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Portugalija Skun- 
džia Rusiją

Kaltina, kad Rusija bandanti sukrustyti 
sukilimą Portugalijoje ir iššaukti 

Portugalijos ir Ispanijos karą
LONDONAS, sp. 26. - Por- 

tugalija padavė neutraliteto ko
mitetui provokuojančią notą su 
tokiais dideliais kaltinimais Ru
sijai, kad ji lengvai gali iššauk
ti rimtų tarptautinių kompPka- 
cijų. Diplomatai tvirtina, kad 
karai kildavo dėl daug mažes
nių provokacijų.

Nepaprastai aštri Portugali
jos nota kaltina, kad Rusija 
bandanti sukurstyti sukilimą toj 
nedidelėj fašistinėj valstybėj ir 
kartu bando iššaukti Portuga
lijos ir Ispanijos karą. Tai bu
vo Portugalijos atsakymas į 
Rusijos kaltinimą, kad Portuga
lija padeda Ispanijos sukilė
liams.

Nota toliau kaltina, kad Ru
sijos ambasadorius Madride 
Marcei Rosenberg dominuoja 
Ispanijos valdžią ir pats sušau- 

’kė slaptą komunistų susirinki
mą Madride, kuriame buvęs pa
rinktas premieru Largo Cabal- 
lero.

Portugalai taipjau kaltina,

Pakels^gaso/kainą, 
jei republikonai

laimės
CHICAGO.—New Yorko bro

kerių firma Baar, Cohen & Co., 
išsiuntinėjo laiškus, kuriuose ji 
tvirtina, kad jei Illinois guber
natorium bus išrinktas repub- 
likonas Brooks, tai tuoj bus 
pakelta gaso kaina Chicagoj, dė
lei ko pakilsią ir Peoples Gas 
Ligth & Coke Co. Šerai.

Firma sako, kad dabartinė 
valstijos prekybos komisija 
griežtai atsisakė pakelti gaso 
kainas, o elektros kainas dagi 
nupigino. Bet ta komisija baigs 
savo tarnybą vasario mėn. Nau
jos komisijos sąstatas priklau
sys išimtinai nuo gubernato
riaus. Jei vėl bus išrinktas 
dabartinis gubernatorius Hor- 
ner, tai pasikeitimo komisijos 
negalima tikėtis. Bet jei gu
bernatorius pasikeistų, tai ga
lima tikėtis palankesnės kompa
nijai komisijos, o tada ir gaso 
Šerai pradėtų kilti.

Rusija siųsianti 
20,000 kareivių 

į Ispaniją
LONDONAS, sp. 26. — Gau

tomis iš Lisbonos žiniomis, 
20,000 Rusijos kareivių organi
zuojama išplaukimui iš šiaurės 
juros į Barceloną padėti Ispa
nijos lojalistams.

M

Chicagai ir apielinkei fede- 
ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedra, biskį šilčiau į vaką-

Vakar 2 vai., po piet tempe
ratūra Chicagoje buvo 34°.

Saulė teka 7:16, leidžiasi 
5:52.

kad Madrido gynimą veda Ru
sijos karininkai. *

Portugalijos notą pasirašė 
pats užsienio reikalų ministe- 
ris Armindo Montiero. Ji tvir
tina, kad Rusijos agentai Por
tugalijoje sukolbiaują nuversti 
Portugalijos valdžią, o kiti bol
ševikų agentai yra pasiųsti į 
Iberijos pusiausalį kurstyti Is
paniją pulti Portugaliją. ,

Sumesdama visą kaltę ant Ru
sijos už gelbėjimą Ispanijos lo- 
jalistų ir dagi įtardama, kad 
Rusijos ambasadoriui Madride 
dalyvaująs Ispanijos kabineto 
susirinkimuose, pati Portugali
ja užsigina jai primetamų kal
tinimų, gelbėjime sukilėlių. Ji 
sakosi neteikusi sukilėliams jo
kios pagelbos, nors gerai yra 
žinoma, kad dagi pats vyriau
sias sukilėlių štabas randasi pa
čioje Portugalijoje.

Portugalijos kaltinimu, dagi 
patį civilį karą Ispanijoje su- 
kursčiusi Rusija ir dabar tą ka
rą bandanti laimėti.

Sukilėliai -perkirtę 
paskutinį Madrido 

geležinkelį
BURG.OS, Ispanijoj, sp. 26.— 

Sukilėliai skelbia, kad jiems pa
sisekė perkirsti paskutinį gele
žinkelį iš Madrido. Tiesa, jie 
dar nepasiekė geležinkelio, bet 
jų artilerija jau dominuoja tą 
geležinkelį, be to tą geležinkelį 
nuolatos bombarduoja sukilėlių 
lėktuvai.

Tankai ardo Jojalistų Inijas

MADRIDAS, sp. 26.— Suki
lėliai pradėjo ardyti lojalistų 
linijas greitais nedideliais' tan
kais. Tai yra Italijos tankai, 
kurie su dideliu pasisekimu bu
vo naudojami Ethiopijoje.

Ir lojalistai neatlaikė netikė
tos tų tankų atakos. Dabar 
sparčiai pertvarkomas apsigy
nimas, bet manoma, kad tie j 
tankai netiks .puolimui paties 
miesto.

Policija areštavo 107 
biblijistus

&■ ..... ......
PEORIA, III., sp. 26. — Du 

Peoria kauntės ir miesto kalė
jimai buvo perpildyti kaliniais, 
policijai areštavus 107 Jehuvos 
Liudytojus (bblijistus). Jie liko 
areštuoti už tai, kad atvažiavę 
su garsiakalbiais prie bažnyčių, 
kada jose buvo pamaldos, ban
dė laikyti gatvėse savo prakal
bas.

Paskui grupė išsiskirstė ir 
pradėjo lankyti namus, dalinda
ma lapelius smerkiančius vietos 
šerifą už tą, kad jis kelios die
no satgal areštavo vieną jų na
rį. Jiems atsisakant paliauti 
lankyti namus ir dalinti lape- 
liūs, policija visus biblijistirs 
areštavo ir įkalino.

BRYJAN’S MILL, Tex., sp. 
2.6—Du žymus armijos lakiniai 
užsimušė susidaužius jų lėktu
vui. Lėktuvas eksplodavo ir 
užsidegė.

DAYTON, O, — Automobilio nelaimė, kurioj žuvo šeši žmonės.

Anglija palanki su
siartinimui fašisti

nių valstybių
LONDONAS, sp. 26.— Ate- 

jus žinioms apie Vokietijos ir 
Italijos susitarimą, Anglijos 
konservatorių spauda stagiai 
pakeitė savo toną.

AnglijA/yisuoitiet žiuri kur ji 
gali baugiausia ^1lĮig
to nustato savo gaires.* Jr da
bar ji staigiai pradėjo girti fa
šistinių valstybių susitarimą, 
pradėjo atvirai smerkti Ispa
nijos lojalistus ir pranašauti 
greitą sukilėlių pergalę, kartu 
bando pateisinti Portugaliją ir 
ypač piktai smerkia Rusiją dėl 
jos atsimetimo nuo neutraliteto 
sutarties.

Angliakasiai sudėjo 
$342,148 Rooseeylto 

kampanijai
WASHINGTON, sp. 26. — 

Atstovų buto klerkui paduotas 
pranešimas, kad angliakasių 
unija, United Mine Workers 
of Am., paaukojo $342,148 de
mokratų kampanijos fondon pa
rėmimui prezidento Roosevelto 
kandidatūros.

Teismas neužilgo iš
neš nuosprendį dėl 

darbo akto
WASHINGTON, III., sp. 26. 

—Aiigščiausias teismas šiandie 
askelbė, kad jis dar šį terminą 
išneš savo nuosprendį dėl kon- 
stitucionališkumo Wagner dar
bo santykių akto.

Penki žmones žuvo 
lėktuvo avarijoje

V .................. ....... .

MARION, Va., sp. 26. —Pen
ki žmonės liko užmušti lėktu
vui nukritus Marion golfo lau
ke. -

HUNTINGTON, W. Va., sp. 
25. -— Turtingas Charles Buf- 
finton Baldwin, 41 m., liko 
areštuotas savo motinos na
muose, įtariamas pasmaugęs 
savaitė atgal savo turtingą 
motiną Mrs. Juliette Buffing- 
toh Enslow, 63 m. amžiaus.

Japoniją dedasi prie 
fašistinių valstybių 

sąjungos
RYMAS, sp. 26.— Virginio 

Gayda, kuris tankiausia reiškia 
fašistinės valdžios nuomones, 
rašo Giornaje D’Italia, džiaug
damasis apie Vokietijos ir Ita
lijos susitarimus ir sako, kad 
prie, tų dviejų. fašistinių vals
tybių sąj ungos dedasi ir Japd- 
nija.

Toms trims valstybėms vei
kiant išvien, labai sustiprėtų 
fašistinių valstybių blokas ir 
pasidarytų dominuojanti jėga, 
prieš kurią butų sunku atsilai
kyti mažosioms valstybėms, 
ypač kuomet tokios valstybės, 
kaip Anglija, svyruoja—“tupi 
ant tvoros.”

Ragina angliakasius 
balsuoti už Roose- 

veltą
SPRINGFIELD, III., sp. 26. 

—-Illinois United Minę Workers 
unijos prezidentas Ray Edmund-r 
son išsiuntnėjo laiškus visiems 
Illinois angliakasiams, raginan
čius juos remti ir balsuoti už 
prezidentą Rooseveltą.

Edmundson sako, kad jo su
rinktomis žiniomis, “apie 90 
nuoš. visų anglių kasyklų sa
vininkų Illinois vąlst. deda vi
sas pastangas išrinkti preziden
tu republikonų kandidatą gub. 
Alf M. Landon.”

KIEK ŽMONIŲ LANKĖSI ŠI
LUVOS ATLAIDUOSE

ŠILUVA.—Bažnytinės statis
tikos žiniomis, šiemet Šiluvoj, 
Raseinių apskr., per šilinės 
(rūgs, nuo 8 iki 15 d.) apsi
lankę per 100 tukst. žmonių. Per 
tą laiką komunikantų išdalinta 
.53 tūkstančiai.

šilinių metu buvo surengti 
vyrų apaštalavimo ir maldos 
(moterų ir mergaičių) kongre
sai, kuriuose dalyvavę apie 
5000 žmonių.

Ekskursijos į Šiluvą buvo 
rengiamos iš daugelio parapi
jų, net nuo Utenos.

HAVERHIŲL, Mass., sp. 26. 
—Policija areštavo gyvenantį iš 
pašelpų Edward M. Batcheldėr, 
67 m. senį, kaltinamą užmušus 
savo paliepusią žmoną Anna, 

' 64 m. amžiaus.

V. GUSTAINIS NU
MATOMAS KONSU

LU CHICAGOJE
KAUNAS (“Naujienų” ko

respondento pranešimas). — 
Kaune vaigšto gandai, kad V. 
Gustainis greitu laiku, busiąs 
paskirtas Lietuvos konsulu Chi
cagoje.

V. Gustainis buvo “Lietuvos 
Aido” korespondentas Varšavoj, 
bet iš ten sUgryžo apie trys 
mėnesiai atgal. ''Dabar kalba
ma, kad jis busiąs pasiųstas 
į Chicago. Bet tie gandai te
bėra nepatvirtinti.

Išmėtė per langą 
dukterį ir pats 

iššoko
. ANTONIO, Tex., sp. j26. — 
Prieš tris dienas Plaza hotely 
apsigyveno chicagetis J. A. 
McPherson, 45. mi, ir jo 10 ar 
12 metų duktė Joan. Atvyko 
jiedu bę bagažo ir pasisakė, 
kad juos apiplėšė kely, bet jis 
šiandie gausiąs pinigų. San An- 
tonio policija gi savo įspėjimą 
St. LouJS polcijos paieškoti Mc
Pherson, kuris prapuolęs sU 
ten pasamdytu automobiliu.

Šiandie gi McPherson išmetė 
iš dvylikto augšto lango dukterį 
ir už trijų minučių pats iššoko 
gatvėn. Abu liko užmušti • vie
toj. ;

, Mcjfhersc^ dirbo apgarsinimų 
firnioj,..bet prie? porą metų pa
sitraukė iš jos. Pas jį rasta 
kelių Chicagos kliubų narysčių 
kortelių. Jis buk paskleidęs ir 
bėverčių čekių. Paliko neįskai
tomą raštelį.

Sukilėliai suėmė 
amerikietį kores

pondentą
MADRIDAS, sp. 26. — Su‘ki- 

lėlių, rądio paskelbė, kad jų tan
kai suėmė United Press kores
pondentą Henry T. Gorrell.

Taipjau pasigendama kitų 
dviejų korespondentų — James 
Minifie iš New York • Herald- 
Tribune ir Dennis Weaver iš 
London News Chronicle.

Popiežiaus pasiunti
nys Chicagoje

Sekmadienį, spalio 25 dieną, 
5:45 valandą popiet atvyko 
Chicagon popiežiaus užsienio 
reikalų ministeris kardinolas 
Eugenio PAcelli. Jis apsistojo 
pas kardinolą Mundeleiną.

Nužudė patėvį
’ . X

MEMPHIS, Tenn., sp. 26'— 
Patykojęs gryštantį patėvį, iš 
pasalų' per langą 15 m. vaikas 
Grady Odeli Bowden iš nedide
lio automotinio šautuvo paleido 
11 šūvių ir vietoj nušovė savo 
patėvį Reuben Barker, 27 m. 
> Suimtas vakas pareiškė poli 
cijai: “Jis nebegalės skriaus
ti mano fnotiną. Del jo visą lai
ką ji verkė. Aš nebegalėjau tą 
ilgiąu pakęsti.”

DU QUO1N, III., sp. 26. — 
Automobiliui atsimušus į ce
mentinį tiltą, liko užmuštas 
Hpmer Alexander, 44 m., vie
tos manažeris Westem United 
Gas and Electric Co. interesų.

Belgijos Fašistai 
Kelia Galvas

Fašistai grūmoja maršavimu ant Briuselio. 
Jau ištiko aštrių susikirtimų

BRIUSELIS, sp. 26. — Bel
gijos fašistai staigiai pakėlė 
galvą ir pradėjo kruviną kovą 
su policija, taipjau* pradėjo grū
moti maršavimu ant Briuselia 
tikslu paimti Belgijos valdžią 
į savo rankas.

Belgijos fašistai yra susispie
tę į rexistų organizaciją, ku
riai vadovaują Leon Degrelle.

Pereitą sekmadienį pačiame 
Briuselyje ištiko jau keli smar
kus susirėmimai su policija, ku
riuose per 50 žmonių liko su
žeista ir gal 800 žmonių areš
tuota.

Tarp areštuotųjų buvo rexis-

12 Rusijos laivų 
plaukia į Ispaniją 

su ginklais 
..... -.... .... J i, ------—

ISTANBUL, sp. 26. — Per 
pastarąsias dvi savaites per 
Bosforo pertaką perplaukė 12 
Rusijos orekių laivų su maisto, 
ginklų ir amunicijos kroviniais 
Ispanijos lojalistams. Jie visi 
plaukia į Cartagena ir AUcan- 

ste, Ispanijpj, . 
—* ■ ■ - '■ '• • ■■. - - - 
■, y ——*——

Landon nebesiskaito 
šiuose rinkimuose, 

sako Coughlin
DETROIT, Mich., sp. 26. — 

Fašistuoj antis kun. Coughlin 
savo laikrašty Sočiai Justice 
sako, kad Landon jau nebeturi 
jokios reikšmės šiuose rinki
muose. “Amerikos publika jį 
atmetė’, sako kunigas, ir tai 
atmetė teisingai,- nes Landon 
yra “tvirtas rėmėjas moderni
nio kapitalizmo su visomis jo 
blogybėmis”.

C

Rusija nesiūnčianti 
kareivių į Ispaniją
MASKVA, su. 26.— Oficia- 

lis Rusijos valdžios organas Iz- 
vestija nuginčijo visas žinias, 
kad Rusija buk siųsianti savo 
kareivius į Ispanją.

“Mes galime tik pasijuokti 
iš tokių žinių ir toks bus musų 
atsakymas į visas panašias ži
nias ateityje”, pareiškė Izves
ti j a.

Laikraštis taipjau pašiepė Vo
kietijos laikraščių žinias, kad 
Ru*sija buk jau pasiuntusi ar 
dar siųsianti į Ispaniją 20,000 
kareivių.

Del Portugalijos nutraukmo 
diplomatinių ryšių su Ispanija 
ir taipjau dėl tos pačios Portu
galijos kaltinimo, kad Rusija 
dominuoja Ispanijos valdžios 
veikiriią ir kartu stengiasi su
kurstyti sukilimą Portugalijoje, 
laikraštis pareiškė, kad tai yra 
tik “fašistinė arogancija”.

JOLIET, III., sp. 26.— Su- 
gryžęs po trumpo apsilankymo 
pas kaimynus turtingas vietos 
ūkininkas Floyd Lichtenwalter 
rado savo žmoną Elise, 39 m., 
išgėdintą ir nužudytą. Ieško
ma samdininko James Williams, 
32 m., kuris dirbo tame ūkyje 
nuo rugsėjo mėn.

tų vadas Degrelle ir daugelis 
jo vyriausių padėjėjų. Tečiaus, 
Degrelle liko greitai paliuosuo- 
tas, nes valdžia bijosi dar la
biau? užrūstinti nualotos stiprė
jančius fašistus.

Riaušės sukėlė patys rexistai, 
kurie dabar visaip grūmoja val
džiai, kam ji juos bandė su
valdyti.

Belgija yra susirusinusi, nes 
liberalų valdžia bijosi kiek drą
siau pasistatyti prieš akyplc- 
Šiškus fašistus, o fašistai iš to 
tik naudojasi ir todėl gali grū
moti savo 150,000 šalininkų 
maršavimu ant Briuselio.

, Iš LIETUVOS
--------

UŽMUŠTAS MUŠTYNĖSE

ŠIAULIAI.—Šiaulių apskrity 
Joniškio valsč., Pašiepiu kaime 
pas ūkininką A. žiedą per kūli
mo pabaigtuves tarp kulusįų į- 
vyko peštynės, kurių metu bu
vo užmuštas to pat kaimo gy
ventojas Jonas Baltuška.

----------------------------------------------------------- '■

SESERŲ BYLA DEL BROLIO 
NUŽUDYMO

/ ' ...
KAUNAS.—Prie Žagarės gy

veno Jarų šeima. Jarų turtas 
buvo bendrai valdomas ir tarp 
šeimos narių nebuvo santaikos. 
Pernai vieną vakarą, Jarui iš 
miško parvažiavus, Žagarėje 
pas Nekrošių pro langą jis bu
vo nušautas. Tardymu išaiš
kinta, kad Jarą nužudė tikros 
jo seserys—Zuzana ir Elena. 
Zuzana nušovus, o Elena padė
jus prie to nužudymo prisi
rengti. Šiaulių apyg. teismas. 
Zuzaną Jaraitę nubaudė visą 
amžių< kalėti, o Eleną 15 metų 
sunk. Barbu kalėjimo.

Rūgs. 23 d. Apel. rūmai svars
tė Jaraičių apel. skundus, ir 
Zuzanai bausmę sumažino į 12 
met. sunk, darbų kalėjimo, o 
Eleną visai išteisino.

{Zuzana, paskutinį žodį tar
dama, atsiklaupė kalt, suole ir 
rankas iškėlufs prašė išteisinti.

MARI J AMPOLJ.— Marijam
polės ligoninėje mirė šiomis 
dienomis pil. Venciuvienė iš 
Belaikių kaimo Liudvinavo vai. 
Venciuvienę į ligoninę atvežė 
su sunkiais sužalojimais; jai 
sulaužyta krūtinė, šonkauliai. 
Paaiškėjo, kad šito kaltininkas 
jos tikras vyras, girtas grįžęs 
iš miesto.

Vencius suimtas ir patalpin
tas kalėjime.

“PO
T?TT TTTT?IL1DU JL-Ęj

KASDIEN”

ŽYMIAUSIŲ LIETUVIŲ 
POETŲ MĖGIAMIAU
SIOS EILĖS IR DAINOS.

Skaitykite 
Kasdien -
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Torio

$2.40
2.50
2.75
2.00

3.20
3.20
3.20
2.65
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2.70
2.75

3.85
2.2Q
2.15
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2.35
2.45
1.05
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$4.25
4.50 
5.00 
5.25

5.90 
5.00 
5.00
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6.75
5.25 
4.00 
4.95

7.20
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3.05
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4.16
4.36 
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f PAŠALINA 
i SKAUSMĄ 
k TUOJAUS. 
Raudoną Kryžių

veiklią valdybą, įeina 
čiagimiai lietuviai

Rez. Tel.
Radcliffe 1191

$7.50
7.95 
8.05 
o;5o

10.76
10.75
10.75

8.45
12.50

9.20
8.75 
8;85

13.40

žymus 
dytojas 
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7.70
6.05
5J50

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
; .. Ofisas Rezidencija.

sėkmingai praktikuoja 
publicistas, dantų gy- 
Dr. Petras G. Luomo-

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

s. c. lacHavicz
42-44 EAst 108tfo St. Tek Pullmąfo 1270 arba Canal 2515

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Retu 6515 So. Rockwell St
Telephone: Republic 9728

Čia vėl Įtakingas profesio 
naias Dr. Walter Yovaish.

VALIO
ROCKFORDAS!

Rinktinio derliaus laba 
kas padaro Old Go 
retus labiau-sušvelnintais 
2 eiles cellophane 
laiko visuotoef 
šviežume. >

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

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

ftirurgas 
ikų Ir visų

'and Avė.
Valandos: 2—4, 7—9 vaL vak. Ned* 

liomis ir šventadieniais 10—12 
dienų.

JOS DIRBA
KADA JUS
DIRBAT . . •

Kiti Lietuviai Daktarai.
Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktj 
Ofiso valandos: nuo 2- iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a. m.

Inž. Joseph J. Gura

skaičius 
biznierių, 
Chicagos 
atstovas p. F

juos pa- 
irbtuves

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy B and Midwife
6630 S. Western 
Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
d u odų „ massage 
eleetrie t r e a t- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms pat a r i- 
mai dovanai.

J. F. EUDEIKIS
4605-07 Š. HerinitageAvenue Phones Yards 1741-1742
Brighton i’hrk Skffiitis, 4447 S. Fairf ield, Laf. 0727

Pastebėkit 
ant Plasterio kada pirksit

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS ik CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

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

Bulaw per vieną savaitę įra
šė Draugi j on daugiau nekaip 
trisdešimtį narių. Del stokos 
Vietos Visų įrašytų natrių var
dus šiuo kartu1 negalime pa
skelbti, — bus Vėliau.

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

NATHAN
ĖANTĖB

CHICAGOS LIETUVIŲ 
DRAUGIJOS NARYS

Musų atstovas p. Frank Bu- 
law praeitą šeštadienį grįžo iš 
Rockfordo pilnas 
kupinas kilnių 
Rockfordo lietuvius, 
jis praleido savaitę 
lankė beveik visus 
lietuvius, pas visus 
loniai priimtas ir 
nes į Rockfordo tikslui čia ra
do kuopuikiausią pritarimą. 
P-nas F. Bulovas sako, kad jis 
dar nei viename mieste 
stebėjęs, kad pažangus 
viai mokėtų taip gražiai, 
gingai sugyventi kaip 
Rockforde.

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 Laboratorija:
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

Rez. 6609 SO. ARTĘSIAN AVĖ. 
Tel. Pfospect 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, n a>g.
3156 West 59th St 

TeL Hemlock 5998.

2 ir 3 4 Tonai
Toriai ar VlrS

$ 7.75
8.20*
9.30
9.75

11.00’
11.00
11.00

8.75
12.25

0.45
9.00
0.10

13.65
7.00
6.75
6.50
7,40
7.80
7.06
6.20
6.65

10734 & Michigan TįL Pullman 5703
'; LACHAWIėZ ir 8UNŲS

2814 tVest 23rd Place PhD’nes Canal 2515—Cicero 5927

Tel, Office Weptworth 6330 
Rez, Hyde Park

Dr. Sušauna
Moterų ir vaikų ligų

entuziazmo, 
minčių apie 

Rockforde 
laiko, ap- 
žymesnius 
buvo ma- 

savo kelio-

Taipgi čia apsigyveno jau
nas, gabus farmacistas Anta
nas Jokubka. Reiškia, Rock- 
fordas tikrai turtingas lietu
viais profesionalais, nekalbant 
jau apie lietuvius biznierius ir 
mechanikus, kurių čia taipgi 
apsčiai randasi.

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė. 

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Šei-edoj pagal sutarti.

DR. STRIKOL’IS 
Gydytojas ir Chirurg 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AV 

Ofiso Vai.: Nilo 2 iki 4 ir nuo Oi!
vak. Nedčlioj pagal sutarimu 

OfisO Tel: Boulevard 7820 
Namu TeL: PrOspėct 1930.

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahii
4691 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 16 iki 12 
Rez. Telephbne PLAZA 2409

Už sėkmingą musų atstovo; 
darbą didžiausias kreditas pri
klauso - vienam iš žymiausių; 
Rockfordo lietuyių , darbuotoj ų, 
nrr tai p. \ S tasiui Cį^Ęetraus^; 
kui. Jei rife. p.'St.^J^PSf/auskO’ 
nenuilstamas darbas, įdėtas 
brangus laikas, jo populiaru
mas vietos lietuvių gyvenime, 
tai p. F. Bulaw nors ir našios 
darbo pastangos čia nebūtų 
taip sėkmingai prigijusios. ,P- 
nas F. Bulaw mario, kad p. 
Petrauskas, prigel’bstant ki- 
tieriis veikėj a’ms, Chicagos Lie-

Chicagos Lietuvių Draugija 
nėra politinė organizacija, mes 
nė nebandome Įrodinėti parti
jų gerumus bei blogumus, ra
gindami savo narius balsais 
paremti adv. John T. Zurį kaip 
bendros organizacijos narį, ku
ris su mumis kartu darbuoja
si Chicagos Lietuvių Draugi
joje. Kitą antradienį prisimin
kite savo balsą atiduoti adv. 
John T. Zuriui, kad jis butų 
išrinktas į Municipalio Teismo 
teisėjus.

Rockfordas 
lingu lietuvių 
mi lietuviais 
pats miestas 
švarumu 
ma 
cagos 
turi ganėtinai daug intelektua
lių pajėgų. Čia apsigyveno jau
nas talentingas lietuvis profe
sionalas inž. Joseph J. Gura 
buvęs chicagietis.

pasižymi skait 
jaunimu, pasižy 
profesionalais, ( 

pasižymi 
Rockfordas yra 

lietuvių kolonija po 
Illinois valstijoje,

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington St 
Room 737

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

Kitą antradienį, lapkričio 3 
d,, įvyksta nacionališki, Valsti
jų ir miestų įvairių Valdinin- 
kį rinkimai. AdV.; John T. Zu- 
Tis, hntys Chicagos Lietuvių 
Draugijos, keliasi į Municipa
lio Teismo teisėjus, eina De
mokratų partijos tikietu. Chi- 
cą^os Lietuvių Draugijos na
riams, kurių yra Čhicagoje 
trys tūkstančiai penki šimtai, 
vertėtų savo balsais kitą an
tradienį bendros organizącijos 
narį parehiti.

si’ Rockfordo lietuviai profe
sionalai įsirašė Chicagos Rie
tuvių Drau‘gijon, kad čia butų 
galima įkurti Rockfordo 
tuvių Kultūros Draugiją.. 
čia pažymėtų profesionalų 
įsirašė stambus 
mesnių lietuvių 
tos darbuotojų, 
tuvių Draugijos

Degtinė... Gerkit
KENTUCKY YEARLING

VIENU METU SENUMU.

TAKsai e>ctrA! - -
Tonas

$ 8.00
8.45
9.50

10.00

11.25
11.25
11.25

9.00
13.00
9.70
9.25
9.40'

13.90
7.25
7.00
Q.75
7.65
7.76
8.20
6.30
5.76

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTJ. 
Ttffhift'ė Kėplyčfąfe Visose Miesto Dalyse.

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto Ofisas;

3241 S. HalstedSt. Tel. Calumet 7262
Ofiso va), dienomis nuo 1 iki 5 vai. 

po piet. Vakarais nuo 7 iki 9 
Rezidencija:

3407 Lowe‘ Av''. sTel/ Yards) 2510

Kąlnos gali pasikeisti be įspėjimo 
TUOJ APMOKANT — 
P0CAHONTAS anglys
Mine Ruh, 65ęž Stambios ------------------

Mažos Nut ar Pea ---- ;---------- u--------
• Krosniui ar Pečiui ----------------------

Lump ar Egg-------------------------
COKSAI—KOP^ERS AR S0LVAY 
Pečiaus Koksai---------------------------------

Nut Koksai --------------- ----- ;----- —
Pea Koksai ------ ------------------ r....... .

Petroleum Carbbn Štili Rnn__
Petroleum Carbon Lump. Egg----- ■-.... .
MlMl.KRS OREEK LUMP _________ .
MH.LEKS CREEK, KGG-------- ;—•. 
BT.ACK BANd’ IlUMP .............. ................
KIETOS ANGLYS—ANTHRACITE 
Cheetnut (Pennsylvanla) -___________ _
Indiana Lump .-------------- ----------- - -----
Indiana Egff 6x4 -----  . __ ______
FRANKLVN countv anglys 
Mine Run — Stambios ---------- ;_______

Plautos Nut—8x2 _______ __________
Ejnr ---------------- u--------------------- i___

Lump____________ _____________ _
WILMINGTON Niit 4x2 Valytos 
WLMINGTON Mine Run — Stambios-

DR. G. SERNER
LIETUVtS OPTOlJdETRISTAS 

Tėl. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dienos

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn St.
Kamb. 14Š1-1434—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.

DR. A. J. MANIKAS
PHYSIČIAN-SURGEON 

Office 4070 Archer Avenue 
Tel. Virginia 1116. 

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

Tel. Lafayette 8051 
Valandos: 9—10 ryto, 5—6 p. p. 

Kasdien, išskyrus šeredą. 
Sekmadieni susitarus.

Springfieldo Lietuvių Ktrl- 
-turos Draugija savo skaitlin
gu m tv nariais, iš eilės bus an
tra, — turi ,243 narius. Cicero 
Lietuvių Kultūros Draugija 
užima pirmą vietą, — narių 
turi — 281. Bet Springfieldo 
L. K. D-gija yra turtingesnė 
j attolinu. z

Neabejotina, kad šbringfięj- 
diėčiai triokės kultu'rinį darbą 
tinkamai išvystyti, valdyba ak
tyvi -^->)sUk^Vė^Wti savb pa
reigas sėktoihgaf^'

RED CROSS 
PLASTER

Padarytos Johnson K Johnson, didžiausiu 
pasauly išditbinėtojų chirurgiškų dalykų 

Parduodamos Visose Vaistynčse

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optiometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren- 
giar teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialč atyda atkreipiama j 
mokyklos vaikus.“ Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedčlioj nuo 10 iki 12 v. dieną.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

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

T ,r Ii

Įsikūrė Springfieldo 
LtetUVią Kultūros 

Draugija

Dr. Charles Šegal 
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGG’, ILL. 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 iki 12 vai. rytpr nuo iki 4 
vai. po pietų ir iiuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedėliomis iiuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880.

Sįiajin 18 d. Odd Mlovirš 
svetnlii^Jė įvyko ^rtoąs 
fieldb ’Oėtųyių 
gijos sūsĮrihkitoas. Šttsirinlci- 
mas buvo skaitlingas, ritidtai- 
ka šttširiiiktišių Chicagos Lie
tuvių feMįijoš narių 
gera. Vienbalsiai buvo 
ta steigti Sprihgfiėldo 
vių Ktifttiros Draugiją.

SDsirihkitoe jattoitoo 
vavo gana daug, reikalus nau
jos organizacijos svarstė rito- 
tai. Valdyba išrinkta iŠ šių 
narių:

Petras Bauįtis, 
ninkas,

Juotząa Poderis
btoinkas,

P-nia Jtiiia Linkaitis — 
^ėkretdriris,

Lincas černauskas — sė-’ 
kretortos-i^ininkas,

P-hia Francės Šileikienė
— iždo globėjas,

Edvardas černauskas — 
iždo globėjas,

Juozas Buragas 
šalka.

DR. V. A. ŠIMKUS 
u, GYDYTOJAS IR . CHIRURGAS 
Valandos nuo 2 iki 4 if nuo 7 iki 9 

vai., Nedaliomis nuo 10 iki 12 
3343 South Halsted St. • 

TeL Boulevard 1401

Dabar galima gauti kaimininiam taverae.

MUTUAL LIQUŪR CO.
4707 South HalHted Street 
Viri Telefonai YARDS 0801

Vienintelis distbibutoris

A. MASALSKIS
8307 Litufciiica Avėn-tte Phone Boulevard 4189
.1" r I1 , —w. rr.tiuii'tĮ.Ali'- ■ mUįjĮįt ............................... „ V’   ■■■■■■■,.. ........................... .. ,

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

. .................... , : Ąirtrądienis£ spal, 27, 1936
šiandien p. F. Biilaw iš

vyksta į Kenoshą, jis čia dar
buosis savaitę ar daugiau^ 
kad galėtų įkiirti Kenošha 
Lietuvių Kultrirhš Draugiją.-

V- J- ridikas
3354 So. Ėfalstęd Street , Boulevard 4089

J. F. RADŽIUS
668 West >i8th Štft&t Phone Canal 6174

4 • A ' ■ w ~ 't • . . . i

I. J. Z(MLP
Street Phories Boulevard 5208-841?

Ofiso Tel.
Englewood 7151

DR. G. J. TARULIS
PIRMAS LIETUVIŠKAS 

OSTEOPATHIC PHYSIClAN IR 
OBSTETRICIAN

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

ir nuo 7 iki 9 vaL vakaro.

ADVOKATAI

YRA PAŠALPOS LIGOJE. POMIRTINIŲ IR KULTŪROS DRAUGIJA
DRAUGIJOS OFISAS, 1739 South Halsted Street. Telefonas Canal 0117 — Atdaras ketvergais visą dieną. 

VALDYBA: P. MILLER, finansų selaotprius
J. MICKEVIČIUS, prezidentas ‘ J. DEGUTIS, iždininkas
K. KA1RIS, vice-prhzidentas P. GALŠKJSL trųstisaš
V. MANKOS, sekretorius P. MILAŠEVIČIUS, trustisas.

, - - ■ -- ------------------------------------ - t  . - ■, -L ■•...♦ --------- :..r- - •

DR. MONTVIDAS, Dr-jos Daktaras, K. G U GIS, Dr-jos Advokatas, J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius

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

>i i .........—m——.

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

Cor. of 35th and Halsted Stą.. 
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:30-8:88 

Nedėliomis pagal sutarti.
Itėž. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 

Tel. Kenwood 5107

Ofiso Tel. Dorchester 5194
Rež. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Č

Moteriškų, Vyriškų, Vai 
chroniškų ligą

Ofisas 6850 Stony įsi

WOOD COAL

COALiCOKE
5719 S. KEDZIE. AVENUE 
GUAEANTEĖD COAL.

RECOMMENDED
F0R40YFARS,^OUICKLY

TlRfD- 
REDDfNED

PHONE LAFAYETTE. 5244 
. J BONDED WEIGHT

.į;.;.'

♦ SIA
' ' 1■■■■■. jįjį?



Lietuvių Tautinės 
Kapinės

Motiejus Gregones
Spalio mėn. 21 dieną 

palaidotas Lietuvių Tautiškose 
Kapinėse Gregones, kur mirė 
spalio 18 dieną.

Motiejus Gregonas 
adresu 
Mirė 
žiaus. 
metus.

Paėjo iš Jezno
Vilniaus rėdybos, 
Arčiausias gimines 
šerį Oną Konches. 
tapo palaidotas sesers Mrs> 
Onos Konches lote.

tapo

gyveno 
1239 West 63 Street, 

sulaukęs 51 metų am- 
Amerikoj išgyveno 34

. Kd žirni e ras Mitchell
Kūnas Kazimiero Mitchell 

tapo perkeltas iš pavienių 
duobių į jo brolio Stanley 
Mitchell lotą.

Velionis Kazimieras mirė 
vasario 4 dieną 1934 m.

Town of Lake
•' \ ■ ■'V- :< < t . - •• : .

Kaip sakoma, “pats muša, 
pats rėkia”

miestelio,
Lietuvoj, ša, muša 1 

paliko se-
Velionis

plaukais ir atlapa 
šaukė ji iš namo

Amerikoj išgyveno 
Giminių paliko dvi

Jėva Strumskienė
Spalio 24 dieną Lietuvių Tau

tinėse Kapinėse tapo palaido
ta Jėva Strumskienė, mirusi 
spalio 21 dieną.

Ji mirė sulaukusi 50 metų 
amžiaus.
15 metų.
dukteris, Agniešką Savickienę 
ir Mortą Rusteckienę, ir sūnų 
Antaną Savicką.

Velionė priklausė Keistučio 
Pašalpos Kliubui, kurio pirmi
ninkas p. Jakavičia 
gražią atsisveikinimo 
prie velionės kapo.

pasakė 
kalbą

Radionas 1937

Philco, Zenith, RCA. 
Victor, General 

Electric
Kaip daug smagumo yra 
klausytis programų su nau
ja radio.
Kainos žemos. Didelė nuo
laida ant seno radio.

Jos.RBudrik
INCORPORATED

3417 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 4705

Žymus radioz programas WCFL. 
5 vai. p. p. NedSliomis spansoruo- 
jamas Budriko.

— Gelbėkit, gelbėkit! Mu-
• šaukė moteris 

pusiau išlindusi per langą nuo 
antrų lubų, pageltusiu veidu 
suveltais 
krutinę.
prie 45 ir Laflin gatvių.

Bet gatvėj tuo laiku 
nesimatė, o moteris vėl pasis
lėpė už lango, bet neilgai.

Kelioms minutėms praslin
kus ji paleido tą patį šauks
mą. Šį kartą jau kaimynai 
pradėjo rinktis arčiau 
prie namo. O kadangi mo
teris nesiliovė rėkusi, gi pa
tys {kaimynai nedrįso eiti į 
vidų, tai pakaukė policiją. Rei
kia juk artimui pagelbos ran
ką ištiesti.

Ilgai netrukus pasirodė ir 
policija. Tačiau policija, pa
mačiusi moterį, nei į viršų 
neina, ir jau sukasi važiuoti 
atgal į stotį.

Vienas iš minios klausia: 
kodėl neinate pagelbėti ją?

— O, mes jau seniai ją pa
žįstame. Jos niekas nemuša, 
greičiau ji muša savo vyrą... 
Dalykas yra toks, kad jos 
trys vaikai dirba tolokai nuo 
Ghicagos. Kas mėnuo jie at
siunčia tėvams po $75, o tė
vai, užsifundiję į sveikatą, 
pajunta tiek energijos savy, 
kad ima stumdytis, na, štai 
jums šauksmai “gelbėkit!”

Policija nuovažiuoja savais 
keliais, palikusi moterį šau
kiančią pagelbos.

Weįl, tai matote kaip kar
tais būna malonu turėti ge
rus sūnūs: nors senatvėj jų 
tėvai turi “good time”.

— Raidas.

nieko

Stanley Yuškos gimta
dienio parė.

Bridgeport
Užkerėti grybai

Rodosi keista, kad dvide
šimtam amžiuj randasi tokie 
asmenys, kaip užkerėtojai gry
bų. Tačiau yra faktas, kad 
tokių žiųonių randasi, ir pi
lietis' Tiškus pats įsitikino.

Buvo taip. P-nia Tiškienė 
sako savo vyrui, kurs dirba 
naktimis: “Ryt rytą, kai pa
reisi iš darbo, važiuok gry- 
bauti,\ . '

“Olrait”, atsiliepia Vyras, 
“kad jau taip nori, tai galė
siu važiuoti”.

Ryto metą parėjęs iš darbo 
Tiškius jau randa švogerį be
laukiantį jo. Mat vienu vyru 
negalima perdaug užsitikėti, 
ba jis gali kartais pasigerti ir 
nuvažiuoti kur nereikia. O 
kai su švogeriu, tai vis ge- 
riau, nes švogeris vieną, gal 
dar antrą išmes, gi daugiau 
tai nė pavėlęs jam neįpilsi.

Na, gerai. Švogeris pasiė
mė du bušelius, pats Tiškus 
du maišus. Išyažiavo jiedu, 
pavažiavo reikiamą distanci
ją ir jau grybauja.

Padirbėjo porą valandų, 
jau abu -bušeliai ir abu mai
šai pilni. Susidėjo švogeriai 
grybus į mašiną, įlipo patys 
ir grįžta laimingai namo.

Pakeliui sumanė sustoti už
kąsti. Įėję į saliuną, valgo, 
išsimetė po burnelę., , Saliu* 
ninkas paklausė, kur švoge
riai važiuoja.

žinoma, musų tautiečiai pa
sisakė. Jie dar kiek pabuvo 
viduj. Tuo gi laiku vieni ko- 
stumeriai išėjo, kiti įėjo, kaip 
ir paprastai kad būna biznio 
įstaigoje.

ENGLEWOOD. — Spalių 
23 dieną Stanley Yuška iš ne
žinių susilaukė gražią gimta
dienio parę. Artimesni drau
gai suvažiavo į pp. Yuškų ta
verną ir gražiai laiką pralei
do prie skanios kalakutų va
karienės, kurią p. Marijona 
Yuškienė buvo pagaminusi.

Puota užsitęsė net iki 6 
valandos šeštadienio ryto. Už 
taip (skaitlingą atsilankymą 
į $ią gimtadienio Stanislovo 
puotą pp. Yuškai visiems yra 
labat dėkingi.

— Senas Petras.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Taupykit Pinigus į
Kad Užtikrinti ir Pagerinti 
savo Gyvenimą Ateityje

Kiekvienos ypatos taupomi pinigai ap
drausti per Federal Savings and Loan 
Insurance Corp., VVashington, D. C.

Reikalaudami savo sutaupytus pini- 
, gus visuomet galite atsiimti.

Turtas Virš $1,600,000.00
Už taupomus pinigus išmokėjom 4%.

Duodame paskolas ant pirmų morgičių nuo 5 iki 20 metų.

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

JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas 
HELEN KUCHINSKAS, Raštininkė.

fc================a=========S'

NAUJIENOS, Chicago, III,

Racine turi Photo studiją ir yra 
geras iiaujienietis. . — J.

1 i, ■ '• 1 1 ' : . i

pagalios ir musų tautiečiai 
apleido taverną ir išvažiayo 
namų link. Neužilgo jie pa
siekė ir namus, švogeris su
stojo prie savo namų ir įsi
nešė bušelius į vidų. Tiškus 
parvažiavo pas savuosius. Bet 
jam sustojus štai eina pro 
šalį moteris.

• /. ■ • < "

Nenorėdamas visam svietui 
rodyti ką parsivežė iš miško. 
Tiškus įėjo į nairią, o grybus 
paliko jrnašihoj.
klausia jį: “O kur grybai?’’

“Mašinoj”, sako

Dabar Greitai 
Nuramina Neuritis 

Skausmus
. ________ ■

o grybus
Moteris

vyras, 
“žmonėms nenorėjau rodyti”.

Neužilgo išeina abudu ( su 
moterių ■ grybus įsinešti vidun.) 
Viduj atriša maišus, ir Tiš
kus kuone nuvirto ant grin
džių.

Maišuose vietoj grybų vien 
šaparai!

P-nia Tiškienė sako pa
mokslą vyrui
gumą, o jis abejoja, ar kar
tais grybai nebuvo užkerėti. 
Ir, kaip matote, pamatas abe’ 
joti y^a labai rimtas.

Kaįbant apie oro tyanspor- 
taciją, tenka pas.akyti, kad ji 
yra greita ir paranki. Ta
čiau ir traukiniai nedaug pa
silieka nuo orlaivių, štai, pa
vyzdys iš kelionės ristiko Dan 
Blozio: praėjusį antradienį 
jis valgė pietus Ghicagoj, o 8 
valandą ritosi Clevelande; 
ketvirtadieny vakarienę turė
jo Chicagoj, oo 8 valandą rito
si Racine, Wis., ir čia susipa
žino su senu savo tėvo drau
gu J. Mason,.kurs pirmiau yra 
buvęs chicagietis, o dabar

Bayer Tabletės 
Tirpsta veik Urnai < 
Tikro BAYER ASPI- & 
RIN tablete ištirpsta 
per 2 sekundes ir pra- p 
deda veikt,. Įdėjus Bay- m 
er Aspirin tabletę į lt 
stiklinę vandens ir kai || 
ji tik spėja pasiekti || 
dugną ji,tųčj ištirps- | 
ta. Kas atsitiks stik- I 
linėje.. ..atsit i k s ir | 
jūsų skilvyj.

Labai Skubiai Pagelbai Pirkit 
apie nęatsar- Tikrą Bayer Aspirin

Kada jus kankina neuritis skausmai, 
jus tada ieškote skubios pagelbos.

Tikro Bayer Aspirin tabletė duo
da greitą pagelbą dėlto, kad ji iš
tirpsta veik urnai, vos spėjus sudrė
kti (žiūrėk paveikslą viršuj).

Iš to seka—kad jus paimate tikro 
Bayer Aspirin tabletę ji /pra
deda tirpti vos tik spėjus nuryti. 
Tokiu budu ji yra pasiruošusi veikti 
urnai . . . galvos, neuralgijos ir ne
uritis skausmai palengvėja tuojau.

t

Štai delko milijonai niekad ne
klausią aspirino tik apsirino vardu, 
bet visuomet sako “BAYER 
ASPIRIN” ir stengisi ji gauti.

Pamėginkit. Jus tikrai pasakysit, 
kad tai stebėtinas daiktas..

UŽTU“Iv* ZINA
2 pilni 
tuzinai
Tikrumoje 
1c Tablete.

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse . IEŠKOKIT BAYER KRYŽIAUS

v

A {f j

DIDIS DALYKAS
— gerkles apsauga-

Jūs galit uisirėkti iki užkimimui - 
bet jūs nenusirūkysit iki uikimimuil 
Nes Luckies, lengvas uislrūkymas 

vra "Toasted." Tai yra jūsų apsau-

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

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

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

27 East Monroe Street
Telefonas CENTRAL 4615

GERKIT TIK GERA ALUI

SOUTH SIDE BREWING COMPANY

2415 West 64th Street
Biznio Telefonas BOULEVARD 7179

Visi geria ir mėgsta aMBROSIA 
ALŲ nes jie žino, kad tas alus yra 
padarytas iš geriausios rųšies pro
duktų.
Urmo (Wholesale) kainomis pri 
statoA į alines ir kitas įstaigas. Vi1 
suomet ; kreipkitės pas NORKŲ 
kur gausite greitą ir teisingą patar
navimą.

Res. HEMLOCK 6240

lSE ; . Night and Morning
^nUBlNE Promotė a Clean, Healthy Condition,

|| Dėl Akiu suerzintų nuo Saules, Vėjo, 
fe arba Dulkių, vartokite keletą lašų Mu- 

rine. Jis Atgaivins, Suramins,Pasmagins.

Sale for Infant or Adūlt. At all Druggists.
B5'ritefor Free Eye Boolt Murinę Company, Dept. H. S., Chicago -

-Tai Lengvas Užsirūkymas!
y.' • ... '

Jūsų Gerklė Pasilieka
■ c

Švari Veikimui I
Rūkykit Luckies vieną po kitam, ir jūsų gerklė 
pasilieka švari, jūsų balsas pasilieka aiškus. Nes 
Luckies yra lengvas užsirūkymas! Tai tiktai 
Luckies, ka duoda jūsų gerklei apsaugą, kurią sutei
kia “Toasting.” Taigi lai būna jūsų pasirinkimu 
lengvas užsirūkymas ir tada rūkykit vieną po kitam 
ir jie vis dar bus gero skonio — ir jūsų burna 
turės švarų skonį. Nes Luckies yra lengvas užsi
rūkymas — pagamintas iš rinktinių vidurinių lapų 
. . . aukščiausiai apkainuotų lapų • . . iš tabako 
“Derliaus Grietinės”!

★ ★ VĖLIAUSIOS NAUJIENOS! **
Vienoj Savaitėj 25 Laimėtojai Užmiršta 

Pasirašyti Savo Pavardes
Daug žmonių skubėdami prisiųsti 
savo įstojimo blankas į Jūsų Lucky 
Strike “Sweep8taltes” užmiršo pa
sirašyti savo pavardes. Tik vienoj 
savaitėj 25 laimėtojai negavo savo 
dovanų, kadangi mes nežinojom 
kam jas pasiųsti.

Ar jūs jau įstojo!? Ar laimėjot 
savo skoningus Lucky Strike* ? Ant 
radio transliuojama mucika. Atsi
suki! radio ant “Your Hit Parade** 
— trečiadienio ir šeštadienio vaka
rais. Klausykit, spręskit ir paly
ginkit melodijas — tuomet paban
dykit Jūsų Lucky Strike MSweep- 
stakes.** Ir nepamirškit pasirašyti 
savo pavardę.

Ir jeigu dar nerūkote Luckies, 
nusipirkit pakelį šiandien. Gal tuo 
ką nors netenkat.

f-lengvas už s i r ūky mas
IŠ TURTINGO. BRANDAUS-K0NO TABAKO-"irS TOASTED"
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Senosios partijos įra
Kasdien spaudoje pasirodo vardai stambių demo

kratų partijos šulų, kurie pasisako už republikonų kan
didatą Landoną. Du buvusieji demokratų kandidatai j 
prezidentus, Alfred E. Smith ir John W. Davis; buvęs 
Massachugetts gubernatorius Joseph B. Ely; buv. sena
torius Rėed fe daug kitų demokratų Vadų jau yra per
simetę į republikonų pusę. Iš kitos pusės, visa eilė re
publikonų — Aenatorius Norris, senatorius LaFollette 
it k. — remia Rooseveltą. Republikonas šen. Borah lai
kosi “iiėitraliai”, bet yra linkęs daugiau i Roosevelto, 
begu į Laudolib pusę.

Taigi matome, kad senosios partijos Amerikoje įra. 
Prie ko šis irimas prives, šiandie dar sunku atspėti.! Se
nosios partijos, gal būt, visiškai neišnyks, bet jos persi
grupuos ir po jų senais vardais bus jau kitoks turinys.

Reikia čia pastebėti, kad aiškus irimo ženklai reiš
kiasi ir socialistų partijoje. Skilimai joje prasidėjo neil
gai trukus po pasaulio karo. Du kartu nuo jos atskilo 
kairysis sparnas, kuris susiorganizavo į komunistų par
tiją. šiemet nuo socialistų atskilo vadinami dešinieji 
(“senoji gvardija”), kurie kartu su radikalų vadovau
jamomis unijomis įsteigė Amerikos Darbo Partiją.

Pas komunistus skilimų buvo dar daugiau, nors jų 
partija nėra išgyvenusį nė pusę tiek laiko, kiek socialis
tai. Šiuo laiku komunistai giriasi, kad . pas juos “viskas 
tvarkoje”, bet matyt, kąstai tik iš „paviršiaus, ,&iyQ. sie
loje komunistų vadai jaučia, kad ateitis jų partijai pras
ta. Jie nuolatos kalba apie FĮarmerių-DAfbininkų parti
jos reikalingumą, į kurią jie su džiaugsmu įstos, jeigu 
tik bus priimti.

fronto”. Bet premjeras Blum padarė viešą pareiškimą, 
kad jeigu sugrius dabartinis partijų blokas, kuris palai
ko valdžią) tai jisai tuo jaus rezignuos arba paleis par
lamentą ir paskelbs naujus rinkinius. /

Radikalų vadai) -hėnorėdami, kad dabar kiltiį val
džios krizis, nutarė iš ^liaudies fronto” nesitraukti, tlž 
tęsinią kooperaviiho šu kairiomis partijomis kalbėjo 
kongrese Herriot, Daladier ir Chautemps, ir * jų argu
mentai padarė tokį didelį įspūdį į delegatus, kad jie vi
si balsavo už “liaudies fronto” rėmimą. Jie taip pat 
vienbalsiai pasisakė už nesikišimų politiką link Ispani- 
Jos*

Tačiau, kada mes kalbame apie politines partijas, 
tai neprivalome užmiršti tų visuomenės sluoksnių, ku
rias tos partijos reprezentuoja. Francuzijos socialistų 
radikalų partija yra smulkiosios ir vidurinės buržuazi
jos partija. TAs faktas, kad radikalai eina ranka už 
rankos su kairiomis partijomis, reiškia, kad FtaKtUži- 
joje dauguma būtžUazijos yra priešinga fašizmui. Jeigu 
ji butų palinkusi į fašizmą (kaip Italijos arba Vokieti
jos buržuazija), tai nei socialistų susitarimas su komu
nistais nebūtų išgelbėjęs Francuzijos demokratijos.

Reikia neužmiršti, kad Francuzijos radikalai yra 
labai stipri partija. Tiesa, atstovų bute socialistai jau 
yra už juos stipresni — ir dėl to valdžios priešakyje 
stovi dabar socialistų Vadas Blum; bet senatą kontro
liuoja radikalui. Taigi yra klaida manyti, kad Francu- 
zijoje socialistai gali bręsti krašto Reikalus, kaip tinka
mi. Jeigu radikalai nutartų socialistams priešintis, tai 
jie labai lengvai galėtų valdžią nuversti, balsuodami 
prieš ją senate.

Šitas aplinkybes teikia turėti galvojo ir kada mes 
kalbame apie Francuzijos politiką link Ispanijos. Socia
listai galėtų nutarti nesilaikyti “neitraliteto” ir atvirai 
eiti į pagelbą Ispanijos respublikai. Bet tai butų parti
jos, o ne valdžios politika, nes radikalai atsisakytų ją 
remti. Tuomet “liaudies frontas” suirtų ir dabartinė 
valdžia griūtų. O kokia valdžia susidarytų jos vietoje, 
niekas šiandie negali pasakyti. Gal būt, susidarytų iš 
dešiniųjų partijų, simpatizuojančių fašistams.

tokiu budu Francuzijos sočialistų nutarimas — žūt 
būt, eiti į pagelbą Ispanijos respublikai. — galėtų turėti 
tą pasėką, kad Ispanijos fašistai susilauktų talkininkų 
pačioje Francuzijos valdžioje.

Apžvalga
KAIP HITLERIS7 “S'U'MA 

ŽINO” NEDARBĄ

Ar bus karas?
Rusijos valdžiai pasisakius, už atsimetimą nuo tarp

tautinės nesikišimo komisijos, visa Europa susirūpino, 
kad i Ispanijos pilietinio karo sukurį gali būti įtrauk
tos ir kitos šalys. Manoma, kad pirmiausia gali susikirs
ti Rusija su Italija.

Jau eina gandai, kad kelios dešimtys rusų preky
bos laivų plaukia į Ispaniją, gabendami ginklus, amu
niciją ir lėktuvus. Jeigu tai tiėsa, tai yra pavojus, kad 
Italija gali tuos laivus sūstabdyti viduryje juros arba 
prie kurio noPš Ispanijos uosto. Toks žinksnis iš Italijos 
pusės sudarytų “karo priežastį” (casum belli).

Jeigu tarp šių dviejų šalių kiltų karas, tai Vokieti
ja, be abejonės, eitų ’Mušsoliniui į talką. Italai ir vokie
čiai galėtų pulti rusus tiktai vandenyse. Rusijos karo 
laivynas yta silpnas, todėl italai ir vokiečiai galėtų 
lengvai rusus iš jurų išvyti ir neleisti jiems sUšisi'ekti 
su Ispaniją, šitokiame atsitikime Rusijos pasiryžhnas 
padėti Ispanijos respublikai nueitų niekais.

Rusija galėtų pasiekti savo tikslą> nepaisydama 
Mussolinio ir Hitlerio grasinimų, tiktai tame atsitikime, 
jeigu jai padėtų Britaniją ir Francuzija arba bent vie
na iš jų. Bet ar anglai ir franeuzai norės kištis? Iki šiol 
jų nusistatymas buvo — vengti karo kad ir čia dar taip, 
šito nusistatymo vaisius tai — “garsioji” nesikišimo 
sutartis, kuri taip kenkia Ispanijos respublikai.

Kebliausia, žinoma, yra padėtis francužų. Anglija 
jiems pasakė, kad ji dėl Ispanijos neis į karą. Bet vieni 
franeuzai kariauti kartu prieš Italiją ir Vokietiją bijo^ 
Rusija negali jiems atsiųsti pagelbos, nes ji per toli nuo 
Francužijbs. Taigi vargiai galima tikėtis, kad francu-. 
zai paremtų Rusiją, jeigu Italija ir Vokietija užpultų 
jos laivus.

Kilus konfliktui tarpe Rusijos ir fašistiškų valsty
bių, Londonas ir Paryžius Veikiausia dėtų visas pastan
gas jį “lokalizuoti”, t. y. kad į jį nebūtų įvelta daugiau 
šalių. Bet ar tai jiems pavyktų, tai kitas klausimas.

Prancūzijos radikalai už “liaudies frontą”
Prancūzijos vadinamų socialistų radikalų (libera

lų) kongresas Vienbalsiai pasilakė už prėmjėro Blumo 
ir “liaudies fronto” rėmimą. Kongrese buvo daug balsų, 
reikaiavisių, ka8 komunistai Butų pasalinti iŠ ^iaudieš

Antradienis, špat. 21?, 1936 
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ria provincijoj ė, suimta apie .daugiau atstovų, negu visos 
300 darbininkų amunicijos buržh'AzinėS'partijos sudėtos į 

daiktą, jie sudarė bloką sū uki- 
hlhfcų partiją. Naujame ininis- 
terių kabinete sdėialdėmokra- 
thi turi 7 vfėtas ir fhhūsteno 

o ūkininkų 
kėturias vietas. .

na

dirbtuvėje ir uždaryta kalė
jime už tai, kad jie reiškė 
savo simpatijas Ispanijos 
respublikos kovotojams.”

DARBININKŲ IR ŪKININKŲ 
SUSITARIMAS ŠVEDIJOJE

ii- ;! „ '' '

Nežiūrint to, kad Švedijos 
socialdemokratai laimėjo parla
mento rinkimus ir dabar turi

pirmininko Vietų, 
partija

šito sušitArimo tikslas yra 
įsteigti darbininkų ir ūkininkų 
vienybę Švedijoje, kad fašistai 
neturėtų progos kurstyti vals
tiečius prieš Valdžių.
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Suvalkiečių byla Ka 
riuomenes teisme

SIA AI.KIECH BYLOJ PRASIDĖJO 
ŠALIŲ GINČAI

Prokuroro reikalaujama aukščiausia bausmė — 
8 metų sunkiųjų darbų kalėjimo. —/Sleževičius 

ir Purčnienė prašo išteisinti.

Vienas šio judėjimo inicia
torių buvo Petras Sakalauskas. 
Jis šaukdavo slaptus susirin
kimus, siūle, be kitų priemo
nių, nemokėti mokesčių. Teis
me jis jau sušvelnintai kalbė
jo: “esą, jei taip bus, tai mes 
negalėsime mokėti mokesčių”. 
Jo prakalbos visos vienodo 
kurpaliais. Bet kada liečiami 
mokesčiai, tai mokėjimas val
stybė!, valdžiai, būtinas.

JO prakalbos ir slapti susi
rinkimai Užkrėtė ir kitus as
menim, todėl Sakalausko veiki
mų tenka pratęsti: nors jis 
negamino atsišaukimų ir ne
buvo šaltupy ir Veiveriuose, 
tai vis dėlto atsakomybė, jei 
ir ne iš Baudž. įst., bet netie
sioginė, tenka jam — ir net

Hitleris labai giriasi tuo, kad 
jisai žymiai sumažinęs nedarbą, 
Vokieti jo jė. Bet Tarptautinis; 
Darbo Biūras, kūri yra įstėi^u- 
si Tautų Sąjunga, šitą nacių 
pasigyrimą ištyrė ir surado, 
kad bedarbių skaičius Vokieti
joje tapo sumažintas šitokio
mis priemonėmis:

1) Milžiniškai padidėjus amu
nicijos gamybai, dalis bedarbių 
gavo darbą karo industrijoje) ir 
kitose su .ta indūstfija surišto
se pramonėse;

2) Darbo paskirstymų tarpe 
didesnio. darbininkų skaičiaus 
su mažesnėmis algomis;

g) Įvedus dvejų metų priva
lomą karo tarnybą;

4) PašAlinus moteris iš dirb
tuvių ir kitų įmonių ;

5) Įsteigus darbo stovyklas, 
kuriose Vokieti jos jaunimas 
turi atlikti “darbo prievolę” 
per tam tikrą laiką;

6) Valdžia privertė emigruo
ti 60,000 žydų ir tūkstančius 
fašizmo priešų.

Laikraščiai komunistams “duo
da kreditą” dažnąj nūt už tai, 
ko jie visai nedaro ir nenori,, 
kad spauda jūM-' už tai girtų. 
Pavyzdžiui, ŪabaVtinėjė Aūrėri- 
koš rifikimų kafnpanijdjė laik- 
rašriai nuolatos skelbia, kad: 
komunistai remia ĖodgėViėltĄ 
ir jiė priduria, ,kad taip elgtis 
komunistams liepusi pati Mask
va. Komunistai dėl šitos “rekla
mos” pyksta ir protėstūojA 
prieš ją, o betgi Amerikos spau
da vis nesiliauja api'ė tai rasiu-> 
si-. •>

Panašiai yra ir sū Ispanijos 
reikalu. Ispanijos fašistai ir jĄ 
pritarėjai kitose šalyse nuola
tos tvirtina, kad Ispanijos Val
džia esanti “koiUuŪis'tiKka”, 
kAd tos valdžios gynėjai fešą: 
“koinūnistAi”. O kohtt-neVbii'u- 
cinė Portugalijos valdžia dabar 
pareiškė, kad visa Ispanijoj 
žmonių koVa prieš fašistiškus 
sūkilėliūs esanti vedama “sūliA 
Maskvos irisWūkčijomis’\

Ąr tM Ū'ė faktAi?
Taigi jūokingA yra Ū'ė taįy ką 

pAsakė “Naūjieh,os?\ bet tai, 
ka’d “Vilnis” h'eiino, kas deda
si pasaulyje.

MASINIAI ARĖŠTAI 
ffAfeiMrtB

VIS IŠKRAIPO
foU-

L. Pruseika sako, kad “Nau
jienos” rašiusios, jogei “Sovie
tai įtik rekMmuojasi, teikdami 
pagelbą Ispanijai”. Bet “Nau- 
jienos” taip nerašė. Jos rašė, 
kad sovietų valdžia daugiau 
reklamuojasi savo pagelbos tei
kimu Ispanijai, negu kiti, ku
rie irgi teikia pAgėlbą,

Be to, “Vilnis” mano, kad 
tai “juokas” sakyti, jugėi kapi
talistinių laikraščių ar žinių 
ageūtijų korespondentai dau
giau praneša apie tai, ką daro 
arba kalba bolševikiška Mask
va, negu socialistinės phsaulid 
organizacijos; Girifi, ■■

“Nedaug kam jau žinūma, 
kad tie šaltiniai dažniau ge
rus davinius Apie SSĖŠ hu- 
w ■ i siunti 
Bet čia eina dalykas ne apie 

getuntą, o apie sensaeinguiną.

Amerikos darbininkų fon
das Europos darbininkams pa
dėti (Labor Ghest) savo biūl’e- 
tene paduoda žinių, gautą Am
sterdame, tarptautiniame pro
fesinių šąjtmgų centre, apie 
mAMniŪs areštus Italijoje, ži
nioje skaitome:

“Nuo to laiko, kai prasi
dėjo Mussolinįo avantiūra 
Etiopijoje, Italijos , slaptoji 
policija — OVRA - 
liauja dariusį i" , _
areštus beveik visuose itali- 
jos miestuose. Vien tik Mi
lane, Turine, Genuoje, Vene
cijoje ir UvOVft’e buvo suim
ta šimtai darbininkų, prie- 

į šįngų fašistams. į Italų spąu- 
1 įsakyta apie s ; tuos

Areštus ftieko netašyti, bet 
fašistų priešų suėmimai pa
siekė tokio dydžio, ka'd h'ėt 
oficialinė italą žinių agentū
ra nebegali jų užtylėti. Ma-' 
žame miestelyje Terni, Urnm

(Tęsinys)
Spalių 5 d. posėdžio pirmo

ji dalis skiriama tardymo pa
pildymui. Po to turi sekti lauk
tieji šalių ginčai, kuriuos, 
jau pradėjo savo kalba proku< 
roras.

Prieš posėdį vienas kitas ad
vokatas pasikalba sū savo gi-į 
namuisiais.

Teismo pirmininkas klausia 
šalių, kuriais dokumentais jos 
remsis. Čia ir prokuroras ir 
kaltinamųjų gynėjai nubodo į 
ištisą eilę dokumentų. Tarp į 
prokuroro ir gynėjų kyla ėilė 
prieštaravimų.

Adv. Purėnienė prtašo ne
skelbti polič. Mockaus rapor- j 
to, nes jis pašakojo žodžiu, čia? 
pat teisme buvo klausinėj amas į 
ir jo parodymai yra pas tar-; 
dytoją. Adv. Šmulkštys taip; 
pat iškelia prįeštaravimų.

- Taisyti; j taip; pastebi
adv. Tumėnas, — ką liudyto
jų pasakyta, dabar, kai jau tų 
iiŪ'Ąy^ojĄ čią nėra,— nepatogu.

RrOkuVoVaš atsako, kad pa
reigūno policininko raportas 
tiek, kiek konstatuoja laiką ir 
vietą, kaip dokumentas turi 
reikšmės, juo ir prokuratūra 
“Savo padėties netaiso”, bet tik 
kdūstatuoja faktą. Į tai adv. 
Tumėnas pastebi, kad jei tuo 
dokumentu tik faktas kon
statuojamas, tAi to nori ir gy
nėjai; bet j4ei tai pareigūno 
prariešimAš, kūr iš viso jo tu
rinio rėikiA daryti išvadą ir 
remtis sprendime — tai tada 
jaū* kas kitA. Nes, pagaliau, 
it čia tėisfti'0 tardytojas juk 
perėigųhAs ir Ai, ir jo parody
mai yra.

Besitęsiant ginčui dėl rėmi
mąsi dokumentų adv. Sleževi- 
či'ūs čia pat teisme sutinka 
giū’ti ir ŠricAIAuską.

Po pertraukos teismas skel
bia šAVd nūtArimą leisti rem
tis, prokuroro prašymu doku- 
įnėhtAiA, kiėk liečia literatūros 
išpiA®iiūą, ir taip pat gyny
bos prašytais kai kuriais do- 
kūmehtais ėtč.

To to, kai teismas davė gy
nėjams susipažinti su sudau<- 
žyto aūtobūso apžiūrėjimo ak
tu, teismo pirinin. kreipėsi:

— Teisiamasis Rutkauskas, 
At šita mašinėlė buvo rašyti 
Atsišaukimai^

vo įvairių sųinanymų būklei 
paderinti, ir jp skaičiuje ir 
negalimų patenkinti.

Pereitų metų vasarą dėl tų 
sunkumų kilo ryškesnis nepa
sitenkinimas. Buvo kilusi min
tis paskelbti streiką: ūkinin
kai hi'ėko nėvežtų — pieno, be
konų ir t. t. Vėliaū tie slapti 
Susirinkimai išsiplėtė. Suvalki
joj pasireiškė atsišaukimai su 
tam tikrais reikalavimais ir 
kūr Stoma nemokėti mokesčių. 
Byloj ėšahčiam atsišaukime 
skelbiamas mėnesio (20. VIII 
— 20. IX) streikas ir jame 
griežčiai? pasisakoma prieš vy- 
riAusybę; ūkininkai atsisako 
temti Vyriausybę ekonominiai 
ir politiniai”, It toji atsišau
kimo mintis būVO radusi pri
tarimo.

Bet kadangi tai trukdo nu
statytą tvarką ir ardo ekono
minę apyvartą, tai vyriausybė 
negalėjo to leisti. Ir patenkin
ti reikalavimus taip pat nebu
vo galima.

Streikas gi išsiliejo net p 
ekscesus — šaltupio slėny, ši-| 
lavote, Veiveriuose. Tai baigia
mieji įvykiai. Ir tų įvykių sche
ma: iš karto pavieniui, pas
kui — Orgaūizacija, ir paga
liau — masiniai pasireiškimai.

M visi kaltinamieji nėra su
jungti Baudž. • ŠtAt. tuo pat 
str., tai atsakomybė vis tiek 
tūri tekti nė tik aktyviems 
dalyviams, bet ir kurstyto
jams.

Paminėti vykiai — pasėka 
ankstyvesnio pasiruošimo, ir į 
juos galima įvairiai žiūrėti.

Tie Sambūriai vyko dėl eko
nominių santykių paliestų jau
smą ir buvo liečiama vyriau
sybė, kd neturėjo būti. Visi, 
kurie dalyvavo sambūriuose, 
turėjo suprasti, kad kol yra 
valdžia ir jos tvarką saugoj au
tieji organai, tol tokiais išsi
šokimais nieko nepadarysi. Ta
čiau tūtose įvykiuose revoliuci
nės mintie^ nebuvo, nors jie 
ir išsiliejo padegimais, grąsini- 
mais, šaudymais.

Bylai yra įvairių sunkumų, 
bet vis dėlto tiesą galima ra
sti.

sioginė, tenka jam - 
už vėlyvesnes aukas.

Dėl kitų — padėtis aiški: 
Rutkauskas, Varkala, Andrius 
ir Pranas Stravinskai ir kiti 
kaltinami atsišaukimais, ir dėl 
to jokių abejonių nėra: ir liu
dininkų parodymais ir kaltina
mųjų prisipažinimais įrodyta.

Sakalausko raginimų pasė
koje buvo nutarta sušaukti at
stovų pasitarimą. Jis buvo pas 
Gustaitį 4. Vili. 35. Varkala 
parašė atsišaukimo projektą, 
kuris buvo pas Gustaitį ap
svarstytas ir priimtas. Jo bu
vo pagaminta apie 4000 egzem
pliorių. Atsišaukimo kaltina
masis punktas —. “nemokėti 
mokesčių”. Pr. Stravinskas, 
matyti, pakalbintas Andriaus 
Stravinsko, atsišaukimus pla
tino.

TAip pat įrodyta, kad Vihc. 
Bajoras ir A. Arnavičius pla
tino atsišaukimus, nes buvo 
pagauti. Jie dirbo sąmoningai.

— Atsižvelgiant bylos ap-
iihkybių, — tęsia prokuroras, 
— mabyčiAti atsakomybę taip 
paskirstyti: svarbiausias čia P. 
SAkateūškas (ragino ir kur
stė) ?— ir j’am teisinga būtų 
5 m^tai sunkiųjų darbų kalė- , 
jitto. - .... .

Po 3 mt. s. d. k. =- RūtkAu- 
Skūi, K. Varkalai ir Andr. Stra- 
vinskui, o prisipažinusiam Pra
nui Stravinskui — 2 mt. s. d.

(Bus daugiau)

Iš Lietuvos jau atėjo 
KULTŪRA No. 8-9
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 Capek. ■
Apie Kritikų—J. Radžvilas.
Petro Cvirkos “žemė Maitin

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

J. Jurginas.
Vėjavaikio pavasaris—S. Le- 

vy.
Tarpinė lytis—A. Sliusarion.
GALIMA GAUTI NAUJIE

NOSE — Kainuoja tiktai 45 
centai.

liauja dariusi skaitlingūs

į -i iš itūr buvai paėmęs ?
; — Iš klebohb.

Bėt Vėliaū buvo pastebėta, 
kad klebonas nežinojęs, kad 
mašihėlė būvūsi paimta.

i iiat po kelių klausimų teis
imas nubarė tardymą baigti ir 
pradėti Šalių gįnčuš. s

Prieš pht 13 vai.
pradeda kalbėti prokuroras:
— Prieš kelis metus Lietu

voj, kaip ir kitur, pasireiškė 
krizis. Paskutiniais krizės me
tais susidarė sunkumų, gal 
daugiausia ūkininkams, ir dėl
to kilo vos pastebimas tylus 
nepasitenkinimas, kuris vėliau 
perėjo į aktyvų veikimą. Iš 

’ūklftmv kūri‘e skundėsi^ bu<-

Po Eilute Kasdien
(Iškirpkit šiės teilės ir pasidėkit atminimui. Ilgainiui sudarysit 

gražų eilių rinkinį).

BURTAI *
Tūpi Šarka ant tvoros,
Nenustabdo ‘uodegos, 
Riečia, kraipo mandagiai; 
Po dvarus visur lakioji, 

. Tai atsp6k-gi man, margoji! 
Kokio vėjo bus piršliai?

Uodegytę pakraipyk, 
Visą tiėSą pasakyk, 
Iš rytu? ar vakaru? 
Ve j kairę! Ten Batūras;
Fi. ne ponas! juodas būras!... 

. Bet daug turi piningų.
Oi, šarkyte, tu kvaili, 
Kam j deriny suki? 
Tas be grašio, nors gražus! 
O J vakarus, matuoji, 
Uodegytės ar, ne moj 
Ar nutt niylittfo nebus i

i? /iii., 

-—Maironis. *
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Už Ką Lietuviai Bakuos
Į Prezidentus "Nau1

“Pirmyn” choras 
rengia* “Sunkių Lai

kų” vakarėlį

M
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pds Dr. S
Ateinantį sekmadienį prisimins 

tamsiuosius depresijos metus

PRIDUOTA iš vakarėlių 
ir susirinkimų .......... 73 19 8 8 — — —

šiandien — pas pp. J. By 
anškūs.

Antradienį—pas pp. J. Rak 
ščius, 1900 So. Halsted St.

Trečiddiėūį įfij Jflėtų 
j ienų”;

•Ęiętvirtadienį -
Bfcžį;

ferillctūdiėliį — pris J. 
Mričkėvičiūs; •

Šėiiridiėūį — pas Dr. ir 
p-ją JŪGžŪičiūs.

Še?knrtridiėnį įio piėtų pp. 
Krilvūičiūi išvažiūoja . Wdsh- 
ingtbną.

Vakar pirmas ^4e-
Viso ............................. 142 29 8 10 — — —
Buvo paskelbia ....... 1603 119 37 38 U 3 1

VISO ........    1745 148 45 48 11 3 1

Visa Chicaga Sako 
‘Sudiev’ Kalvaičiams
Vakar Lietuvos konsulą ir žmoną pagerbė 

Chicagos diplomatinis korpusas '

Vūkar rytį , (jhicrigos ribose 
pŪširOdė piririašis žiėiiiūš snie
gas. Smarkiam šiaurės vėjui 
pučiant sniegas krito mažais 
baltais rutuliukais, nubaltinda
mas vietomis stogus, kiemus ir 
automobilių viršus.

Oro biuras pranašauja, kad 
šiandien, o gal ir rytoj, tempe
ratūra nupulsiantj iki 33 laips
nių. tai yra temperatūra, ku
rioje vanduo pradeda šalti.

Diplomatinis korpusas Chir 
cagoje vakar atsisveikino su 
išvažiuojančiu Lietuvos kon
sulu Chicagoje, p. Antanu 
Kalvaičiu. Svetimų šalių kon
sulai surengė jam ir p-niai 
A. Kalvai+ienei išleistuvių puo
tų, puošniam Chicago Swe- 
dish Club, adresu 1258 No. 
La Šalie Street.

Puotos surengimu pūsirūpį 
no Diplomatinio Korpuso vir
šininkas, “dean’\ Dr. Reimund 
Baumann, Danijos konsulas 
organizacijos vardu jis pasa
kė atsisveikinimo kalbų. Jis 
apgailestavo, kad visų myli
mas ir gerbiamas A. Kalvai
tis, nuoširdus žmogus, geras 
draugas ir linksmo. būdo ko
lega, apleidžia Chicago, ku
rioj atstovavo Lietuvą per a- 
tuonis metus. Susirinkusių 
vardu jis palinkėjo 'jam ge
riausio pasisekimo ateityje ir 
laimės tolimesnėj diplomati
nėje tarnyboje.

Taipgi kalbėjo Anglijos ge
neralinis konsulas, Lewis Ber- 
nays ir Japonijos konsulas, 
Sadao Iguchi. Pirmasis gra
žioj kalboj palinkėjo A. Kal
vaičiui Lietuvą atstovauti 
Londone.

A. Kalvaitis padėkojo sve
čiams — kolegoms iš gilu
mos širdies.

Jis buvo sujaudintas drau
giškumo ir pagarbos, kurią 
diplomatinis korpusas jam 
pareiškė, surengdamas tų pui
kią puotą.

Jo žmonai, p. A. Kaivaitie- 
nei Dr. Baūmaūn prisegė bal
tų gėlių pluoštą. Ant stalų 
margavo Lietuvos trispalvė, 
sudaryta iš geltonų ir raudo
nų jurginų ir žalių lapų.

“Sudiev 'Geradūritri’ ”
Atėjus laikui skirtis sū Chi

caga, pp. Kalvaičiai gauna 
patirti, kad jie turi daug 
draugų. Tie draugai juos auk
štai įvertina. Nepraeina die
na, kad į konsulatą, 100 Bel- 
levue Place, neateitų koks se
nelis ar senelė atsisveikinti, 
ir palinkėti “savo draūgūi ir 
prieteliui” laimingos kelionės 
ir daug laimės. Su ašaromis

akyse jie skyriasi su savo 
“geradario.”

Atsisveikinti su pp. Kalvai
čiais sujudo ir Chicagos orga
nizuotoji lietuvija.

Moterį Ėliubas
šeštadienį vakare “sudiev” 

jiems pasakė Ghicūgos Lietu
vių Moterų Kliūbris. Savo me
tiniuose šokiuose, Del Prado 
viešbutyje, tasai kliūbas su
rengė atsisveikinimo progra* 
mėlį. Jį vedė ihužikas Kazys 
Steponavičius. Po “grandmar- 
šo”, kuriam vadovėvO p. kal
vaitis, jo žmonai buvo įteik
tas didžiulis raudoną gėlių 
bukietas.

Kliubo Vardu kalbėjo pir
mininkė, p. M. Kirienė. Kiti 
kalbėtojai buvo, pp. Mackevi
čius, VVoidat, Dr. Draugelis, 
adv. Vasūliė ir p-ia A. Lidy. 
Universiteto Studentų vardu 
ji įteikė konsului raštą, su
teikdama jam amžino garbėš 
^pirmininko titulą. “Už nuo- 
šidžią pagalbą ir pasidarba
vimą organizacijai.’,

Studentai
Vakarą prieš tai tasai kliu- 

bas, Lithuanian University 
Club, irgi surengė pp. Kalvai- 

Į čia m s atsisveikinimo vakarie
nę. Ji įvyko kliubo steigėjų, 
jpp. Alberto ir Adeline Lidy 
hamuose, 7041 Grandon ave- 
snue. Dalyvavo apie 30 žmo
nių. Buvo pp. Kalvaičiai, pp. 
Rakščiai, Oliai, Biežiai, Var- 
kalos ir būrys studentų. Si
dabrinę servetę Kliubo vardu 
padovanojo “pirmininkas Al
bertas Bulis. Nuo savęs pp. 
Lidy įteikė sidabrinį indą cu
krui.

Draugai
Vakar vakare-gi vakarienę 

Stenvens /Viešbutyje surengė 
konsulato sekretorė p. Aldo
na Bernotaitė-Burnett.

Šią savaitę įvyks dar seka
mos atsisveikinimo vakarie
nės ir pietus: ;

Garsinkite *N-nose*‘

Jehovos liudininkai 
areštuoti

Peoria miestely policija areš
tavo praėjusį sekmadienį 107 
nariivs religinės sektos vadina
mos Jehova Witnėššėš‘—Jehovos 
Lindininkai. Džėlo’rii Jehovbs 
liudininkai pateko už tai, kad jie 
ddlind literatūrą, kurioje kri- 
tikūojariias yra šerifas Marcus 
G. Olsoh.

“Pirmyn” choras -tiems, ku
rie to dar nežinojo, štai, prane
ša linksmą naujieną: depresija 
jau praėjūsL Praėjo taip se
niai, jog kai kurie žmonės jau 
imą užmiršti, kad toks dalykas 
kaįa nors buvo. Choras nori 
visiems apie tai priminti* žada 
juos palinksminti taip kaip vi
si geri žmopės linksminosi 
tais sunkenybių ir vargo lai
kais.

Tasai įdomus vakarėlis įvyks 
šį sekmadeinį, lapkričio 1 d., 
Walter Neffo svetainėje, 2435 
South Leavitt Street. Bus su
rengtas tikras “depresijos” ir 
“bargenų” programas^ taiko
mas tam, kad nenuskriausti at
silankiusių svečių kišeniųs.

Svarbiausia yra tas, kad vi
si svečiai turi atvykti vakarė- 
lin “depresijos” laikų rūbais. 
Jei kas bandys pasisportauti, 
tai tas turės mokėti pabaudą.

Dabartiniu laiku “Pirmyn” 
choras mokosi linksmos opere
tės, “Aro Bangomis”. Ją ren
giasi pastatyti Sokolų svetai
nėje, gruodžio 6 d.

Mineš laivyno 150 
sukaktuves

Rado negyvą ir bib 
Ii ją prie šono

Thomas J. Dawson 40 metų, 
3212 Seminary avenue, rasta 
negyvas alėjoj ties namais 2011 
Lewis Street/ Trio * jo gulėjo 
biblija/- Da\Vsono> motina pa
pasakojo policijai, kad jos sū
nus šeštadienio vakarė aipie 7 
valandą išėjęs į bažnyčią išpa
žinties ir jau nebėgrįžęs namo.

Lietuvaitei holdapas

Burba 
streėt

vyras,

Souotone teatre, 66 Eašti 
Van Bufen streėt, kaip kašierė 
tarnauja p-lė Stėphanie 
Ž5 ribėtų, 5640 So. Ad& 
(atrodo, liėfKvailė).

Sekmadienio vakare
nešęs ploščių pėrmestą ant deši
nės rankos, prisiartino prie bu-, 
dėlės, kurioj sėdėjo p-lė Bur
ba, ir padavė jai rąstelį, 

i O raštely buvo pasakyta: 
“Tai yra Mda'pas. Atiduok pi-į 
nigūs.”

■ P-lė Ėurba pamatė bandito 
Rankoj revolverį ir pastūrnė j6j 
£usėn pluoštą pinigų. Banditas 
įpagriebė pinigus ir pabėgo. Taiį 
jau trečią kartą panašios rųšies 
iholdapas padaroma Chicagoj.; 
pirmiau šitokiu budu apiplėšta* 
Zimbei ir Anriie’s restoranai.
Ą

TFT

•ALEMoNAVI-
ŲŠ

šiuo pasauliu 
Spalių 26 d., 3-cią vai. ryto, 

sulaukęs pusės amž.,

KASDIENINIS BIZNIO SARAŠAS—ALFABETO TVARKOJE
iU tkyriiu yra vedamai tiktlu pagelbsti ttiuių fkaityiojama sutira»lit kur galima
Įvairių papratlų ir. Mpapraitų daikių9 Maltą ir reikmenų. Jeigu U ielpančių m tktlNmą 
nagaliU rutiratfi palaukite Naujienat^ Canal 8500, iį kląuriįitį įlMe
Al fa gasuite informaciją. Jeigu tik Ją W įalifai gautL

Illinois Samdos 
’ Tarnyba

šiandie Chicagoj ir visoj ša
ly bus atžymėtos Jungtinių 
Valstijų laivyno 150 metų su
kaktuvės. Spalio 27 dieną 1776 
metų tapo įneštas į Kontinenta
li Kongresą bilius reikalaująs 
pastatyti pirmuš' dvyliką šalies 
karo laivų.

“Publika”, sako Dr. A. H. 
Alwood, Illinois Samdos Tar
nybos direktoriūš, “pradeda 
žiūrėti į Illinois State Eiriploy- 
meht Šėrvice, kaip į vietą kūr 
žmonės visuomet gali rasti pa
tarimo ir pagelbos opiuose 
momentuose. štai pora pa
vyzdžių :

Atsilankė į vieną iš Tarny
bos ofisų moteris. Jos vyras 
dėliai sunkių laikų kur ten 
buvo pasišalinęs. Jų mergai
tė mirė nuo skarlatinos. Mo
teris klausė, ar kartais vyras 
nėra užsiregistravus tarnybos 
knygose. Pasirodė, kad jis 
būvo užsiregistravęs. Duota 
jam žinia apie dukters mirtį, 
surasta darbas. Vyras sugrį
žo pas šeimyną ir šiandie su 
ja gyvena.

Ve kitas prietikis. Pašauk
ta darbui mergina. Ji atvyko 
be skrybėlės. Tarfiybos sam
dinė pastebėjo, kad atsilan
kant darbo ieškoti be skrybė
laitės gali pakenkti progai

darbą gauti. Mergina prisi
pažino, jogei turinti tik vieną 
skrybėlę, tačiau ir ta skrybėlė 
yra taip nudėvėta, kad geriau 
vaikštinėti be skrybėlės. Tuo
met ofisą samdinė pavedė 
merginai savo skrybėlę, o ši 
pastaroji, gavusi adrbą, su
grąžino skrybėlę.

Tokių ir panašių įvykių 
Illnois Samdos Tarnyboj ofi
suose pasitaiko nemažai. Kai- 
kurie jų atrodo menkučiai, 
bet kartais žmonėms daug 
reiškia.

Old Golds yra vieninteli 
cigąretai dvigubai suvynioti 
puikiausiam nepermerkia
mam cellophane. štai dėlko 
jie visuomet dirbtuvės švie
žume.

• AUTOMOBILIAI IR 
AUTO MEKANIKAI

4b

A.fA.
JONAS . SEREIKA .

Persiskyrė; sut šiuo pasauliu 
Spalių 24 dienV? 10:25 valah- 
dą vakaro, 1936 m., sulaukęs j 
pusės apižiąųs, gimęs . Panevė
žio1 apskr. Amerikoj išgyvėno 

, 30 mietų. J
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Mortą,?po tėvais DO- 
mėikaitę, du sunu: Jorią ir 
Stanislovą,, dvi dukteris Mar- . 
cėllą ir Alicė, žentą Ė. Melis- 
ką, puššėserę Agotą KiŠku- 
hiėnę, brolsupį Stanislovą ir ‘ 
broldukterį Magdaleną ir gi
mines’.-

Kūpąs pąšąrvdfas randasi 
608. W. 120 St. Tel. Pullman 
5881. Laidotuvės įvyks Penk
tadienį, Spalių 30 d.. 8:00 V. 
ryto, iš namų į šv. Petro ir 
tovilo' parapijos bažnyčią, ku- 

: rioję atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv; Kaži- ' 
miėro kapines.

Visi’ A. A. Jono Sereikos 
giminės, draugai ir pažį- \ 
staibi esat nuoširdžiai kviėčia- 
mi. dalyvauti laidotuvėse iįr 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
moteris, sunai, dukterys, žen

tas, puSsėSei‘ės ir gimines 
į PatUrnaują laid. dir.'J. F. Eu- 

deikis. Tel. Yards 1741.

kAz/MIĖRAS MISEVIČIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Spalių 24 d., 10:20 vai. vak., 
1936 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Pamariškių, kaime, Pa
nevėžio parap. ir apskr.

Amerikoj išgyvėnO 30 mėtų.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Elžbietą, * po’ tėvais 
Kizaitę,-sunų Albertą 14 metų; 
augintinę Aldoną, švogerį Jo
ną Kizą ir švogerką, Grasildą 
Zalatorienę ir jos šeimyną, 4 
pusbrolius—Petrą, Mykolą ir 
Antaną ir moters Dišius ir 
Justiną Stasiūną ir jo Šeimy
ną, pusseserę Oną Šukienę, jos 
vyrą Juozapą ir jų šeimyną, 
Antonettą Jokantienę ir Elzbietą 
Grigalienę, o Lietuvoje 3 bro
lius, Ignacą, Juozapą ir Pran
ciškų, seserį Elzbietą ir jų 
Šeimynas. K
' Triklaušė prie Amerikos Lie

tuvių Piliečių Kliubo ir Keis
tučio Kliubo.

Kūnas pašarvotas randasi 
2848 W. Peršhing Road arba 
W. 39th St.

Laidotuvės įvyks Trečiadie
nį, Spalių 28 d.t 8 vai. ryto 
iš namų į Nekalto Prasidėji- 
rho Panelės šv. parapijos baž- 
nyčią, kurioje atsibuą gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lą, a iš ten bus nulydėtas į 
ŠV._ Kazimiero kapinės.

Visi A. A. Kazimiero Mise
vičiaus giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar- 
navifną ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, supus, augintinė, 

švogėrka, pusbroliai 
ir giminės.

Patarnauja laid. dir. J. Lįule- 
vičius’, Tel. LafUyette 3572.

A lurG”7r*TlMm TYnjiFTTT • IVLJbZjbrlLVLU UJLK151U“
VES-Knittiiig Mills
THE BRIDGEPORT KNITTING * 

MILLS 
, F. Sėlemonavich 

504 WEST 83-RD STREET 
Sveterių krautuvė atdara kasdieną— 

ir vakarais ir sekmadieniais.
Telefonas ViėtOiry 8486

-....... - ' • p — ' - Y-jį i j .. ............... .

• KRAUSTYTOJAI — 
MOVERS

JULIUS WELICHKA
Pigiausias lietuvis perkraustyto- 

jas Chicagoj, nedaro skirturūo kaip 
toli dieną ar naktį, priimu senus 
rakandus už darbą, pristatau ang
lis, kas kokias nori. Reikalui atėjus 
pašaukite tęl. Republic 8718.

2507 Weūt 69th St.

šiame skyriuje skelbiama tik tie 
automobiliu pardavėjai ir auto me- 
kanikai, kurie kiekvienam užtikrina 
teisinga patarnatim* Ir guriausia 
pataiso automobilius.

Milda Auto Sales
Vienintelis lietuvis pardavėjas Buick 

, ir' Pontiac automobilių.
DOMININKAS KURAITIS

808 West 31-st Street 
Victorv 1696

• ANGLYS—COAL

Pocahontas Mine Run Screened
- 5 tonai ar daugiau $7.40 tonas 

Smulkesni $7.15 tonas.

I 5332 S
,v B Imi. 1-1 c, Z

PIRKITE ANGLIS DABAR 
CHĖRNAUSKAS COAL CO. 

1900 S. Uriori Avė. Tel. Canal 2183

• RANKDARBIAI— 
FANCY GOODS SHOP

Auburn Fancy
Goods Shop

. Mes darome hemstitching.
3108 SO. HALSTED STREET

BEAUTY SKOPS 
—Grožio Salonai. .

Estelle’s Beauty Shop
903 W. 35th St.

CONRAD’AS
PHOTOGRAFAS

420 West 63rd Street
Jaunavedžiams duoda $5.00 gr 
dovaną. Modemišku Vestuvių Pi 
kslų tuzinas $12.00. .

Tel. Enrlewood 5883-^5840

• RESTAUR ANTAI

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670.

Salutaras Drug & 
. ę&emfcai Co.........

u

Salutaro, Biteris yra vienas iš ge
riausių Bitęrių ką šiandien randasi 
ant marketO. Jis žinomas kaipo ge
ra gyduolė dėl vidurių ar kitų ne
smagumų. Plačiai yęą parduodamas 
aj)tiekose , ir vartojamas Tavernose 
geras gerti su degtine ir be degtines. 
Reikalaukite visi ir visados Sąluta- 
ras Riterio. Pašaukite telefonu 
Canal 1133.

639 West 18th St. 
CHICAGO; ILL.

• SIUVĖJAI—TAILQR
John Gricius Tailor

Visi draugai ir tautiečiai nelaukite 
žiemos šalčių, tuojaus sukruskite 
pasitaisyti rūbus vyriškus ir mote- • 
riškus fUrkaučius; darbas yra garan
tuojamas. Tel. YARDS 5335. v

821 WEST 34-TH STREET

TAVERNOS

x T> A NT ‘K1 fi T Itf A Q
CHICAGOS APYLINKIŲ LIETUVIAMS

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA nutafS priimti savo organizacijos 
nariais visus sveikus lietuvius, vyrus ir moteris, nuo 15 iki 48 metą 
amžiaus šiuose Chicagos apylinkių miestuose: Waukegan, North Qhį- 
cago, Indiana Harbor, East Chicago, Gary, Hammond, Calumęt City, 
Chicago Heights, Harvey, Michigan City, Aurora, Joliet, Rbckdale, 
So. Charles, Melrose Park, DeKalb, Kankakee, Racine, Keriosha ir tt.

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

3b CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJAI priklausę arti 4,000. narių,, šia
me skaičiuje 800 čiagimių lietuvių nuo 15 iki 30 metų amžiaus. Drau
gija ne tik šelpia sergančius saVo įtarius bei išmoka pomirtines, bet 
taip pat veikia kultūros srityje. Yra 3 pašalpos skyriai: $6, $1'0 jr 
$16 per savaitę. Pomirtinė—$ą00, palaidojimo reikalais $50. Narių 
mėnesiniai mokesčiai priklauso nuo skyriaus—50c, 75, arba- $1.25.

4 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 na*u- 

, jų narių surasti.. Informacijų reikalu malonėkite kreiptis:
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA, 1739 So. Hakted St., Chicago, Ilk

JUOZAPAS

Persiskyrė su 
Spalių 26 d., 3-Čią 
1'936 m.; 
gimęs Lietuvoj, Tauragės ap
skrity, Eržvilkįo' valsč., Pike
lių kaime.

Amerikoj išgyveno 40 mėtų.
Paliko didelią'nie nuljudimė 

sūrių Pfančiskų ir mariną Sa- 
liomiją, dukterį Bronislavą ir 
žentą Benediktą Jurgaičius, 
6 ariukus. brolvaikį Antaną 
Salemonayįčių ir gimines Ą- 
merikoj. Lietuvoj—-sūnų Bro
nislovą ir marčią Petronėlę, 4 
anūkus ir gimines.

, Kurias pašarvotas randasi 
Masalskio’ koplyčioj, 3307 Li
tuanica Avė.

Laidotuvės įvyks Trečiadie
nį, Spalių 28-tą d.. 1-mą vai. 
p6 pietų iŠ koplyčios bus n> 
lydėtais į Tautiškas kapineš. 

Visi A. A.' Juozapo Salemo- 
riavičiaus* giniirrih, draugai ff 
pažįstami esat nuoširdžiai kvie- 
čami dalyvauti lai’dotuvese ir 
Suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę įiekame,
Sūnūs, dūkte, marčia, žentas, 

anūkai ir gilinės. \ 
Patarnauja laid. dir. A. Ma
salskis, Tel. Bouleyąrd 4139.

Laidotuvėmis rūpinasi sū
nus Prančiškus Salęmonavičia, 
504 W. 33ra W. Victory 3486.

AUGUSTAS GACHAUSKIŠ
< ■

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Spalių 24 dieną, 5 :10 vai. va
karo, 1936 m., sulaukęs pusės 
ąnlž., gimęs Švenčionių apskr., 
Rimšių parap., Medeisių km. ,

Amerikoj išgyveno 25 metus.
Paliko, dideliame nūliudime 

moterį Barborą, po pirmu vy- 
1 riį Urb6riieri^, dū posūnius: 

Kazimierą ir Pranciškų, mar
čią Morta, anūką Robertą, po
dukrą Orią ir daug kitų, gltrii- 

' Ūių, o Li'ėtū’vojė motinėlę Ci- 
ciliją. Priklausė prie Unity 
Pašalpinio Kliubo.

kūnas pašarvotas randasi 
3548 SO. Union . Avė. Chicago.

Laidotuvės įvyks Treč., Spa
lių 28 J., 8 vai. ryto iš namų 
į šv. Kryžiaus phrap. bažriy- 
Čią, kurioje atsibus gėdūlirigoš 
pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten būs riulydėtas į šv. Ka
zimiero kapinės.

Visi A. A. Augusto Gachaiusko 
gimines, draųgąi . ir pažįstami 
ėstft nuoširdžiai kviočiaimi da- 

. lyvauti ląidotūVėsę ir Suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisVeikiniriią.

' I Nuliūdę liekame,
Moteris,, posūniai, marti, po

dukra ir iriotina.
Patarnauja laid. dir. J. F. Ėu- 
deikiš, tel“. Yards 1741.

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

rantuotas.
Dėl sutarties pa
šaukite telefonu: 
BOUlevard 7459 

MĮSS. ĘSTELLE SLOTKU^

21-st PLACB TAVERN
& RESTAURANT

Steikai pprČiapai ir kiti šilti viri** 
iai, Pabst Blue Ribbon ori Tap alus,vi

sokios gefos rųšieę degtinės ir savi
ninko vardu A. Stukas Toūy’s Pn- 
vate Stock degtinė & cigarai. Sa* 
vi n inkai—

ANTANAS IR AGNES STUKAI
701 W. 21st Place

Tel CANAfc 7M»-

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

3329 S. Lituanica Avė.

KAZIMIERAS SKRODENIS
Persiskyrė s,u šiuo pasauliu 

Spalių 24 d., 9:80 vai. vakaro, 
1936 m., sulaukęs pušės amž., 
gimęs Tauragės apskr., Stulgių 
parap., Sotgalių kaime.

Amerikoj išgyveno
Paliko dideliame 

moterį Kazimierą, 
šimutaitę, 2 sUlius 
rą ir Joną ir dukterį 
Joną, pusbrolį Juozapą Bur- 
kauskį, 2 pusseseres Mikaliną 

. Barkąųskaitę, Aleksandrą Da
nilevičienę ir gimines.

Kūnas pašarvotas 4605 So. 1 
’ Hermitąge Avė.

Laidotuvės įvyks Ketvirtad., 
Spalių 29 d., 8 vai. ryto iš J. 
E. Eudeikių koplyčios į šv. 
Kryžiaus parap. bažnyčią, ku- 
riojė atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Kazimiero Skro- 
denio giminės, draugai ir pa
žįstami’ esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar- 
navima ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, sunai, duktė ir 

giminės.
Patarnauja laid. dir. J. F. Eu- 

dėikiš, tel. Yards 1741.

LIGONINES— 
HOSPltALS

29 metus, 
nubudime 
po tėvais 

Kazimie- 
Oną, brolį

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentiški gydytojai, o ne stu

dentai, teikia patarnavimą.
Išima tansilus. Ekzanunudja akis, 

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

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 South Kedzie Avenue 

TeL LaWndaIe 5727.
■; i i liiiii».iiiiiį.iiiii^.»i.ii ■ n?

Siunčiam Gčlec Telegrama | VIsm

Tony Stramis Tavem
372 East 71st Street

Kviečiu visus draugus ir pažįstamas 
atsilankyti į mano naujai atidarytą 
Tavefn—Geriausios rųšies gėrimai ir 
užkandžiai.

372 East 71st Street 
TeL 'Stewart 6203.

■............. .... 111 -T ....... ■ ...... . 1 111 - . .........  -

Jos. Jacikas Tavertt
Pranešu visiems draugams ir pažįs
tamiems, kad esu Tavefn biznyje. 
Musų užeigoje visados randasi ger^s 
rūšies degtinė, vynas, Ambrozia alus, 
cigarai ir ei garėtai. Žuvis penkta
dieniais veltui ir muzika šeštadie- 
naįs. Užprašome visus draUgus fr 
pažįstamus atsilankyti į musų nau-'

KVIETKININK AS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted St

Tel. DOUlevard 7314

Savininkai
6556 S. State St. tel. Englewood 2792

ILaidotuvig Direktoriail

JUOZAPAS

Goldeii Gate Buffet
Geriausios rūšies degtinė, vynas,' 
Pabąt Blųe Ribbon alds ir cigarai. 
Penktadieniais žuvis veltui. Muzika

MAUK VALINČIUS, 
Savininkai.

Tel. Larayettė 4296
4070 Archer Avė.



UNaujoji Gadynė” 
Gražiai Suvaidino 
Operetę “Mikado”

800 publikos užvakar sus'rinko 
vaidinimui j Sokolų svetainę

kad veika-

“Naujos Gadynės” choras 
sekmadienį atidarė rudens mu
zikalių parengimų sezoną, pa
sekmingai pastatydamas sce
noje operetę “Mikado”.

Veikalo pamatyti į Sokolų 
svetainę, 2343 South Kedzie 
avenue, susirinko apie 800 žmo
nių. Entuziastiškai plodami, jie 
parodė rengėjams,
las ir jo atlikimas jiems labai 
patiko.

“Mikado” svarbiausioms ro
lėms “Naujoji Gadynė” suburė 
grupę dainininkų, kurių vardai 
yra žinomi visiems chicagie- 
čiams: A. Steponavičienę, J. 
Romaną, Florence Balsiutę, J. 
Valentą, J. Virbicką ir keletą 
kitų.

Operetė piešia japonų gyve
nimo vaizdą. Vaidintojų margi 
japoniški kostiumai, parasoliai, 
vėtyklės ir gražios dekoracijos 
sudarė gražų ir spalvingą pa
veikslą scenoje. Viskas buvo 
paruošta su skoniu ir darė ma
lonų įspūdį.

Steponavičienė — vakaro 
žvaigždė N

Vaidinimas pirmo akto daly
je truputį Šlubavo. Ir dainavi
me ir vaidinime truko drąsos, 
liet viskas* pakitėjo, kai sceno
je pasirodė vakaro žvaigždė, 
Anelė Steponavičienė. Su ja ki
ti artistai lyg atgijo ir įgavo 
daugiau drąsos tęsti veikalą 
gyvu ir netrukčiojančiu tempu.

P-ia Steponavičienė senmer
gės Katišos rolėje pasirodė tik
ra veteranė artistė ir daininin
kė, kuri žino savo rolę, 
kas reikia scenoje' atlikti 
tą atlieka.. l s

Choras buvo gerai išdresi
ruotas. Vaidinime, grupių for
mavime ir dainavime — daini
ninkai veikė kaip vienas. Ope
retės orkestrui to vieningumo 
betgi truko. v

Veikalą rezisoriavo, didžiumą 
solistų ir chorą, išmokino choro 
vedėjas, Jurgis Steponavičius. 
Atsilankiusieji privalo būti jam 
labiausiai dėkingi už malonų ir 
gražų vakarą.

žino
- ir

NAUJIENOS, Chicago, III.
....................... ..  ............. . ......... ',

Antradienis, spal. 27, 1936
J. Steponavičiaus pareigos 

nepasibaigė su uždangos nusi
leidimu po paskutinio “Mikado” 
akto. Jo išmokintas ir diriguo
jamas šokių orkestras grojo 
polkas, suktinius ir valcus jau
nimui ir senoliams* kurie* pasi
liko po vaidinimo apsisukti 
“pofą kartų” erdvioj Sokolų 
salėje. Kai kuriems tie “pora 
kartų” užtruko nuo 7-tos iki 
vėlai po- dvyliktos. “Mikado” 
artistų sąstatas buvo sekamas:

Yum Ypm, Pitti Sing, Peep 
Bo Trys Augintinės Ko-Ko 

Florence Balsi u tė, Antoi- 
rtette Mankiutė ir Josephine 
Milleriutė.

Ko-Ko
tipu — <

Pooh-Bah
— J. Virbickas.

Pish Tush — Ponas — E. 
Budraitis.

Mikado — Imperatorius — 
A. Pūkis.

Katisha — Seiia mergina, ku
ri nori vestis su Nanki Pooh — 
A. Steponavičienė.

Nanki Pooh — Mikado Įpė
dinis — J. Romanas.

* — Budelis Miesto Ti- 
J. Valentas.

Augštas ponas

Nukritęs Nuo 2 Auk 
što Verandos Nusi

laužė Sprandą
Nelaiminga mirtis ištiko town- 

cf-lakietį Kazimierą Skruo- 
den|.

—^Nukri-

nusilaužė
Kazimiėras

adresu 1804 
kur velionis 
laiptais že- 
| “porčiauš”

T0WN OF LAKE, 
tęs nuo antro aukšto verandos- 
“porčiaus”, sprandą 
40 metų lietuvis, 
Skruodenis.

Nelaimė Įvyko 
West 46th Street, 
gyveno. Eidamas 
myn, jis pasirėmė
atlošą. Toji lūžo, ir, netekęs 
lygsvaros, Skruodenis krito že
myn.

Jis' mirė nugabentas į Cook 
apskričio ligoninę, kur dakta
rai bandė gelbėti jo gyvybę.

Šįryt apskričio lavoninėje 
įvyko pomirtinis tyrinėjimas, 
kuriame džiurė nusprendė, kad 
velionio mirtis buvo “acciden- 
tal”. J ,

Jo laidotuvės įvyks ketvirta
dienį rytą, šv. Kazimiero kapi
nėse. Laidoja J. F. Eudeikis.

KLAUSYKIT!
STEPONAVIČIŲ RADIO PROGRAMAS

STOTIS W. S. B. C. (1210 KILOCYCLES) 
KIEKVIENA

ANTRADIENI IR TREČIADIENĮ
9:30 vai. vak.

NAUJAS PROGRAMAS
STOTIS W. E. D. C. (1210 KILOCYCLES)
KIEKVIENA SEKMADIENĮ

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

Gražios Dainos ir Muzika.'

PASIKLAUSYKIT
SOPHIE BARČUS

Kas Pirmadienį, Antradienį, Trečiadienį, 
Penktadienį ii* šeštadienį

KAIP 9 VAL. RYTO IŠ

Stoties W. G. E. S. 1360 kilocycles
TAIPGI Iš TOS PAČIOS STOTIES . t

Pirmadieniais kai 7:30 vaj. vakaro
ir Trečiadieniais kai 5:Q0 vai. vakaro

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx- %

MEMEL CAFE
Apart gėrimų, taipgi gami- 

narna valgiai su geru 
skoniu.

Visiems bus suteikta greitas ir 
malonus patarnavimas

Visus kviečia užeiti 
EMMA ir EMILY,

1325 N. Halsted St.
CHICAGO, ILLINOIS

■ tSilIii

Gal Norėjo Atidaryti 
Restaurants Bet Su
manymas Neišdegė

Nevykęs bandymas įsigyti in
dų Kazimierą Seknį uždarė 
Joliete.

Kodėl Kazimieras Seknis-Se- 
kanis norėjo pasisavinti $365 
indų, peilių, šakučių ir šaukš
tų — nežinia. Jei jis ruošėsi 
atidaryti reštaurantą ir norėjo 
apsirūpinti reikmenimis — tai 
jo pastangos pasibaigė labai 
dideliu nepasisekimu. Jos buvo 
tokios nepasekmingos, kad Ka
zimieras atsidūrė Jolieto kalėji
me, kur per ateinančius ‘kelis 
metus turės ieškoti nąujų prie
monių tokio biznio įsteigimui.

Pasirodo, kad Seknis nakties 
laiku kokiu tai budu įsigavo Į 
“New York, Chicago, and St. 
Louis Railroad” linijos valgo
mąjį vagoną. Išsitraukęs iš po 
pažasties didelį maišą ėmė 
krauti j jį ir šakutes; ir peilius, 
ir šaukštus, ir lėkštes, ir drus- 
kinyčias ir — viską kas tiktai 
papuolė jam po rankomis.

Bet nespėjo Seknis apsisuk
ti, kai prie jo prisistatė sar
gas. Tasai, ėmė viską iš maišo 
temti laukan. Jisai priskaitė, 
kad Seknis buvo susidėjęs viso
kių reikmenų u^ $365.

Seknį jisai atidavė policijai, 
o toji jį uždarė kalėjime.

Keletą dienų atgal krimina
liame teisme įvyko Seknio liki
mo. sprendimas. Teisėjo R. 
O’Connell džiurė rado lietuvį 
kaltu, ir teisėjas nuteisė jį nuo 
vienu iki dešimties metų ne
laisvės už Joliet kalėjimo gro
tų.

Šįryt Laidojama Au
tomobilio Užmušta 

A. Stončius
žuvo su kitu jaunuoliu automo 

bilio-gatviakario nelaimėj

BRIGHTON PARK. — Šįryt 
laidojama 18 metų lietuvaitė, 
Agnės Stončius, . kurį anksti 
Šeštadienį rytą sutiko nelaimin
gą mirtį automobilio nelaimėje.

Iš namų, 2735 West 43rd st., 
veliones kūnas bus išlydėtas į 
vietos lietuvių parapijos bažny- 
čią gedulingoms pamaldoms. Iš 
ten procesija trauks } šv. Ka
zimiero kapines, kur kūnas bus 
palaidotas.

Jaunoji lietuvaitė mirę auto
mobilio ir gatviakario susirėmi
me, prie 42-tros ir Kedzie gat
vių kampo. Kartu su ja nelai
mėje žuvo jaunuolis, Coė 
Young, 4443 Princeton avenue. 
Kiti keturi jaunuoliai buvo su
žeisti.

Norėdama patirti ar jaunuo
liai buvo įsigėrę ir savo neat
sargumu prisidėjo prie nelai
mingo atsitikimo, policija veda 
tardymą. .

Ji buvo suėmusi lietuvį alu- 
dininkąV. Krauki}, 4411 South 
Richmond avenue; Keliąs minu
tes prieš nelaimę jaunuoliai bu
vo sustoję jo alinėje, kur buk 
gėrę., Bet Krauklis tvirtina, 
kad jiems, kaipo nepilname
čiams, nieko nepardavė.

Mergina nusižudė
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Radio Granadieriai,' žymus kal
bėtojai, muzika, ętc

Primintina, kad šiandie 7-tą 
valandą vakare užsistatę savo 
radio ant stoties WGES, 3160 
kilocycles, girdėsite grąžų ir į- 
domų lietuvišką radio progra
mą, kurių leidimu nuolatiniai 
rūpinasi Peoples Rakandų Ben
drovės krautuvės, šios dienos 
programo išpildyme dalyvaus 
pagarsėję dainininkai, “Radio 
Granadieriai”/, kalbės žymus po
litikos asmenys, o prie to gra
ži muzika, bei įdqmųs praneši
mai ‘ suįdomins kiekvieną. Ne
pamirškite,— Rep. xx£.

Pranešimas publikai
Pranešu gerbiąmai visuome

nei, kad aš, ĖAstantas G. Ur- 
nezis, buvęs per pusketvirtų 
metų duonos pardavėjas, ap
tarnavau daug savo draugų ir 
įsigijau daug pažįstamų, sūku
riais dabar nebegalėsiu taip 
dažnai pasimatyti. Mes par
einame į kitą biznį, tai yra į 
kriaučių sritį—

Tailors and- Cleąners, 3746 
West 63 Street, telefonas Hem
lock 7535. . :

Prašyčiau savo gerus priete- 
lius, kai jie turės drapanų va
lyti, tai atnešti arba atvežti 
pas mus. darbas bus atliktas 
sąžiniškai, o jiįns vyručiai, kel
nės bus suprosytos taip, kad il
gai lakysis. Gi leidėms tai 
tikrai turime bargenų; tris 
drėses išvalom tik už $1.15. 
Drapanos visos apdraustos.
"Iki pasimatymo.—-K. G. Ur- 
nezis, 3746 Wešt 63 St.

Illinois Central traukinys už
mušė p-lę Helen Bryjak 22 me
tų, 9Ž44 Dauphin avenue sek
madienio ryte. Policija mano, 
kad mergina pati i,eškojusi mir
ties tuo budu dėliai nelaimingos 
meilės. Traukinys nukirto jos 
galvą.

GERB. Naujienų įkaityto-, 
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti i tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

Politika
Į Valstijos Vyriausius

Prokurorus

, ■ f,
pi®'O

OTTO KĘRNER
Antram terminui į valstijos 

vyriausius prokurorus kandi
datuoja demokratas, Otto Ker- 
ner. Jis yra pasižymėjęs dar
buotojas Chicagos svetimtau
čių grupių tarpe. Už agitaci
nės kampanijos įr kitų rin
kiminių reikalų vedėją kandi
datas turi lietuvį, Viktorą Ki
šimą.

Kandidato pagerbimui ir su
pažindinimui arčiau su Chica
gos svetimtaučių laikraštinin
kais, rytoj vakare Leonard 
restaurante, prie Miiwaukee 
ir Division gt., yra rengiamas 
bahkietas.

Otto Kerneris yra nevien ži
nomas svetimtaučių tarpe, bet 
jis yra ir vienas iš Illinois val
stijos demokratų lyderių. Jis 
yra tos nuomonės, kad sve
timtaučių balsai Chicagpje ga
li nusverti rinkimus ar vie
non ar kiton pusėn. Jis norįs 
tą pačią spėką suorganizuoti, 
kad ji politikoje gautų didesnį 
pripažinimą ir daugiau teisių.

Lengvo užsirukimo 
priežastis

šių dienų igamintojas gana 
gudrus: visa kas ;geriausią se
nojo darbo būdų j tingią su vė
liausiais moksfe' išradimais. O 
geriausias gudrumo pavyzdys, 
tai Lucky Strike cigaretų iš- 
dirbimas.

Senoviškas tabako brandini
mo ir nbkinimb metodas, vadi
namas “bulking”, daigumai iš- 
dirbėjų nežinomas, nors tai vi
suomet buvo vartojamas gami
nant Lucky Strikes, lengvo už- 
sirukymo, turtingo, brandaus 
tabako, cigaretus.

“Ęulking” yra moksliškas 
tabako maišymo metodas-budas 
reikalingas pilnam tabako išsi- 
stovėjimui: brandinimui ir no- 
kinimui.- Bet jį pripažindami 
tik kaip antraeiliniu dalyku 
daugumas išdirbę jų jo nevarto- 
ja. . •'. ''

Luckies yra daromi iš įvai
riausių tabako rūšių. Bet kad 
priduoti geresnį skonį, visas tas 
tabakas yra atsargiai perlei
džiamas per tą “bulking” pro
cesą atskirame kambaryje.

v Tame kambaryje tabakas yra 
laikomas mokslišku budu kon
troliuojamoje temperatūroje, 
kad įvairių, tabako rūšių skonis 
ir aromas šųąįįriąišytų ir kiek
vienos skirtingos rųšies tabako 
lapas priduotų savo paties ypa
tingą gėrumą visam mišiniui, 
šis ypatingas rinktinio Lucky 
Strike tabako apdirbimas, arba 
“bulking” metodas, užtikrina 
vienddą skonį ir pagelbsti pa
daryti tą visad esamą Lucky 
Strike cigaretupse švelnumą.

Luckies naudojama tiktai 
pats puikiausias tabakas, kaip 
sakoma, “derliaus grietinė”, o 
rinktiniai lapai yra sumaišomi 
taip, kad jie yįeni su kitais da
lintųsi savo gerumu, t. y. kiek
vienas skirtingas skonis bei 
kvapsnis persisunkia ir susimai^ 
šo su visais kitais skirtingais 
tabako kvapsniais bei skoniais.

“Bulking” yra svarbiausioji 
priežasties, kod^l Luckies duobia 
geriausią rūkymo malonumą, ir 
kodėl Luckes yra tikrai leng- 

Ivas užsirukymas. '
(Apskelb.) Į

Visuose Suv. Valstybėse 
esamose kalbose ruky toj ai 
sako “šviežus”, kai tik atsi
daro labiau-sušvelnintą Old 
Golds cigaretę pakelį.

Be peilio, be skausmo, be darbo sugaiš
ties bile kyla gali būt sumažinta ir iš
gydyta. Kam kentėti nereikalinga skaus
mą, kai gali būti iSgydytas taip kaip 
daugelis kiti kyluotiejl? Kam kentėti 
neapsakomus skausmus kai jus galite 
taipgi džiaugtis mUsų Fllnt budo gero
mis pasekmėmis.

RAUDONGYSLES
Be plovimo, be deginimo ir be skausmo 
Rectual ulcers, Fistula, Fissures, 
tanėios raudongyslės pagydoma 
Flint bildu.

VARICOSE
GYSLOS—VOTYS

Greitai Ir bežymhj ISgydoma. Be 
laiko ar žaismių sugaiSinimo. Flint bū
das jau tūkstančius laimingais padarė 

■—kodėl Jus no?
KRAUJO IR ŠLAPUMO EKZAMINA- 

CIJA DYKAI.
Atdara nuo 9:30 iki 5:00 kasdien. Ant
radieniais ir I’enktadieniais 9:30-—'8:00. 

DR. E. N. FLINT’S
ASSOCIATES

32 N. STATE ST., 1105 kambarys

$1’00000
DOVANŲ!

nlež- 
mU8ų

darbo

Mes kai tik užpirkome mil
žinišką kiekį geros

ką nacionalė grandininė krautu
vių grupe dabar parduoda visur 
už $2.59—Musų kainos $4 
nuo dabar už galioną ■ '-ww 

—visos, spalvos flat ir gloss. 
AukSčiau paminėta dovana bus 

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

dyleriai Chicagoje.
Ū. S. teismai ir apdraudos kom
panijos yra niūrų reikmenų šal
tiniai. -
Langų Stiklai už l/t 

Kainos
PAINT EXCHANGE
1557 MILWAUKEE AVĖ.

6836 SO. HALSTED ST.
2274 ELSTON AVENUE. 

Skyrius, KENOSHA, WIS. 
Visi telefonai ARMitage 1440.

CLASSIFIED ADS
VICTOR BAGDONAS 

Apskaitliavimas dykai 
Local and Long Distance 

Furniture and Piano Moving 
3406 So. Halsted Street 

Phone Yards 3408

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

MEĘGINA bendram namų darbui, 
kiek virti, vakarais pasilikti —- $6 
—$8. 7280 Paxton Avė.

t - ‘

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

i . n
........ II ———-

REIKIA patyrusių apereitorių ant 
paduškų, hemiuing, binding ir drei- 
pų. Kreiptis 624 West Adams, pir
mas aukštas. *

REIKALINGA moteris ar mergi
na prie namų darbo ir prižiūrėti 
4% metų vaikų, valgis ir kambarys 
su mokesčiu sutiksime. Atsilankyki
te, 6821 So. Rockwell St. po 6 va
kare; 2 lubos iš užpakalio.
—'

REIKIA PATYRUSIOS merginos 
ramų darbams. Geri namai ir alga. 
$7 iki $8 savaitėj. F. Lyon, 709 
Independence Blvd.

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 OP' 
CHICAGO,"Inkorporuotas 
1642 West Division St.

Tel. Armitage 2951
Mes esame jau Šiuo adresu virš 

50 metų.
—O-—

GREITAS PATARNAVIMAS
Skolinant pinigus ant mortgičių. 
Ūžrašom visokios rųšies 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
NORTHERN

ANGLYSI
AUGŠTOS RŪŠIES

ILLINOIS ANGLYS 
Mine .Run .....
Lump or Egg 
Screenings ......

* Pašaukite dieną ar naktį 
Telefonas KEDZIE 3882

. $5.75

. 6.00
. 4.75

Furniture & Fixtures 
' Rakandai-Itaisal

SAUGIOJI ŠĖPA TINKANTI DĖL 
OFISO ARBA KITO BIZNIO PAR
SIDUODA LABAI PIGIAI DĖL 
STOKOS VIETOJ 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 .......J....,.........    $39-r-$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 FIKČE- 
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 išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu pirksite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
1915 SO. STATE STREET.

CALumet 5269.
(Naujoj Vietoj)

PARDAVIMUI minkštų anglių 
pečius, apšildo 4^ kambarius, dišių 
šėpa, nauja geležine lova su mat- 
rasu ir springsais. 827 W. 34th PI. 
1-mos lubos iš užpakalio.

Financial 
Finansai-Paskolos

MES PERKAM 
MORTGIČIUS 

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

Franklin 0576

Situation VVanted 
Darbo. Ieško

REIKIA MARŠKINIŲ preso ope
ratorių visam marškinių darbui at
likti.’ Capitol Laundry, 915 South 
California.

REIKIA, patyrusių merginų bend
ram namų darbui, virti, be skalbimo, 
mėgtų vaikus, mažoj šeimoj — re- 
ferančas, $12; Evanston, Elevated; 
Wilmette 4471; 832 Sheridan, Wib 
mette.

MERGINA 20-30 švari, namų 
darbui, savas kambarys ir vana, 2 
šeimoj, gydytojo namai. Bucking- 
ham 1696.

MERGINA 18-25 bendram namų 
darbui, eiti vakarais namo. Canal 
4844.

PATYRUSIŲ DREIPŲ ©pereito- 
rių dirbti su mašina, tik patyrusios 
tesikreipkite. 413 S. Markefc St., 
6-th floor.

REIKIA sheep casing stripperių 
ir mieruotojų. Tiktai patyrusios 
kreipkitės. 1335 West 47th St.

For Rent
* RENDON flatas, 5 kambariai, 
1-mas aukštas pečium šildomas ir 
6 kambarių trečiam aukšte forni- 
šiuotas. Atiduosiu labai pigiai.

4102 Karoli Avė,

Business Chances

BARGENAS. Tavern su nuosavy
be. šokiams svetainė ir dining room. 
Yra extra lotas.

4633 So. Rockwell St.

GROSERNĖ parduosiu pigiai ar
ba mainysiu į iRažą namukų ar biz
niavę lotą; biznis išdirbtas. 2709 W. 
71-st St. Hemlock 4283.

PARSIDUODA bučernė ir ,groser- 
nė arba mainysiu ant mažo namo 
arba kitą ką. Pilnai {rengta Pir
mas geras pasiuliiimas nupirks.

2438 W. 45th PI. Lafayette 5499

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė už pirmą pasiūlymą. Biznis iš
dirbtas per 20 metų. Lietuvių apgy
venta. 3401 Utuanica Avė.

PARSIDUODA taverna, senai iš
dirbtas biznis, kampinis namas. Yra 
svetaine dėl šokių, 6 kambariai vir
šuj—pigi renda. Bargenas greitam 
pardavimui. Priežastis pardavimo 
liga. 6556 So. State St.

PARSIDUODA VALYMO IR 
kriaučiaus šapa—du kambariai pa
gyvenimui. Apšildomi, karštas van
duo—6 metų išdirbtas biznis —- 
daug darbo dėl 2 žmonių.
1556 N. La Šalie St. kampas North 

Avė. ir La Šalie.

Real Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui

' BARGENAI
Marųuette Parke— biznio nuosa

vybė—krautuvė ir 3 flatai 3-4 kam
barių, Štymu šildomi. 8 metų am
žiaus. $8500.

Keletas gerų bargenų prie 71 ir 
Western Avė. tuščiuose lotuose. Ta- 
vern ir budinkai—gera vieta.

Turime didelį pasirinkimą kitų 
bargenų ir lotų. Kreipkitės į 

Mr. Lėkis ar Mr. Busse,
7149 S. Westem. Hemlock 8900.

MERGAITĖ lankanti aukštąją mo
kyklą norėtų gauti darbo nuo penk
tadienio iki sekmadienio vakaro. 
H. Chapulis, 5263 So. Central Avė., 

Chicago, III.
ŠIO
SKYRIAUS

CLASSIFIEDADS I
...... ....... .... /

Business Service
Biznio Patarnavimas

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted St.

Victory. 4965

Help VVanted—Malė 
Darbininkų Reikia

PAIEŠKAU AGENTŲ
Pardavinėti kerosi ninius 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.

DIRBTUVĖMS vaikinų reikia. 
Ali Trades Employment Bureau 

16 W. Jackson Blvd. 
Antras aukštas.

REIKIA PATYRUSIŲ Torchmanų 
dirbti geležies skrapų yarde. South 
Side Paper Stock Co., 5833 South 
Throop St.

REIKALINGAS kriaučius, darbas 
ant visados—gyventi galima
pietos? 4309 63rd St.

ant

apgarsinimus 
priimam 
telefonu

PAGARSINKIT SAVO 
BARGENUS

\riTT AITITTT11 U 1
ILGAI

PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500
Musų apgarsinimų kainos 
prieinamos. Už pakartoji
mus duodame gerų nuo
laidų.


