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Taipjau renkama pusė senato, pusė atsto 
vų buto ir daug valstijų valdininkų 

Abi pusės tikisi laimėjimo
CHICAGO.—Vakar užsibaigė 

nepaprastai pikta prezidentinė 
kampanija ir šiandie visų Jungt. 
Valstijų ir jos teritorijų pilie
čiai eina prie balsavimo urnų 
išsirinkti šalies prezidentą ir 
vice-prezidentą ateinantiems ke
turiems metams.

Rinkimų kampanija buvo ne
paprastai įžūli, kokios jau labai 
senai nėra buvę. Republikonai 
ir kitos partijos visu piktumu 
puolė prezidentą Rooseveltą ir 
jo Naująją Dalybą. Tam nesi
varžyta jokiomis priemonėims 
ir nesigailėta melų ir šmeižto.

Prie viso to prisidėjo ir di
dieji fabrikantai, kurie dagi 
prie išmokamų darbininkams al
gų dėjo -klaidinačius pareiški
mus apie ekonominio $ augumo 
(sOcialės apdraudos); aktą.

Svarbiausi kon|eąjtantąi šito
se rinkimuose yfa *dertft>kratų 
kandidatai—Franklin. t Delano 
Roosevelt į prezidentus ir John 
N. Garner į vice-prezidentus ir 
republikonų kandidatai — Kan- 
sas gub. Alf M. Landon į pre
zidentus ir Chicago Daily News 
leidėjas Frank Knox į vice
prezidentus. Kitos partijos yra 
mažesnės ir didesnės reikšmės 
rinkimuose neturės.

Be to šiuose rinkimuose pa
sirodė visai nauja fašistinė 
Union partija, kuriai vadovauja 
kun. Coughlin ir kuri kandida
tu į prezidentus išstatė kongres- 
maną ' Lemke (savo valstijoje 
Lemke kandidatuoja į kongresą 
republikonų sąrašu).

Abi didžiosios partijos pra
našauja laimėjimus, abi tikisi 
laimėti. Republikonai tikisi lai
mėti 320 elektorių, kas užtik
rintų Landono laimėjimą (pre
zidento išrinkimui užtenka 266 
elektorių balsų). Demokratai gi 
tikisi laimėti 46 valstijas. Bet 
nė vieni, nė kiti, kaip išrodo, 
tokių pergalių neaplaikys, nes 
kuri pusė nė laimės, ji laimės 
tik labai nedidele dauguma bal 
sų. Delei to gal negreit pa
aiškės ir patys rinkimų davi
niai, nes “landslide”— didelio 
pakrypimo į vieną kurią pusę 
—šiuose rinkimuose nesitikima.

Spėjama, kad šiuose rinki
muose dalyvaus apie 45,000,000 

. balsuotojų, kurie ir išrinks 
zidentą.

šios dienos balsavimuose 
gi bus renkamas ne vien 
zidentas su
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įgriuvimo 
kasyk-

bet- 
prę- 

vice-prezidentu.

FRANKFORT, Vokietijoj, 1. 
1. — 10 žmonių liko užmuš
ta ir 3 sužeisti susidaužius ir 
nukritus , liepsnose TuringijoS 
miškuose Frankfort lėktuvui.

HIBBING, Minn., lapkr. 1. 
— Darbininkas Frank Nurmi, 
45 m,, liko užmuštas,! a kito 
pasigendama po
Sargent geležies rudos 
loj ties Keewatin.

LOCKPORT, N. Y., lapkr. 1. 
— Įmestas į luotelį inkaras 
sutrenkė luotely gugėjusį šau
tuvą, kuris išsišovė ir vieto. 
nušovė Wm. Doherty, 15 metų

Ratos prieinamos — 
Dėl informacijų rašykite ar 
telefonuokit NAUJIENOMS

t

&
Chicagai ir apielinkei fede- 

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Galbūt, lietus, ar sniegas; 
daug šalčiau.

Vakar 2 vaf. po piet tempe
ratūra Chicagoje buvo 63°.

Satilė teka 7:24 leidžiasi

valstijos ir 
dalį legis- 
Chicagoje 

renkami 
ir balsuo- 
laiko.

šiandie taipjau renkama pusė 
senato ( po vieną senatorių iš 
kiekvienos valstijos, išėmus 
Maine, kur jau? pirmiau išrinko 
senatorių ir kongresmaus). 
Renkama ir pusė atstovų buto. 
Be to daugelis valstijų renkasi 
gubernatorius,
kaunčių viršininkus, 
laturų ir 1.1. Be to 
(atskirais balotais) 
municipaliai teisėjai 
jama dėl pakeitimo

Chicagoj, kuri turi 1,865,236 
užsiregistravusius balsuotojus, 
balsavimo vietos bus atdaros 
nuo 6 vai. ryto iki 5 vai. po 
piet.

Illinois valstija-turi 4,000,000 
balsuotojų ir ji rinksis visus 27 
kongresmanus, gubernatorių ir 
kitus valstijos ir kaunčių virši
ninkus.

Mussolįni. grūmoji
mais siūlo Anglijai 

susitaikymą
MILANAS, lapkr. 2. — Mus- 

solini atvykęs į savo gimtąjį 
miestą pasakė ilgą prakalbą, 
išdėstydamas fašistų siekius ir 
Italijos santykius su kitomis 
valstybėmis.

Jis pasisakė, kad Italija stovi 
už taiką, bet tik už ginkluotą 
taiką. Todėl Italija nuolatos 
didins apsiginklavimą. Kartu ir 
toliau bus vystoma korporatyvė 
sistema Italijoje.

Prigrūmodamas, • kad Anglijos 
konfliktas su Italija reikš visos 
Europos karą, nes dabar nega
li būti dviejų valstybių karo, į 
kurį neįsiveltų ir kitos valsty
bės, Mussolini kartu siūlė An
glijai susitaikymą, prisižadėda
mas , gerbti Anglijos teises 
duržemio juroje ir padėti 
laikyti atdarą Viduržemio 
ros kelią, kuris Anglijai
taip svarbus. Bet kuomet ki
toms valstybėms Viduržemio 
jura tik didelis kelias, tai Ita
lijai ji esanti gyvybė. Todėl ir 
kitos valstybės turi pagerbti 
ir Italijos teises. Anglija gi 
pirmiausia turi pripažinti Et- 
hopijos užkariavimą, nes tai 
jau yra įvykęs dalykas ir nebe- 
atmainomas.

Kas liečia tautų sąjungą, tai 
ji galinti mirti—Italija visai to 
nepaisanti. Mussolini kartu 
smerkė komunizmą kaipo super- 
kapitalizmą ir demokratijas, 
nes “tikroji demokrątijd” esan
ti tik Italijoje.

Vi- 
pa- 
ju- 
yra

Didelis gaisras Užu 
piuose

KĖDAINIAI.
Surviliškio valsč., sudegi Dona
to Kranausko daržinė, 2 tvar
tai, kiaulidė ir garažas. Nuo? 
stolių padaryta 15,000 lt.; tro
besiai drausti nebuvo.

Gaisro priežastis nenustatyta.

■

g
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ADDIS AB AB A. — Užkariavę Etiopiją, italai nieko nelaukdami ėmė ten skiepyti savo idėjas. 
Negalėdami susikalbėti su senąja gentkarte, Rymo fašistai ėmė ieškoti pasekėjų tarp vaikų. 
Štai, juodieji fašistukai.

Francuos komunistų 
susikirtimas su 

italais
PARYŽIUS, lapkr. ■' i.—Pri- 

sibijodami galimų kivirčių su 
Italija, Franci jos valdininkai 
pradėjo tirti vakaryščius komu
nistų puolimus Italijos fašistų 
Chambery mieste.

Penki italai, jų tarpe ir Ita
lijos konsulas liko sužeisti su
sikirtimuose. Komunistai puo
lė italus gatvėje po susirinkimo 
fašistų karo veteranų.

Savoy departamento prefek
tas sako, kad fašistai buvo į- 
spėti dėl galimų riaušių, bet fa
šistai teisinasi turėję mero lei
dimą laikyti susirinkimą. Meras 
irgi liko sumuštas, kai jis ban
dė muštynes sustabdyti.

Spėjama, kad Italija forma
liai užprotestuos prieš sumuši
mą italų.

Klerikalams nepa
tinka žydo gavimas 

Nobelio dovanos
VIENNA, lapkr. 2. — Kuo

met veik visi Viennos laikraš
čiai džiaugiasi, kad Austrijos 
universiteto profesorius Dr. Ot- 
to Loewi kartu? su anglu Sir 
Henry Hallet Dale gavo Nobe
lio dovaną už mediciną, tai 
tuo visai nesidžiaugia klerika
lų laikraščiai, nes dovanos lai
mėtojas yra, žydas. Todėl ka
talikų laikraščiai įdėjo trumpas 
kelių eilučių žinutes apie jį, 
užkišę jas tarp pranešimų apie 
smuklininkus.

165 žmonės žuvo 
viešnioj Indijoj

MADRAS, Indijoj;1 lapkr. 1. 
T— Viesulai perėjus Chirala 
miestą, 165 žmonės liko už
mušti ir 15,000 žmonių liko be 
pastogės.

Nedarbas mažėja
WASHINŠTON, lapkr. 1.— 

Samda per pastaruosius 12 mė
nesių padidėjo 1,400,000 dar- 
bininkų, < taip kad dabar ^pri
vatinėj industrijoj dirba viso 
31,680,000 darbininkų, prane
ša darbo sekretorė Perkins. Į 
tą skaičių 
ūkiuose, ar 
bų.

Nuo kovo, 
darbas buvo pasiekęs augš- 
Čiausio laipsnio, samda '? ikišiol 
padidėjusi 6,000,000 darbinin
kų.

neįeina dirbantys 
prie pašelpų dar-

1933 m., kada ne

Ir Vengrija ruošiasi 
atsiginkluoti

MILANAS, lapkr. 2. — Po- 
itiniai fašistų rateliai tvirtina, 
kad ateinančią savaitę įvyks
tančioj Italijos, Vengrijos ir 
Austrijos konferencijoj, Veng
rija paskelbs atsiginklavimą, 
laužant taikos sutartį, kuri 
draudžia jai ginkluotis.

Italija buk jau išgavusi ma
žosios enterite—Čechoslovaki jos, 
Rumunijos ir Jugoslavijos—pri
tarimą dalinam Vengrijos atsi- 
ginklavįmui.

Sukilėliai paskandi
nę lojalistų laivą

PERPIGNAN, Francijoj, 1. 
1. — Ispanijos sukilėlių krui- 
zeris Canarias paskandino lo
jalistų kanuolinį laivą bombar
duojant Katalonijos miestelį 
Rosas. Kruizerio granatos už
mušė kelis žvejus ir 30 sužei
dė.

NICE, Francijoj, lapkr. 2.— 
Anglijos lakūnas Marius Max- 
well ir francu?zas mechanikas 
užsimušė susidaužius jų lėktu
vui Californie aerodrome palei 
Var upę. v

Naujoji Zelandija 
nustatė pagrindi

nes algas
. .. ..... .—■ ■■

WEŲUNGTON, lapkr., 
Arbitracijps teismas po kelių 
savaičių svarstymo nustatė 76 
Šilingus (apie $19į) į savaitę 
kaipo pagrindinę algą vyrams 
ir 36 šilingus (apie $9) į sa
vaitę kaipo pagrindinę algą mo
terims. Mažesnių algų niekas 
negalės niokėti savo darbinin
kams.

Valdžioš ’ nuosprendžiu*, pa- 
grįndiųė alga turi būti užtek
tina tinkamam pragyvenimui 
vyro, moteries ir trijų vaikų.

6 žmonės užmušti 
pabėgusių auto

mobilistų
CHICAGO.—Vakar ir užva

kar automobiliai užmušė šešis 
praeivius. Visi automobilistai 
po nelaimės pabėgo, palikę sa
vo aukas gatvėje. Iš tų pabėgu
sių automobilistų ikišiol tik vie
nas liko sugautas.

40 žmonių sužeista 
riaušėse Francijoj
NICE, Francijoj, lapkr. 1. 

— 40 žmonių liko sužeista ko
munistų susirėmime su ex-ko- 
munisto Jaoąues Doriot vado
vaujamais nacionalistais, 

■i. i " .
-------------- —i----------------------

Liko suimtas už girtumą, bet 
pasimirė nuo žaizdų

- /

MISHAWAKA, Ind., lapkr: 
2.-—Kada policija atėjo Charles 
H. Yaw, 69 m., nuvesti iŠ ka
lėjimo teismą, kur jis turėjo 
būti teisiamas už: girtumą, ji 
rado jį jau nebegyvą. Senį už
gavo automobilius ir automobi
listas atvežė jį į ligoninę. Bet 
gydytojai nerado jokių žaizdų 
ir nuvežė jį kalėjimai! už girta
vimą. Padarius skrodimą pa
sirodė, kad jis mirė nuo sulau
žymo nugaros ir vidurių krau- 
japludžio. Dabar daromas ty
rinėjimas. \

Sukilėliai vėl prisi 
mušė prie pat 

Madrido

AVILA, Ispanijoj, lapkr. 2. 
—Sukilėlių vadai sakosi esą 
prisiruošę pradėti ofensyvą ti
kslu išnaujo perkirsti didįjį 
vieškelį ir geležinkelį iš Madri
do į Valenciją—paskutin laisvą 
kelią iš Madrido.

Tuo tikslu jie mano pulti 
trįs svarbiausius miestus į pie
tas nuo Madrido ir tada pa
sukti į rytus ir perkirsti vieš
kelį. Kita sukilėlių kolumna 
eina Zaragoza keliu iš šiauryčių 
nuo Madrido.

*

Jei šis sukilėlių puolimas 
tų sėkmingas, tai Madridas 
tų visai apsuptas.

Jau ir dabar sukilėliai 
tik už dešimties mylių

bu- 
lik-

yra 
nuo 

Madrido ir naktį mato jo švie
sas, o dieną ir didžiuosius bokš
tui. Sukilėliai sakosi jau ir 
dabar galėtų bombarduoti mies
tą, jei tik norėtų.

Sukilėliai tvirtina, kad jie 
dabar galį įsibriauti į miestą 
tada tik nori, jei bent tik loja- 
istai nepaprastai sustiprintų 
savo pozicijas. Bet ir tame t 
atveju j e miestą tegalihčios iš
gelbėti tik nuodingos dujos, ku
rių lojalistai neturi, o jei ir 
turi, tai jų nenaudoja.

Bombos žudo vaikus

MADRIDAS, lapkr. 2. —Sukt
eliai pietiniame fronte atakavo 
Pinto, bandydami,tą miestelį ap
supti. Lojalistai smarkiai šau
do naujas sukilėlių pozicijas.

Sukilėlių lakūnai iš už debe
sų borųbardavo Madridą ir nu
metė ant miesto bombų, kurios 
užmušė tris vaikus, kelis žmo
nes gi sužeidė. Visi jie laukė 
eilėj gauti porciją cukraus.

Fašistai mieste vėl pradėjo 
veikti ir iš pasalų pašovė du 
milicininkus, kurie naktį patru
liavo miesto gatves. Visi ke
lių namų gyventojai suimti ka
mantinėjimui.

Į pietus nuo Madrido prasi
dėjo ,kaip manoma, smarkus 
sprendžiamasis mušis. Sukilė
liai prisiartino netoli Getafe, 
kur yra Madrido airportas. Bet 
toliau į rytus, ant Aranjuez ke
lio, lojalistai atstume sukilėlius 
į Valdemoro, kur ir dabar eina 
smarkuš mušis. Lojalistai Ge
tafe mieste laukia įsakymo pra
dėti puolimą tikslu išlyginti li
niją.

Nuolatiniai bombardavimai 
Madrido iš oro tiktai gąsdina 
gyventojus, ypač moteris, ku
rioms tenka ilgomis ’ eilėmis 
laukti išduodant maiste. Bet 
nacionalistams tie bombardavi
mai nieko nepadėjo, tik dar la
biau sustiprino stojimą į loja
listų miliciją ginti miestą. Tarp 
gyventojų nėra ir kalbos apie 
miesto atidavimą sukilėliams.

Reiškiama nuomonė, kad jei 
ir pasisektų sukilėliams įsi
veržti į sostinę, tai tas įsiver
žimas tiek daug kainuotų, kad 
jie pasijus esą netekę savo 
armijų ir pralaimėję karą.

Tokis valdžios ir milicijos 
nusistatymas ir dabartiniai ats
kilėlių laimėjimai nė kiek ne
pakeitė jų nuomonės.

Kodėl didžiosios kor 
poracijos neapkenčia 

Roosevelto

Jo administracija kolektuoja iš 
korporacijų ir užsilikusius 
taksus

WASHINGTON, lapkr. 2. — 
Standard Oil Co. oš New York 
susitaikė su iždo departamentu, 
prisižadėdama sumokėti dar 
$1,000,000 taksais, kurių ji ne- 
damokėjo iždynei per penkis 
metus—nuo 1920 iki 1929 me
tų. Tą nedamokėjimą dabarti
nė administracija susekė ir 
privertė korporaciją sumokėti,

Pradeda tirti laivų ir 
dokų darbininkų 

padėtį
■

kreipėsi. 
ir taip-* 
departa- '

SAN FRANCISCO, Cal„ lap. 
2.—Po ilgo atidėliojimo valdžia 
pradėjo tirti abelną padėtį lai
vų ir dokų darbininkų ir jų 
darbo sąlygas.

Tirimas pradėtas laivų ir do
kų darbininkų streikui vis la
biau plečianties ir persimetant 
i Mitas surištas su jura pramo- 
nes. Tikimąsi, kad iki trečia- 
dičnio streikerių skaičius pa
šoks iki 100.000."

Laivų savininkai 
prie jurininkų unijos 
jau* prie karo laivyno 
mento, prašydami laivams pa
skirti būrelius jurininkų pri
žiūrėti laivų saugumą, apsaugoti ; 
juos nuo gaisrų, vagysčių ir/ 
prižiūrėti gendančias prekes. 
Karo laivynas sakosi tokius 
žmones galėtų paskirti, jei liep
tų prezidentas.

Laivų savininkai yra nusi- 
sprendę samdyti streiklaužius, 
prižiūrėti laivus, jei unija pati 
neleis savo narių laivų saugumą 
prižiūrėti.

Nors laivų ir dokų savinin
kai dar nėra pasiruošę pradėti 
derybas su streikieriais, bet 
sandėlių savininkai jau norėtų 
taikintis ir nori pradėti dery
bas.

Streikas plečiasi ir rytuose
NEW YORK, lapkr. 2. — 

Jau trijų laivų darbininkai su
streikavo New Yorko uostė, pa
rėmimui jurininkų streiko va
kariniuose pakraščiuose.

4
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10 žuvo lėktuvo 
katastrofoj

PER

NAUJIENAS
GAUT PASIŲST

PINIGUS



NAUJIENOS, Chicago, III.

Edvard Maželis, Springfield,

Antanas Krasauskas, Spring
field', III

Jbnaa 
field, III

Stravinskas, 
III.

Sprihg-

landų kelionė. Kitų stambių 
lietuvių organizacijų valdybų 
nariai gyvena nuo centro tuk- 
'stantis iri daugiau mylių/ bet 
pareigas organizacijoje atlieka 
taip gerai, kaip kad gyventų 
vietoj.

Pasveikę Draugijos
Frances Latvenas,

nariaf
Chicago, HARVEY STOJO 

Į DARBA

 Aritradienis, lapkr. 3, 1936-
Draugijon 94 narius, tai bus 
trečia iš eilės stambiausia Kul
tūros Draugija, Pirmų vietų 
užima Cicero, antrų Springfiel- 
das, o trečių užims Harvey. 
Pirmas Harvey Lietuvių1 Kul
tūros Draugijos 
įvyks lapkričio 14, 
tain<je, 15639 So.

Harvey lietuvių
buotojų susirinkimas įvyko pas 
p. A. L. Skirmontų. Harvey 
lietuviai labai entuziastiški, 
nusitarę pradėti aktyviai dar
buotis, kad įkurtų Harvey Lie
tuvių Kultūros Draugijų.

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

CHICAGOS Jonas Dambrauskas,. Chica
go, III.

Mikas Ditkus, Chicago, III.
Albina Daučiunas; Chicago,

susirinkimas 
Dudiko sve- 
Hafeted St.

vietos dar

YRA PAŠALPOS LIGOJE, POMIRTINIŲ IR KULTŪROS DRAUGIJA
DRAUGIJOS OFISAS, 1739 South Halstęd Street. Telefonas Canal 0117 — Atdaras ketvergais visų dienų. 

VALDYBA: P. MILLER, finansų sekietorius
J. MICKEVIČIUS, prezidentas J. DEGUTIS, iždininkas
K. KAIRIS, vice-prezidentas P. GALSKIS, trustisas

_______ V. MANKUS, sekretorius , P. MILAŠEVIČIUS, trustisas._______________
DR. MONTV1DAS, Dr-jos Daktaras, K. GUGIS, Dr-jos Advokatas, J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius.

Rockfordo Lietuvių Mišrus Kvartetas paprastai* žingeidų programų.
Vadinasi^ chieagiečiai mus 

pavaišins ir kultūrine ir meno 
puota. Tai vis dėka Chicagos 
Lietuvių Draugijos pastan
goms ir triūsui, žinoma, roek- 
fordiečiai finalui užgiedos sa
vo giesmę. Jos tekstui numa
tomos aukščiau4 telpančios ei
lės.

Eva Gumuliauskienė, Chica
go, III.

Karolina Talmont, Spring- 
field, III.

Marijona čivinskienė, Chi
cago, 11’1.

Juozas
Marė

III.
Petras

■m.,
Jurgis

field, III.,
Marė Tverijonienė,

field, III.,
Charles N. Lordas, 

field, III.

Spalio 24 dienų, Chicagos 
Lietuvių Draugijos Valdybos 
nariai: J. Mickevičius, J. De- 
gųtis ir V. Mankus buvo nu
vykę į’ Harvey, 111.; turėjo pa
sitarimų su vietos veikėjais 
Harvey Lietuvių Kultūros 
Draugijos įkūrimo reikalu. Har
vey draugai jau spėjo įrašyti

11 ......... ..... i ■■■!. . J ......f- i imi ifai

OTibo Tfel. Boulevard 5913
DR. BERTASH

i 756' West 35th St
1 Cor. of 35th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:80-8 :31) 

Nedėliomis pagal sutartį.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD, 

Tel. Kenwood 5107

9 •

Žakas, Chicago, UI.,
Draugelis, Chicago,

Petkus, Springfield,

Taciliauskas, Springo

Iškilmės prasidės 2 vai., po 
pietų vietos laiku, o pagal Chi
cagos laikrodžius — 3 vai. po 
pietų.

— Volungis.

Spring-

Spring-
. ..SKAUSMAS DINGSTA 

KAIP ŽAIBAS!
Taip pasadard vartojant 
Jdhnsoh’s Red Cross Plaste- 
rj. Milionai parduodiama kož- 
nų metų, todėl, kad nėra 
kitų tokių gyduolių kaip šios. 
Palengvina greitai, švarios, 
malonios. Veikia kol dar 
yra užteptos. Niekas jų ne
pastebi. Nėra jokio nemalo
numo. Nieko daugiau nerei
kia.
Pastebėki! Raudonų Kryžių 
ant Plasterio kada pirksit

CuFvit^Oll’5
RED CROSS 

PLASTER
Padarytos J'ohnsof*& Johnson, didžiausių 
pasauly išdirbinėtojų chirurgiškų dalykų 

Parduodamos Visose Vaistynėse.

Visuose Su v. Valstybėse 
esamose kalbose rųkytojai 
sako “šviežus” kai tik atsi
darą labiau-sušveinintų Old 
Golds cigaretų pakelį.

Phontf Canal 6122
DR. S. BIEŽIS 

GYDYTOJAS’ IR CHIRURGAS 
2201 West 22M Street 

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

Res. 6631 So. California Avenue 
Telefonas Republic 7868

Tel, Office Wentworth 6330 
Rez* Hyde Park 8395 

Dr. Susanna Slakis 
Motera ir vaikų ligų gydytoja

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

.1*1

K. P. G U GIS
ADVOKATAS

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

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30. 
Tel. Boulevard 1810.

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais'— 
pagal sutarties:

DR. STRIKOLIS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėti o j pagal sutarimų.

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų TeL: Prospect 1930>

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Res. 651K So.RockwelI St.
Telephone: Republic 9728

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157' ARCHER AVENUE 
Telefonas* Virginia 0036 

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

Iš kaires į dešinę — J. Stružas, jumoristas, menininkas, 
žymus vietos darbuotojas.

j dešinę stovi — J. Bacevičius, Rockfordo lietuvių dainos 
tėvas, nuoširdus veikėjas.

Iš kairės į dešinę sėdi p-nia O. Sinkevičienė, scenos pažiba, 
dainininke, muzikos mėgėja.

| dešinę sėdi p-nia B. Šimaitienė, labai talentinga daininin
kė, pasižymėjusi lošėja, darbuotoja. :

Visi Rockfordo kvarteto dalyviai įsirašė Chicagos Lietu
vių Draugijon — bus tai darbštus nariai Rockfordo Lietuvių 
Kultūros Draugijos.

Rockfordas Rengiasi Triumfalėms 
Iškilmėms *'

Sergantys Draugijos nariai:
Andrius Blažis, Chicago, III.
Mikas Galauskas,' Chicago, 

III.
Juozas Kuprevičius, Chica^ 

go^ Ilk •
Marė Kezsis, Chicago, III;
Angelija Čepukienė, 

go, III.
Barbora Kalovičienė, 

go, III.
Domininkas Sinijako, 

go, III.
Marė Kraučiunienė, 

g°, m. ; J
' Nikodeimis^Jaftkauskhs, Chi

cago,. UI. >
Antanas Valskis,; Chicago, 

III.
Stanley Dermontas, Chicago, 

III.
Kazimieras L 

Jr., Chicago', III.
j Kastas čepulevieius, 
go, III. 
. Barbora 
go, Ilk 

; Barbora 
Ilk

Simonas 
Ilk

George 
go, Ilk

Jurgis 
Ilk

Jacob 
, Juozas 
III.

Magdelena Dumčius, Chica
go, Ilk . j

Kazimieras Vilbasis, Chica
go, III. . * |

Andrius Zalatarinskas,. Chi
cago, III.

Kazimieras Rekašius 
ro, UI.

Marė Driįgnaitienė, 
water, Mich.

Chica-

Chica-

Chica'-

Chica-

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto1 ofisas:

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

po piet. Vakarais nuo 7 iki 9 
Rezidencija:

3407 Lowe Av". Tek Yards 2510

ai kitur

Mrs. Anelia K. Jarusz

Pažangi Chicagos Lietuvių Draugija
Jos kilnios idėjos tarp musų prigyja!
Mes geidžiam iš viso pas Jus prisiglausti
Apšvietoj apsnūdę mes esam nuskriausti.

Mat, stoka garbingų mums yri intelektų
Kad veikti nuoširdžiai kultūrai užtektų.
Tos frakcijos ginčai daug skriaudos padarė
Jos mokslų, mums trukdė, prie tamsos privarė.
Kaip gaila ir liūdna mums yra gyventi, —
Ateinam pas jus mes pagalbos klebenti!
Pažangi Chicagos Lietuvių Draugija
Jos mintys idėjos pas mus lai prigyja!
Suteik mums stiprumo, kilnaus idealo —
Lai musų apžėlusias mintis nuvalo.
Įkvėpk mums tų dvasių prie solidarumo 
Mums trūksta taikos ir nėra draugingumo
Dvasia broliškumo, taikos lai bujoja
Vienybės vėliava lai mums plevėsuoja.

— Volungis.

Matekonis,

Pacelitfnas,

Chica*

Chica^

Sargunas, Chicago,

•Rimeikis, Chicago;

Paškevičius, Chica-

Vitkauskas, Chicagoį

Vilkelis, Chicago, 111!
Misiūnas, Chicago^

Iškilmes šį Sekma
dienį; atvyksta bū
rys svečių iš Chi

cagos

H. Pečiukaite, p-le 
kitais.,

Svečiai ir vietos 
sakys susirinkime
bias ir iškilmingas kalbas. O 
artistai parūpins gražų ir ne-

Grybiute ir

veikėjai pa
keliąs svari-

Cice-

Cool-

P. Galškis
Chicagos Lietuvių Draugijos 

valdybos narys p. P. Galskis, 
vienas iš šios J organizacijos 
įkūrėjų, laikinai apsigyyeno 
Wisconsin Rapids, Wis. Gyve
nimo sulygęs blfįsko frius vi
sus tai vienur,
ieškome progų. skaistes
nę rytbjįius dięną,^

Nors p. P. Gilskis apsigy
veno toleliaiu nuo Chicagos,— 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
valdyboje pasilieka. Tiesa pa
sakius, WisconsinWapidB nuo 
Chicagos skiria keliolikos vaL

Physieal Therapy 
and Midwife 

; 6630 S. Western 
'. .Avejį, 2nd floor 

<9252 
prie 

| .gimdymo namuo- 
. sė ar ligoninėse, 

duodu massage 
l elėctric t re a t- 

1 ment ir magne- 
tie bTankets ir t£ 

: Moterims ir mer
ginoms pat a ri
mai dovanai.

■ ............................. =

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

111 W. VVashington St
Room 737

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

Gyv. vieta? ‘6733 Craridon Avenue 
namų Tel.: — Hyde Park 3395

Phone Boulevard 7042
DR. Cr Z. VEZELTS

DENTISTAS
4645 So. Ashland Are.

arti 47th Street
Valandos nuo 9" iki 8 vakaro.

, Seredoj pagal sutarti.

Kiti ĮĮietųviat Daktarai. _ 
,Tel. Boulevard 5914 Dienų ir NaktJ 
Ofiso vaiandbs: nuo 2 iki 4, nho 7 
iki 8:8£y. NriĮL nuo 10 iki 12a> m.

DItr Sė N AIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas ir Rezidencija.
3335 So. Halsted St

i ' •■'■ ' ‘ CHICAGO, Ui. •• •'■* 
• " rrttjtfpr-—pu r tinUi" V-Tlr

Laidotuvių Direktoriai

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuviu 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

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

' -- ■ ■ ■ - ■ - Į- ■ - ■■ ' ■ ■■■ ........................................................................................ . ..............L- .

LACHAWICZ ir SŪNUS
2814 West 23rd Plafee Phones Cana] 2515—Cicero 5927

________ . — a_____________ ____ ____________ :_______  - — - . . ■

F J. F. EUDEIKIS
4605-07 S. Etemitage Avenue Ehones Yardst 1741-1742

Į Brighton Park Skyrius, 4447 S. Fairfield Laf. 0727

S. C. LACHAVICZ
42-44 East 108fh St Tel. Pullman 1270 arto Canal 2515

8319 Lituanica Avenue
S. P. MAŽEIKA

Phone Yards 1188

J* LIULEVIČIUS
4093 Archer Avenue Phone Lafayettė #572

Clcment John Paznokas
LIETUVIS ADVOKATAS

10707 SO. MICHIGAN AVENUE 
Telefonas Pullman' 1293

, CHICAGO, ILL.

AKIŲ SPECIALISTAI

PHYSiCIAN-SURGEON 
Office 4070 Archer Avenue

1 Tel. Virginfa 1116. 
Valandos! 1—8; 7—8:30 IR p.

Office & residence 2519 W. 43zd SL
Tel. Lafayette 8051

! Valandos: 9—10 ryto, 5—6 p. p. 
Kasdien, išskyrus seredn.

Sekmadieni susitarus.

ROCKFORD, ILL. — Rock
fordo tūli pažangus lietuviai 
ruošiasi prie triumfalių iškil
mių. Jos įvyks šį sekmadienį-, 
lapkričio 8 d., Milašiaus sve
tainėje, prie Island gatvės/

Tai bus Rockfordo Lietuvių 
Kultūros Draugijos įkurtuvės, 
— pirmas, steigiamasis susi
rinkimas. Tas susirinkimas bus 
reikšmingas. Į jį ne vien su
gužės vietiniai lietuviai, bet, 
kaip girdėjau, atvyks ir dide
lis būrys garbingų svečiu.

x Gavau žinių iš Chicagos Lie*( 
tuvių Draugijos prezidento, pi 
Juliaus Mickevičiaus, kad Rock-J 
forde iškilmėms bus šie chi-' 
cagiečiai: Dr. A. Montvidas/ 
inž. k. Augustinavičius, P. 
Miller ir F. Bulavu Taipgi at-( 
vyks iŠ Chicagos trupė artis- ( 
tų su Vytautu Beliajum, p^la,

Ka<bo» a»II'> pa»lkeisti be ispėjlm-v 
TUOJ APMOKANT — 
POCAHONTAS ANGLYS
Mina Run. 65% Stambios ----------

Mažos Nut ar Pea1 -----------------
Krosniui, ar Pečiui ----------- —

• Lump ar Err------------ ----
UOKSAI—KOPPERS AR SOLVAY
Pėčidtis Koksai —----------- ----------

; Nut Koksai ,--------- ------------------
Pea< Koksai -----Z-----------------

Petroleum Carbon Štili Rnn 
’ Petroleum Carbon Lunip, Egr-------

BLACK BAND LUMP - - ------------
KIRTUS ANGLYS—ANTHRAUITR 
Cheetnut (Pennaylvanla) - ----------
Indiana Lump --------- ---------- - —
Indiana Bgg 6x4 .....................
FRANKLYN COUNTY ANGLYS
Mine Run -s- .Stambios ------ - .. .

; Plautos Nnt—3x2 -------------------
. Egg ._____________ -

< - Lump ■ ...  ................
WItMlNGTON Nut 4x2 Valytos . 
WLMLNGTOM- Mine RUn — C _

Tono?

- $2.40
- 2.50
- 2.75
- 2.90

- 3120
- 3.-29
- 3.20'>
- 2.65'
- 3.65'
- 2.90
- 2.70 
_ 2.75
_ 3.85
- 2.20
- 2.15

- 2.10
2.30'

- 2.35
2.45 

-------- 1.95 
Stambios. 1.80

% 
Tono
$4.25

' 4.50 
5.00 
B.25;

5.90' 
5.90

- 5-.90
. 4.75 

6-75 
5.^5
4.90 • 
4.95
7.20 
3.90 
3.75

8.65
4.10 
4.15 
4.35 
8.40

. 8.15

TAKSAI EXTRA 
1 

Tonas
$ 8.00

8.45
9.50

10.00

11.25
; 11.25

11;.2«'
9.00'

13.00'
S

9.40

13.90
7.25
7.00

6.75
7.65
7.75-

• &20
6.30
5.75

2 ir 3 4 Tonai 
Tonai ar Viri

$ 7.75-
8.20'
9.30 
0.75 *

11:00u.oa
11.00

8.75
12.25'

9.45
9.00
9.10

1-3.65
7.00
6.75

6.50
7.40
7.50
7.95
6.20
5.65

$7.50' 
7.05 
8.05 
9.50

10.75 
10.75 
10.75

8.45 
12.50 

9120 
8:75- 
8.85

13.40 
7:75 
6.50

•6 25 
7.1'5 
7.25 
7.70 
6.05
5.50

A. MASALSKIS
8307 Lituanica1 Avenue Phone Boulevtfnt 4189
, , ■ i . i, -.■» i .................. ..........................i.i'.i ,r p.,... .

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

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

L J/ZOLP
1646 West 46th Street Phones Boulevard 5208*8418

S. M. SKUDAS
: 718 West 18th Street Pkone Monroe 3377

EŽERSKIS m SUNtTS
10734-S. Michigan Avė. L . . .. .. 5*703

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
YAltds 1741—1742

v • ■ .

t ■ ■ . 0
• •‘z**'’ *” • ' . '

alk ' m ■

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas^
Palengvins akių įtempimų, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karštu atitaiso 
trumparegystę ir tollregystę. Priren
gia teisingai akinius; Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromaą su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speciaiė atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedelioj nuo 10 iki 12 v. dienų 
Daugely atsitikimų akys atitaiso- 
. mos be akinių. Kainos pigiau 

kaip pirmiau.
4712 South Ashland Av.

Phone Boulevard 7589

DR. G SERNER
LIETUVIS 

Tol:

Rez. 6609 SO; ARTESIAN AVU
, Tel. Prospect 3403*Dr. L J. Shimkus
s: GYDYTOJAS’ IR CHIRURGAS 
Vak: nuo 2 iki 4 y. p. p. ir nuo 7 
iki 9 v. vak. Trečiadieniais- it Sek- 

! madieniaią^susitaru&
, OPU? AS *

: 3156 West 5$h St
Tek HemTock 5998.

*-u>-i>-i-i~bnuiJtj-<6~trAi-i irliii-ij—ii..r-i i-ri , -Į -m . -f' ~ ~ ‘

OPTOMETRTSTAS 
Yard» 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Akinių DirbtuvėOfisas ir Akinių Dirbtuvė

756 West 35th St.
kampas Halsted St.

Valandos: nuo 10—* nuo 6 iki 8 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai, dienos

■ LIETUVIAI

Gerai lietuviams žinomas per 85 
mėtur kaipo patyręs gydytoja* chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias2 ir chroniškas ligas 
Vyrų; moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas if' LabOratOrijaj' 
(1034 W. 18th SU netoli Morgan Si.

* Valandos nuo 10—12 pietų fr 
Hub 6 iki: 7W vali vakaro.

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai: _ , 

’ SUperior 945$ ar Centrai 7464*

: Dr. Charles Sega!
OtftSAS*

4729 S©. Ashland Av&
3-rOs lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, mm 2ild 4 
vak po piety ir nuo 7 iki S:30 vat 
Vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
Valandai dienų.

Phone MIDWAY 2880.

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

raugi

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

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

Tef. Seelėy 7330 
Nartių telefonas Brun«wick 0597

i 1.1 u. 1 i i'ĮnMii ■*

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4- ir nUo 7 iki 9 
r vaL> Nedaliomis nuo 10 iki 12 

3647 South Halsted Si.
TeL Boulevard 1401

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH .ASBLANB Mt.

Ofiso vRlandoA?
Niro 10 iki 12 dieną, f

7 iki 8 vai. Nedėk mio IR ftf 12
Rez. Telephone PLAZA 2409 ,

■ i *iihi a iMniimrfif fcflbii irti A li.iin*.. ū' * mmL—

Ofiso Tel. Dorchester 5194

f Rusas Gydytojau ir Chirurgo 
Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 

chroniškų ligų.
Ofisas 6850 Stony Mand Ate. 

(Valandos: 2—i, 7—9 vai vak. Nędjh 
Į liomis ir šventadieniais 10—12 

dienų.



Birutes Choro

Stella Galkus

MODERNOS

GERESNIO REGĖJIMO LIAMPOS

EDISON ELECTRIC SHOPS

paliko

Adresas

Ideale

Andrew Gasavic

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CLOTHES
Gesiniai Pečiai po $32.50 ir

Jos.F.Budrik

SOUTH SIDE BREWING COMPANY

& LOAN ASSOGIATION of CHICAGONAUJAS PROGRAMAS

nlež- 
musų

šeštadienio vakare, spalių 31 d. 
pas Dr. ir ponių Juozaičius

Visose 
Vaistinėse

neseniai iš rytinių 
atvykusio jaunuolio,

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

veikimo
Hopa.

Visi geria ir mėgsta AMBROSIA 
ALŲ nes jie žino, kad tas alus yra 
padarytas iš geriausios rųšięs pro-

apskrity
nuosava-

Svečiuose pas 
birutiečius

PAS COMMONWEALTH

L. U NORKUS
Res. HEMLOCK 6240

Old Golds yra vieninteli 
cigaretai dvigubai suvynioti 
puikiausiam nepermerkia
mam cellophane. štai dėlko 
jie vispomet dirbtuves švie
žume.

Be darbo 
Flint bu- 

padarė
EKZAMINA-

paliko tėvų
Jean,

Pp. Kalvaičiai išvažiavo— li
kome visas būrys jų draugų 
ir gerbėjų—ar palaikysime ir 
ant toliau tuos draugiškus ry
šius? Tikėkimės, kad taip.

Rep. N-a.

Svarbus pranešimas 
namų savininkams 

Bridgeporte

2733 Milwauk«« Avanuo 
4231 W. Maditon Street 
852 W. 63rd Street

S G I V I N

PRASYK SAMPELIO DYKAI 
Triner’fl Bltter Wlne Co. 
844 8. VVelU 81., Chicago, III. 
Prisius^ man šąmpell dykai
Vardas ------r------- ...----- ------;—

ro Birutiečio ir abelnai dailės 
rėmėjo, ir jo simpatingos žmo
nos, p-nios Kliaugienės; p. An
tanas Masiulio, vieno iš musų 
senų ir stambių biznierių, ir
gi nuolatinio Birutės rėmėjo; 
p. Kauno, 
valstijų
kuris pasirodė labai įdomauja
si Birutės darbuote, ir Noros 
Gugienės ' vienbalsiai paskyrė 
dovanas, kaip seka: Už gra
žiausius ir įdomiausius kostiu
mus pirmus prizus įteikė p-lei 

jHelen Vičiutei (kaipo saldai-

NEBŪKIT NEVIRŠKINIMO VERGAIS

Susi-
repręzentantais

Studento Bridge Liampa 
skaitymui, siuvimui ir t. t. Bronzo, 
gelsvo ar aukso nubaigimo. šilko 
šeidos .... ................  $4 4 95

Rekomenduo jamas 
Kaipo 
Skilvio 
Vaistas

Teko sužinoti, kad teisėjų 
sąstatas, susidedantis iš Dr. 
K. Kliaugos, to per amžius ge-

Nepamirškite Nedeliomis WCFL 
5 vai. po pietų Budriko Radio 

Programo.
ASSOCIATES 

32 N. STATĖ ST., 1105 (kambarys

Kai Kam Konsulas, 
Kai Kam Draugas, 

Bet Juozaičiams 
Kūmas

Spalio 26 dienų tapo palai
dotas Lietuvių Tautinėse Ka
pinėse Vincas žadakus (žadei- 
kis), kurs minė spalio 21 dieną 
Ędward Hines ligoninėj, sulau
kęs 30 metų amžiaus. Arti
miausius gimines paliko brolį 
Joną. Velionis buvo gimęs Triš
kiuose, Kauno apskrity, Lietu-

Bridgeporto Lietuviu Namų 
Savininkų Asociacijos susiein
amas įvyks trečiadienį, lap
kričio $ dieną, 7:30 valandą 
vakare Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj, 3133 So. HalStėd st. 
Visi namų savininkai kviečia
mi atsilankyti į susirinkimą, 
apsvarstyti kokios sunkenybės 
giria ant namų savininkų ir 
kaip mes turim pasipriešinti 
miesto tėtušiams dėliai aiigštų 
General Real Estate Tax bilų 
1935 ir 19’36 metams; taipgi 
dėliai specialių asesmentų ir 
asmeninės savasties taksų. Bus 
svarstoma ir kiti opus namų 
savininkams klausimai.

— Raštininkas.

2324 S. Leavitt St TeL CanaI 1679
JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas 
HELEN KUČHINSKAS, Raitininką,

Oil Burners Alcazar 4-5 
kambariams 49.00

Spalio 26 dieną tapo palaido
tas Lietuvių Tautinėse Kapinė
se Andrew Gasavic, kurs mirė 
Cook County ligoninėj sulau
kęs 21 metų.

Buvo gimęs Chicagoj, III. Ar
timiausių giminių 
Karolį ir tris seseris 
Pearl ir Violet.

Juozapas Sulemonavičius
. Spalio 28į dieną tapo palaido 
tas Lietuvių Tautinėse Kapinė

Atsilankius
Maskaradan visų šventų išva
karėse jauteis atsidūręs Tau
tų Lygos' konferencijoj 
duriai čia 
iš Amerikos, Arabijos, Holan-I 
dijos, Ispanijos, Kinijos, Rusi
jos, Škotijos ir daugelio kitų 
valstybių. ? Sveikinais su po
nioms iš Jurgio Vašingtono lai
kų, karakteriais iš Dickens’o 
pasakų. Atgijo ; garsusis Bar- 
num ir Sadie' Thompson, buvo 
su* visom cerembnijom nedrą
si kaimietė ir šaldainė šalta- 
mėtė. žodžiu, buvo labai įvai
rus susirinkimas šiam <įvykiui 
specialiai ’’ išdekorubtoj svetai
nėje, kurioje ir nepajutom 
kaip greitai prabėgo vakaras, 
tik išgirdę muzikos atsisveiki
no meliodija pradėjom skirsty
tis, gailėdamieą, kad visi ge
ri dalykai pėrgreitai baigia-Kazimieras Bracas

Spalio 31 dieną palaidotas 
Kazimieras Bracas, kurs mirė 
spalio 29 dieną. Gyveno ir mi
nė adresu 619 West Division 
Street, sulaukęs 52 metų. Ame
rikoj išgyveno 27 metiis. Gimi-

INCOBPORATED

3417 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 4705

TAIPGI Iš TOS PAČIOS STOTIES
7:3,0 . vai, vakaro
5:00 vai. vakaro

I. Ė. S. galo stalo liampa. 
Geltono, aukso ar bronzo 
nubaigimas. Eggshell ar 
champagne $095
šeidos .... ‘

nė-šaltametė) ir p-nui Edgar 
Firantui, kaipo Arabui. Už ko
miškus kostiumus “booby” pri
zai teko p-lei Emjna Gedvfliu- 
tei ir T. Christofaro.

Dabar lauksime sekančio 
Birutės Choro vakaro, muzi
kali programą, kurio Birutės 
vedėjas, p. Jonas Byanskas, 
jau keli mėnesiai kaip repe
tuoja ir kuriame žada turėti 
kelis malonius siurprizus. Ge
ro pasisegamo Birutei jos tris
dešimtuose metuose 

t

dailės dirvoje. —

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

8:80 vai. ryte.
Kalbančios žinios — Mėgiami Lietuvių Daininkai 

Gražios Dainos ir Muzika.

NAUJIENOS, Chicago, III.
nių paliko posūnį Boleslovą Pu
žauskų, kurs rūpinosi ir vęlio-t 
nies laidojimu. Buvo gimęs 
Šiaulių mieste, Lietuvoj.

, V. J. S.

se Juozapas Sulemonavičius, 
kurs gyveno ir, mirė adresu 
504 West 33 street. Mirė spa
lio 26 dieną.

Arčiausius gimines paliko 
sūnų Prancišką ir dukterį Bro- 
nislavą. Velionis mirė sulaukęs 
67 metų amžiaus. Amerikoj iš
gyveno 40 metų. Buvo gimęs 
Tauragės apskrity, Kauno rė- 
dyboj, Lietuvoj. •

Antanas Kavaliauskas
Spalio 31 dieną tapo palaido

tas Lietuvių Tautinėse Kapinė
se Antanas Kavaliauskas, kurs 
mirė - spalio 25 dieną' adresu 
3719 S. Halsted street. Mirė su
laukęs 46 metų amžiaus. Ame
rikoj išgyveno 30 metų.

Giminių paliko du brolius, 
Juozapą ir Stanislovą, ir seserį 
Kazimierą. Sesuo Kazimiera rū
pinosi velionies laidojimu.

Velionis buvo gimęs Šiaulių 
apskrity,* Lietuvoj.

Kapinės duobę suteikė vel-

Tai buvo paskutinės išleistu
vės Chicagoj konsulių ir ponai 
Kalvaičiams ir jos lyg apvaini
kavo visas kitas. Pp. Juozai
čiai buvo asmeniniai draugai 
pp. Kalvaičių. Ir jie jų buvo la
bai gerbiami ir mylimi ne tik 
dėl jų augštos inteligencijos ir 
šiltos simpatijos, bet taipgi dėl 
jų didelio kuklumo— “unobtru- 
siviness”. Jie nesiafišuoja, bet 
jų namas vienas vaišingiausių.

Pas Dr. ir p. Juozaičius įvy
ko šaunios išleistuvės ir Dulr. 
pirm. p. Skipičiui ir poniai B. 
Darlys, operos žvaigždei. Da
bar išleido gražiai ir pp. Kalvai
čius. .

Dalyviai čia btfvo artimi 
draugai ir, nežiūrint “pažiūrų” 
skirtumo, gražiai savo tar
pe sugyvenanti, nes kultūringi 
žmonės ir privalo viens kitą 
gerbti. Dalyvavo: pp. Kalvai
čiai, kun. prof, B. Urba, pp. 
Rakščiai, p. Dovidonienė, A. 
Nausėdienė ir Felicija Nausėdie
nė, Dr. ir ponia Biežiai, Dr. 
Jovaiša iš Rockford, III. su su
žieduotine, p-le A. Bernotaite, 
pp. Byanskai, pp. Juozaičių sū
nūs parvykęs iš Northwestern 
Universiteto, taipgi jų jaunatf- 
sias sūnelis ir kiti.

STANLEY 1
MEN’S and YOU

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

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

27 East Monroe Street
Telefonas CENTRAL 4615

Įvairios iškilmės ir paminėjimai 
šiame vakare

čia netik buvo pp. Kalvaičių 
išleistuvės, bet ir busimų Dr. 
ir p-nios Juozaičių naujai su
laukto anūko kūmų pagerbtu^ 
vės. Mat. pp. Juozaičių duktė 
Irena, kuri nuvykus Lietuvon 
ištekėjo už adj. ; Zubavičiaus, 
susilaukė sūnelio spalių 13 d. 
(Thip, Dr. ir ponia Juozaičiai 
jauni žmonės, bet jau “grand- 
ma ir grandpa”, believe it or 
not...) Taipgi, pp. Kalvaičiai nu
vykę Lietuvon bus krikšto tė
vais jaunučio Ztfbavičiuko.

Išleistuvių vakarienė pp. Juo
zaičių jaukiame bungalow po 
num. 6634 S. Campbell Avė., 
buvo tikrai artistiškai pagamin
ta ir šampanu gėrėm sveikatą 
garbės svečių. O ką tik nau
jai nupirktą grandiozišką Sten- 
way pianą išbandė net trys pia
nistai: p. Kalvaitis, Felicija N. 
ir p. Byanskas. Vadovaujant 
dainininkei p. Biežienei pasi- 
klausėm ir operos arijų ir visi 
sustoję sudainavom labai nuo
širdžiai “Ilgiausių metų” išva
žiuojantiems svečiams.

Mes tankiai kalbame apįe lie
tuvišką svetingumą. Kalvaičių 
išleistuvės buvo visur- taip nuo 
širdžios turtingos ir elegantiš
kos, kad jos liks ilgai atmin
tyje dalyvių. Beje, “desert” 
prie puošnios vakarienės buvo 
ice-cream nulieta į įvairiaus pa
vidalo laivus. O prieskoniai tar
pe kitko ir lietuviški baravykai, 
konservuoti ir pargabenti iš 
Lietuvos.

Ilgai viešėjom ir ilgai drau
giškai kalbėjomės, kad prisiso
tinti musų mylimų ir gerbia
mų pp. Kalvaičių draugyste. 
Negreit, o gal ir niekados, su 
jais, kaikurie iš musų nebe
pasimatysime... O visą laiką 
Dr. ir ponia Juozaičiai taip ma
loniai visus vaišino. Tikrai, nė
ra nieko malonesnio gyvenime, 
kaip nuoširdžių ir inteligentiš
kų žmonių draugija. Tuomet ir 
“conversation” nebeyra . “lošt 
art” kaip apie amerikonus sa
koma. Maloni, įdomi ir sąmo
ninga kompanija, daug duoda 
žmogaus dvasiai...

Vėl dovanomis apkrauti ir 
sulaukę jau ankstyvo sekmadie
nio rytelio, atsisveikino pp. 
Kalvaičiai ir svečiai su malo
niais šeimininkais ir jų labai 
simpatingais dviem jaunais su- 
nais.

PASIKLAUSYKIT
SOPHIE BARČUS

Kas Pirmadienį, Antradienį, Trečiadienį, 
Penktadienį ir šeštadienį

’ '< ■ _ KAIP 9 VAI. RYTO 18 ,
Stoties W. G. E. S, 1360kilocycles

Pirmadieniais kai 
ir Trečiadieniais kai

NAUJOS... ŽAVINČIOS ...

Klementas Staškus
Spalių 26 dieną tapo palaido

tas Lietuvių Tautinėse Kapinė
se Klementas Staškus, kurs 
mirė 25 dieną spalio Cook 
County ligoninėje, sulaukęs 42 
metų amžiaus. Amerikoj išgy
veno 23 metus.

Arčiausius gimines 
moterį Marijoną.

Buvo, gimęs Kauno 
Lietuvoj. Palaidotas 
me lote, kurį pats nusipirko 11 
metų atgal.

Vincas žadakus

Gražios Radios Padarytos 
parduoti po $29.00.
Dabar ,

Taupyki! Pinigus
Kad Užtikrinti ir Pagerinti 
savo Gyvenimą Ateityje

Kiekvienos ypatos taupomi pinigai ap
drausti per Federal Savings and Loan

ALŲ
X^®M»^^drausti per Federal Savings and 

^(^IP^Insuraiiee Corp., Washington, D.
Reikalaudami savo sutaupytus 

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
Urmn (Wholesale) kainomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas. Vi 
siiomet kreipkitės pas NORKŲ 
kur gausite greitą ir teisingą patar
navimą,

2415 West 64th Street
Rimto Telefonas BOULEVARD 7179

■ . ■ • r *■ / ■ ■ ■ . - ■

• Tos liampos ir daug kitų modelių yra 
ant parodos pas C0MM0NWEALTH 
EDISON ELECTRIC SHOPS. Kiek rank
pinigių įmokant, likusią, galima išsimokėti 

, su savo mėnesinė ęlektrikos bila. .

Lietuvių Tautinės 
Kapinės

KLAUSYKIT!
STEPONAVIČIŲ RADIO PROGRAMAS

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

ANTRADIENI IR TREČIADIENĮ 
9:30 vai. vak.

Be peilio, be skausmo, be darbo sugaiš
ties blle kyla gali būt sumažinta Ir iš
gydyta. Kam kentėti nereikalingą skaus
mą, kąl gali būti išgydytas taip kaip 
daugelis kiti kyluotleji? Kam kentStl 
neapsakomus skausmus kai jus galite 
taipgi džiaugtis musą Flint budo gero
mis pasekmėmis.

RAUDONGYSLES
Be plovimo, be deginimo Ir be skausmo 
Rectual uleers, Fistula, Fissures, 
tančios raudongyslės pagydoma 
Flint budu.

VARICOSE
GYSLOS—VOTYS

Greitai ir bežymlų iSgydoma. B 
laiko ar žaismių sugaiSinimo. 
das, Jau tūkstančius laimingais 
—kodėl jus ne?
KRAUJO IR ŠLAPUMO 

CIJA DYKAI.
Specialus patogumai moterims.
Atdara 'nuo 0:80 iki 5:00 kasdien. Ant
radieniais ir Penktadieniais 0:30—8:00,

72 W. ADAMS ST.-132 S. DEARBORN ST, 
Tnlephonn RANdolph 1200, Local 1219 •

11116 S. Mlchlgan Avenue 4562 Broadway
4834 S.’ Ashland Avenue 3460 S. State Street
4833 Irvlng Park Boulevard 2950 E. 92nd Si.
F K D E R A L C O U P O

BUDRIK
FURNITURE MART
3347 So. Halsted St.

VISKAS DEL NAMŲ
Rakandai už daug žemes- 
nįes kainas. Vilnoniai du- 
beltavi blanketai, verti $10 
ir $12, po $6,50 
šilkinės kaldros vertės $10

------ *4.75

Spalio 26 dieną tapo pa
laidota Stella Galkus, kuri 
mirė spalio 22 dieną.

Gyveno ir mirė adresu 
5649 S. Aberdeen street. 
Mirė sulaukusi 48 metų am
žiaus. Amerikoj išgyveno 21 
metus. Artimiausius gimi
nes paliko vyrą Kazimierą 
ir dukterį Bernice.

Velionė buvo gimusi Tel
šių apskrity, Žarėnų para
pijoj, Kauno rėdyboj, Lietu-

= MEMEL CAFE
m Užlaiko visokios rūšies gėri- 
m mus ir valgius.
« Spalių 31 d., 1936 m.
M 
m Turės Halloween Parę. Tai bus 
J puikiausias parengimas ir sueigą. 
m Bus duodama dovanos, kurie buq 
J navatniausiaį apsirengę. Taipgi bus 
M gera muzika šokiams ir bus duotįa- 
J ma užkandžiai veltui. Kviečia yi- 
m sus dalyvauti. j
2 ' Emma ir Emily,
* 1325 2V. Halsted St., Chicago.
xxxxxxxixxxxxxxxxTxxxxxKX*xmxxxxxxxxxxxxxxxxtxxxxxx Padengimui išlaidų ir palūkanų skaitysime truputį daugiau 

už jmokesnius nustatytam laikui praleidus.

C O M M O N W E A LT H

ELECTRIC^ SHOPS
DOWNTOWN
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Subsęriptlon Ratess 
$8.0a per yeąr to Canąda 
$5.00 per yeąr outside of 
>«•<» jjįįįr yejr in 'OUetįf 
3c p*r copy.

Ęntęred as Second Cląss Matter 
Mardb 7th 1914 at the Post Office 
of Ghicago, SI. under the act of 
March 3rd 1879.

r __________

l^aujięnos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St„ Chicago,

U&alryfio Kalnai
Chicagoje » paštu:

Metąnųi —-- ----------------
Pujsei metų---------- -------------~
TrirJs B^nesiams
Dviem mėnesiams_________
Vienam mėnesini

Chicagoj per išnešiotoįus:
Vieną kopiją —--- --------------------8c
Savaitei ........................................ 18c 
Mėnesiui ••••••• •••••••••••••••••••••••»«»■«■ 75c

Suvienytos? Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:'

Metams__________ 1_________ $5.00
Pusei meto ------------------------------2*75
Trims mėnesiams -- --------------- i.50
Pvjąm Mėnesiams --------------1.00
Vienam mėnesiui ___.7o

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams $.00
Pusei metų------------ --------------- 4.oo
Trims mėnesiams 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto M?ney 

Orderiu kartu su užsakymu.

--------------- -------------- - ------ -

WX-
tojai

■ ■•■■■■--------------- ■ -

Socialinis turinys demokratijos formoje
Daugelyje šalių pasaulyje šiandie einą kova dėl de7 

mękratijos apgynimo, kur jai gręsia pavojus, arba dėl 
jos atsteigimo, kur ji tapo sunaikinta. Amerikoje Uol7 
kas .demokratija dar gyvuoja .tvirtai, M ii, žinoma^ 
anaiptol nėra tobula. Didelio pavojaus jai tuo tarpu iš 
niekur nesimatę.

Tokioje šalyje, kaip Amerika, svarbiausias darbę 
žmonių uždavinys yra kitoks, negu Vokietijoje, Italijo
je arba JLietuvoje. Skelbti, kad čionai eina sprendžia: 
moji kova tarpe demokratijos ir fašizmo, reikštų klai
dinti žmonių mases, slėpti nuo jų tikrąsias gyvenimo 
problemas. Amerikoje ne demokratijos gelbėjimas ir 
gynimas yra vyriąsias darbininkų reikalas, bet jos pri

 

pildymas tam turiniu.

Demokra 
formoje galį 
kad ir polit^ėje demokratijoje gali gyvuoti ekonominė 
priespauda.
piniguočių rž^ose arba peturtingų žmonių rankose. 

 

Nuo to, kuri visuomenės klasė turi valdžią demokrati
joje, priklauso, kieno reikalams ji tarnaują.

Amerikos demokratiją įsteigė smulkioji miesčionį- 
ja ir laisvi ūkininkai (farmeriai). Laikui bėgant, kai iš
augo ir sustiprėjo stambieji žemvaldžiai (pietuose) ir 
prekybinis bei pramoninis kapitalas (šiaurėje), valdžia 
pateko į turtingųjų klasių rankas ir jos pąįdarė demo
kratiją savo įrankiu. \

Bet į kovas tarp įvairių turtuolių grupių (sakysi
me, tarp pietinių valstijų žemės saviniųkų ir šiaurinių' 
valstijų prąmęnininkų) visuomet būdavo įtraukiama iįr' 
paprastoji liaudis, kuri už savo talką gaudavo tam tik-; 
rų koncesijų. Tųkių budu ir darbininkai bei farmeriai i 
galėjo daryti sp^ų$i#ą į valdžią. Jie nebuvo paversti i 
beteisiais kapitalistų vergais. Demokratija ne tik nebusi 
vo visiškai užtempta ant kapitalistiško kurpalio, be£i 
laiks nuo laikų dar buvo taisoma darbo žmonių naudai.;

šiandie tąčiau jau tQ nepakanka. Ęepremją parodė,; 
kad darbo žmonių padėtis Amerikoje yra ląbai neap,-' 
saugota. Kądą užsidaro dirbtuvės, darbininkai atsidu-; 
ria gatvėse ir badauja*. Farmeriai, kurių produktams, 
nėra rinkos, pražudo už skolas savo ukius ir palieka to
kie pat vargšąį kaip ir Ijądąrtįaį.

žodžiu, vien politinės laisvės darbo žmonėms nepą-f 
kanka. Jiems reikia da ir kad butų užtikrinta ekonomį-; 
nė ^uįkjle. ^,ąs gi gaji 9p.įteij^bi šitą ę^oųoųjįinį tik-j 
rūmą? Niekas kitas, kw tiktai valdžia.

Čia mes nekalbėsime apie priemones, kuriomis tą-; 
tai'yrą atliekamą —- ąpdrąųdą nuo riedąrl?o? ąėnatvės! 
pensijas, darbe valandų ir algų reguliavimą ir t. t.
nes tai užimtų per daug vietos'šiame straipsnyje. Gana; 
bus pąbrėžus, kad šitoą ekonominio tikrumo priemonės 
gaii būti įvykintos gyvenime, tiktai išleidžiant atatinką- 
mus įstatymus if sudarius tam tikrą valdžias ąparąįtąi 
jų yykiąiipųi. " J

Taigi į demokratijos f urmą turi būt įdėtas sįųcialipis 
turįųy^. Reęąeyelto administracija šitoje ^yįę jau yyą» 
praląųžųsi ledą. Ji pravedė kongrese keĮętą įaįątymų^ 
kurie padarė pradžią ąociąlinej. įstąįtymdąvybąį- Ne yįąi 
jęs bandymai buvo sękmjųgj ir kąi kųrių^ syąrbiug ąįį- 
minisjtrącijos planus sugriovė federalinis vyriausias 
teismas. Pąbąr yrą klausimas, kąs iš tų bandymų iš
vystys: ar po rjnkimų tas prądęitasai darbas bus tęsi
mas toliau, ar jįsąi jįųs sustabdytąs ir paskui visai Ėki 
viduotas?

Štai į kokį klausimą šiandie Amerikos balsuotoji 
turės atsakyti.

paįsn°J0W tuF^ 9?r0i, ap jie yrą pąteųkinti tąp, 
ką ^osevel^s yra iįd šiol atliks dąybę žięonjų 
ir ar jie pasitiki, kad jisai toliaus jų nesuvils. Jie ią- 
r#KŠ MFO pasi^ėjięi,ą ar^'nesitik,ėjįjį^.

Tie, kurie Rooseveltu nepasitiki,' galės pasirinkti 
t^ype IjitĮj kanįdi^atų, pradedant i-epijblikpnu L^ndo^u 
ir baigiant socialistu Thomasu bei komunistu Brcpy- 
deriu. ' ' - ! " '

Ką žmonės išsirinks, tą jie turės arba, kaip liejtjj.,

yra valdžios forma. Bet toje pačioje 
i visai skirtingas tųriųys. Visi žinome,

mokratinėje tvarkoje valdžia gali būti

Mes vakar pąsąkėme, kąd 
bus įdomu pąžiųroti, kaip ąt- 
Sijjėpą ąpię Įspaiųjųs , ^istt| 
fcęmbąrdąyjmą W^rAdo kloriką- 
įi^ka? “prąugąs“ ip kltį ląpą- 
pijos suknelių ąįmpątizątįorjiąi. 
Marijonų organas jau sayo 
nųo.mopę išreiškė.

Paduodamą Mm me 
žvėrišką fąšfafų žygį, “Drau
gas“ ppįemi^oja sų Ispąnij.ęs 
valdžia, kuri pareiškė, kad me
tytį bombas j beginkles mimas 
miesto gatve.se “pežmomška”., 
Marijonų laikraštis rašo:

“Gal bųt, kad toks žygis 
yra nežmoniškas.

“Bet ų? tai ųereįkįą kal- 
tįnti nacįonąiist^, tįk pačįąą 
ratjikąlųs. Radikąląi gejrąį 
nusimano, kad jie negali (? 
— “N.“ Retd.) laimėti karo. 
Tąčiau nepąduoda miesto ir1 
atkąkliai ginasi tik tią? su
metimu, kad jiems tas lie
piama Maskvos agentų, ir’ 
kad išžudys 
žmonių.“

Tai ye kaip kąlfeą “kątąjikįą? 
kas laikraštis“. Nę^oųįškai j 
elgiasi, girdi, tie, kurie “nepa-1 
siduoda“, o ne tįe, Jųųįe 
ipotęr&, y^kHg ir HM?:' 
ąiieS|tQ gyventojus! ‘

Tokių budu, jeigu gatve eL 
pantį žmogų Ažpųl? banditas 
ir žmogus nepasiduos, bet prie-

Reikės vadinti “nę^9Įj^ikv”.’ 
įkuomet jį banditas nušaus. O 
(banditas bus “Ąek^iąą“)! ,

(dorovę“ skelbia į^plių Mąrįjo-į 
įnų leidžiamas laikytis.

■■ ,r«* i* »r

FRANCUZIJA IŠGELBĖJO 
ISPANIJOS RJSSpjjpLIKĄ

• uuM / -■ ■ 
z Garsusis Fraųcuzijos socia

listas Jean Longuet parašė rim- š 
$ 9Įpję
tinį karą ir socialistų nusista-

O ® $5® R?^k>

y#.?i

tai ya^<įs om-, ... p- -j 
We' 

*Wl 
triukšmo.

-fAt

............—.............. .

patingas Aviacijos ministeris 
radikalas Pierre Got, padare 
visus reikalingus žinksnius, 
kad butų pristatyta tam tik
ras skaičius galingų f rančų? 
ziškų įęk.tųyų, kuriuos užsa
kė Ispanijos vyriausybė, ir 

' »to-
ridą.”
yisi ątsi^ną, -kaip pdHetmię 

karo pradžioje fašistiški suki
lėliai bandjė. pulti Madridą iš 
šiaurės pusės ir stengėsi pra
laužti sostinės gynėjų eiles Gu- 
aJarramos kąlnųoĄę. Ęet jie 
.čia b.uyo ąyiąįkyti. Prie įfo įląu- 
^ąusjįą p^ęjo Jkų-

Ispąmjos vąj^žią tųoiųet 
b.ųyo #ųg g^ąų ąprąpįjnta, 
ftegu S.ųkįleliąj. Mn 
dąbąr atitegįa paslą^į, 
WSPMbįik9S vyriąųsyfeę ;tųp 
iti$m ląįku wfe9dę 
ore, ųegų gen. Frąnęo armiją:

to" 
y.Q gavusi iš f^<wu-

išleido , atsišaukimą. į viso pa
saulio darbininkus, ragindami 
juos remti Ispanijos liaudį.

Paskui, kai buvo pasirašyta 
nesikišimo sutartis, socialistų ir 
unijų Intemacięnalų valdybos 
yėl susirinko (rugsėjo 28 d.) 
ir iškėlė bendrą protestą dėl 
fašistiškų valdžių sutarties lau
žymo, reikalaudamos, kad ji 
butų iš naujo peržiūrėta. Pa
galios, abiejų Internacionalų 
valdybos susirinko trečiu kar
tu, spalių 28 d., ir dabar iškėlė

reikalavimą, kad Anglija ir 
Prancūzija tos nesikišimo su
tarties nepaisytų, bet remtų Is
panijos valdžią.

O tuo tarpu “Laisvė“ pasa
koja, kad “antrojo“ Internacio
nalo vadai iki šiol nieko neda
rę Ispanijos respublikos pagel
iai. Jeigu “Laisvė” buyę klai
dingai painformuota, tai ji tu
rėtų savo kląidą atšaukti;■ prie
šingame atsitikime bus aišku, 
kad ji sąmoningai socialistus 
šmeižia.

Antradienis, lapkr. 3,

(Teismo nuosprendis £įę>j 
Veiverių ūkininkų byloj buvo 
paskelbtas “Naujienose“ ket
virtadieny, spalio 22 d. Jis yra

• Tjgsu $Ayų

šioje yįętoe jąų 
ką^ Ą. Ęųpba “Laisvėje“ iš7? 
kreipia faktus, pasakodamas, 
buk Europos jso.ciabs.tai iki šioji 
^kayštei rėmė’/ ąesjįųĮm?0 PO: 
litiką link Ispanijos ir tik Vdą7 
bąjt’V sųisjprajo

yWŽiaji hjįų pr^tąr 
tomi ginklai; x> girdi, komiųiis? 
tai tai nuo pat pradžios tai ne? 
sikisimo politikai priešinosi.

Tačiau Brooklyno komiųiis7 
<tų laikraštis .dar vis nesiliaują 

viswwę savo vjenr 
pusiška .propaganda. Jisai rašo:

ir darbo uniji^ųj 
SiPąųdjįmąs padarė šiokią ^į>- 
kią įtaką į Antrojo Interąą-, 

W jie pąr
. w O —* ‘'N” Red-> *$81 

sayo žodį. Laikytame sąyo,

yojp Įųtęrnacionalo vądąi

■1 W«i, MM
Wjj 

regRublikos gynėjam? Isnąin- 
joj pirktis ginklų kitoae šą-

. j.
“Laisvė“ betgi .nepažymi, l^ad 

čionai^ yflįdyt^s ne

Jean Longuet, kuris yra ^o,-; 
ižBO sfeįp w w-;

^inajrys, štąi* sako : * ( i 
l°’“' fejyj

m^e mudu su Schevenelą’ą; 
(įinij ų Internacionalo geąę?j 
ratiniu sekretorium. —
Red.) bendrame susirinkime,;koalici j oj e (“liaudies fronte“), ■ 

kuri remia Prancūzijos valdžią. 1- 
pi koalicija bųtų s^r^ųsi, 
jeigu yaįdžia ųeĮu^ų jųut^sĮi 
ųesikišjtį j Į^anijos r^ąl.us.. 
Be to, sako Jean Longuet, Ang
lija ir Ęelgiją prwĄė Wm’Qj

Suvalkiečių byla Ka 
riuomenes teisme

SI VALKIECH BYLOJ PRASIDĖJO
I ŠALIŲ GINČAI

Prokuroro reikalaujamą aukščiausia bausmė — 
8 metų sunkiųjų darbų kalėjimo. — Sleževičiuj 

ir Purėnienė prašo išteisinti.
(Tęsinys)

Šjaųdiep rytą kelįoliką mi- 
jųųčįų už.tr.u’kusiąiųe teismo po
lyje $,ti kaltinamieji pasakė 
savo “ ’ '■

’ 'k. ;
vavau.
vau atvežęs javus
Ęrąįįfyu išteisinti.

Juoz. Bartninkas — jis nu
kentėjas; bnyąų ątyąžiąyęs tįk

prašp

I*

“paskutiniuosius žodžius.
Kalašinskas: — Nedaly -

Į Veiverių malūną, bų-
Nekalta^.

į mąĮąųą. Nękaltąs — 
išteisinti.

Jz. Jąųkaulskas, Jurg. 
ninkas ir Vacį. Mačys 
išteisinti.

Veįyerys:
te mane mašinos paieškoti. Veį

Bart- 
praąo

kąu mylimo tėvo ir sveikatos. 
Prašau į tai atsižvelgti ir iš
teisinti.

Andr. Gustaitis
brangaus turto •— fėvo. 
šau išteisinti., '♦•i1 !• *

Pečiokas — nekaltai 
tas, prašo išteisinti.

$iandie .(Spalių y d.) 
bus teismo sprendimas.

tėvas siuų- 

yeriųose per sumišimą nebų- 
yąų. — Prašo išteisinti.

Jon. Grincevičius: -— Sėdžių 
kaltin. ąųofę $jįc ųž tai, kąd 
buvau s.ųžoiųjąs. Nuovadus' 
virš, čįą sįfe mąųęs ne
matė. Ęųyų.iv cĮeĮ ■ sip.alsunję 
pažiurę^. pąmatęs,
kaip Ęą^ey^či^s šovė (Gustai
tį, ir pašovė. Prašau i|-’ 
teisintu.

Jz-
kentėjas, sužeistas; prašo iŠ- 
teisintu.

K. Giustaitis: — 27 d. atėjau! 
į ytęjyųriųs nieko nežinodanąaų. > 
^Nukentėjąu taip ąunjįdąj, kaip 

begąlipia nukentėti: jąetfr
■ . : ■> •' ■ ■

i?gi nų-

Netekau
Par-

pašau-

10 yal

P. Sakalauskui —, 3 mt. s. 
d. k.

Po 2 mt. grasos kalėjimo;
— Rutkauskas, Jočytė, Pr. 
Balčiūnas ir K. Kalašinskas.

Po 1,5 mt: K. Varkąla,
A. Stravinskas, Pr. Juodžbalis, 
Ant. Marazas, K. Gustaitis.

Sunkiausia bausme teko Bo
liui Jųodžbaliui — 6 mt. s. d. 
k. • '

VI. Bašinskui paskirta 3 mt.

8 mėn. papr.

Andr.

Po 1 mt. papr. kalėjimo:— 
Jurg. Bartnikas, Pr. S.travin 
skas, Jz. Jankauskas, Mačys.

Veiverys 
kalėjimo.

Lygtinai nuteisti: 
Gustaitis — 8 mėn *
joras, Ant. Žilinskas, Juiįg. 
Skučas, Jon. Grincevičįus, Jo- 
tautas ir Karčiauskas — po 1 
met.

Išteisinta 11 asmenų: K. 
Juodis, O. Jočienė, Pr. Grin
kevičius, Ad. Urnayičius, Kaz. 
Tamošiūnas, Mot. Siaurusevi- 
_&us, Pran. Petrušauskas, Ą, 
Pyragas, Po v. Bubnys, Iz. Re 
čiokas ųr Pe.tr. Kruvelis (bet 
jis laikomas suimtas 
loj).

Visas šią smulkus 
rašymas paimtas iš 
Žinių“).

(GALAS) '
... 11 11 .r11 ir"""   ■ ■ w ■ .v ■ •

kitoj' by-

bylos ap- 
“Lietuv.os

b Eilute Kasdien
■ ■ * ' vi _________________ 1—

{Iškirpkit šias eiles ir pasidėkit atminimui. Ilgainiui sudarysit 
gražų eilių rinkinį).

J»ra ir Mergos
Kai mergelės grėbę šiepą, 
Aš s,teėjau Paj.ujryj; V ' , • ’ •
Puiki jura, puikios. mergos, 
Neramų širdyj.

i ’

Kilo juros baltos bangos.?' ; ■ , , 
T^škę. šviesiu sidabru.' ' *

Pute vejas piet-vakaris," 
U^ė jura vis smarkiau. 
Vėjo sučiuptas grėbėjas 
Prie. sąvęs - Šaukiąu.

I9M> KUf PcMUTM SyndloU, Ui. Vr.rld nghu r«ned

I

Vą Ffąnę^j^i,
j karą su italais ir vokiečiais 
dėl Ispanijos dalykų. Tas Radi
kalų spaudimas iš vienos pusės j 
ir anglų bei belgų atsisakymas. 
Francuzijai padėti iš antros!

pasiūlyti Europos '.valdžioms; 
itarp-tautmę besjkfšibAO mtar,tj,’ 
k^ięo, fliųąžiausią blo^ytyę“ ąu-^ 
sįdariusloje padėtyje. Prie pa-» 
siūlymo prisidėjo Ąnąjjją m 
Rusija, .paskuįi jį ^rįėįn(ė 
valdžios.

Bet pirma negu tas. pasiuly- 
w p^yytas, ĮFWW?j-.

įspėjo plisti svarbos pa- 
gelbos Ispanijos respublikai. 
Francuzija, anot Jean’p. Lon-,. . i A**^-.*-**^^y«^* * ^Lį7l>!£*( f‘ *■ Į

iš.

jisai,

b kai iura jsiužus 
Svaidę lig mąw putas. 
As čia pat turejęu sykiu 
Jurą ir mergas! '

<»r jk-JJ1 .-.j;.: t¥t ; L.,j.,.
JI.U . nn ""U 1 kiJOftg.

Už KA?
• ■ ■ /

.

- 1

lyje liepos 28 d. (musų
,) brėžta. — -“tį” pjfr! 

mininkaujant Internaciopąlp

ma/n draugui Louis $$ 
, ‘ Brouckere, tartu su

sekretorium Fritzu Adl^ejrjių 
ir ibendrądarbiąujant 
Walter Citrine •ui .(.ųųijų jfb”

. ,tęrwiQWlo PJWdenttti. -- 

iš Besijos,
sldvakijos, Skandinavijos 
kraštų, Rusijos menševikų ix 
Italijos socialistų, išreiškė 
faktinąi vieningą pasąvlW 
Darbiniįk^ J,U(lėjjmo

. “Mes l-.etolay.pme, M ątąį 
(tį^k^ųt tarptautinių teįsįiį 
$ya$iąį teisėtajai Ispaniją 
valdžiai butų leidžiama pirk
ti tiek ginklų ir amunicijų!, 
kiek jm reikia ąpsigyųįmųį. 
jleš ' ,ątsj|au^ė^ į yįąą 
kraštų dirbančiąsias ma^ę?> 

jfls j&$ai yep$ 
kavoje

ir be galo provokalųrjšĮcą fą-1 
šizmo ataką.”

z^w .žjn9mp.
j^paijijOT; nijftįą p^sįęĮėjo IJepflą,;^.: 

tįa padėtį).,4 Jį jąp Jjppąą & d-> t, y. jip 
' 10 dienų po sukilitnp pją^žįąą.

suvažiavo ir nutarė reikalaųįti,tas jų radikatiškų kolegų bu-1 
.vo griežtai nusistatę eiti šį

gatve.se


Antradienis, lapkr. g, 1936 ~ NAUJIENOS, Chicago;

Balsuokite Už Senąjį Laiką Chicagai! Politika
i - ■■■■■

Shall Chicago have 
Eastern Standi r d 
Time (one hour fast
er than Central 

: Btaredard Time) 
' throughout the year

---......... - —----------

YES

NO X

Shall Chicago h avė 
Central Standard Time vpc 
with daylight savings į
time (Jone bour faster i--------  r
than Centrai Standard ’
Time) Į from the lašt NO 
Sunday in April to the

5 lašt Sunday in Sept.

Shall. Chica
go have Cen
tral Stand
ard Tirn^e 
throughout 
the year;

:YES

; no
%

X

NuoZurioant
Roosevelto

DAILY BUSINESS DIRECTORY —_ _ _ _ _ _ —__ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _

ŠIANDIEN balsuoto j ams, be didžiojo kan
didatę balrofo, bus paduotas mažas baliotas. 
Ant to balioto balsuotojas turi pažymėti kokį 
laikę jis nori turėti Chicagoje.

Senąjį laiką, Central Time, kurį Chicago 
turėjo pirmiau?

Naujį laiką, Eastern Standard Time, kurį 
Chicago turi dabar? Ar, Senąjį, laiką, su die
nos šviesos taupymu laiku vasaros metu?

Chicagos Federation of Labor prašo “Nau
jienų” raginti savo skaitytojus balsuoti taip 
kaip parodo aukščiau atspaUzdintas pavyzdį^

- jo

Prezidento Rinkimų

vičią Valandoj

sidėjo inkvestas. Jis bus tęsias 
ttias gruodžio 3 d.

Laidotuvės įvyksta šįryt. Lai
doja A. Masalskis, Šv. Kazimie
ro kapinėse.

Mri SVeTeika.
Taipgi ačiū visiems jaunuo 

liams.
— A. V. Grigalunai 

ir šeimyna.

Praneš apie rinkimų eigą 
stoties WSBCr nuo 9:30 

iki 10-tos.

iš
Sidabrinėms vestu 

vėms praėjus Cicero<

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE i 
sktfriia bedamai tiiuhl pagelbsti musų skaitytajame euitrasK kut yaUma 

Ipairių/pdprastų ir nepaprastų daiktų^ intaisų irt teikmenų» 'Jeigu U. telpančių čia 
negeditk leieirajsii kų iečkot^ psAuMtų Naujienai, 8500^ ftį kkniMių WępskĮ

 T - ....' , ...

Steponavfčų Radio Valanda 
šįvakar transliuos Prezidento 
rinkimų rezultatus.

Valanda yra transliuojama 
iš stotiem WSBC, 1210 kilocyc- 
les, nuo 9:30 iki 10-tos valan
dos vakaro.

Steponavičiai paduos vė
liausias skaitlines, kokias tuo 
laiku galima gauti, ir jas 
tuojau perduos klausytojams. 
Rezultatai bus gaunami iš 
įvairių valstijų.

Programas praneš nevien 
prezidento rinkimų rezulta
tus, bet ir Illinois valdininkų 
rinkimų skaitlines.

—— Rs.

Automobilis Užmušė 
Jaunuolį Stanislovą 

Turauską
Jo drangas sunkiai sužaistas; 
nelaimė įvyko Brighton Parke;

Jaunas lietuvis buvo užmuš
tas, o jo draugas sunkiai su
žeistas automobilio nelaimėje, 
Brighton Parke.

Užmuštasis yra Stanislovas 
Turauskas, 25 metų jaunikai
tis, kuris gyveno adresu, 7230 
South Rockwell Street. Jo 
draugas guli Cook apskričio 
ligoninėje. Jis yra, Edw|prd 
Stock, 21, 5252 South Loomis 
Street. Jam buvo nulaužtas ka
klas ir ranka.

Nelaimė įvyko nakties laiku4, 
šeštadienį, prie kampo Archer 
avenue ir Brighton Place. Į 
Turauską ir Stock’ą ten įva
žiavo automobilis kai jie ėjo 
skersai gatvę, kad įlipti į at
einantį gatviakarį.

Nelaimės kaltininkas buvo/ 
William J. Adams, Jr., sūnūs 
Brighton Parko laidotuvių di
rektoriaus, Adams, 3734 Ar
cher avenue. Policija buvo su
ėmusi jaunuolį (jis yra 21 me
tų). Bet-vėliau nusprendė, kad 
nelaimė buvo neišvengiama, ir 
jį. paleido.

šeštadienį J. Liulevičiaus, 
4092 Archer av., koplyčioj pra-

i Kūdikis žaidžia linksmas. 
Jam niekas nerupi, malonus 
yra jo gyvenimo pavasaris.

Jaunystė taipgi linksma, bet 
jaunuomenei rupi ateitis,, mok
slas, užsiėmimas. Gyvenimo 
vasara jau sunkesnė. Tačiau, 
Jaunuomenė svajoja: ateis rui- 
duo, pasilsėsime.

Bet' ne viską turime, kad rui 
denį pasilsėti. Užeina audros, 
išsklaido, išblaško svajones,, o 
.žiema nebetoli, kito gyvenimo 
pavasario jau nesulauksim.

< Tačiau audros negali sunai
kinti višką — žmogui pasilie
ka šeimyna, giminės, geri 
draugai. Jie tai palinksmina 
širdį ir suteikia viltį.

Štai ir mums spalio 24 die
ną būrelis artimų draugų su
rengė šaunias sidabrines ves
tuves ir apdovanojo mus bran
giomis sidabro dovanomis. Tai 
•pasiliks' musų šeimynos atmin
ty koliai mes gyvensime.
; Dėkojame širdingai rengė
jams už pasiaukojimų; Mr; & 
Mrs. C. Kriscinas, Mr. & Mrs. 
J. Grigahmas, Mr. & Mrs. J. 
Mockus už sumanų prigavimą; 
dėkojam 
siems ir 
vėse:

Cicero lietuvių draugysčių 
darbuotė

visiems prisidėjo
dalyvavusiems vestu

Mrs. Vaičekauskas, 
Mrs. KincTriš,. 
Mrs. Valulis, 

Mr. & Mrs. Yonaitis, 
Mr. & Mrs. Shopis,, 
Mr. & Mrs. Vieblauckas, 
Mr. & Mrs. Butkus, 
Mr. 
Mr. 
Mr. 
Mr. 
Mr. 
Mr. 
Mr. 
Mr. 
Mr. 
Mr.

Mr. &

Mrs. Mankos,.
Mrs. Sagotas/ 
Mrs. Mockus,

Mrs. C. KrisčiuHas, 
Mrs; Grigahmas, 
Mrs.. Mickevieh, 
Mrs. Tamošaitis, 
Mrs. 
Mrs. 
Mrs. 
Mrs, 
Mrs.Mr. & 

Bpzedčiutė, 
Norkus; 
Sagotas, 
Kremenekis 
Baltaragis,

Urbonas,
D. Krisciunas, 
Yankauskas, 
Naminski, 
Masiauskas,

Misa 
Mrs. 
Mrs. 
Mrs. 
Mrs.
Mr. Brazauckas 
Mr. Kizas.

SUSIRINKIMĄ 1
ji,. Ai.lVU V--

Vasaros laiku lietuvių draū^ 
gysčių darbuotė šioj kolonijoj? 
buvo* žymiai apsistojusi. Ma
nyta, kad veikėjai- pavargd,. 
bet orui atvėsus viskas vėl su
junda, sukruta*. Darbuote,, gai
limą sakyti, kyla kaip ant mie- 
,li».

Ciceros. Lietuvių Kultūros 
Draugija spalio mėnesio susi
rinkime nutarė suruošti paren
gimą. Komitetas tuo tikslu jau 
veikia. \

Yra sumanyta pastatyti sce
noj veikalą “Blinda*”. Vaidini- 
>ma8 įvyks' tur būt sausio- naė- 

1937 metą.
šios draugijos narių skai

čius Ciceroj siekia apie* 400. 
Veliju jaunai draugijai visko 
gero.

Vyrij ir Moterų Apšvietus 
Draugija 

s

Spalio menesio ? nepaprasta
me susirinkime Vyrų ir'Mote
rų Apšvietos Draugija nutarė 
pakeisti* konstitucijos ligos pa
šalpos skyrių.

ši draugija yra, taip saky
ti, komunistų tvirtove, norš' ne 
jie sutvėrė ją. WelT, žiūrėsime 
kas klosis' čia toliau.

■:. i '

Demokratų Kliubas
Cicero demokratų kliubo stf- 

sirinkiman spalio mėnesį’ atšri 
lankė gan diktas skaičius na
rių. Buvo1 atvykę1 į Cicero mie
stuką valdininkai', kurie pasa- 
<kė labai smarkias prakalbas.

Buvo dar atsilankę svečiai 
iš Chicagos; būtent adv. K.; 
'Jurgelionis' ir V. Stulpinas^ 
■kurie pasakė prakalbas* ciėe- 
riečiams, žinoma, polftih&nls 
temomis, 

t

• Jums, bet abejohėš, teko gir
dėti apie grįžusį iš cirko žmo^ 
jgų, kuris gyrėsi matęs musiul- 
’kes, skruzdės ir t;p;

— 0 slonių ar matei? 
'paklausti.
' — A, slOniaus aš tai ifr neu 
■pastebėjau, —- atsakė jisl
į Taip jąs nepastebėjote* ketr 
virtadienio ^Naujienose”, mai
no rašiny, adv. Ji. Ti Zurio, kifr 
'ris netik Chicagog Moterų KluU 
bo baliuje dalyvavo, bet ir grau
žiu kalbėlį pasakė. Ta proga, 
įkaipo kandidatą į tebėjus, 
■Konsu’las A. Kalvaitis pi; Zurį 
■pagyrė ir kvietė chicagiečiuš 
•už jį balsuoti. (Dabar man 
’aiit širdies lengviau);.

1 Trupučiuką. politikos. Yra 
’liefuvių, kurie sielojasi prieš 
įprez.. Roosevelt’ą. Vieni, bei- 
iabejo, tai daro už pinigus, o 
|kitr,. gana sąžiningai', liuosu 
trioru; Pirmiejie pasakys: “busi 
;ness- before plieašure^, o‘ antį 
rieji už principą* galvą gul- 
įdys.
t Dūr būdamas J. V. prezi
dentu, p. Herbert Hoover pa
reiškė: “The tfation mušt proi- 
dUce itš leader”. Jis taip šaf 
Rydamas, tūrėjo' mintyje turi 
jtuolių kišimąsi į jo ofiso rei
kalus ir, todėl, nekaltai davė 
.žmonėms patarimą ką- reik dal 
ryti-

' Chicagos dienraščiai iri Šal 
lies didžiulių organizacijų sai 
vin inkai RbOšėVeffą kaltina 
eikvojimu pinigų^ kėlimu taki 
są ir praskol'iiiimu šalies. Mat; 
valdžia paspaudė turtuolius.

?ana sąžiningai; liuosu 
Pirmiejie pasakys: “busiV

TAS JIEMS SKAUDU!
Neseni juk laikai, kuomet jie 

.suėmė žmonių pinigus už pro* 
hibicijos skystimėlį, už stakus 
jir bondsus, namus ir lotus,, už 
morgičius* ir, pagalios, musų 
sutaupytus pinigus bankuose; 
.net vaikučių “Christmas Club 
Savmgs” pasisavino. Atmena
te kiek daug žmonių nusižudė 
ar proto neteko?

TAS MUMS SKAUDU!!
Prezidentas Roosevelt’as- ne

ima pinigų iš svetimų šalių. 
Todėl ir musų šalies nepra
skolins. Jis ima pinigus iš tų, 
kurie pirmiau paėmė iš mus. 
Kitaip sakant, jis bando pini- 
igus grąžinti žmonėms.

TAS VĖL JIEMS SKAU
DU!!!

Jaučiant' RoosevelVo kalbose 
sąžiningumą, atvirumą ir žmo
niškumą ir matant daug Roų- 
sevelt’o paveikslų languose, 
girdint daug aplodismentų te
atruose vis daugiau Jr daugiau1 
jsitikinu, kad Roosevelt’as be^ 
ne yra tas p. H. Hoover’io pra
našautas “žmonių vadas”.

Dr. K. Draugelis.

antram terminui į Illinois 
valstijos gėneralius prokuro
rus. Jis užima tą vietą ir da
bartiniu laiku.

Pagerbdami kandidatą, Chi
cagos slavai praeitą trečiadie
nį surengė bankietą. Parengi
mas (įvyko Lenardo irestau- 
rante, Northsidėje. Ten daly
vavo atstovai nuo lenkų, ru
sų, ukrainų, jugoslavų ir 'ki
tų slavų taptų.

Kernerio^ agitacinės kampa
nijos vedėjas yra lietuvis, V. 
Kišunas.

Nė laiko, nė pinigo ir nė 
pastangų nepaisoma, saugo
jau t neįkainuojamų Old 
Golds Cigaretų labiau-su- 
švelnintų šviežumą.

I • AUTOMOBILIAI IR 
AUTO MEKANIKAI

Pagerbė Otto Kerner
Tarp demokratų sąrašo 

kandidatų yra pavardė, Otto 
Kerher’io.

; Mr. Kerner kandidatuoja

— Pilietis.

RADI O

. !S.
JUGZlVAb DOVALG0

Persiskyrė su’ šiuo pasaulių 
f Lapkr. 2 d.,: 6:30 v. ryto,. 1936 
> nU; sulaukęs; pusės anl'ž., gi

męs Jonavos-, apskr., Skarolių 
parap., Dijokiškių kaime.

Amerikoj .išgyveno 26 metūš.
1 Paliko dideliame ' nulfudlmė' 

brolį. Feliksą,,, pusbrolį Edwar*s 
- dą^ žėntelį, švogerį BUlesidvą! 

J Petrulį ir šeimą, o LietūVojė 
seserį Kazimierą ir gimines.

Kunūs' pašarvotas Lachavi- 
čiaus koplyčioje,^ 42 East 108 
St. Laidotuvės įvyks Ketvirt. 
Lapkričio 5 dieną, 8:30 vai. iš 
koplyčios į! ViSų šventų' parap. 
bažnyčią^ kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus riūrydė- 

? tas į ■ šv. Kazimiero, kapines.
v • • •

Visi A. Az Juozapo Dovalgo 
giminės, d r a u g a i ir pdžį- 
staiiii esat nuoširdžiai kviečia** 
mi dalyvauti . laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą- ir atsisveikinimą'.

Nuliūdę liekame,- / 
Brolis; Pusbrolis, švogėris* 

ir Giminės.
,, Patarnauja- laid. dir; Lacha- 

wicž ir Sūriai, tėį'.# Pullman 
!. 12-70' arba Ganai1 251'5; .

JONAS VERTELIS (VVinters)
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Spalių 36' dieną, 6:30' valandą 
vak., 1930 m,, sulaukęs pusės 
amž., (gilinęs' Telšių apskr., 
Kantaučių1 parap., Varnių km.

Amerikoj išgyveno 38 metus.
Paliko dideliame nubudime 

mylimą moterį Johanrią, po 
tėvais Stankaitę. 2- dukteris 
Oną. ir Antaniną, 2 surtų ir 

>„ pusbrolį Antaną Raibužį- ir 
daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas' 5701 So. 
Ashland Avė., tel. Rep. 8971. 

į Laidotuvės < įvyks Antradų
. Lapkričio 3 d., 9:00 vai. ryto 
i iš namų į šv. Kryžiaus1 parap. 
> bažnyčią, kurioje atsibus . ge

dulingos pamaldos už velionio 
sielą’, o iš ten’ bus nulydėtas 

į į- šv. Kazimiero kapines. 
: 'Visi A. A. Jono "Vertelio 

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

Nubudę liekame,
Moteris, dukterys, sunai ii* 

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

• KLEJONKAS įdedam 
—Linoleums Laid

LINOLEUM’AI ’ 
KLEJONKAS ĮDEDAME DYKAI, 

Felto base 39c—Congoleum 49c. 
Išklojamas 98c, įdėjimas dykai. Ap

skaičiavimas dykai.
Tek Prospect 0087.

• KRAUSTYTOJAI — 
MOVERS

JULIUS WELICHKA
Pigiausias lietuvis perkraustyto- 

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

2507 West 69th St.

Šiame skyriuje skelbiama, tik tie 
automobiliu pardavėjai ir auto me*> 
kanikai, kurie kiekvienam užtikrina 
teisingą patarnavimą ir geriausia 
pataiso automobilius.

Milda Auto Sales
Vienintelis lietuvis pardavėjas Buick 

ir Pontiac automobilių.
DOMININKAS KURAITIS 

806 West 31-st Street 
VIctorv 1696

ANGLYSE—COAL

Pocahontas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau $7.40 tonas 

Smulkesni $7.15 tonas.

RINKIMŲ PASEKMES BOS’ 
PRANEŠAMOS, DAINUOS 
RAMO' “GRANADrERIAr’, 

' GRAŽI MUZIK A, ĮDOMIOS 
KALBOS IR T. T.

Įll l. , .M.— '. , , i.

PHOTO STUDIOS
Banis Studio .

VISOKS FOTOGRAFIŠKAS 
DARBAS ATLIEKAMA

3200 So. Halsted St.
Calumet 4258 •— Res. Yards 5034

* RESTAURANTAI

UniversaI restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670.

PIRKITE ANGLIS DABAR 
CHERNAUSKAS COAL CO. 

1900 S. Unon Avė. Tel. Canal 2183

RANKDARBIAI— 
NCY GOODS SHOP

Salutaras Drug & 
Chemical Co.

Salutaro Biteris yra vienas iš ge
riausią Biterią ką šiandien randasi 
ant marketO. Jis žinomas kaipo ge
ra gyduolė dėl vidurių ar kitų ne
smagumų. Plačiai yra parduodamas 
aptiekose ir vartojamas Tavernose 
geras gerti su dagtine ir. be degtinės. 
Reikalaukite visi ir visados Sanita
ras Biterio. Pašaukite telefonu 
Canal 1133;

639 Węst 18th St. 
CHICAGO, ILL

• SIU VEJAI—TAILOR
John Gricius Tailor

Visi draugai ir tautiečiai nelaukite 
žiemos šalčių, tuojaūs sukruskite 
pasitaisyti rubus vyriškus ir mote
riškus furkaučius; darbas yra garan
tuojamas. Tel. YARDS 5385, 

821 WEST 34-TH STREET

mm

SLA 226 kp. susirinkimas įvyks trečiadienį, lapkričio 4 d. J.i 
Grigaičio svetainėje, 3804 W. Armitage avė., 7:30 vai. vak. Vi

si malonėkite atsilankyti, nes bus galutinis prisirengimas' 
prie baliaus. —Užr. RaŠt. B. Aluza&

Bridgeporto Lietuvių Namų Savininkų Susivienijimo narfaii 
esat kviečiami atsilankyti lapkričio 4 dieną 8 vai. vak. Au
ditorijos svetamėir, 3133 S. Halsted St.

Draugystė Saldžiausios širdies Viešpaties Jėzaus laikys mėne
sinį susirinkimų 3 dieną lapkričio (t. y. šiandie)" 7:3(T VAI. 
vakare Chicagos Lietuvių’ Auditorijoj/ 3133 ,S. Halsted St. 
Visi nariai prašomi atsilankyti, nes susirinkimas bus svar
bus. Teks rinkti darbininkai baliui, kurs įvykš 1‘apkričioi 
15 dieną1 Chicagos Lietuvių Auditorijoj.

ValdybaKomitetas.

Dėka pastangų Peoptes Ra
kandų Kratrthvių Bendrovė^ 
šiandfe 7tk valandą vakare užl 
sistatę savo radio ant stoties 
W.Gt.E.S., 1360 kiloeycles, tii- 
rėsite įdomaus ir smagaus, pa*- 
siklaušymo. Buš pranešami 
vėliausios žinios apie rinkit 
rnug; kuriie kandidatai laimėja i 
dainuok pasižymėję radio' “GrM* * 
nadieriai”, —- Vyrų- triw pasp-| 
rinkęš išpildyti naujų ir liuksu ' 
mų dainelių,^ d prie to, sma$ 
ir graži mužika ber įdomiofe 
kalbos' ir svarbus praneširtiai' 
sūteiks daifg malohumo kieki- 
vietfam* šio prdgtamo' klausyk 
tojui. Nepamirškite patys bėi' 
priminkite savo kaimynams..

— Re)>. XXX. < 
.. .................... ' ...... . '

■* I

Vyrų- trio pasiri

aleRsAnd^as zaveckas 
gyveno po • rir. 4607 S6*.1

‘ HOriOre St.’
Persiskyrė sų šiuo pasauliu 
Lapkričio 1 d*., .^:30 v. po piet, 
1936 mt, sūlaūltęs: pusės1 ariižl, 
giųięs Kražių- parap^; Budrai
čių kaime, Raseinių apskr.

Amerikoj išgyveni 32 mefūė.
Paliko didėliame nuliūdime' 

dukterį Ievą, ir žentą Juozapą
■ Bitunus ir sūrių Clarence. 3 

švogerius Joną ii*, WiHiam 
Kūrnelski ir1 Domininkas Kaš-

? pūtis ir jiį Šeimas ir gini.
Kūnas - pašalnotas 4605 Sb. 

Hermitage Avė. Laidotuvės.
/įvyks ketvirt., Lapkričio' 5 
d., 8:0(1’ vai; ryto iš J., F, Eu- 
deikio koplyčios į šv. Kryžiaus 
parap; bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingoj pąmaldos už 

f velionio sielą,, o iš ten bus 
, nulydėtas į Šv. Kazimiero ka

pine?.,
Visi A;. A.

... vecko., giminės, draugai ir pa
žįstami • esat . .nųo^ręl^ąi ..kyie-

• Čianii dalyvauti laidotuvese\! ir 
' sttiėiftti jam pasftūtinį liktūt- 
i navimą ir atsįsVėikinimąi* . ,
j Nuliūdę liekame,
Duktė, žentas,1 sūnūs, £voge-r 

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

Aleksandro Za

NAUJU
i(jįi

A.i’A.
‘ ANDRrftjBS ZLATARINS- 
i; KAS (10897 S. Michigan Av.)
> Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Spalių 31 d., 2 vai. pp., 1936
, m. sulaukęs 43 m. amž., gi- 
' rrtęs Vilkaviškio' apskr., Vyšty- 

čio parap.;, Pavištaičių kainie.
v Amerikoj išgyveno 23 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
? moterį: Teofiliją, sūnų Bronis

lovą, pusbrolius Art taną ir Ka
zimierą Zlatarlnskiuš, pusse- 

I serę Marijoną' B’eauteu ir švo- 
gerį ir daug artimų giminių, 

‘ draugų ir pažįstamų CHicago- 
' je ir taip pat Shambkin, Pa., 

o Lietuvoje tris seseris ir švo- 
' gėris.

Priklausė prie Chicagos L.

, 42 E. 108th’ f . ...
> vyks trečiadienį5, Lapskr. 4 

d’, 8:30 vaL ryto iš kop. į Vi- 

kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už Velionio sielą, o iš. 
ten bus nulydėtas į šv; Kazi-

. miero- kapines.
* Visi, A. ( A. And’rėjaujs Zlata- 

rinsko- gimihės; draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 

; suteikti* jam paskutinį patar- 
j navimą. ir atsisveikinimą.
j Nuliūdę Moterių t Sūnus, Pus- 
’ broliai, Pusseseres ir Giminės.

Patarnauja laid. dir. Lachd- 
wicz ir sunai, tel. Pullman 
1270' arba Ganai 2515. '

Auburn Fancy 
Goods Shop 

Mes darome hemstitehing. 
3108 SO. HALSTED STREET

* BĖAUTY SKOPS 
—Grožio Salonai

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

Permanent $2.50 
iki _______  $5.00
Permanent bernai 
šinos ___  $5.00
Shampoo' ir Sudė
jimas ........... 35c
penkt., o šešt. 50c 
Plaukų DAŽY
MAS ....... $2.50
Visas darbas ga

rantuotas.
Del sutarties pa
šaukite telefonu: 
BOUlevard 7459

MISS. ESTELLfc SLOTKUS

J

• TAVERNOS
Tony Strainis Tavern

372 East 71st Street
Kviečiu visus draugus* ir pažįstamus 
atsilankyti į mano naujai atidarytą 
Tavern—Geriausios rųšies gėrimaiir 
užkandžiai.

872 East 71st Street 
Tel. Stewart 6203.

—— i...... . ............................... —

Jos. Jacikas Tavern
Pranešu visiems draugams ir pažįs
tamiems, kad esu Tavern biznyje. 
Musų užeigoje visados randasi geros 
rūšies degtinė, vynus, Ambrozia alūs, 
cigarai ir cigaretei. Žuvis penkta
dieniais veltui ir muzika šeštadie- 
nais. Užprašome visus draugūs ir 
pažįstamus atsilankyti' i musų nau
ją užeigą.

JOS. & PAULINA JACIKAI,
' Savininkai

Kūnas pašarvotas koplyčioj, 
42 E. 108th*■ St. Laidotuvės 
įvyks trečiadienį1, Lapskr. 4 
d’, 8:30 vaL ryto iš kop. į Vi
sų šventų- ■, parap. bažnyčią, 1 <_ '! ' • i •!_ _ J _

• LIGONINĖS— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentiški gydytojai, o ne stu

dentai, teikia patarnavimą.
Išima tansilus, Ekzaminuoja ūkia, 

priskiria stiklus. Medikais ekzami- 
nacija ir' gydymas. Ligonines gydy
mas arba namuose. Raudbngyslės 
gydymas įšvirkštimu, kyla ir vari- 
cose veins.

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 South Kedzie Avenue 

TeL Lawndale 5727.
’ ' -......... .. "■ ....................................... 1

Blankiam G«ter TefezrMn* f. VNN 
FamnUo DMia

Golden Gate Buffet
Geriausios rūšies degtinė, 
Pabst Blue Ribbon alūs ir 

nktadieniais žuvis veltui, 
mandagus patarnavimas.

RAPOLIS BUDRIKAS ir 
MACK VALINčIUS, 

Savininkai.
Tel. Lafayetter 4296 
4070 Archer Avė.

vynas, 
cigarai.

ir

21-st PLACE TAVERN

KVTETKININKAS
Gėlės Vestuvėms. Bankietams

^ iF Pagrąbams
331:6 Sol Halsted St

Tel. BOUlevard 7314

Steikai porčiapai ir kiti šilti val
giai. Blue Ribbon P'abst alus, viso
kios geros rųšies degtinės ir savi
ninko vardu A. Stukas Tony’s PH- 
vate Stock degtinė ir cigarai Sa
vininkai—
ANTANAS IR AGNE8 STURAl’

701 W. 2lst Place
T< CANAL 7532.

ILaidotuvią Direktoriail

1 JUOZAPAS g

UDEIKn
. IR TĖVAS C
REPublic 8340

Liųuor Stote
Pranešu visiems dteugams ir tau

tiečiams, kad esu naujame biaūy— 
Liguor Store, kur yra didėlis pa
sirinkimas įvairiausios rųšies degti
nės, vyno ir alaus. Reikalui pri
ėjus neužmirškite musų degtinės 
sandėlio, gausite gerą degtinę už 
prieinamas kainas.

10814 So. Michigštf Are.
Tel. Commodore 1946
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Šiandie Renkam Prezidentą
Faktai Apie Rinkimus

BALSAVIMO STOTYS atdaros nuo 6-tos ryto 
iki 5-iųvakaro, (Chicagoj ir visuose prie- 
miesčiuose) • ' t

ORAS—busią šalta, lietus, gal sniegas. 
IŠRINKIMUI: 

Prezidento 1 z
Vice-prezidento 
Valstijos gubernatoriaus 
Kongreso atstovų ir senatorių;
Visos eilės valstijos, apskričio valdininkų 
ir Chicagos miesto teismo teisėjų, teismo 
sekretoriaus ir “bailiffo”.

PARTIJOS:
Demokratų 
Republikonų 
Union-Progresšivė 
Socialist Labor 

. Prohibition 
Socialistų.

KANDIDATAI Į PREZIDENTUS: 
F. D. Roosevelt—dem. 

, A. M. Landon—rep. 
W. Lemke—Uri. Prog. 
J. W. Aiken—Soc. Labor
H. L. Colvin—Proh. 
N. Thomas—Soc.

BALOTAI: Trys (Chicagoj).
I. Visų kandidatų Išskyrus Miesto Tei

sėjus.
2. Miesto Teisėjų '
3. Chicagos Laiko Baliotas.

BALSAVIMO STOČIŲ CHICAGOJ—3,573. (Po 
vieną kiekviename precinkte. Balsuotojai 
privalo balsuoti tame precinkte, kuriame 
gyvena).

BALSUOTOJŲ CHICAGOJE ir Cook apskrity
je — 2,103,575.

“Naujienose” yra specialiai prisiruošusios 
greitai ir tiksliai gauti rinkimų rezultatus iš 
Illinois ir kitų Amerikos dalių. Trečiadienio lai
doje tuos rezultatus paskelbs.

Šjvakar-gi “Naujienos” pranešinės ^rinkimų 
rezultatus per teli>f«hą. Telefonas >tam tikslui 
bus atdaras nua 8-tos vakaro iki 2-tros valandos 
ryto.

Numeris yra CANAL 8500
Šaukite “Naujienas” ir gaukite pilnas infor- 

macijas apie rinkimų eigą.

Chicagos ir priemiesčiuose 
stotys (jus atdaros nuo 6-tos 
ryto iki 5-tos vakaro.

Kandidatus stato, demokra
tų, republikonų, Union Pro
gressive, Socialist-Labor, Pro
hibition ir Socialistų' partijos. 
Komunistų partijos kandida
tas į prezidentus ir kiti kan
didatai nefiguruos ant Illinois 
valstijos baliotų. Bet balsuo
tojai gali pareikšti savo pri
tarimą tai partijai, į baliotą 
įrašydami komunistų partijos 
vardą ir, kandidatų vardus.

Chicagoje šiandien bus ren
kami Sekami valdininkai:

Prezidentas
Vice-prezidentas 
senatorius 
gubernatorius 
gubernatoriaus padėjėjas 
valstijos sekretorius 
auditorius 
valstijos iždininkas 
generalis prokuroras 
3 Illinois universiteto globė

jai i
atstovai į kongresą 
vienas teisėjas Circuit teis

mui
valstijos senatorius
valstijos legislaturos atstovas 
Cook apskričio prokuroras 
Cook apskričio iždininkas 
Cook apskričio “recorder of 

deeds”
Cook apskričio Circuit teis

mo sekretorius
Cook apskričio Superior (teis

mo sekretorius
Cook apskričio koroneris
Cook apskričio Mokesčių Ape

liacinės tarybos narys 
trys sanitarinio distrikto vir

šininkai
Municipialio Chicagos teismo 

“bailiffias”
Municipialio teismo sekreto

rius. . * *

“Naujienos” Praneš 
Rinkimų Rezultatus 

Per Telefoną t

Chicago, kartu su visa Ame
rika, šiandien eina balsuoti.

Oras bus blogas, bet rinki
mų tvarkytojai spėja, kad 
šiandien eis balsuoti didesnis 
skaičius žmonių, negu bile 
kada praeityje. Chicagoje ir 
priemiesčiuose yra įsuvirš 2 
milionai balsuotojų. Žinovai 
spėja, kad 4/5 jų “pabrėž kry
žiukus” ant baliotų savo pre- 
cinktų balsavimų stotyse.

Piliečiai rinks Amerikos 
prezidentą, vice-prezidentą ir 
visą eilę kitų kongreso, valsti
jos valdininkų ir Chicagos 
miesto teisėjus. '

Balsavimo ‘stotis ^dežuruois 
apie 150,000 teisėjų ir įvairių 
partijų sargai. Be to, tas sto
tis aptarnaus suvirs 3,500 po- 
licistų ir detektyvų.

Kai kurie skaitytojai at
kreipė “Naujienų” atydą į 
faktą, kad dirbtuvės bando

gąsdinti darbininkus už tam 
tikrus kandidatus į jų algų 
kdnvąrtus deda Įdrąsinančius 
laiškus. Kai kurie darbininkų, 
tų gąsdinimų pabūgę nedrįs
ta balsuoti už kandidatus, ku
riems jie pritaria. Bijo netek
ti darbo.

Bet nei vienam balsuotojui 
nėra ko bijoti, nes balsavimai 
yra slapti. Visų partijų kandi
datai yra sužymėti ant „vieno 
balioto. Užtenka baliotą pa
žymėti kryžiuku. Pasirašyti 
nereikia. Niekas, nei balsavi
mo stočių saugotojai, nei dar
bininkai, nei kas kitas negali 
sužinoti kaip žmogus balsavo. 
Baliotą balsuotojas paprastai 
sulanksto ir pats, savo ranko
mis, įmeta į dėžę, kurią atida
ro tik tada, kai pasibaigia 
balsavimų laikas ir stotys už
sidaro.

Numeris yra CANAL 8500. Te
lefonas bus atdaras nuo 8-os 
valandos vakaro iki 2-tros va
landos ryto-

Norėdamos kuo greičiausiai 
pranešti apie tai, kas buvo iš
rinktas Amerikos prezidentu, 
“Naujienos” savo skaitytojams 
teiks rinkimų rezultatus per te
lefoną.

Geriausi Degtinė... Gerkit
KENTUCKY YEARLING

VIENU METŲ SENUMO.

“Naujienų” numeris yra CA
NAL 8500. Telefonas bus atda
ras nuo 8-tos valandos vakaro 
iki 2-tros valandos trečiadienio 
rytą.

“Naujienos” darė specialius 
prisirengimus, kad rinkimų 
skaitlines kuo greičiausiai gau
ti. Kuo pilniausias skaitlines 
paskelbs “Naujienų” trečiadie
nio laidoje. Tos skaitlinės pa
dengs nė 'vien prfezidento, bet 
ir svarbesnių Illinois valstijos 
valdininkų rinkimus.

Bet, jeigu nenorite laukti iki 
trečiadienio, šaukite “Naujie
nas” šįvakar. “Naujienos” vi
sus lietuvius kviečia tuo patar
navimu pasinaudoti.

Kas laimi? Rooseveltas, Lian- 
donas ar kas kitas? KLAUSKI
TE “NAUJIENŲ”! Numeris 
CANAL 8500. ,

Geraširdžiai lietuviai 
palaidojo Kavaliaus

ką Tautiškose
NATHAN
KANTER U. Bartkienė surinko pinigų 

laidotuvėms; velioniui gręse 
“potters field”.

Dabar galima gauti kaimininiam taverne.

MUTUAL LIQUOR CO.
4707 South Halated Street 
Viri Telefonai YABDS 0801 

vnunotTiojs distblbutobis

Automobilio nelaimėje už
muštą Antaną Kavaliauską 
miestas rengėsi palaidoti be
turčių kapinėse, “potters 
field.”

Bet velionio liekanoms ne-

i®

Tarp kandidatų sąrašo Chicagos miesto balintuose figū
ruoja :r vienas lietuviškas vardas,—-JOHN T. ZURIS. John T. 
Zuris yra advokatas ir jis kandidatuoja į miesto municipialius 
teisėjus. Jo vardas randasi mažame municipialių teisėjų balio- 
te, pačiame gale, pirmoj, demokratų kolumnoj. Kiekvienas 
kryžiukas pažymėtas ratelyje prieš partijos “Democratic” var
dą arba prieš Zurio vardą yra balsas jo n'audai.

buvo lemta ten atsidurti. Atsi
rado gerų žmonių, kurie prie 
to nedaleido. Jis buvo palaido
tas Lietuvių Tautiškose kali
nėse.

Uršulė Bartkienė, brighton- 
parkietė perėjo per Brighton 
Parko lietuvius ir surinko už
tektinai aukų, zkad padoriai 
velionį palaidoti. Velionio se
suo Kazimiera ir švogeris, 
Franciškus Bakučiai, p. Bart
kienei, Lietuvių Tautiškoms 
kapinėms už tąlką, ir laidotu
vių direktoriui^ p. Lachawic- 
iui ;sako širdingą ačiū.

Laidotuvės įvyko spalių 31.

Lietuviai ir lietuvai
tes paėmė leidimui 

vedyboms

Dr. A. L. Graičunas - 
šešiasdešimts šešių 

Metų Amžiaus
Yra American Medical Society 

žurnalo Redakcijos Narys

į Šie lietuviai 
siėmė laisnius (leidimus) ve
dyboms: <
, Frank Tate

ir lietuvaitės

ir

ir

ir

33 m. ir Anto 
nina Onusaitis 32 m.

John Hbffman 23 / m.
Frances Grakauskas 18 t m.

Vincęnt PazėrSki 52 m.
EvaxBiela 50 m. ■

William Katėmis 51 m.
Anna Snead 50 m.

Frank Puschkor 51 m. (Ham- 
mond, Ind.) ir Victoria Ame- 
ris 40 m.

George Foteell (Rockford, 
III.) ir Petroną' Kazlauski 27 
m.

Frank Baner 25 m. ir Anne 
Radovich 22 . ip.

Louis Pilurs 23 m. ir Vir- 
ginia Bouranis*20 m.

Frank Gangala 28 m. ir So- 
phie Dūda 24 rn .■

Alex Jagmąnus
Charlotte Kostecki 21 m.

Adam Banis 41 m. ir Anna
Stockus 33 m. :

August Wainauskas 23 m. 
ir ‘Helen Chwastek 22 m.

21 m ir

CONRADAS
PHOTOGRAFAS

420 West 63rd Street 
Jaunavedžiams duoda $5.00 trražis 
dovaną. Moderniškų Vestuvių Pavei
kslų tuzinas $12.00.\ .

Tel. En*lewood 5883—5840
——— .. . .......

GERB. Naujienų įkaityto
jo* ir gkaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti i tas; 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

iš vadovybės tų organizacijų, 
kuTias tie atstumtieji veikėjai 
išaugino”.

Dr. Graičunas dabartiniu lai
ku dąrbuojasi Journal of Ame
rican Medical Society redakci
joje. Jis daro Europos profe
sinės spaudos abstraktus.

Nors jis ir sulaukė 66, 
Graičunas tiesiog verda ir 
timizmu ir energija.

•«

CLASSIFIEOADS
.. ....................... ■■■ ...

Furniture & Fixtures 
Rakąndai-Itaisai

Dr. 
op-

Marųuette Park
Lithuanian American Citizens’ 

Club

Marųuette Parko Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubas tu
rėjo 10 metų savo gyvavimo 
sukaktuvių 
spalio 25 
svetainėje, 
Washtenaw

bažnytinėj
gatvės ir

balių su programų 
dieną 

prie 68
avenue.

Nors oras buvo 
prielankus, tačiau 
kliubiečių prisirinko užtekti
nai. Atsilankė ir kandidatas į 
teisėjus John T. Zuris su drau
gais.

Programą išpildė šie asme
nys: Jurgis Jonikas, Edvardas 
Stankus,. Jozefina Kasmaus- 
kaitė, Lillian Cinskaitė, Julia 
Kataitis, Jane Matečiunas, Eva 
Lukošiūtė, p-nia Skolie, P. 
Kasmauskaitė, Anna Mayers.

.Publika 
programų.

Kliubas 
komitetui 
programo
tiems, kurie programo pildyme 
dalyvavo.

•— Koresp. F. B.

labai ne- 
svečių ir

buvo užganėdinta

taria širdingą ačiū 
už tokio gražaus 

surengimą, o taipgi

Dvigubas Cellophane Old 
Golds suvyniojimas sulaiko 
sausrą, drėgmę, dulkes ir 
kiekvieną kitę cigaretę prie-

IŠPARDUODAME BARU FIKčE- 
RIUS, visokio didžio su Coli Boksais 
Ir sinkom. Taipgi Storu fikčerius dėl 
bile kurio bizuio įskaitant svarstyk
les. registerius ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu pirkaite kitur.

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

CALumet 5269. 
(Naujoj Vietoj)

Situation VVanted 
Darbo Ieško

IEŠKAU DARBO, esu geras ama
tininkas; electrician, plumber, main- 
tainer. Galiu padaryti visokį dar
bą. Nevedęs. Kam reikia tokio dar
bininko rašykit į Naujienas Box 
535.

Help VVanted—Male-Female 
Darbininkų Reikia

VISŲ rųšių darbai — vyrams ir 
moterims—ofisų, hotelių, įstaigų. 
Geros algos. Taipgi dirbtuvių dar
bai, patyrUsiems ir ne. Wabash 
Ęmployment, 20 East Jackson.

MERGINA bendram namų darbui 
be virimo ir skalbimo, nuolat, $6, 
apsibūti; Saginaw 5098.

MERGINA bendram namų darbui, 
be virimo, lengvas skalbimas, apsi
būti, $6 savaitei; Belmont 9039.

Help y^anted—Female 
Darbininkių reikia

‘REIKALINGA mergina 22—30 
metų amžiaus prie abelno namo 
darbo. Gyvenimas ant vietos. Mid- 
west Store, 3836 So. Kedzie Avė.

REIKALINGA mergina prie namų 
dArbo< Valgis, guolis ir geras mo
kestis, turi turėti liudymus. 1223 S. 
Trip Avė. Tel. Lawndale 6733.

MERGINA bendram namų dar
bui prižiūrėti vaikus—nakvoti ar 
ne; Van Buren 9508.

MERGINA bendram namų dar
bui prižiūrėti mergaites, 5 ir 8, 
nėra skalbimo nė virimo. Geri na
mai, $5 iki $6; Edgewater 1142.

Furnished Rooms
Dr. A. Ų. Graičunas, Chi

cagos lietukų ipę^icinos gydy
tojų veteranas, yra šešiasde
šimts šešių metų amžiaus.

Jo “birthday” buvo pereitą 
šeštadienį.

Nežiūrint metų, Dr. Graiču
nas energingai darbuojasi tarp 
lietuvių. Ir gimtuvių dieną jis 
atėjo sudėti vizitą lietuvių Mo
terų Draugijai, “Apšvietai”, 
kuri surengė vakarėlį, Chica
gos Lietuvių Auditorijoj. Va- 
kar-gi drožė smarkų “spyčių” 
18-tos Apielinkės lietuviams, 
Chernausko svetainėj.

Kalbus, sumanymų pilnas, 
daktaras laukia tos dienos, 
“kada lietuvių visuomeniniame 
veikime idealas paims viršų 
ant pinigo; kada užsitarnavę 
veikėjai bus įvertinti ir gra- 
šigaudos turės jiems nusilenk
ti; kada jie turės pasitraukti

Pranešimas
Indiana Harbor ir apielinkės lie

tuviams Lapkričio-Nov. 4 d. kaip 
7:30 vai. vakare. įvyks svarbus dva
siškas susirinkimas Katherine House 
svetainėj, 3801 Deodor St., Indiana 
Harbor, Ind. Kalbėtojai bus iš 
Gary ir Chicagos. Programas įvai
rus, bus ir muzika, kas palinksmins 
musų sielas. Įžangos nei kolektos 
nebus, širdingai kviačiame, kas tik 
gali atsilankyti. Komitetas.

— $1-000-001— 
DOVANŲ! Į

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

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

—visos spalvos flat ir gloss.
Aukščiau paminėta dovana bus 

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

' dyleriai Chicagoje.
U. S. teismai ir apdraudos kom
panijos yra musų reikmenų šal
tiniai.
Langų Stiklai už 

Kainos
PAINT EXCHANGE
1557 MILWAUKEE AVĖ. , 

6836 SO. HALSTED ST.
2274 ELSTON AVENUE. 

Skyrius, KENOSHA, WIS.
Visi telefonai ARMitage 1440.

CLASSIFIEOADS KAMBARYS iįnt rendos merginaj 
ar ženotai norai. Antras augštjas, 
6822 So. Ttuman Avė.

J

Business Service
Biznio Patarnavimas

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

------------------------ fr - ■ -- .

ANT rendos 2 kambariai, furni- 
šiuoti bedruimis ir virtuvė. Randuo
siu pigiai dėl vyrų ar vedusiai po
rai. 827 West 34th PI. Pirmos lu
bos iš užpakalio.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA kriaučiaus ėapa, 
geroj apielinkėj, darbo užtenka dėl 
dviejų. Kaina prieinama.

10302 Michigan Avė.

NAMŲ SAVININKU 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 BURBAU OF 
CHICAGO, Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951
Mes esame jau šiuo adresu viri 

50 metą.

BARGENAS. Tavem su nuosavy
be. Šokiams svetainė ir dining room. 
Yra extra lotas.

4633 So. Rockwell St.

PARDAVIMUI 23 kambarių Ko
telis su visais rakandais ir įrengi
mais. Gera vieta, kambariai visados 
pilni. Parduosiu pigiai, nes apleid
žiu Chicagą. 651 West Madison St.

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

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

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

Hemlock 0800

SPECIAL — už $1.00 pataisysim 
bile kokią siuvamą mašiną. Darbą 
garantuojame.^ Tel. Dearborn 9092.

Mezgimo Dirbtuvės 
—Knitting Mills

THE BRIDGEPORT KNITTING 
MILLS 

F. Selemonavich 
504 WEST 83-RD STREET 

Sveterių krautuvė atdara kasdieną 
. —ir vakarais ir skemadieniais. 

Telefonas Victory 3486

COAL

ANGLYSI ANGLYS!
AUGŠTOS RŪŠIES NORTHERN 

ILLINOIS ANGLYS 
bfine Run * $5.75

Lump or Egg___________ 6.00
Screenings .........................  4.75

Telefonas

PARDUOSIU Taverną pigiai su 
visais įrengimais—(naujos mados ba
rai—Rcnda pigi. License palieku — 
Priežastis pardavimo—turiu kitą biz
nį. 6354 So. Kedzie Avė.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

BARGENAS, 2 aukštų freipias— 
moderninis—apšildomas, 2 karų ga
ražas, Marųuette Parke — greitam 
Sardavimui. Mėnesinė renda $70.00. 

kiną $4,200. Savininkas apleidžia 
miestą. Klauskit Mr. Lėkis or Mrs. 
Busse. 7149 So. Western Avė., Hem
lock 8900.

. .............■F*"1"1 "■ ......-......... ............ .....

SKYRIAUS
apgarsinimus 
priimam 
telefonu

PAGARSINKIT SAVO 
BARGENUS

NELAUKIT
ILGAI

PAŠAUKIT MUS TUOJAU

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


