiunienė
po1 tėvais Narkunaite

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
2 d. Spalių mėn.. 1935 m.,su- 
iaukUs 46 m. amžiaus, gimus 
Briedžių kaime, Sintautų par., 
Šakių apskrity.

Paliko dideliame nuliudime 
sūnų Joną, dukterį Moniką, se
serį Marijoną Stiklienę ir švo- 
gerį Joną Stiklių,- žentą Wal- 
ter Norvveck ir anūką Tamu- 
ką, 3 pusbrolius Antaną, Juo
zapą ir Joną Mockus ir- gimi
nes.

Liūdnai atminčiai musų 
brangios motinos ir sesutės 
bus laikomos šv. Mišios Šv. 
Jurgio Bažnyčioje,, 15 Spalių, 
1936 m., 8:00 vai. ryto. Kvie
čiame visus gimines, draugus 
ir pažįstamus atsilankyti į 
pamaldas.

Mes tave musų brangioji 
motinėle ir sesute niekuomet 
neužmiršime. Tti pas mus jau 
nebesugrjši, bet mes anksčiaus 
ar vėliaus pas tave ateisime. 
Lauk mus ateinant!

Nuliūdę lieka,
Sūnūs, duktė, sesuo, švOgėris, 
žentas, anūkas, pusbroliai ir 
 giminės.

Siunčiam Gėles •Telegrama g Vlaac 
Pasaulio Dalia 

LOVEIKIS 
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms. Bankietams 
ir Pagrabams

3316 So. Halsted St.
. TeL BOUlevard 7314

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
*■■■ .......... i Miiiift ...... t .h Įhi ii

• TAVERNOS

REPublic 8340

Jos. Jacikas Tavern
Pranešu visiems draugams Ir pažįs" 
tumiems, 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
Tel. Englewood 2792 

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

Magdalena Milerienė 
po pirmu vyru Gudgalienė - 
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Spalių 11 dieną, 6:00 vai. ry
to, 1936 m., sulaukus 55 metų 
amž.. gimus Raseinių apskr., 
Vitalgalio kaime.
Amerikoj išgyveno 45 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

vyrą Mykolą, 2 dukteris: Ju- 
zapatą Kregždienę ir žentą, 
Martą Ęogalienę ir žentą ir jų 
šeimyną, du sūnūs: Konstantą 
ir Jurgį, 2 pusseseres, Zymon- 
tienę ir Mažeikiene ir gimi
nes, o Lietuvoje, seserį Bar
borą Jonikienę.

Priklausė Chicagoš Lietuvių 
Draugijai,

Kūnas pašarvotas randasi 
Lachavičiays Koplvčioj, 2314 
West 23rd Place. *

Laidotuves įvyks Ketvirta
dienį, Spalių 15 d. 8:30 vai. 
ryto iš koplyčios i Aušros Var
tų parap. bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
vėliohės sielą, o iš ten bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę liekame,
Vyras; dukterys, žentai, sunai, 

sesuo ir giminės.
Patarnauja laid. dir. Lacha- 
vicz ir Simai, tel. Canal 2515.

21-st PLACE TAVERN
& RESTAURANT

Stoikai porčiapai ir kiti šilti val
iai, Pabst Blae Ribbon Tap alus,vi

sokios geros rųšies degtinės ir savi
ninku Vardu A. Stukas Tony’s Pri
valė Stock degtinė ir cigarai. Sa
vininkai—

ANTANAS IR AGNĖS STOKAI
701 W. 21st Place ;

Tel. CANAL 7522.
i ■"  —- 1 ■  n~TT:---įJTm~T'iiiTlliiiii i   i r r ' r ..... M

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

3329 S. Lituaniča Avė.

Tony Strainis Tavern
672 East 71st Street

Kviečiu visus draugas ir pažįstamus 
atsilankyti j mano naujai atidarytų 
Tavern—Geriausios rųšies gėrimai ir 
užkandžiai.

372 East 71st Street
Tel. Stewart 6203.

GERB. Naujienų įkaityto
jo* ir skaitytojai pr&Somi 
pirkinių reikalais eiti Į tdl 
krautuvei. 
Naujienose.

kurio* skelbiasi

ihilihin.fi
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Antradienis, spalių 13, 1936

CLASSIFIE.D ADS

bičių spietis ūžia

Pasikorėduota žinia

IŠ DARBO LAUKO CLASSIFIEDADS
W. W. Kimball Co. dirbtuvė $39—$49Automobiles

Primušė merginą
19 metų

Naujienų Balius 
Sėkmingai Praėjo

Illinois Valstijos 
samdos tarnyba

kontestantė, suši 
publikai patarnau

Užsinuodijo nežino
mą vaisių valgydami

Vizitas Chicagon 
kaštavo $2,147

Svetimais čekiais 
ilgai negyvensi

IDZIE AVENUE 
ispect 7565

Survilla 
šniaukštaitė 
Shats 
Tumosa

Ateinantiems rinkimams Chi- 
cągoj 438 nauji precinktai tapo 
sudaryti. Tatai reikalauja dau
giau balsavimų viršininkų. Tai
gi ,1,314 rinkimų teisėjų ir 876 
klerkai dar pridėta. Viso dabar 
balsavimui precinktų Chicagoj 
yra 3,765."

♦PARSIDUODA bučemė ir groser- 
nė arba mainysiu ant mažo namo 
arba kitą ką. Pilnai įrengta — Pir
mas geras pasiulijimas nupirks.

2438 W. 45th PI. Lafayette 5499

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

4457 Greenwood Avė,

šie lietuviai ir lietuvaitės iš 
siėmė laisnius (leidimus) ve
dyboms: ...

Geo. P. Cunningham
DISTRIBUTORIUS

REIKALINGA- mortgičiaus sumo
je $2000.00 ant medinių 2 flatų su 
bizniu namo. 4015 So. Artesian Avė.

5017 SOUTH
Phone P

Visi trys vaikai sunkiai 
tapo nugabenti j

IŠPARDUODAME BARU FIK0E- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
Ir sinkom. Taipgi Storų fikčerius dėl 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les, registeriUs ir ice baksus. Casb 
arba ant išmokėjimo. f___
mus pirm negu pirkaite kitur.

R. E. SC--------------- -------
1915 SO

Ir kai 
vis daugiau da-

NESENAS VYRAS ieško darbo 
už porterį ar pagelbininką prie vi
rėjo biskj patyręs. 556 Westį 37th 
St. 3-čios lubos iš priešakio. Tel. 
Boulevard 2752.

MERGINA bendram namų darbui 
mažam apartmente, 1 vaikas, nak
voti, Goldberg 7038 East End Avė. 
Dorchester 9427.Graži, sveika ir in 

fų tėvų jau-

GREITAS PATARNAVIMAS 
Skolinant pinigus 
Užrašom visokios rųšies apdraudas 
—Insurance. Padarom dokumentus. 
IŠrenduojam, parduodam arba išmai* 
nom nekilnojamas savastis.

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

Hemlock 0800

REIKALINGAS senyvas žmogus 
tavęrnui. kuris nusimano biskj apie 
virimą ir galėtų užlaikyti švarumą 
tavernoje. 3440 So. Morgan St.

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

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

< Central Auto Sales, 
3453 S. Morgan St. 

Klauskit Paul Bruchas.

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

John Schnidke 55 metų, 1840 
Cortland Street, rasta pasikoręs 
skiepe trobesio, kuriame gyve-

ant mortgičių.

Padarom dokumentus.

Trys pabėgo iš India 
na kalėjimo

Furniture & Fixturea 
Rakandai-Itaisai

REIKALINGAS butcher boy dir
bti bučernėj ir grosernėj.

5419 So. Ashland Avė.

REIKALINGA mergina bendram 
namų darbui, nėra mažų vaikų, nė 
skalbimo, $5 savaitėj, kambarys ir 
užlaikymas- 1425 S. Clifton Park 
Avė. tel. Crawford 8380.

Patikrinimas Chicagoj užsi
registravusių baišayiiiiains pi
liečių kvalifjkącijų išbraukė 
iš sąrašų 19^626 vardus.

momis išlygomis.

................... $15—•$20—$25

REIKALINGA restoranui patyru
si veiterka; atsišaukite 2404 West 
16th Street.

Lietuviai ir lįetbvąi 
tes paėmė leidimus 

vedyboms

Hęrinan Seiler 39 metų, 4131 
Sheridan road, 
grotų. Jisai yra 
tuo.
$4,602 vardu McMurray, 443 
Barry avehue. Gi areštuotas 
tapo,, kai mėgino išleisti dar 
vieną panašų čekį suma $1,- 
800. Atrodo, kad svetimais 
čekiais ilgai nebizniavosi-

Vestuvės liūdnai už 
sibaigė

Prašo paleisti iš ka 
Įėjimo

Prie Archer ir Lawndale 
avenues p-nia Martha Picha 
ir jos sūnūs Krank 21 metų, 
1910 So. Leavitt, sudegė auto
mobilio nelainiėja Policija ie
ško automobilisto, kurs buvo 
judviejų nelaimės priežastis. 
Sakoma, kad tas automobilis
tas irgi važiavęs iš Vestuvių. PIRK SAU ANGLIS Iš PATI 

RIMOS ĮSTAIGOS

SUPPLY COMPANY 
INCORPORATED

Archer Avė., Willow 
Illinois. Graži yieta, arti 

Mokyklų. Gasas, 
naudinga, la- 

Antrašas Mrs. M.

Naujos 
Naujos 
Naujos 
Durys po 25c rėmai 
Toiletai $1.50.
90 sv. stogams dengti roliai 
Paprasta $2.95 maleva

Pirm negu pirksi naujas ar senas 
. 1”, 2”, 3” lentos, . *

grindimo rėmai, durys, 
siding, pieno decking, plieno rė
mai, plieno durys, stiklai, medžiai 
ar plieno varžtai, vinys ar plieno 
sijos,

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

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

Skyriaus yardas 3393 ARCHER AV. 
Lafayette 0074. Dykai pristatymas

Robert Cervėnka
2411 So. Trumbull avenue, už ■, ■

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.

SAVASTIS — LIUOSA
Turi paaukuoti gražų lotą su me

džiais arti 
Springs, 
transportacijos 
elektra, ir telefonas, 
bai prieinama. 
Lavine, Willow Springs, III.

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

Pancara Severino 11 metų, 
jo sesuo Carolių 7 metų ir 
Joseph MarzanG 11 metų, visi 
trys gyveną * adresu 719 Tay- 
lor Street, užvalgė vaisių ko
kio tai medžio ar krūmokš
lio, kurs auga tuščiame lote 
prje Taylor įę Desplaines gat
vių 
susirgo ir 
ligoninę.

MERGINA 18—35 patyrusi na
mų darbe, mažas apartmentas, 2 
suaugę, vakarais išeiti ar nakvoti, 
Kinsler, 2702 Estes.

JEI IEŠKOT 
BARGENŲ

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

NELAUKIT
ILGAI

PAŠAUKIT MUS TUOJAU 
CANĄL 8500"
Musų, apgarsinimų kainos 
prieinamos. Už pakartoji
mus duodame gerą nuo
laidą.

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

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

Leonas Roofing Co. 
3750 VVallace Street 

Tel. Boulevard 02W

Paskaita apie Ispa 
niją

SUAUGĘS ŽMOGUS ieško darbo 
už janitorių prie namų; suprantu 
kaip boilerį kūrenti ir visus kitus 
namų taisymo darbus. Pašaukite 
Hemlock 0707, klauskit Tony.

Spalio 21 dieną Frank Spen- 
ser kalbės tema “Labor Govern- 
ments”."

Spalio 28 dieną W. Russell 
Shull kalbės tema “How to 
Prevent War”.

Lake View Tjigh School ran
dasi prie Ashland avenue ir 
Irving Park boulevard.

Šiuos programųs remia Na
tional Youth Ądministration, 
Illinois Federation of Labor ir 
Adult Education Council.

atsidūrė už 
kaltinamas 

kad išrašęs čekių už

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

TURIT
KA PARDUOT

PAGARSINKIT 
NAUJIENOSE

Lazar Klučhnikow 57 m. ir 
Mary MArtinka 45 m.

William Krupela 20 m. ir 
Stephanie VValczak 19 m.

John Bahu’nas 4^ m. ir Anna 
Kurkus 37 m.

John Sargis 38 m. ir Laura 
Hadell 30 m.

Peter Zopelis 23 m. ir Josep- 
hine Venskas 18 m.

Davė Sidenstick 22 m. ir Ma
ry Boleskis 21 m.

William Manstos 29 m. ir 
Anna Malakouskaitė 25 m.

Leo Yanusk 23 m. ir Flo- 
rence Melaske 19 m.

James Brahos 22 m. ir Rose 
Zabulis 22 m.

John Zboja 29 ir Julia Jou- 
dis 25 m.

darytas šaltojoj. Jis yra kalti
namas tuo, kad skaudžiai su
mušęs p-lę Marion Herbeck 18 
metų, 3352 West 19 street, kai 
ji atsisakė tekėti už jo. Atro
do, kad Cervanka padarė klai
dą. Labiau patyrę vyrai papra
stai ima mušti savp mylimąsias, 
kai jau jos išteka už jų ir pra
dedą jiems nusibosti.

Jurgelionis ir K.
Visi turintys 

Jeigu

kų. O banditai 
mobiliu nudumė 
liais.

Ilgai netrukus 
taip visos Indianos, taip arti- 
hių Indianai valstijų policijai 
apie pabėgimą kalinių.

šerifas, iš kurio nagų kali
niai paspruko, yra Clarence, 
Watson. šis kalinių pabėgi
mas iš kauntės kalėjimo at
rodo arti panašus pabėgimui 
savo laiku paskilbusio Dil- 
lingerio, irgi iš Indiana kalė
jimo.

Frederick‘ Mills iš Daven- 
port, Iowa, atvyko su savo 
žmona į Chicagą* Saliune jie
du susipažino su tulu “Hap- 
py”. Šis sutiko Iowos porai 
parodyti miestą: Visi trys 
Mills’o mašinoj važiavo 22 
gatve. Ties namais 310 West 
22 street, vadinamas “Hap- 
py’’ parodė pp. Mills’ams re
volverį ir, pasiėmęs iš paties 
Millso $37 pinigais, o iš jo 
pačios gražnų vertės $2,110, 
dingo kaip akmuo vandeny.

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

J. MOSCIPAN, 
Prezidentas ir Vedėjas.

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

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

$25,000 Naujų Rakandų Pardavimui 
Nematytomis kainomis — Prieina

momis išlygomis.
$100 Importuoti ir Amerikoniški 

kaurai ............... <7
$150 Amer. Orient kaurai $30—$35
$135 gražus, nauji parlor

setai ...... ..........................
$375 vertės 3 kamb. įrengimas $125
$600 vertės 4 kamb. įrengimas

de luxe ..................   $175
Atdara vak. iki 9—Nedėlioj iki 5 v.v.

Automobilių nelaiipėj už- 
miuštas tpraėjūsį sekmadienį 
Joseph Mears 22 metų, 7727 
So. Green st. Nelaimė jį išti
ko prie Halsted ir lfc gatvių. 
Dėl šios neląihiės yra kalti
namas GeorgellCiepura, 15246 
Eighth avenue Phoenix, kurs 
vežė svečius nhmo iš savo 
brolio Steve Kiėpura vestu-

“Fašistaj prieš lojalistus Is
panijoj” — tokia tema duos 
paskaitą Lake View High 
School patalpose Louis Perez, 
Ispanijos konsulas Chicagai. 
Paskaita prasidės 8 valandą va
kare trečiadienį, spalio 14 die-

Illinois valstijos samdos tar
nyba ( Illinois State Employ- 
ment Service) pradėjo naują 
vajų, kad padėti bedarbius į 
privačią pramonę. Kaip pirmas 
žingsnis šiame vajuje, daroma 
nauji patikrinimai darbininkų, 
samdomų WPĄ darbams, apie 
jų patyrimą, mokėjimą amato, 
gabumus.

Dalykas yra toks, kad pra
monė atgija, kai kurie bedar
biai jau kviečiami atgal į se
nąsias samdos vietąs 
biznis gerės 
bartinių bedarbių bu*s reikalau
jama privačiai pramonei.

Tačiau daugeliu atvejų dar
bininkų patyrimai ir gabumai 
pasikeitė laike nedarbo metų. 
Kai kurie pramoko amatus ar
ba patobulino savo gabumus 
lankydami mokyklas. Jie gal 
būt dabar jau yra tinkami augš- 
tesnėms vietoms užimti, negu 
tiko pirm depresijos.

Antrą vertus, kitais atvejais, 
kutf reikalauta darbininkų pa
tyrimas if 'gabumai, šiandie į- 
vesta mašinos ir jau* darbinin
kų ypatingi gabumai čia nebe
reikalingi. Taigi ; šitokiems 
darbininkams tenka ieškoti to
kių vietų, kur jie galėtų leng
viau prisitaikyti.

Bendrai imant, bizniui ir 
pramonei atgijant, Illinois Em- 
ployment Service mato reikalą 
padaryti naują tyrinėjimą ei
lėse bedarbių, kad juo greičiau 
ir juo lengviau jie galėtų su
grįžti iš bedarbių eilių į pri
vataus biznio tarynbą ir į pri
vačią pramonę.

MERGINA namų darbui, be vi
rimo, vienas vaikas, nakvoti, geii 
namai, $6.00. Hollycourt §306.

Praėjusį sekmadienį, spa
lio 11 dienų, iš Hancock kaun- 
tės kalėjimo, Greenfield, In
diana, pabėgo trys kaliniai, 
kurie laukė teismo, kaltina
mi užmušimu Indianapolis po
licininko.

Kaliniai, ką tik pavalgę 
pusryčius, buvo išleisti iš ka
marų pasivaikščioti ^didesnėj 
kalėjimo salėj. Tuo laiku į 
salę įėjo šerifas. Nespėjo jis 
uždaryti salės durų, vienas 
kalinių vardu Al Brady, už
puolė jį. Kitas kalinys kirto 
šerifui štanga išrauta iŠ ka
lėjimo kamaros lango., Trety
sis kalinys, tūlas Clarence Lee 
Shaffer, nubėgo į Šerifo bfisą 
ir čia pasitvėrė ŠfcHfb (prilio- 
duotą ginklą.

Po to, visi trys kaliniai iš
bėgo laukan ir pasigavo šeri
fo automobilį, šerifas išsivijo 
juos. Bet laukė, kirtę šerifui 
štanga vėl, jį kaliniai apsvai
gino.

Tuo tarpu prie kauntės ka
lėjimo sustojo su savo žmo
na tūlas Edgar Rįdlen. Jisai 
mėgino bėgti šerifui pagel- 
bon, bet kaliniai pradėjo į jį 
šaudyti. Ridlenui ir jo žmo
nai teko pasišalinti nuo kul- 

šerifo auto- 
.savais ke-

W. W. Kimball Co. tur būt 
yra didžiausia išdirbystė pianų, 
vargonų ir rakandų laborato
rijoms Amerikoj.

Bet darbininkai čia yra tikri 
vergai. Abelnai imant, visi 
darbininkai yra amatninkai. 
Daugelis jų dirba su savais į- 
nagiais, tačiau mokesčio gauna 
tarp 40, ir 50 centų. Ir verčia
mi skubėti kiek tik galima.

Praėjusį mėnesį buvo pra
dėję dalinėti industrinės unijos 
lapelius. Matydami, kad nega
lės darbininkų suorganizuoti, 
liovėsi lapelius dalinę.

Dalykas yra toks, kad 1933 
metais darbininkai buvo susi
organizavę ' ir išėję į streiką. 
Pasiėmė streikui vadovauti 
progresyvė. unija. Vadai pini
gus surinkę pabėgo, o streikas 
tapo pralaimėtas, gi iš darbi
ninkų daugelis neteko darbo. 
Taigi dabar darbininkai nebe
turi drąsos organizuotis bijo
dami, kad neatsitiktų tai, kas 
atsitiko 1933 metais.

—Naujokas.

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

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO, Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armi'tage 2951
Mes esame jau Šiuo adresu virš 

50 metu.

Praėjusį sekmadienį, spalio 
11 dieną, įvyko “Naujienų” ba
lius Sakalų svetainėje adresu 
2343 So. Kedzie avenue.

Muzikalio programo nepildy
ta, nes buvo balius, o ne kon
certas. Svarbiausias parengi
mo numeris, be abejonės, buvo 
Miss Lithuania rinkimas. Ji ir 
tapo išrnikta. Ir apie tai pir
miausia kalbėsiu.

Rinko ne publika, rinko ko
misija iš septynių. Sudarę ją 
šie asmenys: p-nia Nora Gu- 
gis, p-nia Valerija Bruchas, pp. 
Jonas Stasiūnas, M. Kežas, M. 
Šileikis, Kl. 
Steponavičius 
skonį ir rimti žmonės 
dar truko vieno, tai Jūsų Re 
porterio, tačiau “Naujienos” j< 
nekvietė, jis todėl turėjo pa 
būti už publiką.

Komisija arba džiurė, reiš
kia, susidėjo iš septynių. Gra 
žuolių gi kontestančių buvo de
vyniolika. štai jų vardai:

Ksavera Briedytė 
Marcelė Budrik 
Mildred Butkute 
Aldona Cukoraitė 
Martha Jucius 
Sonia Naglis 
Christine Pilkis 
Hipatija Puniškaitė 
Anna Užkuraitė 
Sofija Ambrozaitė 
Estelle Slotkus 
Lottie 
Elena 
Birutė 
Venus 
Suzanna Vilytė 
Frances Teleckie 
Patricija Brazaitis 
Birutė Kremianskaitė. 
Alfabeto eilės prisilaikant — 

štai kur išmokta prie kdlvarato 
abėcėlė pasirodė reikaliilga — 
visos kontestantės perėjo es
tradą, kaip krutamu jų paveiks
lų žvaigždės ekrane. O taip, 
mes plojom, ir dar kaip plojom! 
Ir atrodo, kad publika beveik 
vienodai prielankiai visoms bu
vo nusiteikusi. Na, toliau Chi- 
cagos automobilių parodos fo
tografas nutraukė visų devy
niolikos kontestančių paveiks
lus. Po to, komisija pradėjo 
savo darbą—rinkti penkias iš 
devyniolikos.

Balsavimas buvo slaptas, vie
no kitam nežinomas. Kai jau 
visi surašė po penkis vardus, 
tai pasirodė, kad penkios kon
testantės gavo šitiek balsų:

•Sophie Ambrozaitė—7 balsus, 
reiškia, visos komisijos bal
sus.

Aldona Cukoraitė—4 balsus. 
Christine Pilkis—5 balsus.
Hypatia Puniškaitė— 3 bal

sus.
Suzanna Vilytė—6 balsus.
Antras paveikslų traukimas. 

Dabar nutraukta tik šių pen
kių kontestančių paveikslai.

Sekamas linksnis. Chicagos 
automobilių naujų 1937 mode
lių parodos komisija iš penkių 
žmonių—dviejų moterų ir tri
jų vyrų—įsimaišė, amerikoniš
kai kalbant, į visą biznį.

Visi penki šios komisijos na
riai išsirinko iš parinktųjų pen
kių p-lę Sophie Ambrozaitę. 
Reiškia, panelė Ambrozaitė ta
po vienbalsiai pripažinta MISS 
LITHUANIA. Fotografas nu
traukė jos vienos paveikslą.

Vėliau, rinkimui pasibaigus 
ir jaunuomenei šokant, teko nu
girsti šitokią pastabą:

—Tai ta juoda drese išrink
ta? — klausia vidutinio am
žiaus moteris.

—Taip, ta —atsiliepia mer
gina, tur būt klausiusios mo
ters duktė.

Kiek precinktų yra 
Chicagoje Help Wanted—-Female 

Darbininkių reikia

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

Kftplan

Kaip šiandie prasidės išklaus 
symai 42 galvažudžių prašymų 
paleisti juos iš kalėjimo paro- 
liui. Klausysis prašymų Illinois 
valstijos parolių tarybos nariai.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

VICTOR BAGDONAS
Apskaitliavimas dykai 
Local and Long Distance 

Furniture and Piano Movir.g 
3406 So. Halsted Street

Phone Yarda 3408 
STOGDENGYSTfi

Mes dengiame ir pataisome visokios 
lu&ies stogus, taipgi dirbame blSties 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagei
daujama.

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted St. 

Victory 4965

Financial
Finan sai-Pasko!os

MES PERKAM
MORTGIČIUS

CHAPMAN & CO., Ii
135 So. La Šalie St

Franklin 0576

• Moteris ilgokai, atydžiai, kri
tiška akim apžiurėjo šokančią 
MISS LITHUANIA ir pratarė: 
“Taip, graži ir asmenybę turi.”

Manau, kad šitokios nuomo
nės ir didžiuma publikos lai
kėsi.

O toliau tai Žymanto ar ku
rių kitų biznis prasidėjo. Kon- 
testantėms įteikia po dėžę sal
dainių jos ir-pačios mėgsta, ir 
savo draugus bei drauges vai
šina saldainiais. Be to, kiekvie
nai iš penkių parinktųjų įtei
kia po penkis dolerius, o p-lei 
Ambrozaitei, kaip MISS LITH
UANIA, įteikta dvidešimt pen
ki doleriai. Pinigai, supranta
ma, ne taip svarbus. Kur kas 
svarbesnis yra pripažinimas— 
visuomenės pripažinimas.

Chicagos Automobilių paro
doj, nuo lapkričio 14 iki 21 die
nos, Stok j ardų stadione teks 
dar pamatyti MISS LITHUA
NIA.

Svarbiausios ceremoųijos pa
sibaigė. P-no Jurgio Stepona
vičiaus dvi orkestros groja 
praktiškai be sustojimo. Jau
nuomenė šoka paliovos. Du 
trečdaliu publikos sudaro jau
nuomenė 
teligentiška Ii 
nuomenė.

Senesnieji pasieniais prie sta
lų sėdi. Pirmyn choro narės, 
kiekviena kurių savo gražumu 
galėjo būti 
lusios dirba 
damos.

Apačioje 
prie dviejų barų, čia kuone vi
si keletą laipsnių “mandresni” 
už tuos, kurie į apačią nėjo, ba 
mat čia “gyvybės ir išminties” 
skystimo daugiau ragaujama, 
negu viršuj. O visų “man- 
driausias” . žinoma, yra Jūsų 
Reporteris, ir kiekvienam prie 
kiekvienos progos stangiasi sa.- 
va mandrumą parodyti.

Jūsų reporteris truputį įpy
kęs. Jis tikėjosi, kad bus šo
kiai su figūromis. Figūrų, ir 
gražių figūrų, jis matė baliuj 
užtektinai, bet šokių su figūro
mis nepastebėjo. Paklausęs 
kodėl jų nėra, gavo atsakymą: 
girdi, du trečdaliai publikos 
jaunuomenė; visi, šokėjai ir šo
kėjos—jaunuomenė; tavo pase
nę jusiu šokių šių dienų jau
nuomenė, matyti, ne labai pai
so, tai ir nešoka.

Publikos galėjo būti 800, o 
tikrenybėj tur būt buvo dau
giau. Vėlokai, jau po dvylik
tos, skirstėmės namo. Na, tai 
sudiev ir iki pasimatymo kur 
kitur.—Jūsų Reporteris.

ĄLAUS
KENAIS, PUŠGALIONIAIS, 

AŠTUNTADALIAIS IR 
KETVIRTADALIAIS.
VISADA ŠALTAS

5 COIL BOXES RENDON

Pristatome Alų Visokiems

NAUJIENAS,vGhicago, III, 

Pašalinta iš balsvo 
tojų sąrašų 19,629 

vardai

i ..............

Real Estate For Sale 
Namai-žemt Pardavimui

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

Pamatykite

___ A SONS
STATE STREET.

CALumet 5269.
(Naujoj Vietoj)

Situation VVanted
Darbo Ieško

Help VVanted—Malė 
Darbininką Reikia

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

Business Chances 
_______ Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA Tavern su 6 kam
bariais pragyvenimui ant bizniavos 
gatvės, nrie 4 gatvekarių kryžke- 
lio, svetimtaučių apgyventa, par
duoda pigiai,- nęs aavinįnkas aplei
džia miestą; 1739 So. Halsted St. 
Box 525. . —

COAL
Anglys_________

ANGLYSI ANGLYS!
AUGSTOS RŪŠIES NORTHERN

ILLINOIS ANGLYS
Mine Run ...........   $5.75
Lump or Egg __ _—.•------- 6.00
Screenings .......................    4.75

Pašaukite dieną ar naktį 
Telefonas KEDZIE 3882

de luxe

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 So. Ashland Avė.

Building Material 
Statybos Medžiaga

AUKUOJANT VISAS 
Pasaulinės Parodos

Lentas
plywood kv. pėd. tik už 2c 
sienų lentos, kv. pėd. IHc 
insulacijos lentos k. p. 2%c 

po 15c 
sinkos, vanos .... $6 

$1.49 
už gal. 95c

rąstai, klevo 
balanos,


