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Teismas Leido Pakelti Gaso Kainas Chicagoje
VOL. XXIII Kaina 3c

Gaso kainos bus pa
keltos 16 nuošimčių

Teismas leidžia gaso kompanijai tuojaus 
pakelti gaso kainas Chicagoje 16 nuoš.
CHICAGO. — Atmesdamas 

Master-in-Chancery rekomenda
ciją, Circuit teismo teisėjas 
Stanley H. Klarkowski vakar 
išdavė laikinį injunctioną, kuris 
leidžia gaso kompanijai Chica
goje pakelti kainas bent 16 
nuoš.

Injuctionas uždraudžia Illi
nois prekybos komisijai, kuri 
nustatinėja gaso ir elektros 
kainas Illinois valstijoje, taip
jau generaliniam valstijos pro
kurorui Otto Kemer trukdyti 
Peoples Gas Light & Coke Co. 
pasiryžimui pakelti gaso kainas 
Chicagoje iki 90c minimum są
skaitos ir nuo 58c iki 90c už 
pirmus d ir “thermus” sunaudo
to gaso.

Teismas leidžia gaso kompa

MIRĖ SENATO
RIUS JAMES 

COUZENS
Michigano senatorius pasimirė 

po operacijos, padarytos po 
. ilgos inkstų ligos

DETROIT, Mich., sp. 22. — 
Jungt. Valstijų senatoriys Ja
mes Couzens iš Michigano pa
simirė šiandie po piet po ope
racijos. Jis buvo 64 m.

Jis per ilgą laiką sirgo inks
tų liga ir pernai Mayo ligoni
nėj buvo išimtas vienas inks
tas. Prieš savaitę jis vėl sun
kiai susirgo uremija. Teko da
ryti operaciją, bet jis po ope
racijos pasimirė nebeatgavęs 
sąmonės.

Senatorius Couzens buvo re- 
publikonas ir išbuvo senate 14 
metų. Jis buvęs turtingiausias 
senatorius, bet veik visą turtą 
jis įsigijo pradžioj susi
dedamas su Henry Fordu.

Jis senate rėmė prezidentą 
Rooseveltą ir todėl pavasary 
pralaimėjo republikonų nomina
ciją į senatorius. Tečiaus iki 
mirties nepaliovė rėmęs prezi
dento.

Šen. Couzens jaunystėj par
davinėjo laikraščius trauki
niuose, paskui dirbo anglių 
sandeliuose. Iš čia jis pateko 
pas Fordą, kuris tada ką tik 
pradėjo gaminti automobilius ir 
pats pasidarė milionierium. Te- 
čiaus Couzens niekad nesusidė
jo su milionieriais, bet senate 
visuomet rėmė pažangią įsta- 
tymdavystę.

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

Giedra; maža permaina tem
peratūroje.

Vakar 2 vai. po piet tempe
ratūra Chicagoje buvo 44°.

Saulė teka 7:11, leidžiasi 
5:58*

nijai pakelti gaso kainas tuo
jaus kaip tik bus pasirašytas 
formalis teismo nuosprendis. 
Tai bus veikiausia padaryta 
šiandie.

Generalinio prokuroro padė
jėjas James Skinner dar neži
no ar bus kreiptąsi į augštesnį 
teismą sustabdyti vykinimą tei
sėjo Klarkoyyskį nuosprendžio. 
Tai bus sutarta pasitarime su 
generaliniu prokuroru Otto 
Kerner.

(Vėliausiomis žiniomis, bus 
tuojaus paduota apeliacija).

šis teismo nuosprendis ir pa
kėlimas gaso kainų gyvai pa
lies visus gaso naudotojus Chi
cagoje. O gasą Chicagoje nau
doja savo namuose per 800,000 
šeimynų.

Italija siųsianti 
30,000 darbininkų

i Ethiopiją
RYMAS, sp. 22. — Italija 

lapkričio mėnesy ruošiasi iš
siųsti į Ethiopiją 30,000 sava
norių darbininkų dirbti Ethio- 
pijoje prie kelių tiesimo. Kiek
vienas tų darbininkų busiąs ap
rūpintas špatu (lopeta) ir šau
tuvu.

Pirmas tų darbininkų būrys 
išplauks iš Neapolio lapkričio 
1 dieną.

Jie papildys tuos pulkus, ku
rie jau4 dabar dirba Ethiopijoj 
prie kelių vedimo. O dabar prie 
kelių vedimo Ethiopijoj dirba 
jau 60,000 italų. Ilgainiui tą 
skaičių manoma padidinti iki 
150,000 darbininkų ir pastatyti 
juos ne tik prie kelių vedimo, 
bet ir. prie kitokių statybos 
darbų Ethiopijoj.

Tiems darbininkams mokama 
beveik tokios pat algos, kokios 
bu4vo mokamos jiems Italijoje. 
Bet tų darbininkų žmonoms ne
leidžiama važiuoti kartu su sa
vo vyrais.

2,452 žmonės nusižu
dė Japonijoje šokda

mi į ugnįakalriį
TOKIO/* sp. 22. — Oficialiai 

paskelbta, kad per keturius pa
staruosius metus 2,452 meilėje 
apsivylę japonai nusižudė šok
dami į ugniakalnį.

517 atsitikimuose žudėsi po
romis—vaikinas ir mergina žu
dėsi kartu, susikabinę šokdami 
į kunkuliutojantį vulkano kra
terį.

EL PASO, Tex., sp. 22. — 
Gub. Landon susirgo gerklės į- 
degimu ir negalėjo. kalbėti 
Texas valstijoj. Bet jis vistiek 
kalbėsiąs Oklahomoj.

BOSTON, Mass., sp. 23. — 
Dar jokis prezidentas nebuvo 
taip iškilmingai Bostono priim
tas, kaip miestas vakar pasiti
ko prezidentą Rooseveltą.

Didžiausias Lietuvos akmuo netoli Anykščių. Tarp žmonių
yra padavimas, kad tą akmenį nešęs velnias Anykščių bažnyčiai
sugriauti. Bet, girdi, gaidys pragysdatnaS visą biznį velniui su
gadinęs. Kai pasigirdęs gaidžio balsas, velnias turėjęs akmenį 
numesti nedanešęs iki vietos. !

.......... .. - - ■ ■ ■

Vokietijos ginklai 
surasti paslėpti 
Francijos upėse

PARYŽIUS, sp. 22. — Socia
listų dienraštis Le Populaire 
praneša, kad žvejai iš Vesle 
upės netoli, Rheims ištraukė du 
vokiečių kulkosvaidžius. Kul
kosvaidžiai ; -buvę*;ištepti 
ir įvynioti, kad ne peršlaptų. 
Abu buvo tinkami naudojimui.

Laikraštis sako, kad vokiečių 
kulkosvaidžiai ir keli armijos 
šautuvai, tiek pat rūpestingai 
apsaugoti, liko surasti ir Ou- 
don upėj, ties Angers.

Spėjama, kad tie ginklai yra 
paslėpti fašistų ir kad jie turi 
šimtus tokių ginklų sandėlių. 
Tie ginklai yra taikomi kovai 
su Francijos respublika. Iš su
rastų ginklų yra aišku4, kad 
Francijos fašistus ginkluoja 
Vokietijos naciai.

Rockfordietis nuteis
tas kalėjiman už 
žmonos nužudymą
OREGON, III., sp. 22. —Ogle 

kauntės jury nuteisė visam am
žiui kalėjiman Guy Tallmadge, 
57 m., Rockfordo balzamuotoją, 
už nušovimą savo 51 m. žmonos 
Bessie, kad galėtų apsivesti su 
jaunesne motere ir apsigyventi 
vištų ūkyje.

Jis nušovė ją naktį ant kelio 
ir pasakė, kad jie liko apilėš- 
ti ir kad ją nušovė plėšikai. Bet 
kamantinėj ant melas išėjo aikš
tėn ir jis prisipažino pats nu
šovęs žmoną, nes su ja nesugy
venęs.

Teisme prieš jį liudijo ir ta 
moteris, kuri turėjo būti busian
čioji jo žmona.

Chicagietis nusišovė Abilene, 
Tex.

CHICAGO.— Gautomis žinio
mis, buvęs stambus Chicagos 
brokeris per 20 metų, R. M. 
Curtis nusišovė savo kambary 
Abilene, Tex., hotely, telefonuo- 
damas į Chicago. Jis gyveno 
tame hotely nuo balandžio mėn. 
ir buvo rastas negyvas kai te
lefonistų pastebėjo, kad jis ne
užkabino telefono. ’ Jis būvą 
partneris brokerių firmos Alf- 
red L. Baker & Co., 111 S. La 
Šalie St.,. bet pasitraukė 1935 
metais.

Ispanijos valdžia 
persikelianti Į

Barceloną
I

PARYŽIUS, sp. 22. — Laik
raštis Paris-Soir gavo žinių iš 
Madrido, kad Ispanijos valdžia 
nutarusi persikelti į Barceloną.

(Barcelonoj jau yra prezi
dentas Azaha su keturiais ka
bineto nariais.)' K -

Vengrija ■ ieško ir 
Francijos, ir Vokieti

jos draugiškumo
VIĘNNA, sp. 22. — Nauja

sis Vengrijos premieras Kolo- 
man Daranyi savo kalboj par
lamente paskelbė, kad vyriau
sias Vengrijos valdžios siekis 
yra užmegsti draugiškus ry
šius su Francija. Bet kartu 
jis taipjau paskelbė, kad Veng
rija atnaujins ir “tradicinį 
draugiškumą su Vokietija.”

Bandydamas susiartinti su 
Vokietija, keli mėnesiai atgal 
regentas adm. Horthy buvo nu
vykęs į Bavariją pasimatyti su 
Hitleriu. Bet pasitarimas tarp 
jų truko tik 18 minučių. Po to 
Horthy skubiai gryžo atgal į 
Budapeštą. Tokis trumpas vie
šėjimas nerodo didelio^ drau
giškumo tarp Vokietijos ir Ven
grijos. Gal todėl Vengrija da
bar bando susiartinti ir su 
Francija.

Tuo pačiu laiku čechosloya- 
kijos užsienio reikalų ministe- 
ris Krofta paskelbė, Italijos ir 
čechoslovakijos santykiai “žy
miai pagerėjo”.

Oro linija iŠ Ameri
kos į Chiniją

MANILA, P.1 I„ sp. 22.. — 
Pan-Amėricari Airways didieji 
lėktuvai, kurie ikišiol skraidžio
jo tik tarp Amerikos ir Filipi
nų salų, nuo rytojaus pradės 
skraidyti ir į Chiniją. Lėktu
vai nešios ne tik paštą ir pre
kes, bet ir pąsąžierius.

■ J1,.

' STUTTGART, Vokietijoj, sp. 
22.—Kadangi jis užsuko radio 
laike Hitlerio kalbos, kepyklos 
savininkas Schopp ne tik pra
rado savo biznį, bet dar tapo 
areštuotas ir liko atiduotas 
teismui uMalies išdavystę.

RUSIJA ESANTI 
PRISIRUOŠUSI

KARUI
Rusijos armija yra paruošta ka

rui, sako Vorošilov. Fašistai 
ruošiasi veikti, jei Rusija at
simestų nuo neutraliteto su
tarties

MASKVA, sp. 22. — “Mes 
esame prisiruošę”, sušuko Ru
sijos karo komisaras Klementi 
Vorošilov. Ir tas šūkis supurtė 
visą Europą, kuri jau ir taip 
yra nusigandusi to, kad Rusi
jos atviras gelbėjimas Ispanijos 
lojalistų gali užkurti karą vi
soje Europoje.

Vorošilov, galva 1,300,000 ka
reivių armijos, formaliame pa
reiškime sako: ■

“Sovietų sąjunga yra prisi- 
ruošuši pasitikti priešą kiek
vienoj vietoj, kur jis norėtų 
paragauti jėgą musų ginklų.

“Mes esame prisiruošę karei
viais, apsiginklavimu, išsilavi
nimu ir ištekliais.”

Laikraščiai rašo, kad vyrai 
mokina savo žmonas operuoti 
traktorius, taip kad jos galėtų 
apdirbti laukus kada jie bus 
pašaukti į karą.

Fašistai ruošiasi veikti
LONDONAS, sp. 22. — Gerai 

painformuotuose rateliuose kal
bama, kad Vokietija ir Italija 
skubiai veiktų, jei Rusija iš
laikys savo prigrumojimą ir at
simos nuo Ispanijos neutraliteto 

‘sutarties.
Rusijos gi atsimetimo nuo tos 

sutarties galima tikėtis arti
miausiame neutraliteto komite
to suvirinkime, kuris veikiausia 
bus sušauktas rytoj.

Tuoj po to esą Vokietija 
stversis savų priemonių, jei 
Rusija pradės teikti ginkluotą 
pagelbą lojalistams.

r, ' 1

(Maskvos gi žinios sako, kad 
Rusija yra pasiruošusi pasiųsti 
100 lėktuvų gelbėjimui Madri
do, jei tas butų reikalinga).

Vokietija prisiuntė savo at
sakymą į Rusijos užmetimus 
dėl ginklavimo sukilėlių. Ji ne 
tik nuginčija visus kaltinimus, 
bet kartu užmeta, kad ir Ru
sija siuntė lojalistams daugiau, 
negu vien maistą ir drabužius.

Italijos ir Portugalijos atsa
kymai dar nėra gauti.

Rusijos atstovas pareiškė:
“Mes dabar nebepaisome ką 

komitetas veiks. Mes tik no
rėtumėm žinoti kokius isteriš
kus . atsakymus duos kaltina
mosios valstybės sekamame ko
miteto suvirinkime”.

2 užmušti automobi
lio prie Kenosha

KENOtSHA, Wis., sp; 22. — 
Du žmonės iš Zion, III., liko už
mušti jų automobiliui ant 42 
kelio, į pietus nuo Kenosha, su- 
siduruV su troku. Troko šoferis 
Arthur Peterson ir jo pasažie- 
rius, abu iš Waukegan, III., li
ko sunkiai sužeisti.

Sniegas Illinois vai.
CANTON, III., sp. 22. — ši 

apielinkė paragavo jau žiemos, 
šandie iškritus čia pirmam snie
gui.

WASHINGTON, sp. 22. — 
Darbo sekretorė Perkins pa
skelbė, kad dabar industrijose 
dirba 6,000,000 darbininkų dau
giau4, negu dirbo kovo mėnesį, 
1933 m.

IŠ LIETUVOS
M. Yčas turės atly

ginti pusantro 
miliono litų

Iš M. Yčo, J. šodės ir J. Dob
kevičiaus įpėdinių Lietuvos 
Bankui ir Susisiekimo Min-jai 
priteista 1 mil. 562 tukst. li
tų

KAUNAS, sp. 6.— šiandie 
(2:30 vai. po piet) Apeliaciniai 
rūmai paskelbė sprendimą L. 
Prekybos ir Pramonės banko 
byloje. Kaip žinoma, apyg. 
teismas M. Yčą, J. šodė ir J. 
Dobkevičių apkaltino pagal B. 
St. 604 str. t. y. už nerūpestin
gą atlikimą banko reikalų, dėl 
ko bankas nusigyveno ir paliovė 
mokėti išmokas, bet remiantis 
B. St. 68 str. t. y. dėl pasenė- 
jimo nuo bausmes atleido. Ci
viliai ieškiniai taip pat buvo 
atmesti.

Apeliaciniai rūmai Kauno 
apyg. teismo sprendimą, kiek 
jis liečia M. Yčą, J. šodę, J. 
Dobkevičių ir Ad. Prusą, pa
keitė ta prasme, kad visiems 
keturiems pritaikė dar ir B. 
St. 330 str. t. y. irgi už nepri- 
žiurėjimą', banko reikalų, dirbę 
neleistinas^ operacijas ir t.tr 
(Adomas Prūsas apyg. teismo 
buvo visai išteisintas). Be to, 
rūmai iš M. Yčo, J. šodės ir J. 
Dobkevičiaus įpėdinių lygiomis 
ir solidariai priteisė Lietuvos 
bankui 1 mil. 526 tukst., lt. fi
nansų ministerijai 774 lt., suvi- 
siekimo ministerijai 36 tukst. 
lt. žemės ūkio ministerijos ir 
nukentėjusių akcininkų ieškiniai 
atmesti.

Teismo išlaidos uždėtos lygio
mis ir solidariai M. Yčui, J.‘ 
šodei, J. Dobkevičiaus įpėdi
niams ir Ad. Prusui.

M. Yčas rūmų posėdžių salę 
apleido labai rusčiu veidu.

(“L. ž.”)

Rusija siunčia mais
tą Ispanijos loja

listams
MASKVA, sp. 22. — Laivas 

Turksib šiandie išplaukė iš Le
ningrado į Ispaniją su maistu 
Ispanijos lojalistams. Laivas 
gabena 200,000 skardinių mais
to, 3,000 tonų miltų ir drabu
žius dėl 10,000 vaikų. Maistas 
ir drabužiai buvo nupirkti Ru
sijos darbininkų aukomis. 
• ...... ..  " ■        

Meksika kovoja kai
nų kilimą

MEXICO CITY, sp. 22. — 
Meksikos valdžia pradėjo kovą 
su kilančiomis kainomis ir įsa
kė visoms grosernėms aiškiai 
išdėti savo kainas.

Valdžią tokio žingsnio stver
tis privertė staigus ir bereika
lingas tortillas — svarbiausio 
biednuomenės maisto — kainų 
kilimas, kuomet komų kainos 
nė kiek nėra pakilusios.

SUKILĖLIAI ŽADA 
SKANDINT RUSI

JOS LAIVUS
Įsakę savo.^ laivams skandinti 

gabenančius amuniciją loja
listams Rusijos laivus. Smar
kus mūšiai prie Madrido „

SALAMANCA, Ispanijoj, sp. 
22.— Pasklidusiomis čia žinio
mis, Ispanijos sukilėliai įsakė 
savo karo laivams skandinti 
kiekvieną *-Rufcijos laivą, kuris 
gabens Ispanijos valdžiai gink- 
us ir amuniciją.

Sukilėliai apie tą savo nuo
sprendį siunčią pranešimus vi
soms Europos valstybėms.
Lojalistai atkakliai gina gele

žinkelį
SU LOJALISTAIS, sp. 22.— 

Lojalistai šįryt pradėjo smar
kų ofensyvą prieš gerai išla
vintą sukilėlių kariuomenę Ano- 
ver de Ta j o sektore, į vaka
rus nuo strateginio geležinkelio 
miesto Aranjuez.

Sukilėliai tuojaus padarė 
kontrataką ir puolė lojalistus 
lėktuvais. Sukilėlių lėktuvai 
nuo pat ryto skraidė virš loja
listų pozicijų, jas bombarduo
dami ir šaudydami iš kulkosvai
džių, bet lojalistai .^pasislėpė 
grabėse ir lėktuvai negalėjo di
delių nuostolių padaryt.

Smarkus mušis ir dabar siau
čia tame sektore.
Sukilėliai paėmė Navalcarnero

SU SUKILĖLIAIS, sp. 22.— 
Suklėliai užėmė svarbų strate
ginį miestą N^valcornero ir pa
sistūmė žymiai arčiau Madri
do.

Dabar jie bombardupja EI 
Escorial, bet prie miesto prasi
mušti yra sunku, nes jį supa 
uoluotos kalvos, kuriose lengva 
kovotojams slėptis.

Važiavo 15 m. grei- 
tumu-nubaustas

MUNCIE, Ind., sp. 20. — 
Dalias Bush liko nubaustas $15 
už neatsargų važiavimą, nors 
jis važiavo tik 15 mylių į vai. 
greitumu. Areštavęs jį valsti
jos policistas kaltino, kad tokis 
lėtas važiavimas dideliame ju
dėjime stato pavojim kitus au
tomobilistus.

PRAHA, sp. 22. — Vokiečių 
universitete kilo riaušės prieš 
žydus ir daugelis studentų liko 
sužeisti, čechoslovakijos val
džia grąsina universitetą užda
ryti.

SEKMADIENIAIS 
NAUJIENŲ 
OFISAS VĖL 
BUS ATDARAS

• Del biznio padaugėjimo 
ir Chicagos ir apielinkių 
lietuvių patogumo Naujie
nų Ofisas vėl bus atdaras 
Sekmadieniais nuo Spalių 
18, 9 vai. ryto iki 1 vai, 
po pietų.

Apgarsinimus sekmadie
niais galite paduoti tele
fonu ir vėliau, pradedant 
nuo 4-tos iki 8:80 vai. 
vakaro.

Canal 8500
NAUJIENŲ

ADMINISTRACIJA.
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PiTTSBURGH’O NAUJIENOS jog mutaų

yra

S. Bakanas

bet vistiek

ADVOKATAI

sakopavargti Kiti Lietuviai Daktarai.

U’eL Ganai 2469

Chas. Chasas

Laidotuvių Direktoriai
bus iššluoti

KITATAUČIAI

Cicero 5927

Pilone Yards 1188

LIETUVIAI

kad iš

9 vai. vak. Ned«<

_____ _________ _______ ________ :....................

teko ra; 
marketą 
tam tik-

angliakasys 

su skulpto- 
tarpininkau-

maistą 
pirkti

Pavyz? 
bušelj

g par 
tarme

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

nelabuosius lenkas 
pagrobimą.
tenka musų kuni- 
koks bizniškas rei-

žodžiai ir darbai. — E 
čiulystė su lenkais

kalbėdavo klebonijose lenkiškai 
ir bažnyčiose sakydavo lenkiš
kas evangelijas. Bet čionai, vie
toj lenkiškų evangelijų yra sa
komos angliškos, kad musų lie
tuvius greičiau butų galima su- 
amerikoniz uoti.

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockwell St.
Telephone: Republic 9723

DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3343 South. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1401

užvėizda atnešė ir 
lempą, kuri sveria 

Tuojau prie

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

Cor. of 35th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:30-8:86 

Nedėliomis pagal sutarti.
Rez. 4910 SO. M1CHIGAN BLVD, 

Tel. Kenwood 5107

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

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

DR. STRIK OL’IS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 3 

vak. Nedėlioj pagal sutarimą.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820

• Namų TeL: Prospect 1930.

WEST END PITTS 
BURGH, PA.

van- 
elektra, gesas. Vadinasi

rodosi, jau 
farmerių

A. Montvid, M. D.
West Tov/n State Bank Bldg- 

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

mus maistas pastaruoju laiku 
labai pabrango,: Apie tai galė
site spręsti iš šių kainų: už 
kiaulienos svarą , reikia mokėti 
nuo 25 iki 35 centų,4 o už jau
tienos svarą nuo 18 iki 42 cen
tų. Sviestas taip pat neįma
nomai pabrango.

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

GRAIKŲ KATALIKŲ 
SUSIVIENIJIMO VIR
ŠININKAI SUSPEN

DUOTI -

Musų kolonijos lietuviai lyg 
pradeda tinginio atsikratyti, 
štai SLA 128 kuopa rengia va
karienę su šokiais lapkričio 11 
d*. “Get Together” restorano 
patalpose, 202 Third S t. Pra* 
džia 6 vai. vakaro.,

Visi vietos ir apylinkės lie
tuviai malonėkite i vakarienėj e 
dalyvauti. Vakarienė bute gera, 
o tikietas tik 35 centai. Už tą 
mažą įžangą galėsite ir paval
gyti ir pasilinksminti.

. Rengimo komisija prašo vi
sus, kad šiame parengime da
ly vautute.

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
Rez. Tek Drexel 9191

DR» A» ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų.

Ofisas 6850 Stony Island Aye. 
Valandos: 2—4, 7- 

liomis ir šventadieniais 10—12 
dieni.

Kaip kada nueinu į musų 
šv. Vincento parapijos paren
gimus, ypatingai į prakalbas, 
kada yra kalbama apie Vil
niaus atvadavimą. Mat, musų 
katalikiški kalbėtojai ir patys 
kunigai, kada jie kalba apie 
Vilnių, tai nepaprastai garba- 
voja tuos 
už Vilniaus

šia proga noriu pažymėti 
vieną labai malonų dalyką, bū
tent, kad tarp vietos lietuvių 
pradeda įsigyventi taika. Vai
dai ir| nesusipratimai nyksta, 
o draugiškumo santykiai gerė
ja. štai jau rimtai kalbama 
apie tai, kad Susivienijimo 
kuopos netrukus susivienys ir 
pradės bendrai veikti savo or
ganizacijos gerovei.’ Dėlei to

SKULPTORIUS RIMŠA ANGLIŲ 
KASYKLOSE

A. MASALSKIS
8307 Litu&nica Avenue Phone Boulevard 4189

LACHAWICZ ir SŪNUS
2314 West 23rd Place Phones Canal 2515—

PITTSBURGH, Pa. —Spalio 
16 d. Graikų katalikų susivie
nijimo Amerikoj (Greek Cath- 
olic Union of America) Pitts
burgho distrikto nacionališki 
viršininkai liko suspenduoti 
“dėl apsileidimo finansiniuose 
reikaluose”.

Nacionalis prezidentas John 
P. Sekerak iš Allentown, Pa., 
atviru laišku atsikreipė į visus 
narius pranešdamas, kad yra 
suspendutotas ir daromas toli
mesnis tyrinėjimas nacionalio 
sekretoriaus George H. Kom- 
los iš Homestead, Pa., ir iždo 
globėjų: Andrew Hleba iš Du- 
ųuesne, Pa., ir Mrs. Anna Piat- 
nik iš Pittsburgho, Pa.

šioji organizacija turi parių 
apie 100,000 ir prezidentas John

Tel. Office Wentworth 6830
Rez. Hyde Park 8395 *

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

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

S. M.SKUDAS
718 West 18th Street Phone Monroe 8377

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

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

Rez. Telephone PLAZA 2409

EŽERSKIS IR SŪNŪS
10734 S. Michigan Avė. TeL Pullman 5703

Bet kada 
gams turėti 
kalas, tai jie greičiau nubėgs 
pas lenkus, negu tarsis su sa
vo parapijonais lietuviais. Tur 
būt, tai vis musų kunigėlių se
novės pripratimas, kad jiems 
yra meilesni lenkai, negu* lie
tuviai. Seni žmonės pasakoja, 
kad kitąsyk Lietuvoj kunigai

Ofiso Tel. Rez. Tel.
Englewood 7151 Radcliffe 1191

DR. G. J. TARULIS 
pirmas Lietuviškas 

OSTEOPATHIC PHYSICIAN IR 
OBSTETRICIAN

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

ir nuo 7 iki 9 vai. vakaro.

Phone Canal 6122

IzJlL* .DJLaljjuJLO 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street
Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 

Seredomis ir nedėl pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

Vienintelis Rudson—Terraplane Lietuvis Atstovas 
pardavėjas Chicagoje.

Taipgi £hli1;ė gauti 1936 modelius už 
; hupigiptą kainą.

J. F. EUDEIKIS
4605-07 S. Hermitage Avenue Phones Yards 1741-1742
Brighton Park Skyrius, 4447 S. Fairfield, Laf. 0727

reikia tik pasidžiaugti, nes kur 
vienybė, ten ir galybė.

Reikia pasakyti, 
kolonijoje yra nemažai ir čia- 
gimio jaunimo. Tuo tarpu Su
sivienijimo kuopoms jaunuolių 
nedaug tepriklauso. Tačiau pa
dėjus daugiau pastangų, ma
nau, nesunku bus jaunimą 
įtraukti į organizaciją.

— E. K. šiurmaitienė.

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avenue 
namų Tel.: — Hyde Park 8395

(Seka iš praeito numerio)
Važiuojam pas lietuvius an

gliakasius J svečius. Važiuo
jam viena “gatve”, kita “gat
ve”, “skersgatviu” iki mes pri
važiavome prie Kazimiero Val- 
skio namų. Nors jūsų Repor
teris jau nekartą yra buvęs 
Valskio namuose, 
turėjo žiūrėti, kad nepaklystų; 
Mat, šio angliakasių “miesto’* 
ne tik visos gatvės vienokios, 
bet ir visi namai vienokios “ar
chitektūros” bei stiliaus. To
dėl prisieina vaduotis namų 
numeriais ir kaip ko pasiklau
sti, kad nebūtų klaida padary-

Žmones susirūpinę žie
mos šalčiais. — Dar
bai ir bizniai. — Far- 
meriu marketas. — 
Vakarienė ir šokiai 

/— Susivienijimo kuo
pos rengiasi susivie
nyti.Štai jau mes prie Valskio 

namų. Susitinkam su šeiminin
kais, susipažįstam. Kviečia mus 
į stubą. Tuo tarpu saulutė iš
lindo iš debesų, o mes buvome 
sumanę traukti paveikslus prie 
angliakasių namų ir kartu su 
angliakasiais. Ponas Valskis 
pasiūlė, kad gerb. skulptorius 
Rimša apsivilktų angliakasio 
“uniformą”. Tačiau mums be
sirengiant prie paveikslų, be
žiūrint angliakasių “uniformų”, 
kurios atitiktų skulptoriaus 
ūgį, saulė pasislėpė už tamsių 
debesų ir paveikslų traukimą 
prisiėjo atidėti.

Skulptorius Rimša, prisižiū
rėjęs angliakasių namų ir pa
čių angliakasių, pareiškia, kad 
jisai čionai visai ką kitą savo 
akimis matąs, negu buvęs įsi
vaizdavęs. Skulptorius sako: 
“aš maniau, kad angliakasiai 
yra didžiausi' vargšai ir daug 
vargingiau gyvena, negu aš 
matau savo akimis. Patys an
gliakasiai gražiai išrodo ir nė 
kiek nesiskiria nuo mieščionių. 
O angliakasių stubos daug jau
kesnės, negu kai kurių mieš
čionių. “Kokie gražus mede
liai ir gėlės apię stubą, o stu- 
boj visoks patogumas 
duo 
visi patogumai.”

Gėrėjosi skulptoriui.
Pasikalbėjome su angliaka

siais apie kasyklų darbus, apie 
pergyventus angliakasių var
gus, depresijos ir streikų me
tu. Pasirodo, kad angliakasių 
gyvenimo kelias nėra rožėmis 
išklotas. Angliakasiams tenka 
ne tik sunkiai ir pavojingą 
darbą dirbti, bet ir sunkiai ko? 
voti, kad iškovotų unijos pri
pažinimą. Su unijos pagalba 
angliakasiai turi iškovoję 35 
valandų darbo savaitę, kiek 
žmoniškesnį atlyginimą už dar
bą ir kitas šiokias tokias žmo
niškesnes teises šioje darbo ša
koje.

Jau vakaras artinosi. Atsi
sveikinę su lietuviais angliaka
siais grįžome atgal į Pittsbur- 
ghą ir susitarėm, kad po. die
nos turėsim progos ne tik iš 
viršaus apžiūrėti kasyklas, bet 
nukeliauti 
bei pamatyti ten, 
yra kasama.
Skulptorius Rimša

J. LIULEVICIUS
4092 Archer Avenue Pbone Lafayette 8572

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai

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

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

madieniais susitarus.
OFISUS

3156 West 59th St
Tel. Hemlock 5998.

A. A. SLAKIS 
. • ADVOKATAS 

111 W. Washington St 
Room 737

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

knygas, atrado tokių netikslu
mų finansiniuose reikaluose, 
kad turėjo pagrindą suspen
duoti viršininkus.

Graikų katalikų susivieniji
mas yra f raternalė organizaci
ja, turi kuopas ne tik Suvie
nytose Valstijose, bet ir Ka
nadoj. Ji yra glaudžiai susiri
šusi su graikų katalikų bažny-

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optiometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speciaįė atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12 v. dieną. 
Daugely atsitikimų a'kys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
/ kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

į žemės gilumą 
kaip anglis

A. PETKUS 
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

syklos ir iŠ kur yra kasama 
ranglis.

Atvykus p. Rimšai, kasyk
lų užvėizda tuojau padavė an
gliakasio “uniformą”. Jutau Re
porteris pagelbėjo skulptoriui 
apsirengti. Mat, skulptorius tu
rėjo ne tik “mainieriškais” 
drabužiais apsirengti, bet ap
siauti tam tikrais batais ir 
“mainierišką” kepurę užsimau
ti, lempą bei kitus reikalingus 
daiktus pasiimti. •

“Mainieriška” kepurė tiek 
turi reikšmės angliakasiams, 
kaip kad kareiviams plieninis 
šalmas karo lauke. Mainierių 
kepurės yra padarytos iš plie
no. Kareivių plieniniai šalmai 
karo lauke yra apsauga., karei
vių galvoms. Tą pačią reikšmę 
turi ir angliakasių plieninės 
kepurės. Būtent, apsaugoja an
gliakasių galvas nuo krintan
čių akmenų.

Skulptorius Rimša užsidėjęs 
mainierišką kepurę pareiškę, 
kad jam šioji kepurė yra mife- 
roj, tik jaučiąs lyg ir nepa
prastą sunkumą ant savo gal
vos. Skulptorius teiraujasi, ar 
angliakasiai ir dirba su tomis 
kepurėmis. Jušų Reporteris 
paaiškina, kad taip. Girdi, ga
li galva 
skulptorius

Kasyklų 
elektrikinę 
apie 3-4 svarus 
diržb beį kepurės^šviesa — ir 
jau musų skulptorius yra tik
ras angliakasis. Laukiame tik, 
kada pradėsime važiuot; gilyn 
į žemę. '

Vienas iš pašalinių juokau
damas bando mus pagąsdįnti. 
Girdi, ar jus žinote, kad jų/5 
rengiatės į pavojingą kelionę.

Skulptoriuta Rimšą klausia 
jūsų Reporteriaus, ką tas žmo
gus sako. Aš jam paaiškinau, 
kad jisai sako, jog mes va
žiuojam į pavojingą kelionę. 
Skulptorius teiraujasi, ką tai 
reiškia? Jūsų Reporteris jam 
aiškina, kad kasyklose įvyksta 
daug visokių nelaimingų atsi
tikimų ir visai netikėtai. Pri
mena skulptoriui apie nelai
mingą atsitikimą per praeitas 
Velykas Kanadoj aukso kasy
klose, kur ėjo pasižiūrėti ka
syklų panašiai kaip ir mes. Bet 
jūsų Reporteris užtikrino 
skulptorių > kad su mumis nie
ko panašaus neatsitiks.

Kasyklų užvėizda praneša, 
kad jau viskas yra prirengta 
važiuoti į kasyklas.

— Reporteris.
(Bus daugiau)

KL. JURGELIONIS 
ADVOKATAS

'Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas:

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

po piet. Vakarais nuo 7 iki 9 
Rezidencija:

3407 Lowe A v**. Tel. Yards 2510

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuviu 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

.................................. ■■ „g—..—. į

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ.
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

DR. A. J. MANIKAS 
PHYSICIAN-SURGEON 

Office 4070 Archer Avenue 
Tel. Virginia 1116. 

Valandos: 1—3; 7—8:30 p. p.
Office & residence 2519 W. 43rd SU 

Tel. Lafayette 3051 
Valandos: 9—10 ryto, 5—6 p. p. 

Kasdien, išskyrus seredą. 
Sekmadienį susitarus.

O kad aš netuščiomis kalbu 
apie1 bičiulystę musų šv. Vin
cento parapijos klebono su len
kais, tai aš jums įrodysiu ir 
tikrais faktais. Jei musų pa
rapijos yra rengiamas koks 
baliuta-šokiai, tai musų baliuo
se griežia lenkai muzikantai. 
O kiek man žinoma, tai 
ir lietuvių muzikantų, ir 
musų parapijonų, kurie1, 

(Tąsa pusi. 3-Čiam)

Kartą, 
šyti apie 
Tenka pasakyti, jog 
rais vakarais tas marketas vis 
dar tebėra atidarytas. Tais va
karais apylinkės farmeriai su
vežą savo produktus parduoti. 
Tačiau keistas dalykas yra 
tas, kad iš krautuvių 
galima kur kas pigiau 
nekaip iš tų farmerių. 
džiui, farmeriai bulvių 
parduoda po pusantro dolerio, 
kiaušinių tulziną nuo 35 iki 50 
centų, už daržoves jie taip pat 
lupa aukštas kainas.

Suprantamas daiktas, kad 
žmones “ tokiomis aukštomis 
kainomis farmerių suvežtus 
produktus neišperka. Todėl 
dažnai farmeriai su savo pro
duktais yra priversti važiuoti 
namo ir grįžti kitą dieną. Ka
da nusibosta važinėtis ir ga
zoliną deginti, tai jie perkup- 
čiams tuos produktus parduo
da visai pigiai.

Sakau pigiai todėl 
perkupčių visada galima daug 
pigiau maisto produktus pirk
ti nekaip farmėrių“ markete.

Nesuprantu, kokiais sumeti
mais farmeriai taip daro. Jie 
gerai žino, kad mieste yra 
daug maisto krautuvių ir šiaip 
visokių perkupčių, kurie turi 
visko, kas tik a reikalinga. O 
kas svarbiausia, — 
duoda pigiau nekaip 
riai.

Reikia tiesą pasakyti, pas

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarties.

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

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofįsas ir Rezidencija.

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880.

r>. »’ 2037w41 W. Cermak Rd

Buvo susitarta 
rium Bimša, kad 
jant p. Jonui Pabarčiui jisai 
atvažiuos rugsėjo 29 d. į May- 
view, Pa., o iš ten jau vyksi
me į anglių kasyklas, kurios 
priklauso Pittsburgho miestui. 
Buvo susitarta, kad skulpto
rius atvyks apie 1:30 vai. po 
pietų, bet buvo biskį pasivė
luota. Mat, norėjom nueiti į 
kasyklas tada, kada angliaka
siai kasa anglį.

Bet kadangi buvo pasivėluo
ta, tai p. Rimšai neteko maty
ti kaip angliakasiai kasa ang- P. Sekerak praneša, kad audi- 
lį, tik matė, kaip išrodo ka- toriai, peržiūrėję organizacijos

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

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė. 

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutartį.

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
YARds 1741—1742 

J. F. EUDEIKIS

Kai oras pradėjo atvėsti, 
tai pas žmones atsirado nau
jų rūpesčių. Visi dar atsime
na pereitų metų šalčius, kurie 
užklupo netikėtai. Tie šalčiai 
tiek juos įbaugino, jog ir da
bar šiurpis per kūną pereina, 
kada jie pagalvoja, kas teko 
pergyventi. O pergyventi teko 
nemažai. Kai prasidėjo visai 
nelaukti ir netikėti šalčiai, tai 
kai kurie žmonės per kelias 
dienas negalėjo anglių gauti; 
Dėlei to, žinoma, pradėjo ligos 
siautati. Daugeliui teko sirgti 
slogomis, gripu ir . kitokiomis 
ligomis. Aišku, kad buvo ir to
kių, kurie ir su šiuo pasauliu 
atsisveikino, štai kodėl tie pri
siminimai kelia bair^^Jęąd ir 
šią žiemą’ nereįkėtįį’tąs; pat 
pergyventi.,. ii

" > Visaiš *. atžvilgiais įląfkai ;paę 
mus pagerėjo. Darbai ir biz
niai pusėtinai kruta. .. Darbinin
kų ūpas žymiai geresnis.

Įdomu pažymėti tas faktas, 
jog vietos piliečiai gana smar
kiai pasuko į demokratų pusę. 
Iki šiol demokratų- įtaiką čia 
nebuvo didelė. Tačiau kelių me
tų dabartinės miesto adminis
tracijos šeimininkavimas tiek 
visiems įgriso, jog beveik tik
rai galima sakyti, kad kitais 
rinkimais 
lauk.

Dabar Prezentuoja Naują 1937 Modelį 
Htidson — Terraplane

Chasas Motor Sales

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street Boulevard 4089

X F. RADŽIUS
668 West 18th Street _______ Phone Canal 6174

IŽJ. ŽOLP 11
1646 Wešt 46th Street Phones Boulevard 5208-8418

4KIU SPECIALISTAI 
DR. G. SERNER 

LIETUVIS OPTOMETRISTAS 
Tel. Yards 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 

756 West 35th St. 
kampas Halsted St.

Valandos: nuo 10—4 nuo 6 iki 8 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dienos

S. C. LACHAVICZ
42-44 East 108th St. Tel. Pūilman 1270 arba Canal 2515

' .• ..Į . ■ . . V .. - V,_______ ; -■ ' x

S. P. MAŽEIKA
#319 Lituanica Avenue



Pittsburgh’o Naujienos KORESPONDENCIJOS
IŠ GRAŽIAUSIO INDIANOS MIESTO

Demokratas.

Tsb

lietuviai

Loan

pini

bando pri
jisai apie tai yra

STANDARD FEDERAL SAVINOS
ne & LOAN ASSOCIATION of CHICACO

Tel. Canal 1679
Indiana Harbor, Ind.

Sekite

už prezidentą Roose

Kasdien

NAUJIENOSE
šiandien demokratų

JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas 
HELEN KUCHINSKAS, Raštininkė

NAUJA LIETUVOS KA 
RO AVIACIJOS AUKA

NATHAN
KANTER

gavau i! 
tokį atsi

ne Rymo Fe- 
taip sau vei-

LIETUVOJE VIEŠĖJO 
ŽYMUS SVEČIAI

PO PRIEDANGA 
EVANGELIJOS

Mes kai tik užpirkome mil
žinišką kiekį geros

T"*-šiomis dienomis 
Lietuvos laišką ir 
šaukimą:

“Brangus broliai 
amerikiečiai!

dar kartą 
kad kai

Katre.

*1-00000
DOVANŲ!

BEREIKALINGAS 
PLUDIMASIS

Lietuvių Balsuotojų
Allegheny kauntėje 
savo susirinkime spalio 16 d 
Lietuvių Piliečių svetainėje in-

Dailės
Kerėp-

dabar 
pasibai-

toliau

Duodame paskolas ant pirmų morgičių nuo 5 iki 20 metų

Šiandien įvyks didelis masinis 
mitingas. — Kaip žmonės 
ketina balsuoti.

dėl daktarės Baltrušai- 
prašalinimo iš paveikslo 
teisinti evangelija.'

— Reporteris.

Dvi eiles cellophane, ne 
VIENA, bet DVI, saugoja 
rinktinio derliaus šviežumą 
Old Golds cigaretų.

Lygos 
laikytam

mėnesio pabaigoje

smarkiai nu- 
Šiuo lėktuvu 

lakūnas leitenantas 
Skaržinskas buvo 

sužeistas ir tuojau 
į ligoninę, kur

Lietuviai dabar tik ir kalba 
apie politiką. Dar niekuomet 
jie nebuvo tiek susidomėję rin
kimais, kaip šį kartą, štai 
šiandien vakare yra rengiamas 
didelis masinis mitingas, ku
riame bus aiškinama, .kodėl rei
kia balsuoti už prezidentą Roo- 
seveltą ir kitus demokratus.

Tenka štai kas pasakyti: 
pas mus ne tik lietuviai, bęt 
ir visi plieno liejyklų darbinin
kai yra pasiryžę savo balsus 
atiduoti Rooseveltui. Atrodo, 
kad jie balsuos už visus demo
kratų kandidatui. Daugelyje 
vietų darbininkai yrą raginami 
balsuoti už republikonus. štąi 
kodėl darbininkai daug nekal
ba, o ypač kada bosas yra ne
toli. Tačiau šiaip jie atvirai pa
sisako, jog jie stoja už Roo- 
seveltą ir už jį balsuos.

Kad vietos lietuviai turėtų 
progos daugiau patirti apie po
litiką ir iš viso apie šalies rei
kalus

to Didžiojo universitete skaitė 
kelias paskaitas.

Pažymėtiną, kad profesorius 
Le Fur yra vienas tų žymių
jų pasaulio juristų, kuris 1931 
metais Tarptautiniam Haagos 
Teisinguino Tribunolui pareiš
kė nuomonę, kad Lietuvai Am
basadorių konferencijos nuta
rimas Vilniaus klausimu yra 
neprivalomas. Tada, kaip žino
ma, Haagos Tribunolas Lietu
vos-Lenkijos bylą išsprendė 
Lietuvos naudai.

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

tikrai užmirštas kampelis 
Jis yra apie 
nuo Chica-

Rugsėjo 25 d. rytą ties Kė
dainiais ore susidūrė du nai
kintuvai, kurie abu nukentė
jo. Vienas su sulaužytu pro
peleriu ir’ su sulankstytais 
sparnais laimingai nusileido 
gretimoje dirvoje, o antrasis, 
kuriam buvo nuplėšta uodega 
ir truko vaitai 
krito į žemę.* - 
Skridęs 
Antanas 
sunkiai 
nugabentas 
tuojau ir mirė. Jo kūnas bu
vo parvežtas į Kauną ir rug
sėjo 27 d. palaidotas karių 
kapinėse.

Velionis buvo gimęs 1909 
metais birželio mėn. 7 d. Ma
rijampolės apskr., Kvietiškio 
valsč., Norto kaime. Baigęs 
Marijampolės gimnaziją, 1928 
metais įstoję į karo mokyklą, 
kurią baigęs dar išėjo aviaci
jos karininkų mokyklą. Nuo 
1935 metų tarnavo karo avia
cijoje ir buvo naikintojų gru
pės lakuhu. Ltn. Skaržinskas 
buvo labai geras šaulys. Jis 
turėjo laimėjęs 13 asmeninių

Rugsėjo
Kaune viešėjo žymus moksli
ninkai ir nuoširdus lietuvių 
tautos draugai—Paryžiaus Sor- 
bonos universiteto profesorius 
Le Fur ir Pittsburgho univer
siteto 
Prof. 
tauto

profesorė R. C. Mitchell. 
Le Fur re vizitavo Vy- 
Didžiojo universitetą, 6 
Mitchell atvyko susipa

žinti su lietuvių liaudies me
nu ir tautiniais papročiais. Be 
to, Kaune ji tarėsi su Lietu
vos įstaigomis ir organizacijo
mis dėl lietuvių tautinio kam
bario įrengimo Pittsburgh uni
versitete. Abu svečiai Vytau-

patvirtina tą 
prisieina “ei- 

pupų kulti, tai

KENTUCKY YEARLING 
VIENU METU SENUMU.

Kunigų “Draugo” Nr. 232 
Pittsburgho skyriuje kažkoks 
dvasiškis, pasivadinęs Kerėp
la, tikrai kleboniškai plusta 
Dailės Mylėtoją švaistydama
sis “melagiais” ir kitokiais 
“gražiais žodžiais” už parašy
mą į Pittsburgho Naujienas 
apie dailininko Petro Rimšos 
parodą.

žinoma, kad iš musų lietu
viškų prabaščių sunku ir ti
kėtis ko rimtesnio.

Tačiau tas faktas parodo, 
kad Dailės Mylėtojas yra pa
taikęs tikrai į skaudamą vie
tą ne tik musų vadinamiems 
Vaizbos Buto katalikiškiems 
vadams, bet ir patiems dva
siškiams tėveliams.

Na, gerai, pažiūrėkim kas iš 
tikrųjų yra melagis, • 
Mylėtojas ar Kerėpla 
la vadina Dailės ,Mylėtoją me- 
lagium ir bando užginčyti, kad 
Vaizbos Butas nekvietęs kuni
gų Vienybės skulptoriaus Pet
ro Rimšo kurinių parodai ren
gti. Bet Dailės Mylėtojas apie

LIEPŲ IR SODNŲ MIESTAS. — MAŽA LIETUVIŲ 
KOLONIJA. — LIETUVIŲ ŽEMAS KULTŪRI
NIS LYGIS. — LAIKRAŠČIŲ NESKAITO. — 
APYLINKES LIETUVIAI FARMERIAI.

Lietuvaite prašo pagal
bos, kad galėtų mokslų 

baigti.

Visokie doleriniai patri jotai 
pridirba daug visokių niekšyš- 
čių po priedanga vėliavos, o 
kai kurie lietuviški kunigai ir 
katalikiški veikėjai, jei pada
ro kokią kiaulystę, tai ta sa
vo negražų darbą 
dengti evangelija.

štai pas mus 
laike atidarymo 
Rimšos parodos

Butui, nei tiems vei- 
kUriuos atstovauja p. 
Tas geriausiai paro- 
pas tas organizacijas 

nesira-

dorsavo prezidentą Rooseveltą 
ir visą demokratų tikietą.

Taip pat tame susirinkime 
buvo nutarta aktyviškai dar
buotis dėl išrinkimo preziden
to Roosevelto ir viso demo
kratų tikieto. Nutarta nupirk
ti laiko ant radio per porą sek
madienių po 15 miliutų ir sta
tyti lietuvius kalbėtojus, kad 
agituotų 
veltą.

svetainėje (Michigąn avė.) yra 
rengiamas masinis mitingas. 
Vyriausias kalbėtojas bus kon- 
gresmanas Wm. Shultę. Kal
bės ir kai kurie, kandidatai.

Visi esate kviečiami į mi
tingą atvykti. Mitingas ir pra
kalbos prasidės 7:30 vai. va
karo. ‘

dovanų, buvo nuolatinis šau
dymo rungtynių dalyvis rung
iantis Lietuvoje ir užsieniuos. 
Liūdesys vėl apgaubė Lietu
vos karo aviaciją, netekus sa
vo nario, gabaus lakūnę, ge
ro šaulio ir mylimo bėndra 
darbio. Tsb

(Tąsa iš pusi. 2-ro) 
būt, nė kiek nėra prastesni, 
negu lenkai. Bet biznio reika
lais lietuviai yra lenkinami.

O jei yra rengiamas koks 
apvaikščiojimas ar kokia tau
tiška šventė ir yra reikalingi 
muzikantai pildyti programą 
be atlyginimoL tai tada, žino
ma, kviečia lietuvius muzikan
tus.

Kad lenkai groja musų ba
liuose, tai ne retas atsitiki
mas, bet darosi visai papra
stu dalyku, -štai rugpiučio 2 
d. piknike lenkai muzikantai 
griežė; spalio 13 d. baliuje len
kai muzikantai buvo; spalio 29 
d. yra rengiamas balius ir, 
kaip tenka girdėti, vėl lenkai 
muzikantai jau iš anksto yra 
paimti. Lietuviai visada yra 
aplenkiami. Išrodytų, kad lie
tuvių muzikantų lyg ir nėra. 
Sarmata turėtų būti musų pa
rapijos vadams taip su len
kais susibičiuliuoti.

— Parapijonas.

Kainos 
PĄINT EXCHANGE 
1557 MILWAUKEE AVĖ.

6836 SO. HALSTED ST. 
2274 ELSTON AVENUE.

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

•' ..................

Pittsburghe 
skulptoriaus 
Pittsburgho 

Universiteto patalpoj musų va
dinamieji tautiški ir katalikiš
ki kai kurie veikėjai tikrai 
gražiai pasielgė traukdami 
rodos atidarymo dalyvių 
veikslus.

Trumpai sakant, tai buvo 
padaryta tikra kiaulystė. Tur 
būt, Pittsburgho Naujienų 
skaitytojai dar nėra .užmiršę 
rašto apie “skandalingą pa
veikslą”. Buvo rašyta, kad mu
sų kai kurie tautiški bei ka
talikiški veikėjai darę paveik
slui operaciją, kad butų gali
ma prašalinti iš paveikslo dak
tarę Baltrušaitienę.

Nors toks musų tų taria
mųjų veikėjų pasielgimas ne 
tik nesuteikė jiems jokios gar
bės, bet daugumas Pittsburgho 
lietuvių jų tokiu chamišku pa
sielgimu labai pasipiktino.

Tačiau, geros akys durnų ne
bijo. Štai kunigų “Draugo” 
Pittsburgho skyriuj kažkoks 
dvasiškis tą negarbingą inci
dentą 
tienės 
bando

yra 
lietuvių atžvilgiu. 
70 mylių į pietus 
gos. Miestas, tur būt, yra gra
žiausias visoje Indianos valsti
joje. ) Dažnai jis yra žinomas 
kaip “liepų miestas”. Toks var
das jam duota todėl, kad čia la
bai daug liepų. Faktiškai mies
tas yra paskendęs medžiuose ir 
soduose. Vasarą čia tikrai gra
žu gyventi.

La Porte priskaito apie 17 
tūkstančių gyventojų. Kaimy
nystėje yra trys ežerai. žo
džiu, tai puiki vieta vasarą pra
leisti.

Lietuvių priskaitoma apie 20 
šeimų. Yra ir SLA. 329 kuo
pa. Kitokių lietuviškų organi
zacijų nėra. Jokių parengimų 
lietuviai nerengia; draugiškų 
suėjimų irgi neturi. O jei ka
da sueina, tai pirmas dalykas 
pasistato pantukę, o paskui ir 
kitą. Po to, žinoma, akis išpū
tę vaikščioja ir nežino kas de
dasi pasaulyje.

Laikraščių vietos lietuviai be
veik jokių neskaito. Tiesa, Su
sivienijimo nariai gauna “Tė
vynę”. Tad vienas kitas ją 
pavarto. Beje, dar žinau vieną 
žmogų, kuris “Keleivį” skaito.

Esu neturtingų tėvų duktė. 
Su dideliu vargu pasiekiau 
aštuntąją klasę. Bet 
mano mokslo lėšos 
gė, tėveliai neišgali 
mane leisti. Kad baigčiau. 8-ą 
klasę, turiu kur nors kreip
tis pagalbos iš pažįstamų ar 
draugų. Tad, pasitikėdama 
brolių lietuvių amerikiečių 
gera širdimi, prašau paauko
ti nors po keletą centų, kad 
galėčiau baigti aštuntąją kla
sę. Už tai busiu be galo dė
kinga. Aukas įteikite mano 
dėdei Juozui Maksvyčiui, jis 
man prisius Lietuvon. Ceci
lija Maksvytytė.”

Kaip matote, tai laiškas ma
no brolio dukters, kuri gyve
na Beduonės kaime, Lukšių 
valsčiuje, Šakių apskr. Se
niau aš galėjau ją šelpti. Ta
čiau, kai įvyko bankų kra
chas, tai ir mano pinigai liko 
uždaryti. O dabar, dirbdamas 
ligoninėje ir gaudamas 20 do
lerių per mėnesį, aišku, kad

vietą 
torių 
mus 
buvo 
portacija.

Bet ir tos mažos lėšos pa
sirodė nepakeliamos nei Vaiz
bos Butui, nei musų tiems žy
miesiems “veikėjams”, — rei
kėjo rengti net porą piknikų.

Dėl Kerėplos priekaišto “ci- 
cilikams” ir komunistams, kad 
jie buk atsisakę įeiti į paro
dos rengimo komitetą ir “ne*- 
parodę savo akių šauktame su
sirinkime”, galima tiek pasa
kyti: tai yra melas. Kaip kas 
galėjo kur dalyvauti, jei tie 
“cicilikai” ir komunistai nebu
vo kviesti nei į komitetą, nei 
į jokį susirinkimą.

Kiek yra tolerancijos pas 
musų tuos katalikiškus veikė
jus kitų pažiūrų veikėjams, 
parodo tas faktas, kad paro
dos atidarymo paveikslai buvo 
darkomi, nes norima buvo pa
šalinti jiems nepageidaujamus 
veikėjus iš paveikslo. Tokioms 
sąlygoms esant ar galima kal
bėti apie bendrą visų srovių 
veikimą.

— Dailės Mylėtojas.

N. S. Lietuvių Balsuotojų 
Lyga rengia prakalbas su pro
grama spalio 25 d. Sūnų Lie7 
tuvos svetainėj, 8:30 vai. va
karo. Bus geri kalbėtojai lie
tuviai ir amerikonai. Taip pat 
bus ir gražus muzikalis pro
gramas.

Įžangos jokios nebus.
, r— Politikas. ,

pupt, pupt, negaliu ir sveika
tos neturiu”...

Jau pats tas faktas, kurį 
pripažįsta ir pats Kerėpla, kad 
padengimui Rimšos parodos 
net reikėjo rengti porą pik
nikų nedaro jokios garbės nei 
Vaizbos 
kėjams, 
Kerėpla, 
do, kad 
ir pas tuos veikėjus 
do” nė tų kelių dolerių, kurie 
buvo reikalingi parodos rengi
mo lėšoms padengti. v

Skulpt. Petro Rimšos kuri
nių parodos rengimas nesuda
rė didelių lėšų. Pittsburgho 
Universitetas suteikė parodai 

nemokamai, patį skulp- 
buvo priėmęs į savo na- 
p. Pivaronas. Kiek lėšų 
susidarę, tai tik trans-

Mrs. Anelia K. Jarusz 
Physical Therapy 

* and Midwife
| 6630 S. Western 

Avė., 2nd floor
' r Hemlock 9252 ,

Patarnauju prie
. gimdymo namuo-I se ar ligoninėse, 

d u odų massage 
igr’relectric t r e a t- 

ment ir magne- 
tie blankets irtt. 
Moterims ir mer-

| ginoms pat ar i- 
■ r ' mai dovanai.
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Už Ką Lietuviai Balsuos I Prezidentus? I

Iš POLITIKOS 
LAUKO

ką nacionale grandinine krautu
vių grupė dabar parduoda visur 
už $2.59—Musų kainos $4 OE 
nuo dabar už galioną Itvv 

—visos spalvos flat ir gloss.
Aukščiau paminėta dovana bus 

išmokėta tam, kas galės jrodyti, 
kad musų prirodymas neteisingas!
Didžiausi bankroto malevų stako 

dyleriai Chicagoje.
Įų. S. teismai ir apdraudos kom
panijos yra musų reikmenų šal
tiniai.

laužęs 
skaitęs pačiame kunigų “Drau
ge”, kur buvo rašoma, kad ku
nigų Vienybės susirinkime bu
vo nutarta prisidėti prie ren
gimo skuįpt. Rimšos kurinių 
parodos. O kad nutarimas' bu
vo daromas, tai, be abejonės, 
turėjo būti ir pakvietimas. 
Kad Vaizbos Butas buvo pa
ėmęs iniciatyvą rengti Rimšos 
kurinių parodą, tai ir pats Ke
rėpla pripažįsta. Tai kam tas 
pludimasis ir melagiais švai- 
stymasis ?

Matyti, Kerėplai baisiai ne
patinka, kad Dailės Mylėtojas 
priminė musų tiems katalikiš
kiems veikėjams, kad jie, ieš
ko garbės, bet bijo atsakomy
bės. Ir kamgi reikia pykti dėl 
teisybės?

Argi ne teisybė, k!ad tie 
musų “žymieji” katalikiški vei
kėjai stojo į komitetą dėl gar
bės. Bet kada prisiėjo susidur
ti su lėšų klausimu, tai tada 
rengė vieną pikniką, kitą pik
niką, kad padengtų parodos lė
šas. Vadinasi, kvietė visą Pitts
burgho lietuvių publiką važiuo
ti į pikniką gerti alų ir deg
tinę, kad padengtų skulpto
riaus Rimšos kurinių parodos 
lėšas. O kada piknikai laukia
mo pelno neatnešė, tai ponas 
Kerėpla bažijas, kad paroda 
rengia ne kunigų Vienybė, ne 
Vaizbos Butas, 
deracija, bet tik 
kėjai.

Tai 
faktą, 
nam,

Tokioms sąlygoms esant, aišku, 
kad čionykščių lietuvių kultūri
nis lygis yra visai žemas. Iš ją 
net lenkai juokus krečia.

Visai kitoks reikalas yra su 
La Porte1’o apylinkėje gyvenan
čiais lietuviais farmeriais. Tu
rėjau progos bent kelis jų ap
lankyti. Beveik pas kiekvieną 
užtikau po tris ar keturis laik
raščius. Kai pasikalbi su jais, 
taai jie daro apsišvietusių žmo
nių įspūdį. Tikrai keista, kad 
čionykščiai lietuviai farmeriai 
toliau nUprogresavo nekaip 
miestiečiai; kurie turi daugiau 
progų lavintis. Vadinasi, švie
timo srityje provincija pralen
kė miestą.

La Porte mieste yra bent ke
lios dirbtuvės. Tačiau pasta
ruoju laiku su darbais visai 
nekokie reikalai, kadangi viso
se dirbtuvėse silpnai tedirbama, 
šiaip darbininkai nėra organi
zuoti, tad nieko ir negali at
siekti. *

žinomas daiktas, kad nepa
tartina važiuoti iš kitų miestų, 
nes, kaip minėjau, bent dabar
tiniu4 laiku beveik jokio darbo 
negalima gauti.

—Mažos Lietuvos Pilietis.

vos tik pats su dideliu vargu 
tepragyvenu. į į

Tos lietuvaitės paramai jau 
pradžia padaryta. Vietos D. L. 
K. Vytauto draugija aukojo 
$5.00; A. TanAmaitis $1.00, 
o po 50 centų šie draugai: 
Ig. Spogis, ’AC BTublis,' Jonas 
Linkevičius, Ona Gubynienė 
ir R. Jurgelienė; 25 centus au
kojo M. Zaikis. Tokiu budu 
susidarė $8.75.

Visiems aukotojams tariu 
širdingiausį ačiū. Tie pinigą! 
tebėra dar pas mane; Kai su
sirinks jų daugiau, tai pasių
siu į Lietuvą. Tikiuosi, kad 
gal dar atsiras geros širdies 
lietuvių, kurie nepasigailės 
kelių centų, kad galėtų sutei
kti tai lietuvaitei progos bai
gti gimnazijos aštuntąją klasę. 
Aukas galima priduoti man 
šiuo adresu: 661 Ingraham 
avė., Calumet City, III. Visus 
surinktus pinigus aš pasisten
gsiu pasiųsti tuoj į Lietuvą. 
Pinigus ji turi gauti iki Naujų 
Metų, nes kitaip negalės mo
kyklos lankyti.

—I. Maskvietis.

Dabar galima gauti kaimininiam taverna.

MUTUAL LIQUOR CO. 
4707 South Balated Street
Visi Telefonai TARD8 0801

VIENINTELIS DI8TBIBUTOBI8

Naujienų Šiaudinių 
i # _______

Balsavimų Rezultatus

' Taupykit Pinigus ■P Kad Užtikrinti ir Pagerinti E savo Gyvenimą Ateityje
Kiekvienos ypatos taupomi pinigai ap 
drausti per Federal Savings and 

fS^Insurance Corp., Washington, D.
Reikalaudami savo sutaupytus 

gus visuomet galite atsiimti.
Turtas Virš $1,600,000.00

Už taupomus pinigus išmokėjom 4%.



ko nėra padariusį

vien

sočia-

TAI KAS GI TA

Darbo Partija Amerikos rinkimuose
tai aišku kad

esmingo

šūviai

sako

ŠUO

Ispaniški stebuklai

M. YČAS TURfiS UŽMOKĖTI
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mašinėle 
Stravinską

Tarpinė lytis—A. Sliiflsarion
GALIMA GAUTI

NOSE 
centai.

kurios priešakyje stovi

Bronė 
riasi su Di 
atru, kuris kviečia ją ten dai
nuoti anglų kalba. Teatras no
rįs savo scenoj išgirsti anglų 
kalbą, kad butų patenkinti ame
rikiečiai.

LIAUDIES
FRONTO” VALDŽIA?

FRANCUOS VALDŽIA 
SOCIALISTAI

Neištikimų komunistų gaudy
mas ir šalinimas iš vietų So
vietų Sąjungoje tęsiasi. Kaip 
jau žinoma, sunki Stalino dik
tatūros ranka palietė ir nema
žą skaičių lietuvių, įtartų “troc- 
kizme”. Viena paskiaušiųjų to 

buvęs Lietu-

HERETIKŲ MEDŽIOJIMAS
SSRS.

paleisti Stravinską ir 
Kruvelį. Kiti norėję areštuoti 
jį, viršaitį, bet Marazas parei
škęs: “Prie valsčiaus nekib-

DRANGELIENE’-DARLYS
VYKS I MASKVĄ

Musų skaitytojai žino, kac 
Naujienos” jau seniai kritikuo

Amerikos laikraščių korespondentai patyrė, kad 
viena moteris, su kuria draugauja Anglijos karalius 
Edwardas, skiriasi su savo vyru. Ta moteris, 
Emest Simpson, yra kilusi iš Amerikos 
graži, bet ne “mėlyno kraujo 
spauda daro didelę sensacingą istoriją.

Ji kasdien deda ilgus pranešimus apie karalių Ed

Marijonų “Draugas” aiškina, kad Ispanijos fašis
tams jų kovoje prieš demokratinę respubliką padedąs 
Dievas. To įrodymui jisai pasakoja apie šitokį stebuk
lingą įvykį:

“J tikinčiuosius didį įspūdį padarė vienas įvy
kis Saragossos mieste. Ten komunistai bombardavo 
garsią Panelės Šv. baziliką. Krito ant jos keturios 
bombos, pramušė stogą, bet nei viena nesprogo.” 
Keista, kad šitoks “stebuklas” įvyko tiktai toje vie

noje vietoje. Fašistai juk skelbė, kad respublikos gynė
jai sugriovę arba sudeginę Ispanijoje šimtus bažnyčių. 
Yra žinoma taip pat, kad nemažai bažnyčių subombar
davo ir patys fašistai, atakuodami valdžios laikomus 
miestus. Tai kodėl šitų bažnyčių “Dievo mada” neap
saugojo?

Bet ta visa stebuklinga pasaka yra panaši į tuščią 
išmislą, nes Saragossą ir jos apielinkes nuo pradžios 
pilietinio karo laiko savę rankose fašistai —- taigi var
giai galėjo kas nors bombarduoti tame mieste bažny-

Atsisukę^ 
kaip 

vyrą

vę paleisti į Gustaitį.
Iš Marijampolės atvykusieji 

policininkai šaudę į kojas. Ma
tęs sužeistų ir policininkų, kup
rių vienas gulėjęs, atrodę, ki
to policininko peršautas. Pavo
jaus, kad Radzevičius iš Gus
taičio gali gauti smūgį, nebu-

“Laisvės” redaktorius aiški 
na komunistų padėtį Francijo

O jei ir bombardavo, tai iš ko Marijonų organas 
žino, kad tai buvo komunistai? Komunistai Ispanijoje 
yra labai maža partija. Per rinkimus į parlamentą jie 
gavo tik apie 3% visų balsų.

“Bet niekur ir niekuomet 
Franci jos komunistai nesakė, 
kad jie ima atsakomybę už 
tos valdžios darbus, arba kad 
jie rems visus tos valdžios 
žygius ar/(darbus. Taip pat 
jie niekur nesakė, kad jie at
sisakys kritikuoti tos val
džios ' netikusius žygius, ši
toks buvo supratimas tarpe

“Vilūnas dėstydamas SSRS 
istoriją X klasėj ir liesda
mas VKP (b) ir jos. kovą su 
Trockiu, Vilūnas mokiniams 
pareiškė, kad kai Leninas bu
vo gyvas, tai Leninas suger
bė j o išnaudoti Trockį darbui, 
o Leninui mirus partija ne
sugebėjo išnaudoti Trockį 
darbui, todėl Trockis atsidū
rė opozicijoj prieš partiją, 
todėl jis kovoja prieš partiją, 
prieš sovietų valstybę ir jų 
valdovus.

“Tokiu budu Vilūnas dėstė 
mokiniams trockizmą, kalti
no partiją, gynė baltagvar- 
dietišką teroristą Trockį... Vi
lūnas

mitingus Ispanijos- respublikos 
paramai, 
nė viena nefašįstiška valdžia.
' Tačiau Bimba “Laisvėje” 

stengiasi suversti visą kaltę dėl 
tbs ^ nesikišimo sutarties 
tik socialistams. Jisai sako, kad 
ir Francijos valdžia yra 
listinė\ nors tai yra netiesa, 
nes ta valdžia yra koalicinė, su
sidedanti iš įvairių partijų. Jos 
premjeras yra socialistas — 
Blum, bet jos užsienių reikalų 
ministeris yra buržuaziškas li
beralas

matęs, 
Gustaitis ir

Bet iš M. Yčo kažin ar galės 
būt tie pinigai iškolektuoti, nes 
jisai savo turtą užrašė savo 
žmonai, o patįs pasidavė “betur
čiu”, nors ir važinėja puikiu 
automobiliu.

Delbos. O partijų 
bloke, kuris valdžią remia par
lamente, dalyvauja ir komunis-

pjąs”, kuris eina 
Minske, rašo, kad eks-kunigas 
Vilūnas nusidėjo trockizmu, ne 
pagal Stalino katekizmą aiškin
damas kom-partijos istoriją.

kui Ispanijos, kurią priėmė 
Francija, Anglija ir apiei 20 ki
tų Europos valstybių, jų tarpe 
ir Sovietų Sąjunga.

Yra seniai žinoma, kad tai 
politikai nepritaria Socialistinis 
Darbininkų Internacionalas ir 
kad prieš ją yra nusistatę 
Francuzijos socialistai. Iki šiol 

Į mums nesuprantama, kodėl ją 
visgi vykina Francuzijos val
džia.
socialistas Blum. Gal būt, kad 
ji taip elgiasi, bijodama karo, o 
gal būt, franeuzai yra priversti 
atsižvelgti į Angliją, kuri ne
nori kištis į Europos kontinen
to peštynes.

Bet kaip ten nebūtų, tą poli
tiką iki Šiol vykino ir Sovietų 
Rusija, kuri ne tik pasirašė 
“neitraliteto” sutartį (t. y. pa
sižadėjo nesiųsti ginklų į Ispa
niją), bet uždraudė ir viešus

“Gal dar ne visiems drau
gams žinoma; kad Ftancijos] 
Komunistų Partija neturi nė 
vieno savo atstovo dabarti
nėje Francijos valdžioje. Jos 
kabineto pirmininku yra so
cialistas Blum, taip pat mi- 
nisterių dauguma (? — “N.” 
Red.) susideda iš socialistų,. 
Todėl ją reikia vadinti socia
listine valdžia.

“Komunistai pasakė: Mes 
remsime Blumo valdžią taip 
ilgai, kaip jinai gins liaudies 
interesus ir rimtai kovos 
prieš fašizmo pavojų. Ir iki 
šiol jie Blumo valdžią palai-

Lietuvos spauda praneša, 
id^čikagietė operos solistė 

arlys-Drangelienė ta
vuoju Maskvbs te-

mokiniams pąbrėžė, 
kad VKP (b) vedama linija 
trockistų linkui yra neteisin-

Baisus nusidėjimas, ar ne?
Bet sovietų- ““rojuje” nevalia 

žmogui galvoti kitaip, negu dik
tatorius įsako. Tokia tenai “lai- 

kurią musų komunistai
NAUJIE-
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cios dvasiskija t ar parlamentas neprivers ^Karaliaus dei 
tos mbters atsisakyti'nuo sosto? ir* t. t.

Tos moteries peTskyrųįbyla,ir|jos santykiai su ka
ralium pasidarė Amerikos spaudai beveik svarbesnis, da
lykas, negu Ispanijos karas arba kuris kitas istorinis 
įvykis. Bet tikrumoje kas čia tokio, kad karaliui patin
ka kokia moteris? Anglijos laikraščiai apie tai nė ne
užsimena. .

“L. žinios” rašo, kad čika- 
gietis tenisistas Juozas Žukas, 
kuris pernai dalyvavo sporto 
olympijadoje Kaune, o šią va
sarą vėl išvažiavo į Lietuvą, 
pasiliks Lietuvoje visiems me
tams, kaip savo srities specia
listas.

Šiame numery apart įdomaus 
inž. Vaclovo Bielskio nekrolo
go, kurį parašė prof. Leonas, 
telpa dar ir šie įdomus straips
niai ir beletristika:

- Filizofija ir tvirtovės dina
miškumas—š. S-kas.

Naujų laikų antisemitizmas 
—B. Nikolajevski.

Der Nordmolch—Karei čapek.
Apie Kritiką—J. Radžvilas.
Petro Cvirkos “žemė Maitin

toja”—J. Radžvilas.
Reportažai—Eug. Rėza.
Saulės šviesa ir Energija— 

J. Jurginas.
Vėjavaikio pavasaris—S. Le-

nuoy. 
vijęsis

Apeliacijos rūmai svarstė 
Lietuvos Prekybos ir Pramo
nės banko bylą, kurioje “gar
susis” M. Yčas ir kiti to ban
ko direktoriai kaltinami netei
singai vedę banko reikalus. 
Kauno apygardos teisinas rado 
teisiamuosius kaltus, bet dėl 
įsisenėjimo (“statoj of limi- 
tations”) nuo bausmės paliub- 
savo. Apeliaciniai rūmai dabar 
bylą peržiurėjo ir nusprendė, 
kad p. Yčas, J. šodė ir J. Dob
kevičius (pastaruoju du jau mi
rę) turi užmokėti Lietuvos ban
kui 1 milioną 526 tūkstančių li
tų, finansų ministerijaį 774 lt. 
ir susisiekimo ministerijai 36 
tukst. lt. Už Dobkevičiaus ir 
šodės dalį atsako jų įpėdiniai,

Teisiamieji turės taip pat, 
užmokėti it teismo išlaidas.

sve , 
giria

Mrs. 
turtinga ir 

Iš tų faktų Amerikos

Spalių 2 d. posėdyje teismas 
baigė tardyti prokuratūros liu
dytojus, išklausė eksperto nuo
monės ir pradėjo klausinėti 
teisiamųjų liudytojus.

Pradžioj 
prokuratūros liudininkai:

Liud. *P. Brundza sako, kad 
Veiverių turgavietėj nuov. 
virš. Radzevičius žmonėms lie
pęs išsiskirstyti, bet laiko iš
siskirstyti buvę duota labai 
maža ir tuojau du šūviai bu-

Dar tik keli mėnesiai, kai pradėjo Amerikoje orga
nizuotis Darbo Partija. Pirmiausia ji susiformavo New 
Yorke 
re nuo

litikos; nemėgsta. Jos nemėgsta 
ir pats Blum, bet jisai nemato 
kitokios . išeities.
"įTaigi^Bimbos bandymas, iš
teisinti Francuzijos komunistus 
yra nevykęs.

Jeigu Maskva iki Šiol vykino 
nesikišimo politiką (dagi uo
liau už kitas valdžias!); jeigu 
pačioje Francijoje komunistai 
nedrįso kovoti prieš tą politiką 
parlamente, 
kaltinti dėl jos vien tik socia
listus yra demagogija.

Užbaigiant, dar reikia štai ką 
pasakyti. Komunistai dar iki 
šiol neatitaisė tų baisių nuo
stolių, kuriuos jie padarė pa* 
šauliui savo beprotiška kova 
prieš demokratiją. Jie padėjo 
Hitleriui sugriauti demokrati
nę respubliką Vokietijoje, o da
bar hitleriškoji Vokietija žudo 
Ispanij os demokratij ą!

- po to, kai socialistų “senoji gvardija” atsisky- 
Normano Thomaso kontroliuojamo socialistų 

partijos centro. Daugelis tų “senagvardiečių” yra žy
mus veikėjai darbininkų unijose. Jie susitarė kartu su 
unijų vadais įtraukti organizuotų darbininkų mases į 
nepriklausomų politinį veikimą. To pasėkoje atsirado 
Darbo Partija.

Jos skyriai įsikūrė taip pat Pėnnsylvanijoje ir kai 
kuriose kitose valstijose. Tai yra dar tik pradžia judė
jimo. Tačiau politikos stebėtojai spėja, kad tas judėji
mas jau galį nulemti šių metų prezidento rinkimus. Jie 
mano, kad Roosevelto laimėjimas New Yorko valstijo
je priklausys nuo to, kiek balsų sugebės jo pusėn pa
kreipti Darbo Partija.

New Yorko valstija išrenka didžiausią prezidento 
“elektorių” skaičių, būtent, 47. Be Šitų elektorių Lan- 
donas negalėtų laimėti. Taigi, jeigu Ritoje valstijoje gau
tų daugumą Rooseveltas, tai Landonas veikiausia butų 
sumuštas. O ar jisai gaus daugumu ar ne> tai, kaip mi
nėjome, gali nusverti neseniai susiorganizavusioji Dar
bo Partija. Tokiu budu organizuotas darbininkų veiki
mas politikoje gali jau šiemet suvaidinti svarbią rolę 
Amerikoje.

(Tęsinys)
J. Lazauskas taip 

jampolės policininkas 
viršininkas nurodęs, 
j ant ginklą taikyti į kojas. Liu
dytojas lazda kelisyk gavęs į 
galvą ir, netekęs sąmonės, pa
silenkęs, po barjeru, tada kaž
kas pelju dūręs į strėnas.

Paskui matęs, kad guli su
žeistas polic. Baltrušaitis ir nu
šautas Gustaitis.

K. Degutis dalyvavęs minią 
skirstant Veiveriuose. Nuova
dos’ virš. Radzevičius įsakęs su
sirinkusiems streikininkams iš- 
si skirstyti, žmonės nesiskirstę, 
o teisiamasis Kalašinskas kurs
tęs minią nesiskirstyti. Tada 
nuov. virš. įsakęs liudytojui ir 
kt. policininkui Kalašinską su
imti. Kalašinską jau buvę paė
mę už rankų. Tada kiti puolę 
policininkus. Tuo metu ir liu
dytojas gavęs smūgį į galvą ir 
nuvirtęs. Kai, atsikėlęs, tai ma
tęs, kad K. Gustaitis sužeistas 
nuvirto.

Klausiamas liudytojas dar pa
pasakojo, kad kai buvus gauta 
4 policininkų pagalba iš Mari
jampolės, tai nuov. virš, susi
šaukęs policininkus į nuovadą 
ir paaiškinęs uždavinį: susirin
kusiems bus duotas 3 min. lai
ko išsiskirstyti. Jei nesiskirs- 
tys — vartoti gumines lazdas, 
o jei priešinsis vartoti gink-

rykite savo partijos 
ūficialį pareiškimą — 
bus sušauktas parlamentas, ku
ris ir nuspręs, kas toliaus da
ryti. Bet ąr komunistai tokį 
pareiškimą padare? Ne. Ar jie 
kreipėsi į parlamentą su reika
lavimu atmesti valdžios politi
ką Ispanijos klausime? Ne. Jie 
nutilo. .

Tokiu budu Francuzijos ko
munistai sutiko su valdžios po
litika. Nesvarbu, kad jie tos po-

Tas faktas, kad komunistų 
nėra .ministerių kabinete, liu
dija tiktai, kad jie hedalyvau- 
ja adminisltracijoje. Bet valdžia 
Francuzijoje , susideda juk ne 
vien iš administracijos. Val
džia tenai yra parlamentinė. Ji 
tol laikosi, kol ją remia parla
mento dauguma. Dabartinė par
lamento dauguma susideda iš 
kairiųjų įaiftijų bloko, vadina
mo “liaudies fronto”. Ar ko
munistai iš to bloko pasitrau
kė? Ne. Reiškia, jie neatsisakė 
nuo valdžios rėmimo. O jeigu 
jie neatsisakė, tai aišku, kad 
jie negali kratytis nuo atsako
mybės už valdžios darbus.

Prieš keletą savaičių, kada 
Francuzijos komunistai ėmė 
ruošti protesto streikus prieš 
valdžios politiką Ispanijos klau
sime, .premjeras Blum jiems 
Viešai pasakė: jeigu jus nepri
tariate valdžios nusistatymui, 
tai ne trukšmaukite, bet pada- 

vardu 
tuomet

Liud. Uliackas sako šaltupio 
slėny Juodžbalį matęs nuoša
liau minios. Taip pat matęs, 
kaip, vienas policininkas išlipęs 
iš autobuso ir stojęs į kovą su 
piliečiais.

Liud. Deleckis sakosi šalt
upio slėny nebuvęs, ir dėl to 
neklausinėjamas.

Liud. Piragas nuošilinėj vie
toj, matęs teis. Juodžbalį. No
rėdamas vykti į Kauną, Juodž- 
balis į plentą būtinai turėjęs 
eiti per šaltupio slėnį. Taip 
jis, esą, ir atsiradęs prie su
sirinkusios minios. Panašiai 
liudijo ir Juoz. Buzas, tik pri
dėjo, kad Juodžbalis niekę ne
kalbėjęs ir nuo susirėmimo 
vietos buvęs per 80 metrų.

Liud. Pr. Jančauskas, važiuo
damas iš Prienų, matęs, kaip 
Juodžbalis susirinkusiems sa
kęs : “Skirstykitės, vyrai, ko 
laukiate”. j j|« j

(Bus daugiau)

įsakęs išsiskirstys 
ti, žiūrėjęs į laikrodį. Liudy
tojui kelis, žingsnius pabėgus 
pasigirdę 
liudytojas matęs, 
viršininkas vieną 
ir šovęs į jį. •

V. Adomavičius 
kai buvo nušautas 
sūnūs tėvą apsikabinęs verkęs. 
Kai atbėgęs daktaras ir kuni
gas tuojau viskas baigęsis.

Paskui dar buvo paklausti 
liudytojai Žilinskas, J. Rusec- 
kas, K. Naujalis, ir kt., kurie 
’ątpasakojo smulkiui dalykus, 
savo pastebėtus. Vienas tą die
ną, t. y. rugp. 27, kviečius ve
žęs su teisiamuoju Juodžiu, ki
tas matęs iš slėnio r grįžtant 
kurį teisiamąjį ir t. t.

Kaip buvo Šilavote.
Šilavoto polic. D. Mockus sa

ko, kad Marazui ir kt. veikiant, 
jis buvęs kaip ir areštuotas. 
Jis buvęs areštuotas už sirim- 
tus ūkininkus Stravinską ir 
Kruvelį, laikomus Prienuose. 
Jotautas jį saugojęs apie 30 
min. Durys iš Vidaus buvusios 
užrakintos. Paskui Krasauskas 
liudytojui pareikęs, kad jis 
esąs laisvas ir galįs eiti savo 
pareigas. Liudytojas už tai ta
ręs “labai ačiū!”

— Kiek tamsta paleidai šū
vių? — klausia pirm. pulk. 
Lapšys. — Nė' vieno, nės ne
spėjau.

Vakar dienos posėdyje daly
vavo ir medic. ekspertas Kau
no apskr. gyd. p. Petraitis.

Dalį nukentėjusiųjų eksper
tas apžiurėjo vakar, kitus ap
žiūri šiandie.

‘ Gynėjams prašant, teismas 
nutarė, kad ekspertas apžiūrėtų 
nukentėjusius ir teisiamuosius.

Jau tardomi teisiamųjų , 
liudytojai

Paskui liudytojui buvo duo
ta daug klausimų, bet jis vis 
atsako tai neatsimenąs, tai ne
žinąs, nematęs. Tik atsime
nąs, kai minia šaukus areŠtuot 
policininką ir viršaitį, tai Jo
tautas sakęs, kad''*^ valdžios 
negalima palikti”. S

Paskui teismas ištardė VaJs- 
čiaus raštininkus Rimavičių ir 
Šmitą, kurie nieko 
nepasakė.

RimavičiUs rašęs 
reikalavimą paleisti 
ir Kruvelį, bet kas diktavo ge- 

Irai neatsimenąs.
Tuo baigti klausyti proku

ratūros liudininkai ir po to
pradėti jlklausti kaltinamųjų 

liudininkai.

kritikayblJBlūmo valdžios ‘ne-1 
itralitetą’ Ispanijos reikalais. 
Jie reikalavo, kad Francijos 
valdžia laisvai parduotų gink
lus ■Ispanijos liaudies val
džiai. Dabar visas svietas 
mato, kam pasitarnavo Blu
mo valdžios ‘neitralitetas’. ”

čia Bimba ir vėl bando joti 
dviem arkliais. Nesuskaitomą 
daugybę kartų jisai ir jo reda
guojamas laikraštis sakė, kad 
Francijos 'valdžia yra “liaudies 
fronto” valdžia; © į tą “liau
dies frontą” įeina ir komunis
tai. Bet dabar jisai bando įti
kinti publiką, kad komunistai 
už tos valdžios darbus “neatsa-

MIESTAS
Bėga ratai, ratukai,
Trenkia kūjai, plaktukai,

Didis riksmas 
Ir kliksmas,

Tai milžinas miestas dūsuoja, 
Gyvena, alsuoja....

Į nasrus jo patekę,
Savo valios neb’tekę,

Kas jam reikia, 
Teveikia

Mašinos ir žmonas,— jo dalįs. 
Ir jis visagalis.

Iš jo garo ir durnų,
Iš .jo akmenio, rūmų

Yr įkurtas 
Užburtas

Svaiginimo ratas! Jis dvasią 
SulaužS, sutąsė...

5. Prokuroras klausia H liudyto
ją, ar jis tada laikęs save areš- 
tęptu. - ' ■ i*
y Liudytojas - atsako, kad / lai
kęs save areštuotu. Ginklo I& 
jo neatėmę. Minia Užf laihgo 
šaukus “pakarti Mockų”..: 
r

Šilavoto viršaitis V. Bražin
skas sako matęs Šilavote triuk
šmaujančią minią, kuri reika
lavus

Užsakymo įminki
Chicaįojo — paštu:

Metami ....._________
Pusei metų ________ _
Trims menesiams—___ _
Dviem menesiams____ _
Vienam menesiui _____

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija__________
Savaitei _ __________ __
Menesiui _____ ;_______

Suvienytose Valstijose, ne Chleagoj,
paštu:

Metams ....----------
Pusei metų --------
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui

Lietuvon ir kitur užsieniuose
(Atpiginta)

Metams $8.00
Pusei metų____ ----------  4.00
Trims mėnesiams 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Suvalkiečių byla Ka 
riuomenės teisme

’ • '-K ^7?'^ •.•'..•'‘■y- • ... ...> ■ . : .. •
~ \

. ■''-/f’* V- a i

(Iškirpkit šias eiles ir pasidėkit atminčiai. Ilgainiui sudarysit 
gražų eilių rinkinį).

Po Eiluie j
. .S3,v....

Katidien
t •* • .■ I.'V *' " •- *?■

•m/*#
’i 7. 1.’-4. 1 Šiom

■ -.I-.



POLITIKOS ŽINIOS

Paskaita praKlausia lietuvių demokratų “Kas Jus per draugai esate

Simą muzi

IŠPARDAVIMAS!

CAMPBEtVS
I# 4 "T TOMATOnaV3l7C SOUP

važinėja .po A

kenaikenai

WATER MAID

1 svaro

sve
kenai

mato.

Senas Petras

SALDŽIOS BULVĖS 3 sv
SALOTAI

G1NGER SNAPS JONATHAN OBUOLIAI
RING BOLOGNA (Dešra)
PICNIC HAMS {Kumpiai)
MINKŠTA SALAMI
MEAT LOAF SpinachVIRIMUI OBUOLIAI

NAUJIENŲ PRENUMERATA
Senas Petras

$8.00

$5.00

Adresas

No. 303 
Kenai

TARP MUSU 
BIZNIERIŲ

Republikonų Naujasis 
Draugas Chicagoje

Brighton Parke pa 
sikorė aludininkas

12 uncijų 
kenai

Paveikslų paroda 
Garfield Parke

vakare pasakė
Chicagos Civic

Sekmadienį Praside- 
da Vyrų Cfoo Va jus

mokratų tarpe, nes toks pasiel
gimas iš Al Kumskio dvasiško 
vado pusės pastatė ir Al Kum- 
skį, ir J'. T. Žurj pusėtinai keb
lioje padėtyje. J. T. žuris yra 
demokratų kandidatas į miesto 
teisėjus, o Al. Kumskis yra lie
tuvių demokratų lygos pirmi
ninkas ir J. T. Žurio agitacijos 
vedėjas.

UNIVERSAL
MII KAS

KOOPERACIJOS SAND.US. 3160 WBST 51-ST STREET. TEK. PKOSPECT 22SI

GERIAUSIA 
DOVANA—

GARDEN PATCH
WHOLE KERNEL

geriausia. Čia stakas, 
reikia pasakyti, yra pilniau
sias ir todėl* pasirinkimas yra

Demokratų Lyderiai Cihcagoje Sujudę 
Prieš Šimutį Ir Kumskį

VChicagos : • kliube ab
einantį' ketvirtadienį, spalio 29 
dienų, dubs paskaitų apie vėžio 
ligų Dr. Harrold E. Robertson 
iš Mayo klinikos 
sidės 11 valandų priešpiet. Pub
lika kviečiama atsilankyti, į- 
žanga už dyką. Po tos paskai
tos bus dar kitos dvi, kiekvie
na sekamą savaitę ir vis apie 
vėžio ligos kontrolę.

Kviečia vynusįįstoti ir 
lavintis dainuoti

WPA darbininkams 
Įdomios diskusijos 

per radio

Trečiadienio vakare Patteh 
gimnastikos salėj, Northwestern 
universitete, kalbėjo Jungtinių 
Valstijų iž<įo sekretorius Ha- 
rold Ickes, senatorius Hamilton 
Lewis, Jungtinių Valstijų pro
kuroras Michael Igoe ir kiti. 
Ickes ypač aštriai kritikavo Chi
cagos didlapius. Jisai pareiš
kė, kad jie šiame rinkimų va
juje, atakuodami valdžią, per
ėjo padorumo ribas. '

vajų 
pribu 

V. Z.

RINSO Dideli pak. 2 už 87c 
RINSO Maži pak. 2 už 15c 
LIFEBUOY SVEIKATOS 
MUILAS.............. 3 šmotai 17c

Chicagos Vyrų 
Choras

Pradedant sekmadieniu, spa
lio 25 dieną, Garfield Parko ga
lerijose bus atidaryta Munici- 
palės Dailės Lygos paveikslų 
paroda. Garfield parkas randa
si prie Central Park Avenueir 
Washington Boulevard.

SALANO
PYCĖS Riekutės ar Pusės

Smulkiau ėpie tai žiūrėkite 
tos krautuvės skelbime, kuris 
šiandien telpa Naujienose;,.. o 
kai .reikalai atsitiktų, nepa
mirškite ,tą ^krautuvę aplam

Su dūdų orkestrais, paradais 
ir rėkiančiais plakatais Chica
gos republikonai vakar sutiko 
Al Smith. Jisai yra naujausias 
republikonų draugas, atėjęs iš 
demokratų partijos tarpo.

Al Smith, dėl Įvairių priežas
čių nusistatęs prieš savo kole
gą F. D. Rooseveltą, trumpą 
laiką atgal pasisakė už Lan- 
doną. Ir dabar, agituodamas už 
Landoną jis ir 
meriką.

Smith vakar 
agitacinę kalbą 
Operos rūmuose, kur susirinko 
keli tūkstančiai klausytojų.

Uršulė Slotkus ture 
jo gražią varduvių

Su spalių 25-ta, prasideda 
Chicagos Lietuvių Vyrų Cho
ro vajus dėl naujų narių. Visi 
vyrai, kurie mėgsta lietuviš
kas dainas ir muziką, yra šir
dingai kviečiami atsilankyti 
į pamokas šį sekmadienį Nef- 
fo svetainėje, kuri randasi 
Weslsidėj, po antrašu, 2435 
So. Leavitt St.

Illinois valstijos apšvietos ir 
registracijos departamentas pa
traukė atsakomybėn Normaną 
F. Allemeirį 40 metų, 6849 
Wentworth avenue. Teismas ra
do AUemeirį kaltą praktikavus 
mediciną be laisnio.

UNIVERSAL RED ALASKA
SALMONAS

No. 1 AUKŠTI
KENAI ......... ............... .... .............. ..........

Old Golds yra vieninteli 
cigaretai dvigubai suvynioti 
puikiausiam r.epermerkia- 
mam cellophane. štai dėlko 
jie visuomet dirbtuves švie
žume.

svėrė 
grybas

WHEATIES
Breakfast ar Champions

2 hale 23C

Si m ano Daukanto 
Draugija rengia su

kaktuvių vakarą

LEMONAI VID. SUNKIST 4 už 90

’ Prie 4934 ,S.. Ashland Ave«» 
yra South • Side < Knitting 
Wbrks arba krautuvė kur $aį- 
Įima pigiai nusipirkti sau rei
kalingų megztinių arba sve- 
derių, megztinių sporto kau
tų, pančiakų ir kitko.

Darbas padarytas atsakan
čiai, moderniškai, o prekės 
rūšis

SPENCER'
P R U N E S

No. 2% <
kenai ....... -.............. ■

310% uhc
KENAI

1739 So. Halsted St.,
| Chicago, Illinais.

Aš čia prisiunčiu $..........už Naujienų prenumeratą
visiems metams. Pradėkit siuntinėti nuo.... ............ ...........
............... ..................................... ............ dienos šiuo adresu:

Rapolo Budriko varduvių 
parė

Šundaktaris” rastas 
kaltas

šeštadienį, spalio 24 dieną, 
12:45 valandą x dienos Robeit 
Dunham ir Vičtor Olander tu
rės diskusijas per radio.

BRIDGEPORTAS. — 
no Daukanto Draugija urmu 
rengiasi prie metinės iškilmės, 
kad atžymėti 43 metų drau
gijos gyvavimo sukaktuves. 
Vakaras įvyks sekmadieny, 
spalio 25 dieną, Lietuvių Au
ditorijoj.

Komitetas numato geras pa
rengimo pasėkas ir tikisi tu
rėti daug svečių iš visos Chi
cagos, taip kad Lietuvių Audi
torija bus užpildyta.

avi 
už

Universal Food Stores, 
bargenai yra gaunami, 
pasinaudoti progomis, 
jos yra siūlomos.

BRIGHTON PARK. — Spa
lio 24 dieną 'įvyksią Varduvių 
parė Rapolo Budriko, 4070 Ar
cher avenue. Bus veltui ska
nus užkandžiai, gros gera mu
zika, linksminsis visi iki ank
styvo ryto. Pp. Budrikai kvie
čia visus pažinties draugus ir 
tautiečius į šią varduvių parę, 
nes Jų užeiga yra erdvi ir gra
žiai išpuošta; užteks visiems 
vietos.

nuo Gliica-
Jau praaušo

UNIVERSAL
SALAD DRESSING

16 UNCIJŲ
DŽIARAI ..................................................Dunham yra Illinois WPA 

administratorius. Olander yra 
Illinois Valstijos Darbo Fede
racijos sekretorius.

Kaip žinoma, Illinois WPA 
darbininkai jaučiasi nepaten
kinti savo padėtimi ir reikalau
ja geresnių darbo sąlygų. Gal 
būt šiose diskusijose bus pa
liestas ir WPA darbininkų klau
simas. '‘A. *

Ickes kalbėjo Chi 
feagbj

ENGLEWOOD — Jos. Jaci- 
kas, 6555 So. State Street, 
kurs buvo susirgęs ir apie de
šimtį dienų išgulėjo lovoj, 
jaučiasi dabar geriau, tačiau 
dar nėra pilnai pasveikęs. Sa
ko, kad gal reikėtų atlankyti 
gydytoją. Pp. Jacikai yra rim
to budo ir draugiški tavern 
biznieriai. Nuo savęs linkiu 
drg-ui Jacikui greitai ir pilnai 
pasveikti.

SUMMIT GROVE CUT WAX
BEANS ........... 2 No. 2 ken. 25c

Didieji demokratų lyderiai 
Chicagoje sujudę prieš lietu
vius, ypatingai prieš “Draugo” 
redaktorių L. Šimutį.

Neslėpdami savo pasipiktini
mo Lj šimučio pasi tarnavimu 
republikonų partijai, tie lyde
riai klausė,

“Kas jus per draugai esate? 
Mes jums davėme žurį, jus per- 
sistatėte dideliais demokratų 
rėmėjais, o ką dabar darote?”

Taip išmetinėdami L. šimu
čiui ir kitiems lietuvių lyde
ri ūkams, kurie statosi dideliais 
demokratų šulais, tos partijos 
lyderiai turėjo omenyje pareiš
kimą, tilpusį “Chicago Ameri
can” šeštadienio! laidoje.

Tame pareiškime L. šimutis 
kalbėjo apie “mokesčius ėdan
čius siaubūnus, kuriuos reikia 
pašalinti iš valdžios”. Pasirem
damas tais žodžiais, republiko- 
nas George N. Nixon, kandida
tas šiuose rinkimuose, pridūrė, 
kad demokratai, kurie dabar 
yra valdžioje, yra ir prigavikai, 
ir pinigų eikvotojai, ir šiokie ir 
tokie.

Audra verda ir lietuvių de-

BRIGHTON PARK.— Nuėju
si Į namų rūsį, Mrs. Francell, 
rado nuo balkio kabantį lavo
ną. Nusigando, bet priėjusi ar
čiau pamatė, kad pakaruoklis 
buvo jos vyras, Lawrence 
Francell.

Jis nusižudė, susirūpinęs dėl 
blogos sveikatos ir finansinių 
rūpesčių. Jis užlaikė alinę, ad
resu, 5034 Archer avenue, kur, 
buvo rastas ir jo kūnas.

Maisto išpardavimas 
23 ir 24 dienomis’.

“Naujienų skaitytojai 
joje kiekvieną ^penktadienį tel
pa dienraštyje! Universal Food 
Stores skelbimas. Tame skel- 
aimę kas savaitę pažymėta ge
ri bargenai. šeimininkės, ku
rios nori sutaupyti pinigų per
kant maisto produktus, turėtų 
lankyti 
kur tie 
Verta 
kuomet

Universal Grocery Company, 
kuri Užlaiko sandėlį adresu 
3150 W. 51 St., ateinantį ant-! 
padienį spalio 27 d., laikys mė-Į 
nesinį susirinkimą, 7 valandą: 
vakare. Valdyba prašo visų 
dalininkų dalyvauti šiame susi-; 
rinkime, nes bus apkalbėta apioi 
prisirengimą prie didelio ir iš-; 
kilmingo bankietoi

—Prekybos žvalgas.

Universal Food 
Stores

Aukšti kenai 3 už 190 | UREEN Gi ant 
Maži kenai 4 už 140 I ŽIRNIAI

Ši organizacija, po vadovys
te K. Steponavičiaus, jau daug 
metų darbuojasi lietuvių tar
pe, dalyvaudamas parengi
muose ir išvažiavimuose, štai 
ir jums proga prisidėti prie 
platinimo visų mylimos 
kos.

įstojimas veltui per 
mokesčių nėra. Tad 
kitę J.

BRIDGEPORT. — Spalio 
20 dieną p-nia Uršulė Slot
kus, 901 West 35 Street, turė
jo gražią varduvių parę, ku
riai susirinko gražus būrelis 
artimesnių pažinties draugi). 
Svečių buvo net iš Aurora, 
Illinois, tai pp. Pociai, 61 
River street, tavern savinin-

Visi svečiai ir viešnios prie 
skanių užkandžių pagamintų 
p-nios Slotkuvienės ir geros 
muzikos, šnekučiuodami apie 
praeitį ir ateitį gražiai laiką 
praleido ir turėjo good time.

P-nia Slotkus už atsilanky
mą į varduvių puotą visiems 
yra labai dėkinga.

— Senas Petras.

Sekmadienį, spalio 11 die
ną, p-nia Ona Firantienū, Ak
vilė Ančiutė, Edgar Firantas 
if Eddiė Petrauskas, operuo
jant mašiną Juozui Stulgai- 
čiui, apie ketvirtą valandą ry
to išvažiavome nuo pp. Firan- 
tų namų, 630 West 61 street, 
grybauti į Indiana valstiją.

. Nuvažiavome 
gos 60 mylių. 
Sustojome prie miško ir lei
domės grybauti.

Nebuvo vargo koliai pririn
kome kelioliką bušelių.

Kiek vėliau, truputį išalkę 
ii* pavargę, nutarėme gražioj 
pievoj apsistoti ir papietauti. 
Ir galite įsivaizduoti kaip Ska
nus buvo p-nios Firantienės 
rūpestingai priduoštas lunčius.

O diena švelni, saulutė spin
di, miškas marguoja, augš- 
toj padangėj lengvai slenka 
melsva erdve pilki debesė
liai. Malonus vaizdas, malo-- • ’ 
ni aplinkuma.

Linksmi grįžome namo... s
Bet nepasakiau . dar įsvar- 

b'iausio įvykio: p-nia Firah- 
tienė šį kartą laimėjo “Čempi
onatą’*, ji surado grybą, kurs 

net 32 svarus. Tai bent 
ii-- —- A. A.

HOME
FRUIT COCKTAIL

Programui užsibaigus bus 
įteiktos garbės dovanos na
riams neėmusiems pašalpos.

Po to, jaunimui šokiai ir 
pasilinksminimas prie geros 
orkestros iki vėlyvo laiko. 
Taipjau bus laimėjimas do
vanų prie įžangos tikietų, ku
rie turės įsigiję tikietus iš 
anksto. Prie durų perkant 
tikietus, laimėjimų nebus.

Komitetas ir valdyba baigia 
savo darbą prisiruošti šiam 
baliui. Taipgi darbuojasi na
riai, platina tikietus tarpe sa
vo draugų ir pažįstamų.

Visiems atsilankiusiems bus 
teikiama malonus 
pias gėrimai^ ir ’įs 
kandžiais.

Todėl įsidėmėtina taip drau 
gams nariams, kaų 
čiams: nepamirškite spalio 
25 dieną atsilankyti į Lietu
vių Auditoriją ir linksmai, 
draugiškai laiką praleisti. Ko
mitetas iš anksto taria ačiū 
ypatingai biznierims, kurie 
prisidėjo aukodami dovanas 
ir teikdami savo garsinimus į 
programą.

Baigdamas šią koresponden
ciją tariu ačiū laikraščiams, 
kurie talpina draugijos prane
šimus ir korespondencijas.

Iki pasimatymo spalio 25 
dieną Lietuvių Auditorijoj.

— P. K., sekr.

Rapinwax 2'15c
LUNCH PAPER

Vienas grybas svėrė 
svarus.

GOOD HEALTH

TOILET
TISSUE

gladiator ' '
sardiRkos

DEW KIST

JUODAVIETES
2 8 uncijų 

kenai' « W V

BORAXO
NAUJAS RANKŲ MUILAS, kuris nuvalo vi
sokios rūšies bjauriausi purvą greitai. Padaro 

rankas ifiin'kštas ir švelnias.
POUR TOP KENAI.....15c

Po gana ilgų vakacijų ir pa
sibaigus grybų sezonui, Chica
gos vyrai vėl susirinko prak
tikuotis dainomis. šį sezoną 
norima bent padvigubinti dai
nininkų skaitlių, kad parengi
muose galėtumėm linksmai pa
sirodyti. Chicagoje priskaito- 
ma apie 200 gerų dainininkų, 
ir jeigu jie visi prisidėtų prie 
Chicagos Vyrų choro, tai. susi
darytų tikrai geras būrys, o 
su Chas. Steponavičiaus pa- 
gelba galėtumėm visur išimti 
pirmą vietą.

Praktikos atsibuna nedėldie- 
niais Neff’o svetainėj, 2435 S. 
Leavitt St., 10 vai. ryto. Vi
si, kurie mylite dainas ir ku
riems laikas pavelija, kviečia
mi atsilankyti į praktikas, kur 
smagiai praleisite -laiką ir pri
sidėsite prie dailės pakėlimo.

-— Dainininkas.

1 sv. pak. 150
TYRAS CHOCOLATE NUT 1 Cf*
DEVILS FOOD KUKIAI ........ 1 .svaras 1

• Tegul Kalėdų Diedukas jūsų visai šeimynai užrašo NAU
JIENAS visiems metams. Tai bus geriausia dovana iš visų. 
Visa šeimyna džiaugsis šita dovana ne vieną dieną, bet šešias 
dienas į savaitę per visus metus.
Kalėdų Diedukas taipgi prisius gražų ir naudingą AMERIKOS 
LIETUVOS termometrą tiems, kurie užsimokės už metus iš- 
kalno.

Chicagoje .................
Kitur Suv. Valstijose 
Kanadoje .......... ....

IŠPILDYK ŠITĄ KUPONĄ ŠIANDIEN

UNIVERSAL
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NAUJIENOS, Chicago, III

Už Ką Lietuviai Balsuos 
Į Prezidentus

KANDIDATAI 05

cs 
’T* 
Ph

o •a o

KUR SURINKTI 
BALSAI 3 §

damos settlementuose. Viena 
tokių pamokų duodama šiandie 
South Parkway Y. M. C. A. pa
talpose 3 valandų popiet,

Pamokos duodamos sekamose 
vietose: North sidėje—Wilson 
Avenue W. M. C. A.; West si
dėje—Garfield Park patalpose; 
South sidėje—juodveidžių W. M. 
C. A., ir Southwest sidėje — 
University Settlement of Chica
go.

Iš mokyklų 
darbuotės

Rudens Išparda 
vimas!

O d

INDIANA HARBOR ...... 29 1 2 ------------• 1 ■■■

HARVEY .................... ... 20 1 2 -- - — —
CICERO ...................... .... 46 5 ——■ 2 1 1 ———

Viso šiandien ........ ......95 7 4 2 1 2

Buvo paskelbta ...... . 1248 96 23 16 11 1 1

VISO ....................... 1343 103 27 18 12 3 1 _

Lietuviai ir lietuvai
tės paėmė leidimus 

vedyboms

šiandien “Naujienų” šiau-, 
dinių Balsavimų lentelėje yra 
paduoti pirmi balsai iš Chica
gos priemiesčių, Indiana Har- 
bor, Harvey ir Cicero. Neat
silikdami nuo Chicagos lietu
vių, ir tų vietų gyventojai ei
na už dabartinį prezidentą, 
demokratų kandidatą antram 
terminui F. D. Rooseveltui.

Indiana Harbore, kur bal
sus rinko p. Rindokas, 29 bal
suotojai pabraukė baliotus už 
Rooseveltą, o vienas už Lan- 
doną, Harvey; III., darbavosi 
p. Skirmonitas. Ten 20 pasisa
kė už Rooseveltą, o Landonas 
ir vėl gavo vieną. Iš Cicero 
p. K. P. Deveikis prisiuntė, 
46 už Rooseveltą, ir 5 už re- 
publikonų kandidatą.

Šios dienos balsai, sudėti į 
daiktą, atrodo sekančiai:

Rooseveltas ................ 95
Landonas ................... 7

Thomas ........................ 4
Browder ..................... 2
Lemke ......................... 1
Aiken ............................ 2
Nauji Rezultatai iš Chica

gos priemiesčių bus paskelbti 
rytojaus “Naujienų’* numery
je.

“Naujienos” prašo kores
pondentų ir tolimesnėse lie
tuvių kolonijose pravesti 
šiaudinius (balsavimus (tarp 
savo tautiečių, kad butų ga
lima spręsti ne vien apie Chi
cagos, bet ir kitų balsuotojų 
nusistatymą. “N a u j i e n o s” 
šiaudiniams balsavimams tu
ri pagaminusios tam tikrus 
slaptus baliotus, ir kiekvie
nam korespondentui, kuris 
pareikalaus jų, pluoštą pa
siųs.

Balsuokite ir sekite “Nau- 
jienų*’ šiaudinius balsavimus 
kasdien!

Šie lietuviai ir lietuvaitės iŠ 
siėmė laisnius (leidimus) 
dyboms:

Albert Pasovicz 40 m.
nes Maląk 34 m.

Arnold Cola 36 m. ir
Janu'sh 20 m.

Michael Dominick 24
Bęrnice Šileikis 22 m.

Steve Voidyla 21 m. ir 
beth Lokša 25 m.

ir Ag-

Louise

m. ir

Eliz-

Jaunam galvažudžiui
199 metai kalėti

CICERO. — Cicero mokyk
loj tapo suorganizuotas Hobby 
Club. Kai kurie kliudo nariai 
užsiima traukimu fotografinių 
paveikslų, kiti kolektuoja kra- 
sos ženklus, dar kiti užimti 
rankdarbiais, rinkimu monetų, 
senovinių daiktų, dovanų, etc.

Wilson mokykloj perorgani
zuota orkestrą. Orkestros na
rių tarpe užtinkame ir dvi lie
tuviškas pavardes, būtent — 
Peter Makas, smuikininkas, ir 
Anthony Makas, pianistas. Or
kestrai vadovauja p. ‘Svec.

Cicero mokykloj, be to, su
siorganizavo sveikatos kliubas. 
Išrinkti kliubo viršininkai, mi
tingas kliubas laiko kiekvieną 
ketvirtadienį 11:15 valandą ry
to. šis mokinių kliubas yra pa
dėjėjas mokykloš daktarui.

Dabartiniu laiku Cicero mo
kyklos mokiniai ir mokinės, 
vadovaujami mokytojų, atlan
ko vertas dėmesio farmas. 
Kviečiami ir vaikų tėvai eks
kursijoms. Tėvai parūpina au
tomobilius. Vertas pagirimo 
darbas yra tokios ekskursijos.

Demokratų Kandi
datas j Superior Tei
smą Vedė Lietuvaite

Darbo ieškančių 
dėmesiui

ir

V. L. Schlaegerio žmona 
buvusi Milaševičiutė

pra

Jei J. T. Žuris ir kiti demo
kratų kandidatai laimės rin
kimus, tai lietuviai galės pasi
džiaugti tuo, kad jų markė 
politikoje kyla. Žuris bus tei
sėju municipaliame teisme, o 
Superior teismo raštinėje vir
šininkaus demokratų lyderis 
pasirinkęs sau už žmoną — 
lietuvaitę.

Tuo kandidatu yra Vikto
ras L. Schlaeger. Jo žmona 
yra Viktorija Grace Milaše
vičiutė, duktė Vincento Mila
ševičiaus, Švento iKryžiaus 
parapijos steigėjo.

Jaunieji toje bažnyčioje ir 
apsivedė. “Neatmezgamu maz
gu” juos surišo kun. Skripka, 
tos parapijos pdeibonas.

Schlaegeriai gyvena, adre
su, 8834 Saginavv avenue. Po
litikoje V. Schlaegeris dar
buojasi ilgoką laiką. Paskuti
niu laiku buvo Home Owners 
Loan Corporation vedėjo asi
stentas, vyriausias koronerio 
pagelbininkas, etc. Dabartiniu 
laiku jis yra Illinois Building 
and Loan League teisių ko
misijos narys.

Laimėjo kontestą
Trys dženitoriai laimėjo pri

zus konteste, kuriam vadovavo 
Chicagos parkų distriktas. 
Jiems kiekvienam the Chicago 
Title and Trust Company pa
skyrė po $50 už gražiausia pri
žiūrimus dirvonėlius prie namų. 
Laimėtojai buvo: Edward Ver- 
vaet, prižiūrėtojas namų adre
su 1623-33 Lunt avė.; Joseph 
Baines, prižiūrėtojas namų ad
resu 4742 G»reenwood avė., ir 
Stephen Juhas, prižiūrėtojas 
namų adresu 5711-21 North 
Kimball avenue.

Labiau-sušvelninti Old 
Golds yra dirbtuves šviežu
mo cigaretai — nesvarbu ar 
juos pirktam kaimo krautu
vėje ar prie didelio cigare
tę baro mieste.

3,500 jaunuolių, vaikinų 
merginų, Chicagos srity lanko 
pamokas apie suradimą darbo. 
Pamokas rengia .National Youth 
Administration. * Jos yra duo-

Roland Munroe, 15 metų mo
kyklos auklėtinis ir vasaros lai
ku groserio pirkinių pristatyto
jas į namus, užmušė p-nią Ag
nės Roffeis, kad pelnytis $6 ar 
$8 vertės blizgučių, kuriuos pa
matė moteriškės namuose. Teis
mas paskyrė jam bausmę kalėti 
199 metus.

Iššoko iš 20 augšto
Miss Frieda Matt 38 metų, 

2425 North Halsted Street, iš
šoko iš 20 augšto Mallers tro
besio, 5 So. Wabash avenue, ir 
užsimušė. Sauž udystes, prie
žastis, nužiūrima, buvusi nelai
minga meįlė.
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Visiems bus suteikta greitas ir 
malonus patarnavimai

Visus kviečia užeiti
EMMA ir EMILY.

1325 N. Halsted St
' CHICAGO, ILLINOIS

MEMEL CAFE
Apart gėrimų, taipgi gami 

narna valgiai su geru 
skoniu.

M

H

M
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NAUJAS GĖRIMŲ SKLADAS
Alus, Vynas ir Degtinė

Vynas — Port, Sherry ir
Muscatel ............. 1 gal. $1.60

’/ž pt. Bourbon ...............    29c
’/z pt. Geresnės ...................... 35c
Gin 1 pt...................................  55c

ŠILTAS PLATE LŪNCH KASDIEN.

J. M. TAVERN
(Jokūbas Maskoliūnas, Sav.’ 

3503Vt So. Halsted Street
Telefonas Yards 3692

Old Qua'ker ............... painte 89c
Cream of Kentucky .... . pt.. 93c
Gin —5th ........   pt. 75c
Alcohol 190% ................. pt. 95c

WOOD COAL CO.

COAUCOKE
3719 S KEDZIE AVENUE 
GUABANTEED COAL

Kalnmi rali pasikeisti be (spėjimo 
TUOJ APMOKANT —
POCAHONTAS ANGLYS
Mine Run. 65% Stambios ------------------

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

Lump ar Egg________________
UOKSAI—KOPPERS AR SOLVAY 
Pečiaus Koksai ______________________

Nut Koksai — -------
Pea Koksai —

Petroleum Carbon Štili Run __________
Petroleum Carbon Lump, Egg 
MILLERS CREEK LUMP  _ 
MILLERS CREEK, EGG____________ „
BLACK BAND LUMP 
KIETOS ANGLYS—ANTHRACITE 
Chestnut (Pennsylvania) ____________ .
Indiana Lump ............................. .............
Indiana Egg 6x4 ......................................
FRANKLYN COUNTY ANGLYS 
Mine Run — Stambios --

Plautos Nut—3x2 ______ __________
Egg ------------------------- ----- ---------- ___

Lump _______________ _ ________
WILMINGTON Nut 4x2 Valytos 
WLMINGTON Mine Run — Stambios.

Kasmet šiuo laiku įvyksta 
Midwest rudeninis prekių iš
pardavimas.
mais norima patiekti visuo
met ne vien prekių specialis
įvairumas, bet, vienkart, no
rima suteikti šeimininkėms ir 
progos sutaupyti pinigo.

Midwest Stores yra viskas 
gatava. Dedama visos pas
tangos geresniam pirkėjų ap
tarnavimui. Patyrę užpirkė- 
jai rūpinasi geriausių prekių 
užpirkimu ir sudarymu pre
kių įvairumo. Taip, kad per
kant Midwešt krautuvėse ga
lima rasti viską vietoje.

Kitas dalykas. Visas užpir
kimas eina tiesiog iš gamin
tojų ir dirbtuvių, kas duoda 
pačiai organizacijai ekonomi
jos ir kartu gali pigiau par
duoti šeimininkėms. Aišku, 
kad taip darydama ji užsitik
rina sau pasisekimą, ir prijau
timą iš pirkėjų pusės.

Tad, taupykite, pirkdami 
Midwest krautuvėse. Pasinau
dokite šiuo specialiu išparda
vimu. šiandien telpa Mid 
west skelbimas Naujienose, 
nepamirškite jį perskaityti ir 
persitikrinti tomis specialėmis 
kainomis. Pirk šiose krautu
vėse ir sutaupyk daugiau pini
gų! Apskelbimas.

ame
save

Vertas dėmesio 
teatras

Dabartiniu laiku budrių 
rikiečių dėmesį kreipia į
senatoriaus La Follete komite
to darbuotė, tyrinėjanti šnipų 
veiklą Amerikos pramonėje. 
Kaip geras vaizdas tokios veik
los galima skaityti ruošiamas 
statyti scenoj veikalas “Black 
Pit”. Pirmi du šio veikalo vai 
dinimai įvyksta International 
teatre, 1414 East 59 Street,, 
spalio 31 ir lapkričio 1 dd. Ver 
ta šis veikalas pamatyti.

VISUOMET ŽEMOS KAINOS 
X-RAY.

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

32 6 S, STATE ST ;
Prieš Goldblatt krautuvę (pirma 

Davis)—2nd floor.
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CAT An TYDI7QQTNrP “Midwest” Puikiausio b ALi A D JLFKl^bbllNU padarymo. Kvort. džiaras

pak. 50“KNOXP JELL Visų Skonių

Justice” RAUDONI BEANSAI No. 2 ken. 2 už 150

V

CORN NIBLETS
‘,‘GRAPE-NUTS’’ FLAKES

11 unc. pak.

paintės ken. 230MAZOLA” VIRIMO ALIEJUS

CHOCOLATE Marshmallow KUKIAI sv. 170

RYŽIAI
ST. REGIS” TUNĄ ŽUVIS

5c

PALMOLIVE MUILAS 3 už 16c

did pak. 21c

X-RAY FITTING AT NO EXTRA CHARGE 
WE CARRY ALL SIZES AND WiDTHS

“COMET” 
BALTAGALVIAI

KELLOGG’S” ALL-BRAN

SHOES OF CHARACTER—FOR THE FAMILY 
6307-09 SOUTH VVESTERN AVENUE

Republic 5436 The Florsheim Store

ARBO” GLOSS STARCH 1 sv. pakelis 2 už 170

MICKELBERRY’S” PORK SAUSAGE sv. pak. 300

“Midwest” Brand
Del Maiz

2 U’ 15c

JUSTICE” PUMPKIN No. 2% kenai 2 už 190

MARGARINE “a™osu;1;0GokaN^onaS 2 už 25c

kenai 25c
7 unc. pak. 1O£ 

iže

CUKRUS
KARO SYRUPAS “Blue Label”

“CERESOTA" TYRUS. SKANUS

MILTAI5 s 24c99c

“MICKELBERBY’S” MEAT LOAF .....
“MICKELBERRY’S” VEAL SAUSAGE

1 svaro O 40 f* 
pakeliai ■■ už i

.... %’s kenai 150

Puikus Michigano SALERIAI
PUIKUS KOPŪSTAI ..............
JONATHAN OBUOLIAI ......

lc Išpardavimas naujo Super Suds mėlynuose pakeliuose. 
SUPER SUPS 2 reg. 200 ............... Pakeliai už 210
“CHIPSO” 2 maži 17c

“MICKELBERRY’S,, LIVER SAUSAGE
“MICKELBERRY’S” FRANKFURTS ...

“C & H”
Pauderiuotas ar Rudas

1% sv. kenai m

a A T onn A T Puikus Californijos 
&ALU1A1 GRAŽIOS KIETOS GALVUTĖS

Tais išpardavi
Musų krautuvėj visada gali rasti 
sau tinkamus, stiprius, gražius ir 
nebrangiomis kainomis Čevėrykus, 
vyrai, berniukai, moterys, mergai
tės ir vaikai. Dabar pirkdami su

taupysite nuo $1.00 iki $1.50.

Visiems Didelis Pasirinkimas 
Gerų Rudeninių Čeverykų

UNIVERSAL SHOE STORE NūimBiEh
A. ZALECKIS ir J. MARTIN, Sav. įa&htonMl
3337 So. Halsted Street Ox^-F0RMEH

AR TURIT SKAUDAMAS

KOJAS?
KORNUS — SUKIETĖJIMUS

NAUJIKAULIUS?
Atsilankykit į Shapiro Čeverykų Krautuvę— 
kur, čeverykai bus tinkamai pritaikyti.

Mes užlaikome dideli pasirinkimą įvairio 
dydžio ir rūšies Čeverykų vyrams, moterims 
ir kūdikiams, X-Ray pritaikymas ir patari
mai DYKAI.

Mes garantuojame savo čeverykus ir jeigu nebusite pilnai paten
kinti, mes pritaikysim kitus čeverykus. Jus džiaugsitės musų čeve- 
rykais ir vaikščiosite su šypsą veide. — čeverykai pigiomis kaino
mis po $2.95 ir brangesni Max Shapiro vaikų kojų ir čeverykų 
Specialistas. Atsiveskite savo vaikus dėl egzaminacijos dykai.

Atdara vakarais

Deformed—Normai

ZIUREK!
į šias Speciales Sutaupąs 

PETNYCIOJ ir SUBATOJ, SPALIŲ 23 ir 24
Jarsinkitės Naujienose

RUDENINĖ PARTY
PONIA MAKUTENIENE — BIRUTES

• DARŽO SAVININKE
‘ — rengia —

LINKSMA PAKU
< . SAVO REZIDENCIJOJ

ŠEŠTADIENĮ,
Spalių-October 24 dieną, 7 vai. vakare
Kviečia visus draugus ir pažįstamus pasidalyti užaugyta 
paukštiena, kurią jus dalyvaudami piknikuose pagelbė- 
jote užaugyti. Ančių vakarienė visiems veltui.

Prie progos turėsite progos pamatyti išdekoruotą vietą, 
kuri atrodo kaip Hollywood.

M. MAKUTENIENE, 
(Birutės Daržas) Justice Park, III.

SVEDERIAIv^
visuose naujuose styliuose ir spalvose

PIRK TIESIOG IŠ 
dirbtuves 

ir 
sutau
pyk!

Vien vilny
PHONE LAFAYETTE 3244 

BONDED WEIGHT'
Turime visų eilę

Virš Mieros Svederių 
mieros 48 iki 54

Speciali nuolaidą bažnyčioms, 
mokykloms, kliubams ir 

grupėms.

1/4 
Tono

TAKSAI EXTRA
4 Tonai 
ar Virš

% 
Tono

1 
Tonas

2 ir 3 
Tonai

$2.40 $4.25 $ 8.00 $ 7.75 $7.50
2.50 4.50 8.45 8.20 7.95
2.75 5.00 9.50 9.30 8.95
2.90 5.25 10.00 9.75 9.50
3.20 5.00 11.25 11.00 10.75
3.20 5.90 11.25 11.00 10.75
3.20 5.90 11.25 11.00 10.75
2.65 4.75 9.00 8.75 8.45
3.65 6.75 13.00 12.25 12.50
2.90 5.25 9.70 9.45 0.20
2.70 4.90 9.25 Q.00 8.75
2.75 4.95 9.40 9.10 8.85
3.85 7.20 13.90 13.65 13.40
2.20 3.90 7.25 7.00 7.75
2.15 3.75 7.00 6.75 6.50
2.10 3.65 6.75 6.50 6.25
2.30 4.10 7.65 7.40 7.15
2.35 4.15 7.75 7.50 7.25
2.45 4.35 8.20 7.95 7.70
1.95 3.40 6.30 0.20 6.05
1.80 8.15 5.75 5.65 5.50

Vyrų vien vilnų
Namų Darbo 

Pančiakos
Lengvo svorio ......  50c. pora
Vidutinio svorio ........... 75c pora
Sunkaus svorio ........... $1.00 pora'

sv. 240 
■sv. 21 č 
sv. 260 

sv. 240

VAIKINŲ IR MERGINŲ
Mokyklos Svederiai

Užvelkami, guzikų ir ziperio 
styliai. Visos spalvos. .

Mieros 30 iki 36

$1.98 $2.98
Vyrų Half Zippers

IR FULL ZIPPERS
Visos spalvos ir mieros

$2.98 $3.98 $4.98
High School 

Svederiai
3-ply Crew kalnie- a 
rius. Visos highY (j 
school spalvos. Reg. ■■w 
$4.50 vertės ...........-

PENNANT DYKAI

Vyrų Sporto Kautai
$2.88 $3.88 $5.00

Twin Sweater |OQQ
Setai visos spal_

vos ir mieros
iki $5.00

$1.98
Moterų Sporto Kautai
$2.98 $3.50 $5.00

Vien vilnų megztiniai

Atskiri žaketai

South SideKnitting Works
4934 So. Ashland Avenue. Prospect 7949

... 2 už 50
.. 2 sv. 50
3 sv. 160

Naujas, parankus valytojas; nuvalo 
visus riebalus ir purvus KENUKAS ■ ****

GARSINKITES “NAUJIENOSE
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MUZIKOS ŽINIOS
■••m.- •

1936 - 1937 MUZIKALIU 
SEZONO

Rašo NORA

ATIDARYMAS.

viską domėn, musų 
sezonto atida/rymas

Paėmus 
muzikaliu 
sekantį sekmadienį, kuri gar
bė šį sezoną tenka musų pa
lyginamai jaunam Naujos Ga
dynės chorui, turėtų būti įdo
mus ir reikšmingas įvykis lie
tuvių veikloj.

Pirma, Naujosios Gadynės 
choras susideda daugumoj iš 
Amerikoj gimusio jaunimo, 
kuris supranta dailės organi
zacijos narių pareigas, įverti
na 'muzikalį gabumą ir pas
tangas savo vedėjo, Jurgio 
Steponavičiaus, ir kartu su 
senesniais ir patyrusiais dai
lės mylėtojais, kurių Naujos 
Gadynės Choras turi laimę tu
rėti net kelis, noriai ko-ope- 
ruoja, kad kiekvienas choro 
parengimas ir scenoj pasiro
dymas teiktų naudos ir malo
numo kitiems ir butų kreditas 
jiems patiems.

Antra, choro vedėjas 
ieško naujos medžiagos 
bui, kad supažindinti
chorą ir muzikalių vakarų lan
kytojus su daugiausia muzi
kos, neatsižvelgdamas į sun
kumus ir darbą, kuris yra 
šiuose atvejuose nemažas.

MIKADO - SEKMADIENY.

vis 
dar- 
savo

Spalio 25 d. Sokolų svetai
nėj, 2345 So. Kedzie Avenue, 
uždanga pasikels ant veikalo 
lietuvių scenai visiškai naujo. 
Veikmė vystosi Japonijoj ir vi
si vaidintojai Japonai. Vie
na scenerija ir kostiumai tu
rėtų būti labai spalvuoti, įdo
mus.

Operetę parašė Gilbcrt (li
breto) ir Sullivan (muziką).

ši Gilbert ir Sullivan kombi
nacija yra parašiusi daugybę 
įvairių operečių, visos kurių 
yra labai mėgiamos, ir net 
kelias iš jų lietuviai turėjo 
smagumo matyti, kaip - “Ra
ganių”, “Pinafore’’,

Gilbert, kaipo 
beveik visuose savo
se atidengia fantastišką 
morą, kurs tankiai

etc

rašytojas, 
veikaluo- 

ju- 
atsižymi 

gudrumu, bet beveik visuo
met sveikas tonu, ir nė kiek 
nenukenčia 
mo kvapo.

Sullivan, 
pozitorius, 
kantatų, oratorių ir šiaip mu
zikalių kurinių, bet yra dau
giausia žinomas dainomis ir 
dar daugiaus meliodingomis 
ir populiarėmis operomis, ypa
tingai operetėmis, kurios pasi
žymi švelnumu ir spalvingu
mu orkestracijoj, ir todėl at
kreipė į save specialę domę 
muzikos mylėtojų* visur.

OPERETES PASAKA.

Ši spalvinga operetė persta- 
to Nanki-Poo meilę dėl Yum- 
Yum, kuri yra Ko-Ko (Augš- 
čiausio Pono Galvažudžio) 
priežiūroj ir globoj.

Kiek pirmiatis MIKADO, 
Nanki-Poo tėvas, norėjo ap
vesdinti savo sūnų su Katisha, 
jau gerokai “metukų” susi
laukusia panele. Tačiaus 
Nanki-Poo meilė Kitichai bu
vo tokia didelė (?), kad jisai 
pabėgo iš palociaus ir paliko 
antras trombonistas Titipu 
miesto dūdų orkestroj. čia 
jisai turėjo laimės ir malonu
mo pažinti Yum-Yum, kurią 
labai pamylėjo. Nelaimei, 
Yum-Yum (negali ' mylėti 
Nanki-Poo, kadangi yra jau 
- --------------- —i----------- : —'

dėl

irgi 
yra

mažo ciniciz-

anglas kom- 
parašęs daug

CHICAGOS APYLINKIŲ LIETUVIAMS
J, CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA nutarė priimti savo organizacijos 

nariais visus sveikus lietuvius, vyrus ir moteris, nuo 15 iki 48 metų 
amžiaus šiuose Chicagos apylinkių miestuose: Waukcgan, 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.

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

3„ CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJAI priklauso arti 4,000 narių, šia
me skaičiuje 800 čiagimių lietuvių nuo 15 iki 30 metų amžiaus. Drau
gija ne tik šelpia sergančius savo narius bei išmoka pomirtines, bet 
taip pat veikia kultūros srityje. Yra 3 pašalpos skyriai: $6, $10 ii 
$16 per savaitę. Pomirtinė—$200, palaidojimo reikalams. $50. Narių 
mėnesiniai mokesčiai priklauso nuo skyriaus—50c, 75, arba $1.25.

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

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

PARENGIMAI
Masinės prakalbos tikslu Lietuvos liaudžiai padėti atsteigti Lie

tuvoje demokratinę tvarką įvyks penktadieni, spalių 23 d. 
Strumilos s’vet., 107 ir Indiana Avė., 7:30 vai. vak. Įžan
gos nebus. Kalbės P. Grigaitis ir L. Pruseika. Dainuos Liet. 
Darbininkų choras “Aidas”. —Komisija.

Bridgeporte Simano Daukanto Draugija rengia metinį vakarą 
Lietuvių. Auditorijoj sekmadieny, spalio 25 dieną, su do
vanomis garbės nariams, laimėjimais, šokiais, užkandžiais, 
gėrimais ir kitokiais parharginimais. Visi kviečiami atsi
lankyti. —P. K., sekr.

SUSIRINKIMAI

B., sekr.

Kupiškėnu Kultūros Draugijos susirinkimas įvyksta šeštadie
ny, spalio mėnesio 24 dieną, 8 valandą vakare Petro Su
veizdžio bute adresu 1319 S. Spaulding a'venue, trečios lu
bos iš kiemo puses. Nariai prašomi būtinai dalyvauti, nes 
yra daug naujų reikalų apsvarstyti.

Chicagos Lietuvių Vyrų choro dainų pamokos atsibus sekma
dieny, spalio 25 dieną, 10 valandą ryto Neffo svetainėje, 
2435 S. Leavitt Street. Visi choro nariai malonėkite susi
rinkti laiku. Kviečiame taipgi Diegiančius dainas prisidėti 
prie choro, ir butų labai gerai, kad atsilankytų “senoji 
gvardija”, t. y. buvusieji LSS 81 kp. choro nariai.

Centro Valdyba.

MM
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Taverną Savinin
kai Pašaukit rei
kalaujant musų 
atstovo:
VICTORY 5382

VIENINTELIS DISTRIBUTORIUS WHOLESALE ONLY,

BRIDGEPORT LIQUOR COMPAHYša
3252 S. HALSTED ST. CHICAGO

STRAIGHT 
AMERICAN 
BOURBON 
WHISKEY

12 Mėnesių 
Sena

DAILY BUSINESS DIRECTORY
♦ . *

e TAI DEGTINĖ, 
kuri atn a u j i n s 
praeities atsimi7 
nimus kaip gera 
degtinė turėtų bū
ti padaryta.

susižiedavus ir tekės už Ko-Ko.
šiame momente pats 

Ko-Ko irgi labai susirūpinęs, 
kadangi tik ką gavo praneši
mą nuo paties MIKADO, kad 
jeigu miestas Titipu negalės 
pasigirti nors vienu nužudy
mu bėgyje sekančio mėnesio, 
tai jo, kaipo galvažudžio, urė
das bus visiškai panaikintas. 
Aišku, kad Ko-Ko labai susi
rūpinęs surasti sau auką. Pa
reiga nelabai lengva ir jis ne
turi pasisekimo, koliai nepa
sirodo Nanki-Poo, kuris ieško 
parankios 
Mat, jisai 
dėlto

,'vietos pasikarti, 
yra desperacijoj, 

kad Yum-Yum negali 
būti jo; jo meilė yra ‘ nelai
minga . . . Ah! Pagaliaus 
Ko-Ko surado savo auką. Jis 
maldauja Nanki-Poo permai
nyti būdą saužudystės kr pra
šo jį sutikti duoti savo galvą 
nukirsti ceremoningose apei
gose, ažuot paprastai pasikar
ti, niekam nežinant ir meke
no heapverfilamam.

Nanki-Poo sutinka, staty
damas sąlyga, kad jam butų 
duota proga vesti ir linksmai 
pagyventi tiktai keturias sa
vaites, po kurių Ko-Ko galės 
vesti Yum-Yum, kuri tuoin 
laikų paliks našlė.

Prisirengimas eina vestu
vėms, kuomet Ko-Ko sugryž- 
ta su žinia apie naujai išėju
sį įstatymą, kuri^ sako, kad 
kuomet vyras yra nužudytas, 
tai jo moteris turi būti gyva 
palaidota kartu suvyru. Nors 
Yum-Yum prisipažystd mylin
ti Nanki-Poo labai, labai . . . 
vis dėlto sako, kad apie tokią 
mirtį negalima nė manyti.

Jeigu taip, tai Nanki-Poo 
mano turįs reikalingą išeiti. 
Jis sutinka nusižudyti paskir
toj dienoj, ir tada išgelbės 
savo mylimą Yum-Yum nuo 
baisios mirties. Tačiaus. ir to
kia permaina dar ne visiškai 
sutvarko dalykus dėl Ko-Ko, 
kuris vis tiek turi surasti au
ką galvos nukirtimui. ..

Tuomet Ko-Ko suranda ki
tą išrišimą šio klausimo, kurį 
jisai ir įvykdina. Sulyg šiuo 
jo paskutiniu planų, kuomet 
MIKADO atlankys Titipu .mie
stelį, Ko-Ko nupieš jam gai
lestingiausiuos terminuos bai
sią mirtį to “antro trombonis
to”. (Nanki-Poo, kuris buk 
tai įniręs, tūom tarp neužilgo 
turi išvažiuoti savo “honey- 
moon” su Yum-Yum). Aišku, 
MIKADO yra pilnai patenkin
tas iki sužino, kad tas “antras 
trombonistas” 
kitas, kaip jo 
Nanki-Poo.

Jau čia vėl

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE 1

skyrius yra vedamas. tikslu pagelbsti musų skaitytojams Susirasti, kur. galima nusipirkti 
įvairių paprastų ir, nepaprastų daiktų, intaisų ir reikmenų, Jeigu ii telpančių Čia skelbimų 
negalite susirasti ka ieikot, palaukite Naujienas, Canal 8500, ir klauskite Biznis JPedarlje, 
08 faįppsite intotmącljų, jeigu tik jų fa galimų gauti.

Dumčius ištiko 
nelaimė

ties taksai. Nė savo vardo, nė 
adreso siuntėja nepaduoda.

Kauntės iždininkas padėjo 
gautus pinigus į vadinamą “są
žinės fondą”, į kurį šiemet jau 
suplaukė apie $200.

Patarlės
Turgavietė yra geriausias 

daržas.
—o—

Didžiausias pabraukimas 
nepadaro geriausios muzikos.

• MEZGIMO DIRBTU- 
VES—Knitting Mills
THE BRIDGEPORT KNITTING ' 

MILLS
F. Selemonavich 

504 WEST 33-RD STREET 
Sveterių krautuvė atdara kasdieną— 

ir vakarais ir sekmadieniais.
Telefonas Victory 8486

• KRAUSTYTOJAI — 
MOVERS

JULIUS WELICHKA
Pigiausias lietuvis perkraustyto- 

jas Chicagoj, nedaro skirtumo kaip 
toli dieną ar naktį, priimu senus 
rakandus už darbą, pristatau ang
lis, kas kokias nori. Reikalui atėjus 
pašaukite tel. Republic 8713.

2507 West 69th St.

Pp. Dumčiai yra daugeliui 
chicagiečių žinomi, kaipo drau
giški žmonės. Turi arti Chica
gos nedidelį ūkį, kur vasaros 
laiku suvažiuodavo gana daug 
chicagiečių linksmai praleisti 
šventes. Kadangi iš u<kio ne
lengva verstis, tai ponia Dum
čienė atvažiuodavo dirbti į mie
stą prie rubsiuvių.

Pereitą penktadienį, užbaigus
---------  ------—r--------------------  darbo valandas, ji rengėsi ap- 
apvezdinta ir iš visų pavojų leisti dirbtuvę, tik staiga su- 
prašalinta.--------------------------- kniubo ir tapo nuvežta į pavie-

Kadangi kitos išeities nebe- to ligoninę, kur daktarai pri
liko, tai Ko-K6 pradeda mei- pažino, kad nuo augšto kraujo 
lintis ir pirštis Katishai, kuri spaudimo truko kokia tai krau- 
mielu noru priima jį, kad iš- jo gįslė. Dėliai to tapo visa 
vengus senos panos likimą, tiesėji kūno pulse suparaližuo- 
Na, ir kuomet Katisha yra fa jr ligonė mažai gali bepa- 
aprupinta, tai Nanki-Poo su | sijudinti. Ponia Dumčienė yra 
savo 
rodo 
savo 
tiek 
jisai

nuotaka Yum-Yum pasi- sesuo Onos Vilienės, žinomos 
prie MIKADO. Pamatęs 
sųnų gyvą, MIKADO yra 
džiaugsmo perimtas, kad 
viską visiems, ypatingai 

Ko-Ko, atleidžia ir sutinka su 
savo sūnaus Nanki-Poo ir 
Yum-Yum apsivedhnu.

Veikalas yra pilnutėlis gra
žios muzikos, sąstatas vaidin
tojų susideda prįncipalėse ro
lėse iš tokių . visų mėgiamų 
vaidintojų, kaip Anelės Stepo
navičienės, senos panos Kati- 
,shos rolėje;.Jonas Romanas, 
kuris tūri l'affhę" būti; “heror 
beveik visose musų muzika
liuose persįatyjnuose, bus ’tūs j 
jaunasis Nanki-Poo (“Antras 
Tyombonistas”); Ko-Ko rolė
je matysime gerą vaidintoją 
p. Valentį; rolė Pooh-Bah 
(“Augštas Ponas ir Viskas kas 
kitas”) bus scenoje patyrusio 
Jono Verbicko;globoje; jaunu
tę Yum-Yum - vaidins m^isų 
jaunutė ir maloni Florence 
Balsiutė ir jos draugės bus 
Antanetta Mankiutė ir Josė- 
phine Mileriutė. Patsai vy
riausias asmuo MIKADO > bus 
mums netiėk žinomas, 
daug žadantis vaidintojas Al. 
Pūkis. Reiškia, sąstatas yra 
pirmaeilis, choras energingai 
ir su dideliu atsidavimu repe
tuoja nuo praeito pavasario, 
kostiumai ir, scenerijos yra 
specialiai šiąįn veikalui ren
giami, taip kad sekmadienio 
pastatymas šios operetės turė
tų . būti tikrai pavyzdingas. 
Lauksime —' pažiūrėsime.

Northsidės veikėjos.
— Rep.

Derybos tarp darbi
ninkų ir samdytojų

Elektrikų Darbininkų Tarp
tautinės Brolijos ir Illinois Vie
šųjų Įmonių Operūotojų Aso
ciacijos atstovai pradėjo posė
džius miestely Champaign, Illi
nois. Norima arbitracijos ke
liu išspręsti ginčas tarp Illinois 
Power & Light Corporation ir 
jos darbininkų, kurie rengiasi 
iššaukti ’ visoj’ valstijoj streiką.

Plieno darbininkų 
algos pakilsiančios

bet

Garsinkitčs “N-nose”

buvo ne kas 
tikras sūnūs

susidaro baisi 
situacija. Už nužudymą sosto 
paveldėtojo verdanti alyva 
yra pilama ant kaltinamojo. 
Tokia mirtis, aišku, ne visiš
kai sutinka su Ko-Ko skoniu. 
Jisai maldauja Nanki-Poo, 
kad pasirodytų savo tėvui — 
MIKADO —ir išaiškihtų fal
sifikavimą viso nužudymo. 
Nanki-Poo nesutinka tai pa
daryti, koliai Katisha nebus

Tie, kurie ilgiausiai gyvena, 
daugiausiai pamatys.

—o—
Rizikuok mažą žuvį, kad 

pagauti didelę.
— Surinko John Faiza,Jr.

• AUTOMOBILIAI IR 
AUTO MEKANIKAI
Siame skyriuje skelbiama tik tie 

automobiliu pardavėjai ir 
kanikai. kurie kiekvienam 
teisingą patarnavimą ir 
pataiso automobilius.

auto me- 
užtikrina 
geriausia

Milda Auto Sales
Vienintelis lietuvis pardavėjas Buick 

ir Pontiac automobilių.
DOMININKAS KURAITIS 

806 West 31-st Street 
Victorv 1696

• ANGLYS—COAL

Pocahontas Mine Run Screened
5 tonai ar daugiau $7.40 tonas 

Smulkesni $7.15 tonas.

5352 Sp. Long Avė
TU.. MPUBVIC S MO1

PIRKITE ANGLIS DABAR 
CHERNAUSKAS COAL CO. 

1900 S. Unon Avė. Tel. Canal 2183

PHOTO STUDIOS

CONRAD’AS
PHOTOGRAFAS

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

Tel. Enrlewood 5888—5840

• RESTAURANTAI

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670.

Salutaras Drug & 
Chemical Co.

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

639 West 18th St. 
CHICAGO, ILL.

Spaudoj pasirodė žinių, kad 
plieno darbininkų algos busian
čios pakeltos šią savaitę arba 
ateinančių keleto dienų laiko
tarpiu. Nužiūrima, kad sam
dytojai sutiks darbininkų rei
kalavimus nors dalinai, norė
dami išvengti streiko. Prana
šaujama taipgi, kad ir plieno 
įmonių produktų kainos pakil
siančios neužilgo.

• RANKDARBIAI— 
FANCY GOODS SHOP

Auburn Fancy 
Goods Shop 

Mes darome hemstitehing.
3108 SO. HALSTED STREET

• SIUVĖJAI—TAILOR
John Gricius Tailor

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

821 WEST 34-TH STREET

• TAVERNOS

“Sąžinės” fondas
Įvairių fondų mes turime, 

į Prie tų fondų štai dar vienas 
Į—“sąžinės fondas”.

Kauntės iždininkas Joseph L. 
Gili gavo laišką, o jame * rado 
$12. Laiško siuntėjas sako, kad 
tai yra jos asmeninės savas-

IEVA ST^UMŠKIENĖ 
K po tėvais Stanaitė,

Persiskyrė įsų šiuo pasauliu 
Spalių 21 d., . 5:15 vai. vakaro, 
1936 m., sulaukus pusės amž., 
gimus Lietuvoj.

Amerikoj išgyveno 15 metų.
Paliko dideliame nuliudime 

dvi dukteris: Agniešką Savic
kaitę ir Mortą Rusteck ir sū
nų Antaną Savicką ir žentą 
Juozapą Rušteck ir pusseserę 
Agniešką Sabockienę ir gim/ 

Priklausė , Keistučio1 Paš.
Kliubui.

Kūnas pašarvotas randasi 
4447 So. Fairfield Avė.

Laidotuvės įvyks šėštad., 
Spalių 24 d., 2 vai. po pietų 
iš J. F. Eudeikio koplyčios 
bus nulydėta į Lietuvių Tau
tiškas kapines.

Visi A. A.. Ievos Strumskie- 
nės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

; .¥ v.

Nuliūdę liekame;
Sūnūs.' Dukterys ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja laid. 
direktorius F. Ęudeikis, tel. 
Yardš 1741.

A.
WALTER ADRICK

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Spalio 21 d., 11:30 vai. va
karo, 1936 m., sulaukęs pusės 
amžiaus, gimęs 
viensėdy j, 
Panevėžio apskr.

Amerikoj išgyveno 31 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Oną, po tėvais Masko- 
laitę, 2v'sūnūs: Walter ir 
Frank, brolį Juozą ir brolienę 
Barborą ir gimines.

Kūnas pašarvotas 
Mažeikos koplyčioje, 
tuanica Avp.

Laidotuvės įvyks
Spalio 26 dieną, 8:00 vai. ry
to iš. koplyčios i šv. Jurgio 
parap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos' pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka- 

: pines.
Visi A. A. Walter Adricko 

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

Nuliūdę liekame, 
moteris, sunai, brolis, 
brolienė ir giminės.

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

Naud vario
Naujamiesčio pair.,

randasi
3319 Li-

Pirmad

• 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 sutarties pa
šaukite telefonu: 
BOUlevard 7459

MISS. ESTELLE SLOTKUS

• UGONINES- 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentiški gydytojai, o ne stu

dentai, teikia patarnavimą. 
Išima tansilus. Ekzaminuoja akis, 

priskiria stiklus. Medikalė ekzanri- 
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. .

Siunčiam GMen Telegrama I V1«m 
Pasaulio Dalia 

LOVEIKIS 
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams

3316 So. Halsted St
Tel. BOUlevard 7314

ILaidotuvių Direktoriai!

JUOZAPAS
U D EIKI’

IR TĖVAS
REPublic 8340

21-st PLACE TAVERN
& RESTAURANT

Steikai porčiapai ir kiti šilti val
iai, Pabst Blue Ribbon on Tap alus,vi

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

ANTANAS IR AGNĖS STUKAI
701 W. 21st Place

TeL CANAL 7522,

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

3329 S. Lituanica Avė.

Tony Strainis Tavern
372 East 71st Street

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

872 East 71st Street .
Tel. Stewart 6208.

Jos. Jacikas Tavern
Pranešu visiems draugams ir pažįs
tamiems, kad esu Tavern biznyje. 
Musų užėigoje visados randasi geros 
rūšies degtinė, vynas, Ambrozia alus, 
cigarai ir cigaretei, Žuvis penkta
dieniais veltui ir muzika šeštadie- 
nais. Užprašome visus draugus ir 
pažįstamus atsilankyti į musų nau
ją užeigą.

JOS. & PAULINA JACIKAI, 
Savininkai

6556 S. State St. tel. Englewood 2792

Golden Gate Buffet
Geriausios rūšies degtinė, vynas, 
Pabst Blue Ribbon alus ir cigarai. 
Penktadieniais žuvis veltui. Muzika 
ir mandagus patarnavimas.

RA POLIS BUDRIKAS ir 
MACK VALINČIUS, 
s Savininkai.
Tek Lafayette 4296 
4070 Archer Avė.

Garsinkitės “N-nose



“Naujienų” Redaktorius P. Grigaitis 
Šiandien Kalbės Roselande

Dalyvauja masiniam mitinge.
protestui prieš Lietuvos valdžią nies

“Naujienų” redaktorius drg. 
P. Grigaitis šįvakar kalbės Ro- 
selando lietuvių protesto mitin
ge prieš dabartinę Lietuvos val
džią.

Mitingas įvyks Strumilos sve
tainėje, 158 East 107th Street, 
prie Indiana avenue. P. Grigai
tis praneš susirinkusiems apie 
vėliausius įvykius Lietuvoje ir 
Amerikos lietuvių darbuotės 
progresą demokratijos atsteigi- 
mo reikalu. >

CHICAGOS LIETUVIU AUDITORIJOS 
VAKARAS

tą, už Millerį, už Katriną Ja- 
nush ir t.t.

Beje, prieš pradedant progra
mą buvo atsilankęs A. Vaivada 
su “šiaudiniais” baliotais. Mano 
“kampely” balsavimo pasekmės 
sekančios: Roosevelt 25, Thomas 
2, Browder 2, Landon 2, Lemke 
1.—St. Tfeisybietis.

Šaunus vakaras 
Southmoor viešbuty

Jaunosios kartos vedusiu 
moterų (The Young Matrons) 
kliubas yra neseniai susitve
ręs. Tačiau jau spėjo pasižy
mėti savo veikla. Ir dabar, 
ateinantį šeštadneiį, spalio 24 
dieną kliubas rengia šaunų 
šokių vaakrą Southmoor vieš
buty i(Vqnetian Room), So. 
Stony Island avenue ir 67 gat
vė.

Šokiams grieš smagi orkes
trą. Bus duodami įvairus pri
zai. Įžanga tik 75 centai as
meniui. Vakaro pelnas yra 
skiriamas Oak Forest ligoni
nėj esančių lietuvių senelių 
naudai.

Komisija susideda iš p-nių

Spalių mėn. 18-tą d. įvyko 
Lietuvių Auditorijos vakaras. 
Vakaras buvo su programų, ku
rį išpildė Sabonis, šidiškaitė ir 
kiti.

Programo tvarką vedė Dr. 
Poška.

Publikos laike programo bu
vo nedaugiausia, bet šokiams 
prisirinko apipilnė svetainė — 
daugiausia jaunimas, kurie be 
paliovos visą vakarą šoko prie 
geros orkestros.

Matau reikalą pažymėti tą 
faktą, kad iš suaugusių šita
me parengime daugiausia da
lyvavo, beveik išimtinai, įvairių 
draugijų žymesni veikėjai. Dar
bininkai irgi didžiumoj buvo 
skirti iš vietinių draugijų. Ne
suprantama kodėl draugijų ei
linių narių taip mažai atsilan
kė.

Na, kaip ten nebūtų, bet ren
gėjai, manau, deficito neturės, 
nes atsirado iš atsilankiusių, ku
rie finansiniai neprasčiausia 
stovi, nes “bumaškos” viepo po 
kitas nudardėjo į Auditorijos 
“karbonką” ir štai tik kloja 
“čipsus” ant baro. O svietelis 
vis šaukia—ura už Rachuną, už 
Petraitį, už Valančių, už Rū

Dr. Sveikas Protas sako:

“rūkykite tikrai ŠVIEŽU Cigaretą!”
Šviežus cigaretas ne tik 

gardesnis . . . jis jums ge
resnis!. Nė sausas, nė drėgnas, 
dega išlengvo ir lygiai! Duo
dant jums kiek galima geresnį 
gerklės smagumą, o taip pat ir 
kvapsnio ir skonio pasitenkinimą.

štai delko mes užvyniojame 
EXTRĄ Cellophone- eilę ant kiek
vieno Labiau — Sušvelninto Old 
Golds pakelį, dvigubai apsaugo
jant turtingą ir saldų Old Gold’s 
rinktinio derliaus tabaką nuo

Išvidini eilS 
Cellopliane atsida

ro iš viršaus

(Įsteigta 1760)

ISlaukinS eilS 
Cellophiuie atsida

ro iš apačios

Copyr. 1936, by 
P. Lorillai'd Co., Ine.

RINKTINIO DERLIAUS TABAKAS padaro juos LABIAU - SUŠVELNINTAIS
2 EILES, dvigubo “CELLOPHANE”, palaiko juose DIRBTUVES - ŠVIEŽUMĄ

Mitinge taipgi kalbės “Vil- 
” redaktoriu‘3 V. Andrulis. 

Muzikali programą parūpins 
Lietuvių Darbininkų Aido cho
ras, kuriam vadovauja H. Pe- 
čiukaitė.

Rengimu rūpinasi visos Ro- 
selando ir apielinkės laisvosios 
organizacijos, sudariusios tam 
tikslui specialj/ komitetą. ■ Jo 
priešakyje stovi p. J. Pučko- 
rjus, 10049 Perry Avė. Ren
gėju vardu jis kviečia vislus 
lietuvius atsilankyti. Įžanga yra 
veltu*!. Pradžia 7:00 vai. va
karo.

N. Satunienės, L. Dargienės, 
K. Rempertienės, L. assey, S. 
Shimkienės, S< Gapsevičienės 
ir kitų.

♦Gero pasisekimo! — Rep.
■ : : i . - U • ' i .

Policija Ieško Lietu- v
vio Ryšy Su Automo

bilio Nelaime
Slapstosi S. Smulskis; trijų lie

tuvių automobiliai pavogti.

Chicagoje policija ieško 47 
metų lietuvio Stasio Smulskio, 
kuris dalyvavęs automobilio ne
laimėje, dingo.

Jo adresą paduoda, sekama, 
3433 Drummond avenue.

Paskutinėmis dienomis trys 
lietuviai nusiskundė, kad jų au
tomobiliai buvo pavogti.

Dingo:
Ray S. Kalvaičio Ford Sedan, 

1934 metų, juodas. Pavogtas 
nuo 3104 Hansen Court;

Povilo Dociaus ’30 metų Ford 
Roadrsteris, nuo 342 W. Chi- 
cago avenue. Docius buvo at
vykęs Chicagon iš Valparaiso, 
Ind., kur gyvena adresu 256 
Lincolnway.

Nash sedan, mėlynos spalvos, 
priklausantis Petrui Vikeriui, 
4102 S. Maplewood Street.

Apsvaigo beeidamas 
pro šalį Cook Apskr.

Ligoninės
Martinas Bartulis staigiai su

sirgo ir parvirto prie ligoni
nės slenksčio.

BRĮGHTON PARK. Eida
mas pro šalį Cook apskričio li
goninės, Harrison gatve, stai
giai susirgo, ir krito be sąmo
nės prie ligoninėš slenksčio, 
Martinas Bertulis.

Jis, sako, susirgo “amnesia”, 
liga, kuri atima atmintį.

Ligoninės prižiūrėtojai įnešė 
Bertulį vidun ir paguldė į lovą.

Jis yra 29 metų amžiaus ir 
gyvena adresu 4004 S. Arte- 
sian avė.

kiekvienos ir bile kokios klimato 
sąlygos.

Šiose rudens dienose, kada 
drėgnumas ir garų šiluma taip 
daug gadina cigaretus, susidaro 
ypatingas malonumas, sužinojus 
tai, kad galima gauti dirbtuvės 
šviežumo cigaretų bile kur ir vi
sur, paprašius Labiau - Šušvei- / 
nintų Old Gplds.

>6H/cz’

NAUJIENOJ, ■.Chicago, III.

Kvarantina kalėjime
‘ Juvenile Detention Home pa

talpose, prie Ogden avenue ir 
Roosevelt . road, pasrieiškė su-

* hį

sirgimų skarlatina. 50 kalinių 
padėta k'irarantinai.

Kristalinis jubiliejus
•t . /

Pp. Kairiai, geri naujienie- 
čiai, pereitą šeštadienį, spalio 
17 d., iškilmingai apvaikščiojo 
savo 15 metų ženybinio gyveni
mo sukaktuves. Kad tiksliau 
tą visą pažymėti ir kad prisi
minti penkiolikos metų praeitį, 
ponai Kairiai sukvietė didelį bū
rį savo gerų draugų ir drau
gingai juos pavaišino savo na
muose, 6918 S. Artesian Avė.

‘Svečiai linksminosi net iki 
sekmadienio, ir saulutė juos pa
tiko ir palydėjo namo. Visi bu
vo linksmi, visi sveikino ir lin
kėjo jubilijantaTns laimingai 
sulaukti, sidabrinio ir auksinio 
j ubilie j aus.—Kadugis.

Gimtadienio Parė Bernice 
Vertelkaitei

Pereito ketvirtadienio vaka
re, spalių 22 d. įvyko smagi 
parė paminėti p-lės Bernice 
Vertelkaitės gimtadienį. Kiek 
mėtų sukako, neteko patirti, 
nes nebuvo žvakučių ant keik- 
so. Tačiau p-le Bernice pati pa
sisakė, kad jau balsuosianti už 
Rooseveltą į pręžidentus.

Parė įvyko jos motinos na
muose, South Central hotely, 
1245 S. Michigan avė. Gražus 
būrelis, svečių, ypač jaunimo, 
linksminosi iki nakties vėlu
mas. Buvo ir keletas ameriko
nų pažįstamų sybčių tarpe. Vi
sa paros nuotaika buvo, maloni.

. ' VBA.

Advokatas Grisius vyksta į 
Kewanee, Illinois

Advokatas Juozas J. Grisius 
yra pakviestas ' Ulbėti Republi- 
konų Partijos Lietuvių susirin
kime, Kewanęė, Illjnoį^, penkta
dienio vakare! p 23-čią spalių. 
Advokatas Grisius turi giminių 
Kewanee.

Ale Kad Tas Leonar
dukas Nenori Eiti 

Namo!
Policistas Walter Norfray pra

moko šį tą naujo apie žinias

BRIGHT0N PARK. - Ga- 
zietčikai dažnai sako:

“Jeigu šuo įkando žmogų, 
tai ne žinia. Bet, jeigu žmogus 
įkanda šunį, tai žinia.”

Tokios pat nuomonės buvo ir 
policistas Walter Norfray, 29, 
3934 West 63rd Place, kurį 
dažnai visokie reporteriai per
sekioja ieškodami naujienų.

Bet dabar jis žino, kad ne
reikia laukti kol šuo įkas, kad 
pasidarytų žinia. Tereikia jam 
pabandyti parvesti namo Leo
narduką, kuris nenori eiti na
mo, ir žinia bus nebloga. Bet 
pusėtinai blogoj padėtyje bus 
Norfrayaus rankos ir pirštai, 
nes Leonarduko kandymo ga
bumai yra nei kiek nemenkes- 
ni už Margio.

Bet Norfrayus viską apie tai 
jau gerai žino, nes aną dieną 
jis bandė parvesti namo jauną 
lietuviuką Leonarduką Bimbą. 
O tie namai, į kuriuos jaunasis 
vyrukas nenorėjo pareiti, ran
dasi adresu 2637 West 38th st

Tėviškai Norfrayus paėmė 
Leonarduką už rankos ir tarė: 
“Eime”. Leonardukas įsispyrė 
kojomis į žemę ir anei žinks- 
nio. Nenorėdamas berniuko 
mušti ar sužaloti, policistas 
bandė argumentais jį įtikinti, 
kad jaunam berniukui geriau
sia vieta —1 tai namai. Bet ar
gumentai negelbėjo, ir kai 
Norfrayus prievarta ėmė jį 
vilkti namo, Leonardukas taip 
sukandžiojo ir sudraskė jam 
abiejų rankų pirštus ir galvą, 
kad policistas turėjo ieškoti pa
galbos/ ligoninėj.

Bet Leonarduką namo jis vis
gi vargais negalais pargabeno.

Iš Lietuvos Sugrįžo Kazi
miera Shimkus

Kazimiera Shimkus, gyvenan
ti 749 W. 31 St., sugryžo iš 
Lietuvos spalių 17 d. ir labai 
džiaugiasi turėjusi smagią ke
lionę. Ji parvežė labai daug la
bų dienų nuo kaltinėniškių ir 
iš daugelio kitų vietų.

Spalių 24 d. rengia pasitiki
mo parę ir kviečia visus drau
gus ir pažįstamus atsilankyti.

T. R.

Po Politinio Ginčo Moteriš
kė Bandė Nusišauti

Susinervavusi po ginčo apie 
politiką su kita moteriške, Mrs. 
Mildred Fran vakar bandė nu
sišauti. Iš namų, 7.11 E. 37th 
Street, ją skubiai nugabeno 
Cook apskričio ligoninėn opera
cijai, bet nežinia ar ji išliks 
gyva.

malonumas ir palengvini* 
mas kuomet muskulaj 

geliami.
PAIN-EXPELLER

žinomas lietuvių Šeimoms 
jau per tris gentkartes.

trU« Mark Rm. Of.

Smarkus ištrynimas
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CLASSIF1ED ADS I

Business Service 
Biznio Patarnavimas

VICTOR BAGDONAS
Apskaitliavimas dykai
Local and Long Distance 

Furniture and Piano Movint? 
3406 So. Halsted Street

Phone Yards 3408 ,

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted St. 

Victory 4965

Penktadienis, spal. 23, 1936 
*

f CLASSIFIED ADS. Į
' — — _ I ___________ J

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

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

Leonas Roofing Co. 
3750 Wallace Street 
Tel. Boulevard 0250

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

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO, Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 metų.

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

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

Hemlock 0800

COAL
________ » Anglys_________
ANGLYSI ANGLYS!
AUGŠTOS RŪŠIES NORTHERN

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

Pašaukite dieną ar naktį
Telefonas KEDZIE 3882

PIRK SAU ANGLIS IŠ PATI
KIMOS IŠTAIGOS

WESTERN COAL & 
SUPPLY COMPANY

INCORPORATED
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 A.VE. 
CHICAGO. ILL.

burniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

SAUGIOJI ŠĖPA TINKANTI DĖL 
OFISO ARBA KITO BIZNIO PAR
SIDUODA LABAI PIGIAI DĖL 
STOKOS VIETOS NAUJIENOSE. 
DĖL INFORMACIJŲ PAŠAUKITE:

CANAL 8500._________
$25,000 Naujų Rakandų Pardavimui 
Nematytomis kainomis — Prieina

momis išlygomis.
$100 Importuoti ir Amerikoniški 

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

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

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

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 So. Ashland Avė.

IŠPARDUODAME BARU FIKCE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
ir sinkom. Taipgi Storų fikčerius dėl 
bile kurio biznio Įskaitant svarstyk
les. registerius ir ice baksus. Casb 
arba ant išmokėjime. Pamatykite 
mus pirm negu pirksite kitur.

S. E. SOSTHETM & SONS 
1915 SO. STATE • STREET.

CALuniet 5269.
(Naujoj Vietoj)

CICERO BARGENAS. Parsiduoda 
bučernės ir grosemės visi fikčeriai, 
kam yra reikalingi, meldžiu pasi
skubint. A. S. 1532 So. 51st Ct.

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAI! Povilo Varno; seniau 
gyveno Detroit, Mich. Chicagoj gy 
veno apie 6 metus* Malonėkite at
sišaukti arba kas žino pra neškit, 
nes turiu svarbų reikalą.

ANTON KREST, 
2901 So. Union Avė. Chicago

I ...................—-----------------------_ — - —--------■ . ------- --

PAIEšKAU apsivedimui merginos 
ar našlės, nuo 32 iki 40, nepaisau 
kad ir su vienu kūdikiu, bile mylėtų 
gražų gyvenimą ir gražiai atrodytų. 
Esu našlys vidutinio amžiaus, vai
kų neturiu, gražaus sudėjimo, turiu 
nuolatinį darbą, meldžiu atsiliepti 
laišku. Gyvanašlės nerašykite.

1739 So. Halsted Street, 
Box 528.

Chicago, III.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKALINGI alaus pardavėjai 
alga ir komišenas, gera proga dėl 
gerų vyrų. M. Dzimidas, 4138 Ar
cher Avė. tel, Lafayette 0401,

PAIEšKAU AGENTŲ
Pardavinėti kerosininius pečius— 

Oil Burners po krautuves ir na
mus; geras uždarbis agentams. Pi
gus, geras ir visi vartoja lietuvių 
išdirbystės. Užsisakyk vieną.

P. KUSCHUS.
78 Ward St., Hartford, Conn.

REIKIA Cabinet dirbėjų, patyrę 
ant rakandų ir pin games.

Rock-Ola Manuf. Corp.
Chicago and Sawyer Avenues.

Situation Wanted 
Darbo Ieško

SENYVAS žmogus paieško darbo 
prie namų. 5263 So. Central Avė. 
Pašaukit tel A. S. Prospect 8355.

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

PATYRUSI mergina bendram na
mų darbui, skalbti—apsibūti — 
Kreiptis tarp 9 ir 11:30 ryto. Gera 
alga. New Castle 3447.

PATYRUSI mergina ar moteris 
bendram' namų darbui, mažoj šei
moj. Geri namai, savas kambarys. 
Rogers Park 2545; 6967 Sheridan 
Road, Wenig.

Help VVanted—Male-Female 
D&i.bininkų Reikia

VISŲ rūšių darbai — vyrams ir 
moterims—ofisų, hotelių, įstaigų. 
Geros algos. Taipgi dirbtuvių dar
bai, patyrusioms ir ne. Wabash 
Employment. 20 East Jackson.

Furnished Rooms
RENDON ruimas, vaikinui su ar 

be valgio, prie mažos šeimynos, 
mažų nėra; 3243 S. Union avet. 2-s 
aukštas. /

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA tavern —Big Davė 
Hali—80 sėdynių, priešais yra teat
ras. Gera vieta atatinkamiems. Par
davimo priežastis—liga. 3539 Ar
cher Avenue.

PARSIDUODA Tavern su 6 kam
bariais pragyvenimui ant bizniavos 
gatvės, prie 4 gatvekarių kryžke- 
lio, svetimtaučių apgyventa, par
duoda pigiai, nes savininkas aplei
džia miestą. 1739 So. Halsted St. 
Box 525. '4

PARSIDUODA Grosemė labai pel
ningoj vietoj, taipgi tinkama vieta 
dėl bučernės. Priežastį patirsite ant 
vietos. 2534 West 45th Place.

' Real Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui

PARDAVIMUI 2 augštų mūrinis 
namas, po 4 kambarius, gerame 
stovyje, apdaryti porčiai, automatiš
kas karšto vandens Šildymas. Gra
žioj apielinkėj. 6837 So. Talman 
Avė., 1-mos lubos.

BARGENĄI
Marąuetfe Parke — dviejų pa

gyvenimų, medinis namas. 5 ir 6 
kamb., apšildomi, lotas 37%xl25 
pėdų. Kaina $4,700. Lengvus išmo
kėjimai.

Bizniavas namas ir Storas prie 
gatvekarių linijos. Kaina $4,600. Iš
mokėjimui.

Turime didelį pasirinkimą kitų 
bargenų ir lotų. Kreipkitės į

Mr. Lėkis ar Mr,-Busse, 
7149 S. Western. Hemlock 3900.

FORCLOSURES — SOUTH WEST 
SIDĖJE:

5753 Homan—5 kambarių plytų 
bungalow, garažas, 30 pėdų lotas 
turi būti likviduota — forklauzuo- 
jamas, $4,000. Išmokėjimais.

Kampas 66th ir Fairfield — 4 
flatų plytinis — 4-5 kambariai, 
elektrikos. refrigeratorius, palikimo 
išpardavimas $12,000. Išmokėjimais.

5718 Talman — 5 kambarių ply
tinis bungalow, 37^x125 lotas. Rei
kalauja pataisymo. Forklauzeris, tu
ri būti likviduotas. $4400. Išmokė
jimai.

7248 Fairfield — 2 flatų plytinis, 
karštas vanduo, 7 metų amžiaus, 
2 karų garažas, didelis lotas, for- 
klauserio bargenas. $7,300, Išmokė
jimai. Kreiptis Stewart 3601.

PARSIDUODA MEDINIS 5 kam
barių cottage’ius, gražiausias ce
mentuotas beismentas. Karštu van
deniu apšildomas, arti 59 gatveka
rių ir Fairfield avė. 33 pėdų lotas 
yra garažas, užėjimas ant augšto iš 
vidaus. Augštas tinkamas pagyve
nimui. Kaina 3250.

2 flatų mūrinis gražiausioj Mar- 
quette Parko apielinkėj 5-4 kamba
riai flatas, karštu vandeniu apšil
domi, 2 karų garažas, naujas namas 
Kaina $6,500.00.

CHAS URNIKAS, 
4708 So. Westem Avė.

ŠIO
SKYRIAUS

apgarsinimus 
priimam 
telefonu •

PAGARSINKIT SAVO 
BARGENUS

NELAUKIT 
ILGAI

PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500
Musų apgarsinimų kainos 
prieinamos. Už pakartoji
mus duodame gerą nuo
laidą.


