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Prezidentas Rooseveltas L mejo 46 Valstijose
A

Tai Yra Milžiniška 
Liberalizmo Pergalė
Gub. Landon laimėjo tik dvi nedideles vals
tijas. Illinois valstiją nušlavė demokratai. 
Demokratų didžiuma kongrese padidėjo

Antradienio rinkimai baigėsi 
visai netikėtomis pasėkomis. 
Nors*ir buvo manoma, kad pre
zidentas Franklin Delano Roo
sevelt laimės rinkimus bet nie
kas nesitikėjo, kad jo pergalė 
bus tokia milžiniška, tokia vaiz
dinga. Anot vieno laikraščio, 
tai nebuvo “landslide” (žemės 
nuslinkimas), bet “avalanehe” 
(kalno nuslinkimas).

Dar ir dabar vis dar nėra 
pilnų balsavimo davinių, bet 
jau yra aišku, kad prezidentas i 
Rooseveltas yra laimėjęs 46 
valstijose ir kad reptfblikonų 
kandidatui gub. Landonui teko 
vos tik dvi nedidelės valstijos 
—Maine ir Vermont, kurios ben
drai turi 8 elektorius (Maine 
5 ir Vermont 3). Gub. Landon 
pralaimėjo dagi savo paties 
Kansas valstijoj^Prezi^eutąs 
Rooseveltas gLgayp 523 Rekto
rių balsus, kuomet fšrinkimui 
tereikia tik 266 elektorių.

Tokios milžiniškos vieno kan
didato pergalės dar nėra buvę 
Amerikos istorijoje, ši pergalė 
toli viršija ir tą didelę perga
lę, kurią Rooseveltas aplankė 
1932 m., kada pirmą sykį tapo 
išrinktas prezidentu milžiniška 
balsų dauguma.

Susidomėjimas šiais rinki
mais buvo labai didelis, taip 
kad juose balsavo dagi tie, ku
rie niekad pirmiau nėra bal
savę, ar nėra balsavę per dau
gelį metų. Kaip apskaičiuoja
ma, viso šiuose rinkimuose vi
soje šalyje buvo paduota per 
48,000,000 balsų.

Fašistinė kun. CoughlinĮ 
Union partija nors bendrai su
rinko nemažai balsų,. (nepilnais 
daviniais, virš 500,000), bet ųė; 
vienoj valstijoj neparodė svar
besnės reikšmės.

Kartu su prezidentu laimėjo1 
ir demokratų kandidatai į kon
gresą (atstovų butą ir senatą); 
ir dabar demokratų dauguma 
kongrese pasidarys dar dides
nė, nors ir dabar demokratai 
turėjo milžinišką daugumą.

Gubernatorių dauguma teko 
demokratams

34-se valstijose užvakar 
renkami gubernatoriai ir 
valstijų viršininkai. Kaip
do, gal tik 7 valstijose laimėjo 
republikonai, o kitos 27 valsti
jos teko demokratams ir pro-: 
gresyviams. (Wisconsino gu
bernatorium išrinktas progre-’

sistas Philip La Follette,' Min- 
nesotoj 
partija, 
kratai). 
kimuose 
nių.

laimėjo Farmer-Labor 
kurią rėmė ir demo- 
Bet gubernatorių rin- 
dar nėra pilnų davi-

buvo 
kiti i 

išro-

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

Apsiniaukę, biskį šilčiau.
Vakar 2 vai. popiet tempera

tūra Chicagoje bu\p 86°.
Saulė teka 7:27, leidžiasi 

5:41.

Illinois Valstij() e
Illinois valstijos ir Cook kaun- 

tės rinkimuose viską nušlavė- 
demokratai. Gubernatorium iš
rinktas Henry Horner, o ir vi
sas kitas valdvietes irgi pasiėmė 
demokratai, taip kad nepraėjo 
nė vienas republikonas. Pra
laimėjo net ir tie republiko
nai, kurie buvo tikri dėl laimė
jimo ir kurie niekad pirmiau 
nepralaimėdavo.

Dagi į Chicagos municipali
nius teisėjus nepraėjo nė vie
nas republikonas. Kartu su vi
sais demokratais, municipaliu 
teisėju likodšrinktaą ir^lietuvįs 
Jonas T. Zuris. 7jis yra pirmas 
lietuvis laimėjęs rinkimuose per 
daugelį pastarųjų metų.

Mažosios partijos Illinois val
stijoje pasirodė silpnai. Dąr 
ne visai pilnais daviniais socia^ 
listas Norman Thomas visoje 
valstijoje gavo per 3,504 bai
sus, prohibicininkas Colvin ga
vo 535 balsus ir Socialist La- 
bor partijos Aiken gavo 833 
balsus. (Amerikos. Legiono 
pastangomis, teismas išbraukė 
iš baloto komunistų kandida- 
tus.) Lemke UI. valst. gavo 
per 56,948 balsus, kuomet 
Rooseveltas gavo apie 2,000,000 
ir gub. Landon per 1,200,000.

“Amerika prabilo“
“Amerika prabilo”, šaukia 

laikraščiai. Ir dar kaip prabi
lo! Kuomet veik visi didlapiai 
kaip įmanydami šmeižė prezi
dentą Rooseveltą, kuomet viso
kie politikieriai, visokie fabri
kantai ir stambieji biznieriai 
reiškė pręzidentui didžiausią 
neapykantą, kuomet visokie 
kun. Coųghlinai, Townsepdai ir 
kitokie fašizmo pranašai visaip 
prezidentą kęliojo, o tūlo žur
nalo šiaudiniai balsavimai burė 
pralaimėjimą, tai prezidentas 
Rooseveltas laimėjo didžiausią, 
Amerikoje dar negirdėtą perga
lę. Tai prabilo Amerikos ma
sės, tos paprastos pilkosios ma* 
sės. Prabilo Amerikos liberaliz
mas. Ir laimėjo ne Roosevel- 
tas, bet laimėjo jo labai lebra- 
rališkas, humanitariškas nusi
statymas, jo pasiryžimas dirb
ti paprastųjų žmonių labui.

Dagi pats demokratų partijos 
pirmininkas Farley pripažysta, 
kad ši Roosevelto pergalė yra 
daugiau, negu demokratų par
tijos pergalė, nes tai yra libe- 
rąlizmo pergalė ir dabar galima 
tikėtis, kad “valdžia per atein
ančius keturius metus netruk
doma galės dirbti pilnam eko
nominiam šalies atgaivinimui, 
industrinei gerovei ir įsteigi- 
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"laisvės”.

Farley prižada, kad buvusi 
opozicija nebus persekiojama 
ir nebus naudojamą jokios at- 
giežos, kad paleisti šmeižtai bus 
užmiršti ir kad visi bendrai 
dirbs šalies gerovei; jokis žmo
gus, ar korporacija, kuri yra 
teisinga žmonėms, neprivalo bi
jotis prezidento Rooseevlto ant
ro termino. Rooseveltas bus 
visų žmonių prezidentas, nes vi
si prisidėjo prie jo didelio lai
mėjimo.

Pats prezidentas Rooseveltas, 
kuris dabar ilsisi asvo namuo
se Hyde Park, New Yorke, bet 
penktadieny gryš į Washingto- 
ną, atsakydamas į gub. Londo
no sveikinimą dėl laimėjimo rin
kimuose, išreiškė viltį, kad “da
bar visi mes amerikiečiai dirb
sime kartu bendram labui”. 
Pats. Landon irgi tą pačią mintį 
išreiškė: “šalis prabilo. Kiek
vienas amerikiętis priims nuo
sprendį ir dirbs bendrą darbą 
dėl labo savo šalies. Tai yra 
demokratijos dvasia.”

NRA priešininkas 
balsavo už prezi
dentą Rooseveltą
NEW YORK, lapkr. 4.— Jo- 

seph Schechter, prezidentas da
bar jąu st/bąpfe 
supirkimoį, <Kompanijos, kuri 
daugiausU prisidėjo prie NRA. 
panaikinimo, nes jos užvestoji 
byla privedė prie augščiausiojo 
teismo, kuris ir panaikino 
NRA, išpradžių džiaugėsi savo 
laimėjimu, bet neilgam, nes 
panaikinus įstatymus, kurie var
žė neteisingą kompeticiją, pra
sidėjo didelės varžytinės, kurių 
kompanija neatlaikė ir bankru
tavo. Po to Schechter ir jo 
trys broliai pamatė, kad jie ne
gerai padarė, bet jau nebega
lima buvo atitaisyti. Dabar 
Schechter prisipažino, kad visi 
16 balsų jų šeimynoje buVo 
atiduoti už prezidentą Roose
veltą, nes jis dirba visų labui.

mui Jungt. Valstijose tikrosios

kuris
JOHN NANCE GARNER, 

kartu
VICę-PREZiPENTAS JOHN NANCE GAI 
irgi, laimėjo užvakarykščiuose rinkimuose 

prezidentu Franklin Delano Roosevelt
su

Gub* La Follete dė- 
kuoja balsuotojams

MADISON, Wis., lapkr. 4.— 
Progresyvia gubernatorius Phi
lip La Follette, kuris tapo iš
rinktas naujam terminui, pa
reiškė:

“Wisconsin ir visa šalis karš
tai parėmė progresyvės val
džios principą. Aš esu labai 
patenkintas ta .puikia parama, 
kurią Wisconsino piliečiai sutei
kė prezidentui Rooseveltui ir 
esu giliai dėkingas už išreikštą 
pasitikėjimą mano administra
cijai Wisconsine”.

Sukilėliai js 
Madridl

Getafe

Prie Ispanijos loja- 
Jistųvaldžiosprisi- 
dėjo sindikalistai

Prezidento Rinkimų Rezultatai Pagal 
Valstijas

Rooseveltas gavo 523 elektori- 
nius balsus, o Landonas 8; 
balsavo apie 45,000,000

Ne visų pre- 
yra suskaityti.

žemiau paduodame Amerikos 
prezidento rinkimų rezultatus 
pagal valstijas. Tos skaitlinės 
nėra galutinos.
cinktų balsai
Pagal paduotas skaitlines, Roo
seveltas gauna 19,334,959 balsų, 
Landonas—11,940,389, o Lem- 
ke—437,340. Socialistų kandi
datas, Norman Thomas, komu
nistų, Browderis ir kiti mažes
nių partijų kandidatai nesurin
ko nei 500,000.

Kokios yra pilnos skaitlinės, 
nepaaiškės per kelias dienas, 
bet spėjama, kad
Valstijos

45 milionai. Iš paduotų rezul
tatų apskaičiuojama, kad Roose
veltas gaus apie 28 milionus, o 
Landonas—apie 17 milionų. Dar 
nesuskaityti balsai rezultatų 
pasidalinimų nepakeis.

Rooseveltas laimėjo 46-ias 
valstijas, gaudamas 523 elekto- 
riniuB balsus o Landonas dvi 
(Maine ir Vermont). Elektori- 
nių balsų jis tegavo—8.

(Hooverio-Roosevelto rinki
mų, 1932 m., rezultatai btfvo 
sekami: Rooseveltas —22,821,- 
857; Hooveris
Elektotrinių balsų, Rooseveltas

15,761,841.

balsavo apie
Roosevelt

NAVALCARNERO 
joj, lapkr. 4.— Ispanijos 
ėliai įsiveržė į Madrido 

miestį Getafe, kuris yra 
inylių į pietus nuo paties 
rido. Jame yra didysis 
rido aerodromas. *>

Ispani- 
suki- 
prie- 
už 8 
Mad- 
Mad-

Norris laimėjo rin
kimus

McCOOK, Neb., lapkr. 4.— 
Kaip išrodo, šen. George W. 
Norris, 75 m., tapo išrinktas 
penktam terminui senatan. Jis 
yra pažangus republikonas, jvisą 
aiką rėmęs prezidentą Roose

veltą, bet republikonams pra
dėjus priešinti^ prezidentui, jis 
nuo jų atsimetė ir šiuose rinki
muose ėjo kaipo nepriklauso
mas kandidatas. Už jį agitavo 
ir pats prezidentas.

PARYŽIUS, lapkr. 4. — Is
panijos kabinetas vėl tapo re
organizuotas. Dabar į kabine
tą įėjo ir keturi sindikalistai, 
vienas provincijų autonomistas 
ir vienąs kairysis respubliko
nas. ' j '

IkišiolV kabinetą sudarė so
cialistai/ komunistai, baskai, 
katalonieČiai ir respublikonai, 
bet sindikalistai ikišiol nėra 
valdžioje dalyvavę, kaipo 
nepripąžystantys politinio vei
kimo. '. 1

Premieras Caballero padarė 
pakeitimus reikalaujant darbi
ninkų organizacijoms, kurios 
sakėsi hettfrinčios atstovybės 
valdžioje. Premieras sako, kad 
pakeitimai kabinete labiau 
vienysią gynimą sostinės.

su-

Pasimirė laimėjęs 
rinkimus

ST. LOUIS, Mo., lapkr.■ ,4.— 
Teisę j as Jbseph Dickman, 52 
m., brolis mėro, pasimirė be
siklausydamas per radio prane
šimų apie rinkimus, kuriuose 
jis laimėjo circuit teismo tei
sėjo vietą. Spėjama, jis mirė 
nuo širdies ligos.

Geležies komp. pa
kels algas darbi

ninkams
PITTSBURGH, Pa., lapkr. 4. 

—Darbininkų atstovai kolekty- 
vėse derybose paskelbė, kad 
Jonės and Laughlin Steel Corp. 
greitu laiku pakels algas visiems 
savo darbininkam, kurių ji sam
dosi apie 20,000.

Alabama 
Arizona 
Arkansas 
California 
Colorado 
Connecticut 
Delaware 
Florida 
Georgia

Illinois 
Indiana 
Iowa 
Kansas 
Kentucky 
Lot/siana 
Maine 
Maryland 
Massachusetts 
Michigan - 
Minnesota 
Mississippi 
Missouri 
Montana 
Nebraska 
Nevada 
New Hampshire 
New Jeršey 
New Mexico 
New York 
North Carolina 
North Dakota 
Ohio 
Oklahoma 
Oregon 
Pennsylvania 
Rhode Island 
South Carolina 
South Dakota 
Tennessee 
Texas » . 
Utah 
Vermont 
Virginia 
Washington 
West Virginia 
Wisconsin 
Wyoming

VISO

Antradienio rinkimų skaitli
nės seka:

Landon Lemke Rvlt. Ldn. 
Balsuotojų Balsų Elektorinių 

18,564 
20,530 
6,876 
514,477 
57,889 

278,110 
37,984 
45,727

131,799 
53,861 
41,736 

1,062,281 
84,505 

381,374 
48,279 

151,430
166^^ 19,858 

/ 7Š,539 ‘ 40,327
1,79?W ~1,172,930 x■' 

474,988 
163,318 
244,698 

191,416 
7,545 

166,551 
219,316 
570,707 

v 415,620 
106,921 

713 
15,845 
29,042 

180,270 
' 0,040

103,476 
683,689

675,701 
221,882 
289,520 
309,265

73,625
124,375 
371,783 
678,016 
562,786 
219,577
21,683 

838,946
79,531 

250,395
15,634 

106,088 
1,034,521

59,907 
3,158,741 

334,581
57,142 

956,789 
344,853'
96,433 

2,107,969 
166,667

83,987
92,891 

277,$51 
350,651

87,484
62,149 

223,883 
142,678 
305,728

40,881

1,980,233
84,449
25,640

653,406 
158,580

52,043 
1,542,594

124,816
1,346

74,581 
120,704

47,481
18,395 

80,960
93,025
67,806

193,286 
268,054 
24,975

37
3 ..
9 ..

19,884,959

872
23,002

64

6
8
3

12

5b,430’ 29 . .. 
f 345 14 
5,945 11 ....

7,307

80,094
31,726
24,692

1,570
1,214
8,886

3,523

10,105
61,334

7,346
44,253
18,201

2,536
167

1,182

162
1,569

35,701

8
17
19

9
15

16
47
47
13

26
11

5
36

8

12

11,940,889 437,340 528 8

Gen. Johnson svei
kinimas prezidentui

TULSA, Okla., lapkr. 4. — 
Gen. Hugh Johnson, buvęs 
NRA administratorius, sužino
jęs apie prezidento Roosevdto 
išrinkimą^ pasiuntė prezidentui 
sekamą telegramą: “Brangus 
bose. Eik gulti. Jau viskas yra 
užsibaigę”. Savo vėliau išleis
tame pareiškime gen. Johnson 
išreiškė viltį kad prezidento 
Roosevelto administracija at
neš šaliai tokią gerovę, kokios 
dar niekad nėra buvę.

3 žmones prigėrė 
automobily

BLUEFIĘLD, Va., lapkr. 
4.— Užkabinęs kitą, automobi
lis su 7 paąažieriais išėjo iš 
kontrolės, npšoko nuo kelio į 
Dry Fork upę ir apvirto. Ketu
ri žmonės išsigelbėjo, bet trys 
prigėrė.

Sniegas Indianoj
—    » M V

Šerai pakilo

VINCENNES, Įnd., ląpkr. 3. 
—Del smalkių liūčių, kuriose 
lietus pasiekę 3.6 colių, Wabash 

r upė pradėjp smarkiai kilti ir 
•gali pasiektipotvynio l^psnio.

INDIANAPOLIS, Ind., lapkr. 
4.—-šiandie pietinėj Indianoj iš
krito pirmas didėlis šį rudenį 
sniegas. Vietomis prisnigo nuo 
6 iki 8 colių sniego.

Po smarkių liūčių oras stai
giai atšalo, pasidarė apšalas (li
jundra) ir paskui atėjo smar
kus sniegas. Vietomis buvo ir 
smarkių vėtrų, kurios išrovė 
daug medžių. Wabash upė 
smarkiai pakilusi ir ties Shelby- 
ville yra užliejusi didelius plo
tus žemių.

Nusišovė dėl Lando 
no pralaimėjimo

NEW YORK, lapkr. 4. —Nors 
kitų buvo tikimąsi, kad Šerai, 
kiek nupuls dėl prezidento Roo
sevelto išrinkimo bet kaip tik 
spėta atidaryti biržą, tuoj pra
sidėjo didelis Šerų pirkimas ir 
kainos ėmė sparčiai kilti. Tik 
visuomenės aptarnavimo įmo
nių (elektros, gaso ir vandeny) 
Šerai kiek nupuolė. 

-------------- r t-------------------- --

Pakilo taipjau kviečių ir ypač kytų žaizdų Mrs. Carrie Weeks, 
medvilnės kainos. v 49 m.

KANSAS CITY, lapkr. 4.— 
Sužeistas karo veetranas Clif- 
ford H. Cook, 40 m., nusišovė 
vien dėlto, kad gub. Landon 
pralaimėjo rinkimus.

MARION, Ind., lapkr. 4. — 
Gasolino pečiui eksplodavtfs jų 
“traiiery”, pasimirė nuo aplai-
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Clevelando ir Ohio Žinios
NAUJIENOS, Chicago, III. i Ketvirtadienis, lapkr. 5,.’36;

WARRENSVILLE KALĖJIME KALINIŲ BŪ
KLE ESANTI NEPAKENČIAMA, — NAU
JAS LIETUVIS PROFESIONALAS. — J. 
GRIGAS ATIDARĖ NAUJĄ BIZNĮ.

Kalinių būklė Adv. Obeli baigė $v. Jurgio 

Pradėjo atsirasti labai daug jLatin. John Carrol
■universitetą jis baigė 1933 m., 
o paskui išsikėlė į Northern 
universitetą studijuoti teisę, 
šiais metais jis baigė advoka
to mokslą ir dabar jau pra
deda verstis praktika.

Adv. Obeli yra ponų Kazio 
ir Marijonos Obelienų-Obell su- 
ni?s. Ponai Obelienai yra pla
čiai musų kolonijai žinomi vei
kėjai ir biznieriai; kurie laiko 
St. Clair kepyklą.

Mums labai malonu, kad ir 
musų kolonijoje vis daugiau ir 
daugiau atsiranda lietuvių pro
fesionalų.

Naujam profesionalui aš 
linkiu kuo geriausio pasiseki
mo ir tuo pačiu metu kviečiu4 
jį stoti į vietos lietuvių veikė
jų eiles.

Nužudė žmogų dėl kavos 
puoduko

Bedarbiai JoSėph Sess (51 
metų amžiaus) ir George Kish 
(50 metų amžiaus) gyveno 
viename pigiame viešbutyje ir 
dažnai abu drauge eidavo val
gyti. Vieną dieną bevalgydami 
susiginčijo dėl kavos puoduko. 
Sess tiek įsikarščiavo, kad pa- 
sitvėrė peilį ir mirtinai suba
dė Kish.

Pelną skiria darželiui
*SLA 136 kuopa lapkričio 22 

d. rengia didelį balių. Pelną, 
kuris liks nuo baliaus, ji nu
tarė paskirti L. K. Darželiui.

TaigĮ^visų pąreigąyTą kuo 
skaitlingiausiai atsilankyti, kate 
darželiui butų galima sukelti 
kiek galima daugiau pinigų. 
Juo labiau, kad pinigai darže
liui yra tikrai reikalingi. Są
jungos valdyba irgi turėtų pa
sirūpinti tuo, kad į parengimą^ 
sueitų daug žmonių.

Reikalauja, kad. darbų pa
skirstymas butų 

sutvarkytas
AKRON, O. — čia lankėsi 

advokatas John W. Bričker, 
kuris savo kalboje pareiškė, 
jog valstija turėtų nustatyti 
minimum algą, kad dirbtuvės 
negalėtų tiesiog nežmoniškai 
savo darbininkus išnaudoti, An-: 
trąs dalykas, tai būtinai turė
tų būti įvestas “civil Service’*' 
valstijos darbams. Tuo atveju 
visokie politikieriai negalėtų 
savo draugus ir gimines aprū
pinti riebiai apmokamais dar
bais. * :

Padidino savo biznį *
Ponai Čepai padidino savo 

biznį įsteigdami naktinį Įdubą. 
Pirmiau jie laikje aludę, o da
bar turi visokios rųšies gėri- 
mi/s. Klubas bus galima laiky
ti atidaras iki

Ponai Čepai 
žmonės, todėl 
gerai sekasi. 
6810 Superior 
dieniais yra rengiami kortavi- 
mo vakarai. Kiekvieno stalo 
laimėtojui yra skiriamos dova
nos.

Lietuviai ponų Čepų klube 
tikrai ras malonų patarnavimą 
ir galės smagiai laiką pralei
sti.

Lietuvos medis
Lietuvių Kultūriniame Dar

želyje bus ir Lietuvos vardu 
mfediš pasodintas. Prie medžio 
stovės akmuo SU brionzineleri- 
tele ir su tam tikru užrašu*.

skundų, kad policijos nuovado
se ir VVarrensville kalėjime Ša
kaliniais labai bjauriai elgia
masi. Maistas esąs labai blo
gas, didžiausias visur nešvaru
mas, policija į kalinius žiuri 
tarsi į kokius gyvulius.

Kadangi apie tai kalbos jau 
seniai sklido, tai prieš kelias 
sayaites Cleveland Press pa
skyrė reporterį, kad jis aplan
kytų kalėjimą ir policijos da
boklę bei visus faktus patir
tų. Tas tyrinėjimo darbas te
ko reporteriui Richard Peters.

Peters sugalvojo savotišką 
triuką, kad galėtų į Warrens- 
ville pataisos namus pakliūti. 
Vieną dieną jis apsimetė labai 
girtas ir gatvėje pradėjo viso
kius juoku‘3 daryti. Policija jį 
suėmė ir nusivežė į daboklę. 
Tačiau kitą dieną jis liko pa
leistas. Kuriam laikui praėjus 
jis ir vėl panašiai pasielgė. Bet 
ir antrą kartą jam tik vieną 
naktį tereikėjo daboklėje pra
leisti. Tik iš trečio karto jis, 
taip sakant, į kalėjimą įsipra
šė: teisėjas pasiuntė jį dešim
čiai dienų į Warr^nsville pa
taisos namus.

Tai, žinoma, davė jam pro
gos savo akimis viską matyti 
ir viską patirti. Ir štai išėjęs 
iš kalėjimo Richard Peters pa
skelbė savo patyrimus. Jis sa
ko, jog policija su kaliniais el
giasi tiesiog nežmoniškai. Jį 
patį, esą, dikčiai apmušę ir ap- 
spardę. Mat, policininkai ma
nę, jog jie tikrai turi reikalo 
su girtu žmogumi. Į kalinių 
prašymus nekreipiama mažiau
sio dėmesio.

Pataisos namuose esąs di-; 
džiausiąs nešvarumas. Kai ku
rie kaliniai per kelis mėnesius 
nesimaudo, ir dėlei to visiš
kai nieko nedaroma. Pagaliau, 
jei ir norėtų jie maudytis, tai 
retai kada šilto vandens tėra. 
Aiškus daiktas, jog nešvaru
mas gimdo visokias užkrečia
mas ligas. Maistas esąs labai 
prastas. Girdi, maisto 
nusipirkti iš kalėjimo 
bet jie pusėtinai lupa, 
spėti, jog jie parduoda 
t į maistą, kuris yra skiriamas' 
kaliniams.

Drabužiai duodami labai pra
sti. Visai nebandoma pritaiky
ti, todėl dažnai mažam žmo-; 
gui tenka didelio žmogaus dra
bužiai, ir priešingai. Pasitaiko,j 
kad kaliniai tiesiog eina pus-i 
nuogiai. Nusiskundimai čia; 
nieko nepadeda. ;

Visai kitoks reikalas yra su; 
tais, kurie turi pinigų. Gali 
būti didžiausias kriminalistas,' 
bet jeigu jis turi pinigų ir ži
no, kam reikia patepti, tai jis, 
gauna visai gerą patarnavimą. 
Vadinasi, taip ir išeina, jog 
turtingam ir kalėjime nėra; 
bloga. O apie kitus, žinoma, 
niekas nieko nepaiso.

Richard Peters sako, jog vi
sų pirma reikia atskirti didės-; 
nii?s kriminalistus. Juo labiau, 
kad Warrensville įstaiga yra 
skiriama ne Vien tik nusikal
tėliams bausmei atlikti, bet ir 
ligonims gydyti.

Netrukus Peters rengiasi’ 
iškelti daug sensacingų dalykų’ 
apie tą įstaigą ir iš viso apie" 
policijos dabokles.

Susilaukėme naujo 
advokato !

Štai šiomis dienomis musų’ 
kolonija susilaukė dar vięjid 
profesionalo, būtent, Frank S. 
Obell-Obelienio, 
teisę 
kato

pa-

lįfcgįĮ

galima 
sargų* 

Galima 
tą pa-*:

kuris baigė 
ir pradeda verstis advo- 
praktika.

dabar sale apie pusę, laiko sto
vi tuščią. Tai kas atsitiks, jei 
draugijėlėms ’nebus leista nė 
pasigarsinti? Tikrai tada salės 
niekas nė nuomoti nenorės.

P-as Karpius kalba apie tai, 
jog reikėtų skaityti penkis' ar
dešimtį dolerių pž plakato pa-; 
kabinimą. Taip gali kalbėti tik. 
mažas vaikas. Mes žinome, jog. 
!už dešimtį dolerių galima kuiri 
•kas tinkamiau pasigaršiiiti ne 
kaip plakatą prie sienos pri- 
lipdžius.

Ąlan rodosi, kad iš viso tai

labai netaktiškas išsišokimas. 
Kurstyti salės direktorius prieš 
mažesnes draugijas mažų ma- 

yra neišmintinga. Juo 
labiau, kad faktiškai iš tų 
draugijų ta salė ir itegalės pa- 
•silaikyti.

Pagaliau Lietuvių svetainė 
.nieku gyvu negali daryti bet 
kokią diskriminaciją. Juk tai 
yra sbizitfo įstaiga ir tik biz- 
iliu turi rūpintis. Kai kurių 
direktorių netaktiškumas ir 
politikavimas jau pusėtinai 
pūdarė svetainei žalos. Tad’

bent ateityje to reikėtų veng
ti. ■

— Jonas Jarus. ■
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Dvigubas cellopha ie su
vyniojimas labiau-sušv^inin- 
tų 01d Gelds cigaretę neša 
jums Old Golds rinktiitib 
derliaus tabako geriausiose 
sąlygose.

Skelbimai Naujienose 
duoda riaudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yrą naudingos.

■F
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^^PASKOIOS ant NAMU I
Skolinant Pinigus ant Pirmų-! 
Morgičių lengvais išmokėjimais

Jūsų pinigai yra apdrausti iki $5,000.00 per Federal Ša-
vinge and Loan Insurance Corporation. 

Del informacijų kreipkitės į

a

J
Siti-'

po. Jo biznis yra Adresu 68021' 
St. .cw Avė.

Naujas biznierius
Kitas vietos Vėikėjas, J. Gri^ 

gas, atidaro naują biznį, bū
tent, Mtidę adtęsu 
rior Avė. Jis užprašo visus sa
vo draugus, kaimynu‘3 ir pa
žįstamus atsilankyti. Iškilmin
gas atidarymas įvyko spalio :31 
d. Visi svečiai buvo vaišinami 
žuvies Vakariene.

Pnas Grigas yia ^malonaus 
budo ^draugiškas žmogus, ku
ris ‘r^hjia judėjimą.
Jis dalyvauja ir Veikta įvairio
se draugijose. Savo įstaigoje 
jis žada pardavinėti pažan
giuosius laikraščius.

Reikia manyti, kad draugai 
ir pažįstami aplankys p/ Gri
gą ’> ^as jį galės smagiai lai
ką praleisti. J

JbWWAtK, Ohio. — šiame 
miestelyje Ma&le City Rubber 
kompainjos darbininkai išėjo 
į streiką ir sui'aikė visą dar
bą. $e reikalauja algų pakėli
mo bei šiaip darbo sąlygų 
gerinimo.

feįkalau ja uni jos

BABiBERTON, Ohio. _
klb išdi^bystės darbininkai rėi-į 
k alau ja unijos pripažinimo.
UnĮjbs viršininkai grūmoja pa
skelbti streiką ir Pittsburgh 
Glass kompanijoje. Jei tas1 
streikas bus paskelbtas, tai jis 
palies apie 7,000 darbininkų.

Barberton stiklo įmonėje’ 
dirba apie septyni šimtai žmo
nių. , į

Irgi sumanė ‘^kazus” duoti
“Dirvos” Nr. 43 p. Karpius 

duoda įsakymus sales dirėkto? 
riams ir šerininkams, kad jie 
sutvarkytų garsinimus prie 
svetainės. Jis sako, kad, gir
di, direktoriai neturėtų leisti, 
mažoms, drąjiBjy^ai^ ‘ 
ti savo garsinimu 
nės namo. Tačiau jis nieko ne
sako apie stambesnes įstaigas, 
kurios kartkartėmis nukabinė- 
ja svetainės šienas savo gar
sinimais.

P-as Karpius kalba apie sve
tainės skolas ir kitas išlaidas. 
Bet ar ne tos mažos draugi
jėlės tą salę išlaiko? Kiek mes 
čia didelių draugijų ar įstai
gų turime? Ogi nė vienos! Jau1

. 1Į!wralSavings
B į AND LOAN ASSOC1ATJON 

P OF CHICAGO

2202 WEST CERMAK ROAD 
Ben. J. Kazanauskas, Rast.
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GERKIT ALŲ

SMOE BREWING COMPANY
Visi geria jr mėgsta aMRROSJA 
ALŲ nes jie žino, kad tas alus yra 
padarytas iš geriausios rųšies 
dūktą.

pro

iškąbin?. 
fe $vetai-

OFISO DARBININ
KAS IŠGELBĖTAS 
NATŪRALIU MAIS
TU - LIUOSUOTOJU

ALL-BRAN Pagydė Jos Vidu-’ 
rių Užkietėjimą*

&■«», ^h^l^ftinoKris Pji 
įgąs. Vi 
NORKŲ

stato į '/ąlįhėsij^ lcifas>į 
suomet^ įteipkites pas 
kur gausite greitą ir teisingą pajurkur 
navimą.

2415 West 64th Street
Biznio Telefonas BOULEVARD 7179

L. M. NORKUS
Res. HEMLOCK 6240

Laidotuvių Direktoriai
_  4 .* . . ...... . ... _    f . Į , L _ . . k Į ■■ j. ■ - r . . - -

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.:

AMBULANCĖ PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

• t t - y " *•* . t • . > i .•

LACHAWICZ ir SŪNŪS ~
2814 West 23rd Place Phones Canal 2515—Cicero 5927

♦ v ; r. — - .4. .o

I:; ,4. F. EUDEIKIS ■ ■■■ ' '
4605-07 Ė. Hčkinitage Avenue Phones Yards 1741-1742 
BrightonParikSkyrius, 4447 Š. Fairfield, Laf. 0727

vėlumos.
yra draugiški 

ir biznis jiems. 
Jų klubas yra 
Avė. Ketvirta-

Pagerino biznį
Juozas Suopį/ pagerino savo 

biznį. Pas jį dabar bus galima 
gauti gero alaus ir visokio vy-

Štai jos savanoriai parašytas laiš
kas: “Metų metus kenčiau vidurių 
užkietėjimą. Reikalinga bUyau imti 
naktimis prieš gulsiant liuosuotojus. 
Aš buvau ofiso darbininke ir ne
daug užsiimdavau mankšta.

“Kas tai man pasakė, kad ALL- 
BRAN yra gera pagelba nuo vidu
rių .užkietėjimo. Aš nusipirkau bak- 
są ir atradau, kad tai man padė
ję. Nuo tada aš paliuoViau leidusi 
■pinigus už liuosuotojup.”—JMrs. Mar-. 
gąret Jonės, 911 Ę. Laura Street, 
Clėarwater, Horidą. v ’

Moksliškas išbandymas parode, 
kad Kellogg’s ALL-BRAN pataiso 
vidurių užkietėjimą* saugiai ir švel
niai. Tas gardus cereal duoda mink
štą “bulk”, o, taip pat, ir vitaminus 
B ir geležies. Du šaukštai kasdien 
paprastai pakanka. Jėi nepadės, tar- 
kities su gydytoju. '

Nejaugi jums šis natūralus mais
tas ^netiks geriau, negu imti žalin
gus Vaistus ir piliules, kurie tik 
^reiAiau sisteuią apmuitina?

Apsaugokite sąvo šeimą nuo pa
prasto vidurių užkietSjimo*. Duokfc 
te ALL-BRAN reguliariai regulia
rumui, ar kaip eeręal su pienu ar 
Smetona, arba kepkite bandutėse,, 
dūdnoj ir tf. Receptai yra dnt kiek
vieno bakso.

Parsiduoda kiekvienoj krautuvėj. 
Dirba Kellogg iri Bąttle G^eek.

♦Vidurių užkietėjimas būna 
stokos “bulk”.

i S. C. LACHAVICZ
42-44 East 108th St. Tęl. Pullmąn 1270 arba Canal;2515 r

. 8819 Lituanica Avenue Phone Yards 1188 ..... . .... ; .
i J. LIULEVIČIUS

4092 Archer Avenue

A- JOlSALSKIS " '
8307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4189

Phone Lafayette 8572
l I | l,Į..U~.l| ' l.l, . , . I » | U. TĮ j Į,|Į

dėl

8307 Lituanica Avenue
......I . I „I  ..II..,.l.     .......................... ... I ................................... I ll

A. PETKUS
1410 South 49th Court Cicero Phone Cibero 2109
______________________ ■ , y f . ‘ - • • - y « y »’• M. ■.......\ • ____ ______________ _

i P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Štreęt Boulevard 4089

i' ■■h".,* -"-.K v,, „i„ ,^,,w

j.i.j.zoup
1646 W,es.t 4601 Street Phones Boulevard 5208-8418

■4!1 11 1

—-—r— ■ , ■ y,,.,,, „ , ,,  ...................................................................._ J.  

r KM-iSKiibAs; ■
718 W.est l8th Street Pilone Monroe 8877 ■■

10734 S. Michigan A ve.
1 ■ - ' • ■ ‘ ' r. ' ■ '

EŽĘRSKIS IR SŪNŪS
' Tel. Pullpiąn 5703 

į fcft ?,į' '
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„ AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

*

JOSEPH I. GRIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVEN1 

Res. 6516 So. Rockwell SL
Telephone: Republic 9723

KL. JURGELIONIS 
advokatas

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas:

3241 S. HalstedSt. Tel. Calumet 726
Ofiso va), dienomis riuo 1 iki 5 vai 

po piet. Vikarais nuo 7 iki 9
Rezidencija:

3407 Lowe Av-. Tel. Yards 25W

ADVOKATAS
111 W. VVhshington Si 

Room 737
VaL 9 ryte iki 5 vai. vakare.

i Ofiso, Tel. Centrai 449®
Gyv. vieta: 6733 Crandon Avenue 
namų Tel.: -r- Hydę Park 8895

. —....... ................ m............................ .................. į ...............- 1 ' "■■r—

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midvife
6630 S, Weatern 
Avė., 2nd floor 
Hemloek 9252

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

ADVOKATAI
K. P. SUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn Si 
Kamb. 1481-1434—Tel. Central 4411- 
Namų ofisas—3323 So. Hąlpted Si 

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

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais- 
pagal sutarties.

CIement John Paznoka
LIETUVIS ADVOKATAS

107-07 SO. MICHIGAN AVENUE 
Telefonas Pullman 1293

CWAW, ILL.
...........   '.MHli Ji I I I

DJK. VAITUSM, V 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių jtėmpimą, kuri 

esti priežastimi galvos skaudėjime 
svaigimo, akių aptemimo, nerviiotv 
mo, skaudamą akių kąrštj, atitais 
trumparegyste ir tolirėgystę. Prher 
gia teisingai akinius. Visuose atsiti- 
įimuose egzaminavimas daromas su. 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama j 
inokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12 v. dieną 
Daugely atsitikimų • akys atitaiso- 

mos be akinių. Kainės pigiau 
kaip pšrmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

I>R. G. SERNER
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 
__ .Tel, Yards 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 

756 West 35th St. : 
kampas Halsted St.

Valandos: nuo JO—« nuo 6 Iki 8 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 yal. dienos 
gili1 i Ii nii Ii. i.. . rinr Į" n1 'd iii< i.;....rn'tnm-’~ MII M Min '

■

Ofiso TėL Bodievard 5913

DR. BERTASH
756 West 35th SL

Gor. nf 85th and Halsted Sts.
fisovalandos nuo 1-8 nuo6:30-8:3P

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

Tel. Kenwood 5107
l'T- — **’ —• -  | SS'IH' ■

Ual, -Phone>DK&!
GTįHPNilAS IR CHIRURGAS
2201 WeSt 22nd Street

Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėk pagal sutartį 
Jez, 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

Tel, Office WentwOrth $330 
Rez. Hyde Park 8395

)r. Susanna Slakis

išskyrus seredomis ir sukatomis.

DR. STRIKOLB
gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Mišo vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

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

.................... .................... . ..... ....... ............. .. ................................. . .............  ■ 1.1 ■' u1..—

BR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

Ofiso valandos nūo 2—4 ir nuo 
5—8 v. vak. Nedėlioj pagal sutarti

'TžVEa-is
PENTISTAS

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

Seredoj pagal sutarti.

Tel. Boulevard <5914 Dienų ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 

“DRANAimiŠ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

PHYSICIAN.SURGEON 
Office 4070 Archer Avenue 

Tel. Virginia 1116. 
Valandos: 1—3; 7—8:80 p. p. 

Office 4LTesidence 2519^W. 43rd St. 
Tel. Lafayette 8051 

Valandos: 9—10 ryto, 5—6 p. p.

J ; - ------------- --------- -

Rez. 6609 SO. ARTE8IAN AVĖ.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai.: nuo Ž iki 4 v. p. p. ir nuo 7 
iki 9 v. vak. Trečiadienius ir Sek- 

madieniais susitarus.
OFISAS

3156 West 59th St.
TeL Hemlvdc S»#S.

KITATAUČIAI
r 2 ■

y- &

IŠ RUSIJOS '
Gerai lietuviams Žinomas per 85 

metus kaipo patyręs gydytojas chi-

MIK. 
vyru, moterų ir vaikų pagal tiau- 
jauslus metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorijas 
1034 W. 18th SL, netoli Morgan SL ‘ 

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 vak vakaro.

TėL Canal M10 
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7404
........... . —. -.-r" ■■—■■■■........

Dr. Charles Segal

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

........... .

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

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

Tel. Seęley 7330 
Namų telefonas Brnnswick 0597 

■■■ j ■' i ■     "■■'—i i 1' •'»   i'1   

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9
* vai., Nedėliomis nuo 10 iki Jį? 

3343 South Halsted St. 
TeL Boulevard 1401

2-rOa lubos

Nuo 10 iki 12 valyto, nuo 2iW4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
yakaro. Nedaliomis nuo 10 41d 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880.
........................................................   im.i.11—,—

Telefonas Yards 0994 '' 
Dr. Maiirice Kahn 
W1 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Nuo 10 iki 8 po pietų
1 iki 8 vaL NelėL nuo 10 iH 12

Rez. Telephone PLA2A W9
........... i.;iJ;;t ,7 ...... . ................. ............... ............... .

Ofiso Tel Dorčhester 5104 
Rez. TeL Drexel *9101

I

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir v|sų

Ofisas 6850 Stony fehmd Avė. 
Valandos: 2-4, 7—9 vai vak. JNėflfr 

liomis ir iventadienlaia 10—12 
» dieni.



Ketvirtadienis, lapkr. 5, ’36 NAUJIENOS, Chicago, III. 3

Pieno Bonkų Taupa

laikas

WANNA

Sąjūdis vidurmiesty HOME

ACIU!

mas

Adresas
jūs atraisit, jog Luckies, lengvas užsirū

pini

& LOAN ASSOCIATION of CHICAGO masTeL Canal 1679

Copnittit 1938, The American Tobacco ęesujMV

TRINER'S ELIXIR 
OF BITTER WINE

Sugrąžins senąjį 
laiką Chicagai

apskaičiavi- 
10,000 žmo

1,220,212
531,466

klausi 
pasiu

Užmušė vieną, su 
žeidė, septynius

Visose 
Vaistinėse

1,236,307
539,257 

COURT 
1,230,860

544,668

Sužeistos kai vežė 
balotus rinkimų 
komisionieriams

Iš Lietuvos atvažiuo 
ja Monika Žičkus

amerikonai 
kurie, ten-

UŽLAIKYK MANE 
ŠVARIAI IR 
SANITARUI

NEBŪKIT NEVIRŠKINIMO VERGAIS

Kada Linksminimosi Ir Rūkymas 
Užsitęsia Iki Vėlos Nakties .

miesto salę minia 
iki ketvirtos

rosinu pakvypusios arba pasi 
puošusios vabalėliais.”

Jos labai mažai tesusipran- 
ta, kad kiekviena bonka kai 
nuoja apie penkis centus ii 
kad tai šeimininkėms, galų ga 
le, tenka sumokėti.

(Aspk.)

Geo. P. Cunningham
DISTRIBUTORIUS

Rekomenduojamas
Kaipo 
Skilvio 
Vaistas

Gavome pranešimą iŠ laivų 
bendrovės, kad laivu, “Drott- 
ningholm” atvažiuoja Monika 
Žičkienė. Ji važiuoja pas savo 
vyrą, Joną Žičkų, 821 Pres- 
cott street, Waukegan, III.

“Naujienų” Laivakorčių 
Skyrius.

Policija areštavo Richardą 
Wallace, 1052 West 78 street. 
Jis įvažiavo į maršavusių gat
ve būrį celebrantų, kurie ap
vaikščiojo rinkimų rezultatus, 
šioj nelaimėj užmuštas tapo 
George Broderick 28 metų, 
8103 So. Marshfield avenue, dr 
sužeisti septyni kiti. Kaltinin
kas pabėgo iš nelaimės vietos, 
bet policija vėliau suėmė jį na-

PASIKLAUSYKIT
SOPIIIE BARČUS

Kas Pirmadieni, Antradieni, Trečiadieni

PRASYK SAMPELIO DYKAI 
Trlner’s Bitter Wlne Co.
044 8. VVells St., Chicago, III. 
PriaiųBk man sampelį dykai

Vardas -------------------- —r------- -

Prokuroras antram 
terminui

Pasiekusi 
čia triukšmavo 
valandos ryto.

muose, nors jis sakėsi visą va
karą sėdėjęs namie1.

Mėtai laiko atgal meras Ed- 
ward J. Kelly ir miesto alder- 
manai išleido patvarkymą, kad 
Chicagos laikrodžiai butų pa
varyti valandą pirmyn. Kitaip 
sakant, tapo įvestas rytinių 
valstijų standartinis laikas.

Pritarimo šiam patvarky
mui Chicagos gyventojuose ne-

2324 S. Leavitt St
JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas 
HELEN KUCHINSKAS, Raštininkė.

Stebėtinai didele balsų didžiu
ma Thomas J. Courtney antra
dienį buvo išrinktas į apskričio 
prokurorus antram terminui. 
Jis gavo daugiau balsų, negu 
pats prezidentas Rooseveltas.

Penkios moterys tapo sužei
stos 4 valandą trečiadienio ry
to, kai jos vežė balotus iš bal
savimų stoties adresu 3072 
East 79 street į rinkimų ko- 
misionierių ofisą.’ Dvi sužeis
tos sunkiai ir nugabentos į li
goninę. Jų mašina susidaužė 
su kita prie Outer Drive ir 
29 gatvės. Ryšy su šia nelai
me suimtas Thomas Dopke. 
Policija kaltina jį važiavus gir-

Tribune” ofisu prie 
Dearborn gatvių, 
minios paleido į 
plytą ir išmušė

Pasilinksminimo naktyse — arba kada tik jūs daug 
rūkote 
kymas, yra patogumu kaip ir malonumu! Nes,

buvo. Keletą kartų mėginta jis 
pakeisti, bet meras ir miesto 
taryba nepasidavė žmonių 
spaudimui. Nors aiškiai nenu
statyta, x tačiau atrodo, kad 
stok j ardų baronų įtaka buvo 
miesto tėtušių tarpe stipresnė, 
negu daugumos piliečių.

Praėjusio antradienio, lap
kričio 3 dienos, referendumas 
pagalios atmetė rytinių valsti
jų laiką dauguma balsų 2 prieš

Ar atsitiko jums kada, kad 
jūsų pienininkas butų pa
sirodęs svarbiu veiksniu 
prižiuriant vaikų sveikatą? 
Jis neša jiems švarų ir ge- 
radajringą pieną kasdien. 
Jis pristato jį švariose įr 
sanitarėse bonkose. Padė
kit jam išplaudami ir grą
žindami mane jam ar savo 
krautuvei.

Chicago Ir Cook Apskričio Balsavimų 
Skaitlinės

jums 
nepervelu dėl 

niekuomet nepervelu dėl

su užblokuota kelias gatvėka- 
rįui. Vėl kitoj susiformavęs 
būrys pasileido maršuoti mie
sto salės linkui ir sustojo ties 
dienraščio 
Madison 
Kas ten iš 
ofiso langą

Didžiausias sąjūdis vyravo 
kuone visą antradienio naktį 
Chicagos vidurmiesty arba va
dinamame Loop. Gan anksti 
ėrhė skeistis žinios, kad pre
zidentas Roųseveltas laimi, ir 
demokratai, seni ir jauni, ama- 
toriai ir profesionalai, pradėjo 
“uliavoti”. Kart kartomis teko 
policijai įsimaišyti ir tvarką 
palaikyti.

Prie Madison ir State gat
vių sukurta laužai, eilės žmo
nių aplink šoko indėnų šokius. 
Tik viename bloke ir apie 1 
valandą nakties, prie State ir 
Madison, policijoj 
mu susigrūdo virš

transliuojama muzika. Atsisukti radio 
ant “Your Hit Parade** — trečiadienio ir 
šeštadienio vakarai*. Klausykit, spręskit 
ir palyginkit melodijas — tuomet paban
dykit Jūsų Lucky Strike **Sweepstakes.**

Ir jeigu dar nerūkote Luckies, nusl- 
pirkit pakelj šiandiena ir pabandykite 
juos. Gal būt Juo kg nors netenkat. 
Jūs įvertinsite Luekies pirmenybę - 
Lengvą Užsirūkymg iš turtingo, brau- 
daus-kūno tabako.

Žemiau paduotoji lentele pa
duoda badavimų skaitlines 
už įvairius kąndidatus Chi
cagoje 'ir priemiesčiuose, ku
rie įeina į Cook apskritį. 
Skaitlinės yra pilnos, pri
duotos ii visų, 4,136, pre- 
cinktų.

"Nakties-ir-DIenos" 
Rūkytojams

—Lengvai Užsirūkymas!
Kad nors ir jūs būtumėte 
rūkę per didesnę dalį die
nos ir per visą vakarę, jūs 
fastebesit, jog vidurnakčio 

ucky turi lygiai taip gėrę 
skonj, kaip ir jūsų Lucky per 
pietus. Del- tvaraus skonio, 
svarios gerkles . . . pasilie
ki! ui Lucky - už lengvo 

užsirūkymol

sunkina jūsų gerklės. Luckies gerai atsineša į 
jumis . . . jie yra vieninteliais cigaretais, kurie yra 
“Toasted” . .. jūsų apsauga prieš knitėjimus. Taigi 
rytoj, ar dar geriau, štai dabar pasisiekit už Lucky 
— turtingo puikaus vidurinių-lapų tabako skoniu. 
Tai geras rytinis užsirūkymas su svariu, šviežiu 
skoniu. Ir tai geras nakties užsirūkymas 
švelnus . . . malonus. Niekuomet 
lengvo užsirūkymo 
Lucky!

y-lengvas uzsir
IS TURTINGO, BRANDAUS-KONO TABAKO-"|TS TOASTED

Referendumui laiko 
mu buvo patiekta trys 
lymai: v

1— Rytinių valstijų 
už šį pasiūlymą paduota 293,- 
582 balsai prieš — 529,917 
balsų;

2— -Vidurvakarių valstijų lai
kas; už šį pasiūlymą paduota 
291,746 balsai, prieš — 501,- 
260 balsų; ,

3— Centralių valstijų laikas 
su šviesos taupymu vasaros 
metu; už šį pasiūlymą paduos 
ta 631,469 balsai, o prieš jį — 
275,975 balsai.

Tretysis pasiūlymas praėjo, 
ir Chicagos laikrodžiai, tiki
masi, buts pasukti valandą at
gal dar šiomis dienomis.

Neapsieita, kaip 
sako, be “sposų”, 
ka pasakyti, neatrodo girtini. 
Pradurta tairai mieste bėgio 
jančiam busuį, kitoj vietoj bu-

KAIP 9 VAL. RYTO Iš

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

Pirmadieniais kai 7:30 vai. vakaro
ir Trečiadieniais kai 5:00 vaL vakaro

t
Taiipykit Pinigus

Kad Užtikrinti ir Pagerinti 
savo Gyvenimą Ateityje

Kiekvienos ypatos taupomi pinigai ap 
drausti per Federal Savings and 
Insurance 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

82 Metų Senumo — Ji Pažįsta Savo
. Populariškę Muzikę

W P-nia Elizabeth Bovrles iš Uvalde, Teras, 
yra tikra *‘Sweepstak«P* mėgėja. Ji 
rašo: “Aš esu 82 metų amžiaus ir šis 
yra pirmas sykis, kad aš kada nors esu 
visiškai veltui laimėjus, ir ar tuo džiau- 
Šluosi I** Sveikiname, p-nia Bowles. Mes 
irgi tikrai džiaugiamės, kad laimėjai.

Ar jūs jau istojot? Ar laimė jot savo

1,253,600 
Brust, Rep................... 531,463

MEMBER BOARD OF 
APPEALS 

(Tų fili vacancy) 
Drymalski, Dem....... 1,207,218
Nixon, Rep................. 583,250

TRUSTEES SANITARY 
DISTRICT

Horan, Dem. ........... 1,224,306
Byrne, Dem............. 1,217,653
Colianni, Dem. ........ 1,195,602 
Bergstrom, Rep.......... 536,336
Bates, Rep.................. 520,112
Bąllis, Rep.................. 521,902

BAILIFF MUNICIPAL 
COURT

Horan, Dem..............  1,115,705
Johnson, Rep.............. 397,103

CLERK MUNICIPAL 
COURT

Gili, Dem..................  1,113,925
Kudlick, Rep..............  ‘ 403,898

Taupumo judėjimas apie ką 
taip dažnai šiandien girdžiame 
nėra vien tik kokia ten poli
tinė frazė. Anaiptol,' tai yra 
visos šalies praktiškas žygis ir 
reikalas.

Gi musų publikacijos kom
panija prieš naikinimo prakti
ką, nerūpestingumą, naikinant 
pieno bonkas, taigi yra visos 
šalies judėjimas. ’ Protingi ir 
taupus žmonės visur pripažį
sta, kad vienas iš netikiausių 
naikinimo būdų yra tai pieno 
bonkų . negrąžinimas teisėtam 
jų savininkui.

Kad parodyti kaip svarbios 
reikšmės tai turi, kaip elgia
masi, ir kaip tai yra diskusuo- 
jama visoje1 šalyje, mes paci- 
tosime tilpusį Fortune žur
nale straipsnį, kurs sako: ‘‘šei
mininkės, kurios perka pieną 
delikatesų krautuvėse, .nesirū
pina grąžinti bonkas, — dėl jų 
bonkos gali grįžti į pieninę ke-

PRESIDENT
Roosevelt, Dem.......... 1,244,905
Landon, Rep...... ...........  693,613
Lemke, Un. Prog......... 48,164
Aiken, Soc.-Lab.................. 933
Colvin, Prohi...................... 589
Thomas, Soc.....................  3,833

U. S. SENATOR
Lewis, Dem.'........... 1,176,651
Glenn, Rep
Jenkins, Un. Prog.......... 52,474

GOVERNOR
Horner, Dem.............. 1,078,027
Brooks, Rep.................. 784,993
Thompson, Un. Prog. 97,085

STATES ATTY.
Courtney, Dem........ . 1,276,984
Ditchburne, Rep..........  606,666

LIEUT. GOVERNOR * 
Stelle, Dem............... 1,210,420
Hatzenbuliler, Rep..... 531,728

SEC. OF STATE
Hughes, Dem...... . 1,225,994
Stratton, Rep........... 543,935

STATE AUDITOR
Barrett, Dem........ 1,216,692
Bidwell, Rėpi ........... 546,172

STATE TREASURER
Martin, Dem.............. 1,216,414
Buck, Rep. ................... 536,429

ATTY. GENERAL
Kerner, Dem. ........ 1,240,310
Hadley, Rep. ........... 517,860
Sullivan, Un. Prog....... 41,223

TRUSTEES, U. OF ILL.
Moschel, Dem........... 1,194,158
Cleary, Dem..............  1,197,775
Adams, Dem........... 1,196,775
McKelvey, Rep........... 538,773
White, Rep.................. 537,814
Pillsbury, Rep.............. 534,805

CONGRESSMEN LARGE
Long, Dęm. ........ 1,206,408
Champion, Dem....... 1,181,306
Brandon, Rep..............  540,409
Dempsey, Rep.............. 548,669

JUDGE CIRCUIT COURT 
(To fili vacancy) > 

Dunne, Dem 
Tyrrell, Rep. 

COUNTY TREASURER 
(To fili vacancy) 

Lindheimer, Dem.....  1,205,155
Lueder, Rep. ........... 583,868

RECORDER OF DEEDS 
Kaindl, Dem.............. 1,230,277
Russe, Rep.................. 552,203

CLERK CIRCUIT COURT 
Conroy, Dem..........

Rogers, Rep...............
CLERK SUPERIOR

Schlaeger, Dem. .... 
Shay, Rep..................

CORONER 
689,8671 Walsh, Dem. ...........

ALAUS
KENAIS, PUSGALIONIAIS, 

AŠTUNTADALIAIS IR 
KETVIRTADALIAIS. 

VISADA ŠALTAS 
COIL BOXES RENDON

Pristatome Alų Visokiems 
Reikalams.---------------------- j------------------------  

5017 SOUTH K^EDZIE AVENUE 
Phone PROspect 7565



Subscription Rates:
$8.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicagę
$8.00 per year in Chicago 
3Č per copy.

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 ąt thę Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 8rd 1879. '

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
ifl. Telefonai Cahąi į5W ;

Milžiniška Roosevelto pergale

Jonas T. Zuris išrinktas teisėju

KODĖL TĄ PĄTfi LA^Į>Ą?

8_____________
NAUJIENOS

The Lithuanian Daily Newi 
Puhlished Daily Except Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co^ Ine 

1730 South Halsted Street 
Telephohę CANal 8500

Užaakyiąo kalnai 
Chicagoje — paštu: ' V

Metama .......      $8.00
Pusei metų - ------- -——4.00
Trims mėnesiams —;—.—.... 2.00 
Dviem mėnesiams__________ 1.50
Vieniam mėnesiui* —------------ .75

Chicagoj per išnešiotojus:
"Viena kopija 8c
Savaitei ________ *___________ 18c
Mėnesiui _______ _ ____ ___ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
pafitn:

Metams -------  $5.00
Pusei metų ----------   2.75
Trims mėnesiams _________  1.50
Dviem mėnesiams _ ______ 1.00
Vienam mėnesiui __________ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams ...________ $8.00
Pusei metų ~—---------------  4.00
Trims mėnesiams ......... 2.50 
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu. *
’ V? » i/-. .L j A. z J .

Nežiūrint pašėlusios agitacijos, kurią vedė prieš 
Frankliną D. Roosęveltą kuone visi kapitalistiniai didla- 
piai su Heąrsto laikraščiais priešakyje, kad jį pikčiau
siai atakavo fepublikonų partija ir įvairaus plauko fa- 
šistuojantieji demagogai, buvo galima numanyti, kad 
prezidentas rinkimus laimės. Bet niekas nesitikėjo, kad 
jo laimėjimas bus toks didelis. '

Rooseveltas ne tik pergalėjo, bet tiesiog savo prie
šus nušlavė. Iš 48 valstijų 46-iose jisai gavo daugumą. 
Tokios pergalės dar nėra buvę visoje Amerikos Jungti
nių Valstijų istorijoje. Opozicija tapo beveik visiškai 
sunaikinta. Ar tai bus sveiką kraštui, dar teks pama
tyti.

Rooseveltui Šitą galingą pergalę suteikė, kaip pri
pažįsta patys republikonų laikraščiai, daugiausia vie
ninga parama iš darbininkų pusės. Bet reikią pasakyti, 
kad ne mažesniu uolumu, kaip darbininkai, jį rėmė ir 
farmeriąi. žmonių masės pramonės centruose, lygiai 
kaip ir plačiuosiuose žemę? ūkio plotuose, išreiškė jam 
savo pasitikėjimą ir suteikė jam mandatą toliaus vesti 
krašto reikalus “naujosios dalybos” keliu.

Prezidentui yra duota nepaprastai daug galios, bet 
kartu jam uždėta be galo didelė atsakomybė. Bus labai 
įdomu pažiūrėti, kaip jisai tą savo galią pąyąrtds. Ar 
neteks jam tuojaus susikirsti su Vyriausiuoju Teisinu, 
kuris visą eilę jo sumanymų jau yra pripažinęs “nekon- 
stituriniais” ? Kiek įtakos jo pątarėjų tarpę gaus dar
bininkų ir farmerių atstovai? Kas atsitiks su tomis par
tijomis,' kurios jį rėmė ir kurios prieš jį kovojo?

Jaučiama, lyg kad Amerikos politikos gyvenime 
prasidėjo naujas laikotarpis. Jeigu butų laimėjęs Lan- 
donas, Amerikos žmonių ąkys šiandie butų atkreiptos 
atgal, Įtet dabar jos žiuri į priekį, stengdamosi atspėti, 
koks bus rytojus.

Jau vien dėl to reikia džiaugtis, kad' laimėjo Roose
veltas, o ne jo oponentas.

Antradienio balsavimai suteikė netikėtą laimęjimą 
ir Chicagos lietuviams. Jų kandidatas Jonas T. Šiuris 
tapo išrinktas milžinįška balsų dauguma — daugiau, 
negu dviem trečdaliais — Municipalinio Teismo teisėju.

Tai pirmas atsitikimas Chicagoje, kad lietuvis pa
tenka’) tokią svarbią vietą, ir tai — ne kieno nors pa
skirtas, bet- išrinktas gyventojų balsais.

Mes tikimės, kad jisai atliks savo pareigas šitoje 
atsakomingoję vietoje su garbe nę tiktai sau, bet įr vi
siems tiems, kurie jį nuoširdžiai rėmė, ir linkinio jam 
geriausio pasisekimo!

Municipalinio Teismo teisėjų.
' J t * • ' ' ‘ ' • * • f

Suksime laikrodžius atgal
4 ■' <

Chicagos gyventojai užvakar pasisakė už Vidurinių 
Vakarų laiką — Central Standard tirne.— su dienos 
šviesos, taupymo laiku vasaros metu. Taigi netrūkų? ga
lėsime pasukti savo laikrodžius vieną valandą atgal.

Chicaga visgi nenori būti New Yorko priemiestis.

SEIMAS PRIEŠ įMQN,E§
' _________________ /

Pietų Amerikos respubljkyj.e. 
Peru žmones išrinko ' preziden
tu social-demokratų kandidatą, 
Dr. Luis Antonio Eguiguren, 
bet steigiamasis seimas nutarė, 
58 balsais prieš 17, ti^os rinki-" 
mus 'panaįkiįf^ jyyko
spalių 11 d.

Dr. EguiKVręą 
daugiausia' balsiį iš visų parti-

Šv. Juozapo sąjungos “Dar
bininkas” teisiną Lietuvos ku
nigijos vadus, kųrię <^^$9 
laibais nekovojo dėl yętųyos 
laisvės, bet rėmė rusišką despo
tizmą. Kad kunigas ’^ųiųąs- 
Vąišgantas vadino Lietuvoj. ^ėr. 
priklausomybės reikalavimą 
“tuščia svajone”, tai, girdi, liu
dija tik apie jo “pesimizmą” 
(nusiminimą) ; kad kun. Damb- 
rąjįs^ąą-JĮal^ta^ pątaęe .Uętu- 
vąi tenkintis “ęard įnamio” pą- 
dėtim, tai ‘ irgi buvę tik jo “£ę- 
^1^0” ręĄuitątas,
’ čia “Darb.” ‘ rašytojas betgi

__ _____________________ NAUJIENOS, Chicago, I1L

kas Tumas kalbėjo nę fik 
kaipo asmens, bet kaipo tam 
tikro luomo ir tarn tikros par
tijos Paanbrauskąą-Ją^š- 
taį buvo ir šiandie tebėra įai- 
komas dideliu autoritetu Lietu
vos kunigijos tarpe. Gi Tumąs- 
Vaižgantas atakavo Lietuvos pe- 
prikląusbmybės. obalsį (kurį 
skelbę Lietuvos socialdemokra
tai), gindamas krikščionių de
mokratų partijos progyąmą. 
Taigi juodu išreiškė ne savo 
ašjrięniniųs jausmus, bet Lietu-- 
vos t^įgijos nusĮstatyiūą* Tas 
nusis.tatymąs buvo priešingas 
Lietuvos siekimui politinės lai
svės.

“Darbininkas” bando patei
sinti ir kun. Laukaitį, kuris 
Rusijos Dūmoje gyrėsi ęąro 
valdžiai, kad Lietuvos, kunigąi 
padeda policijai “malšinti kra- 
molą”. Jisai rašo:

“Kiekvienas normalus žmo
gus malšina ar padeda maį- 
šinti gatvines peštynes, va
gystes, grobimus, žujikystęs 
įę tam panašią suirutę.’’ 
Bet tąi yra tuščia pasaką.

Rusiškas žodis “kramola” turi 
visai kitokią prasmę. Jisai 
anaiptol nereiškia “peštynių, 
vagysčių, grobimų, žulįkysčių” 
ar, ko nors panašaus, bet reiš
kia maištą prieš valdžią. Rusų 
oficiąlėje kalboje (istorijos va- 
dovėliuosę, valcĮžios pareiški
muose ir i. t.) tas žodis Suda
vei vartojamas gana dažnai, to
dėl negalima tikėti, kad kun. 
Laukaitis, sakydamas kalbą įs
tatymų leidimo įstaigoje, kaipo 
Lietuvos krikščionių demokratų 
atstovas, norėjo tik pasigirti; 
kad klerikalai Lietuvoje kovoja 
prieš “peštynes ir ždlikystes” 
(kas prieš jas nekovoja?). Ka
da jisai sake, kad Lietuvos ku
nigai ir geri katalikai padeda 
caro Valdžiai malšinti “kramo- 
lą”, tai nęra jokios abejonės, 
kad jisai turėję' galvoje revo- 
liucinj L^uy?je, at
kreiptą priąs, valdžią.,,, .

Tai gerąi ziųo ir pą,ts šy. Jpo- 
žįąpo sąjungos laikraščio redak
torius- Nes juk Laukaitis ėjo 
ranka už rankos su kitais Lie
tuvos dvasiškuos vadais. O šie 
buvo išleidę aplinkraščius i vį- 
sas p^rąpijąs, ,: kųjiuę|ę bpvo 
pasmerlitaš revoliucionierių vei
kimas prieš caro valdžią Lięįy- 
voje, buvo 
liucionierių ątsįšąią^W 
tas, kad zrpoilM ’v?"
kesčių čąro’vąldžįąi ir Reikalau
tų lietuviškų mokytoju rię&yfc- 
loms). ’Djose bąjjiyyįps virsiu 
ninku aplinkraščiuose buvę sa
komą, kad žmonės, p^vąlą klau
syti ęąrę yąjdžįos, “nes' kiek
vieną yaltĮ^ią yr^ nuo bjęyo”i 

taigi Šitą kunigijos yęįkiiiĮą 
DąukaiŲs ir gyrė D^ųiųoję, są- 
kydamas, kad Lietuvos kunigai 
padeda valdžiai ‘vipąĮšintį-’ kRą- 
ipęįą”. Ąįsku, kad čia Jąlyka^. 
ėjo hę .ąpię “gatvįjįęę pęstyįės” 
arba “vagystes’’.

“Darbininkas” bąn.do dąr 
tuos biąuriųs kujnigijps 
pateisinti tuo, kad ir kai kuri?' 
į/ąsąuįiniąi inteligentai p^tąįką- 
yę caro valdžiai ąrbą rusapiį 
Vienas, girdi, mokydavo vaikus 
mokykloje dĮekĮąrriųęti ir _dąį- 
nųoti carui pašvęstą dainelę 
“Mnogi lietą”; q Dr. Ęąsąnavį- 
čius rašinę4ayęs ąt^gąRęiyię 
rusų laiįrąšįiiui ' “Novoję yvęV 
mią”. B.eR, vįępą, tąį nęgąĮi ly
gintis sų praloto Ąųtąįąričia^. 
kurstymų ^nępių, kąd ištjąvį- 
nėtųį cayo žap-
Jaraųis, arba % to* 
čio pasigyrimu, kad wmgąi pą-

TTT7

moterimi, mokėdamas Henry Horner, Illinois valstijos gubernatorius, kuris didele 
didžiuma balsų buvo išrinktas antram terminui. Jis gavo apie 
400,00.0 daugiau balsų negu oponentas^ republikonas ę. WąyĮąnd 
Brooks.
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g Ofisą Antras Teisėjas
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Bet žemė—iplati! ir šaukimas žmogaus 
Be attralsi0 skrię Rer platyb^! . 
Išgirs fiks vaitojimų Viešpats Dangaus, 
Bus gobšui skaudi Jo rūstybė!

O Dieve teisingas!“ be Tavo tiesos 
Beturtis kentėt negalėtų;

. Nupultų jisai be gyvatos antros! 
Baisus jai j jų netikėtų!

Prakeiktas, kurs pragato juodo nuodais 
Jam, tikinčia šaldys krutinę! . - . 
Prakeiktas piktasis, kurs Velnio nagais 
Jam vilti išplėš paskutinę!

-------  —

nigai arba jų partijos lyderiai 
prieš jų pareiškimus neprotes
tuodavo.

dą” ir organizuotam klerikaliz
mui ir žmonėms, tarp kurių ne
buvo jokio organizacinio (daž-J

‘ .J , ' •'/ 4 >' • - A •4L .1 X J 1 >■„- ,, <

nąi, net ir idėjinio), ryšio, butų 
visai neteisinga.

Faktas palieka faktu, kad žy
miausieji Lietuvos klerikalizmo 
šulai daug, daug kartų pasielgė, 
kaip aršiąusį lietuvių liaudies 
nevidonai.

KUN. RADŽIAUS DARBELIAI 
URAliVUlJE

Kaltinamasis aktas, .kuriuo buvo ištremtas iš 
Urugvajaus kunigas Tadas Radžius.

mynoš naujagimio krikštynų 
baliaus metų nugirdė moteris, 
ir pats pasigėręs jas glomę- 
nęjo visų svečių akivaizdoj, dėl 
ko kilo incidentas, kurio rę- 
zyįtate buvo sumuštas vienos 
girtos moters vyras (Pamatas.: 
Pono Antonovo skundas Arci- 
yyskųpui), etc. ętc.

ši buvusį komisija papasa
kojo ■ Jūsų korespondęntri ir 
daugiau įdomių dalykų

— Kun. Įladžiųš, — sąko 
ji, —- kai kurį laiką buvo se
kamas specialios dvasiškiams, 
sekti policijos. Ir tik šiai pa
tvirtinus, kad gauti prieš kūn. 
Radžiu skundai yra motyvuo
ti, Arei vyskupas Aragoni tuoj 
įsakė jam laike trijų dienų iš
važiuoti iš Urugvajaus. — Ir 
kai mes nuėjome pas Ą^cįvy- 
skiVpą prašyti Palįsti kun. Ra
džiu, Jis priėmė tik tuos ko
misijos narius, kurie1 buvo ve
dę per bažnyčią, nejaunesni 
40 metų amžiaus ir priklau
santį katalikiškoms organiza
cijoms.

— Ar turite vilties sulauk
ti kitą lietuvį kunigą Urugva
juje?— paklausiau.’

— Ištrėmus kun. Radžiu į 
Argentiną, vėliau’ jis prašė Ar- 
civyskupo leidimą važiuoti į. 
Urugvajų išpardavimui savo 
mantos. Arei vyskupas kun. Ra
džiui z davė leidimą tik vienai 
dienai, bet f Jis išbuvo kelias 
dienas. Per tą laiką nesirodė 
jokiam kunigui ir nebuvo net 
nuėjęs ŠV.' Mišių atlaikyti, o tik 
gėrę ir priešino... Tai sužino
jęs Ar.ęiyyskupas dar labiau 
įpyko ant lietuvių kunigų. Ir 
todėl yra pareiškęs, kad pri
imsiąs tik lietuvį ku’nigą vie
nuolį. '

— Na, o ar vienuolis neįsi- 
vels į politinę kovą, kadangi 
Lietuvos dvasiški j a yra pri
pratusi mitinguoti bažnyčiose 
ir kitur?

— Kun. Radžiaus darbais
» f

Daug buvo rašyta Pietų 
Amerikos lietuvių spaudoje 
apie garsų kun. T. Radžiaus 
deportavimą Lietuvon. Bet nė 
vienas musų laikraštis apie tai 
iki šiol konkrečių davinių ne- 
PaMš- W da^Wa» W<> 
Slepiami nuo ^visuomeriės. Bet 
vis dėlto, Jųsų korespondentui 
pąąįsekę sužinoti kaitinaipąjį 
kųn. Bądžiąųs.^ąkįą, kuriuo jis 
bv?yo išdęportųotąs iš Urugva
jaus teritorijos.

Kąi ?peęiąli Urugvajaus įier 
tųyių kemįsija sų prą-
šįįu. buvo nųėjųąi pas Uru
gvajaus Aręįvyskųpą Ąrągoni, 
kad jis pasigailėtų kun. Rą<d- 
žiaus, tai jai prieš akis puvo 
pastatytas šitoks kaltinąmąsis 
kum Ęą^iaps aktas:"

t 1.—Kad gyveno su viena be- 
vaikia
jai 100 tfrugvajiškų pesų mė
nesinės algos (Pamatas: Tos 
moters vyro skundas Arei vy
skupui) ;
^2.—Kad viešai naktimis vai

kščiodavo su. moterimis po 
Montevideo priemiestį Vilią 
dėl Cerro ir su jomis girtuok
liaudavo Urugvajaus Lietuvių 
Klube (Pamatas: Vilią dėl Cer
ro vienuolių ir , dviejų pradž. 
mokyklos mokytojų skundai 
Arciyysįkupui);

3. —Kad dalyvaudavę, v^ty-
bės įstatymais . draudžiąm’upąe 
.loši^^ę\,(kirięlis;), ų.ž ''nę,
kąrią iųręję įsįkištį valdiškiem 
n 9Mį
deę slaptosios policijos rapor
tai Urugvajaus Kurįjąį);

4. —Kad dalyvaudavo politi
nėje kovoje, tuo nusižengdamas 
Urugvajaus Konstitucijos III 
straips. 5§, ardydamas savo 
tautiečių tarpe vienybę ir kel- 
dąnįks n£aP^kantą prieš d va-

. Ui-ugvaj aus
lMaivm w: D-jos
skundas Ąręįyyskupui);
' 5-—Wl Urugyajau-s Lietu- 
W vie!10s BetuvjjJ šei-

Antra, < $- 
sįirij inteligę^ išašokhnus 
arba nusidėjimus negaįįma kąL 
tiptf visos neklerikalinės višub- 
menės. Ji už jų darbus neatsa
ko, nes ji nebuvo jų pasirinkusi 
savo vadais arba viršįųįųkais*.'

Tuo -tarpu Tumą?, Dambrąus-
savo vadais arba viri

kąn. Olšauskas ęVętięc K,on- 
stantin’) buvo kunigijos vadai 

?ie kalbėdavo y- 
sosf kunigijos arba visos krik.- 

ku-

.au’C.?.

M

' Jįųstinąs Mackevičius, stambus Westside biznie
rius, kuris pirmininkavo John T. Zurię Rėmėjų 
Kliu^ęį. Jo remdamas lietuvis kandidatas buvo iš
rinkta^ ųrięstę teisėju.
Tai bus jąu aitras advokatas iš J. Mackevičiaus 
ęjiso, ^uęi£ paseko į/ tėisėjus. Pirmasis buvo teisė
jas I. ę. Lejye, §pperior teisme, o dabar — Zuris

*. * '. * ■ s < < f*.

Įr. pį^ipasis ir antrasis buvo J. Mackevičiaus advo 
katai.
Jis yrą Standard Federal Sąyings and Loan bend
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yra pasipiktinę visi katalikai. 
Ir jeigu, gink Dieve, vienuolis 
tais pačiais keliais eitų, tai ir 
jį ištrems! Tai butų antras 
smūgis lietuviams! Juk reik 
žinot, kad apie kun. Radžiaus 
darbus sužinojo ne tik dvasiš
kiai urugvažai, bet ir kitų tau
tų kunigai ateiviai neiškentė 
nępąrašę savo kolegoms laiš
kus apie lietuvio kunigo dar
bus. Mes tų jo darbų nebega
lime užmiršti, nors jau šmotas 
laiko kaip kun. Radžiaus ne
bėra Pietų Amerikoj.

Be to dar, reikia pasakyti, 
kad yra tvirtų įrodymų, jog 
kun. Radžius prieš atvykdamas 
Ųrugvajtin, yra Lietuvoj įtai
sęs vienai 6-tos klasės gimna; 
zistei. “KuViau-kuviau”... ir ją 
apvesdinęs su savo broliu. Pa
skui, kun. Radžius važiuoda
mas Urugvajum išyęžęs Rąsęi- 
pių miesto davatkoms, jų 50 
metų sutaupąs, kurias buvo 
įvesdinusios pas jį. Apie tai 
savo laiku buvo rašyta kauniš
kėse “Lietuvos Žiniose” ir ki
tuose lietuvių laikraščiuose. 
Tos davatkos per “L. Žinias” 
jį prašė etąpu ’pąrvąryt Lietu
von: iš • Urugvajaus!

Pastebėsiu dar, kąd Įcųn. 
Radžiaus deportavimo akte 
negalėjau paminėti pornogya- 
fiškų scenų nors ir tokių bu
tą. Apie jas labui įdomiai pa-

šakoją buvęs 1-mas Ųrųgy. 
lietuvių Dro Basanavičiaus mo
kyklos mokytojas, kurį įšędė 
iš. vietos kup. Kadžius “u‘ž lie
žuvio neyaldymą”. Bet ir be 
lietuvių yra užtektinai faktų, 
jog kun. Badžius ne tik Uru
gvajaus . lietuvius katalikus 
kompromitavo, bet ir vįsą mu
sų tautą be išimties.

Kun. Radžiaus depųrtayiųio 
aktas kartu su j uto i r yra" pa
siųstas Kauno Kurijai, bet gai
la, kad Lietuvos spaudą ijp šiol 
nieko apie jo nepaskelbė. Ma- 
tyt, celibatu inkų sekretai yra 
galingesni negu Lietuvos spau
dos įtaka ir negu žurnalisto 
smalsumas. Bet ko negalėjo

i, '• i *■ • r
padaryti musų broliai Lietuvo
je, tąi padarė.

Jūsų Korespondentas.
ryvV»"' ji .4

Montevideo,
R. O. dėl Uruguay.

Taip, iš tikrųjų, tas dvi
gubas pasiūlymas už labiau- 
sušyęlnuitų Old Golds cig^- 
retų tebeveikia. Tinka - 
trisdešimts dienų nuo i 
dieų.

Skelbimai Naujienose; 
duodą naudą dėlto, 
kad pačios Naujienoą 
yrą naumMjos.

(Iškirpkit šias ejles ir pasidėkit atminimui. Ilgainiui sudarysit
■ ” !V ' gražų eilių rinkini).

Apleistas beturtis
Kas vargdienj žmogų, beturti priglaus, 
Kad nulehita rūmams žibėti? • • • •’ 
Kas širdį parodys ‘dėl vargšo tamsaus, 
Kad nėra už tąi kam mokėti? ‘

Juokavimu škrysta pęr žemę balsai, W auksą* nupirksi krutini r
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DAILY BUSINESS DIRECTORY
biznius

CHICAGOJE

BJR

neper

BIRUTE

ANGLYS—COAL

John

Frank Walsh

SUSIRINKIMAI

MISS. ESTELLE

•daugreguliaris mėnesinis

A.t'A
ILaidotuviiĮ Direktoriail

ALFONSAS ŽUKAS
1931 metais

REPublic 8340

Hyde
Rogeris

me 
ma-

auto me* 
užtikrina 
geriausia

LIGONINES— 
HOSPITALS

BEAUTY SKOPS 
—Grožio Salonai

6 d. 8 vai. vak. J 
Visi malopėkitė at

Municipialio Teismo— Albert 
J. Roran (D.)

Klerkas—Joseph L. Gili XD.)
Municipialio Teismo Vyriau

sias Teisėjas—John J. Sonšteby

tą daiktų, Maitą ir reikmenų.' Jeigu. ii telpančią Čia skelbtiną 
palaukite Naujienai, Ganai 8500, ir klauskite &isnb

Pamatykite veikalą 
“It Can’t Happen

PIRKITE ANGLIS DABAR 
CRERNAUSKAS COAL CO. 

1900 S. Unon Avė. Tel. Canal 2183

Municipialio Teismo Teisėjai

Thomas A. Gtreen (D.) 
Charles S. Dougherty (D.) 
Joseph A. Graber (D.) 
Edvvard S. Scheffler (D.) 
Just-in F. McCarthy (D.)

, Jay A. Schiller (D.)
John V. McCormick (D.)
Erwin J. Hasten (D.) 
Oscar S. Caplan (Ė>.) 
Leon Edelman (D.) 
Michael Tremko (D.)
John T. Zuris (D.)
Balsų skaičiai yra paduoti ki

toje vietoje.

79 Senelė Mirė Nuo 
Sugedusio Maisto 

Town of Lake

Pocahontas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau $7.40 tonas 

„ • Smulkesni $7.15 tonas.

Salutaras Drug & 
Chemical Co.

Kiekvienas Old Golds ci- 
garetų pakelis suvyniotas į 
dvigubą cellophane — dvi 
eilės cellophane 
merkiamą—aukščiausios rų 
sies.

JUOZAPAS

UDEIKI

Jos. Jacikas Tavern
Pranešu visiems draugams ir pažįs
tamiems,. \ . ... '...
Musų užeigoje visados randasi geros

. b
Žuvis penktą-

Užprašome visus draugus ir

Drama It Can’t Happen Here 
jau nebeilgai eis Blackstone te
atre, todėl turėtų pasiskubinti 
pamatyti ją tie, kurie įdomau-

-tai autoriaus parejški- 
kad fašizmas neturi pa- 

neįmanomas 
Bet kai

Padidėjo automobi 
lių skaičius

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE ’ 
iii įkyriai yra vedamai tikslu pagelbčti matų skaitytojams Susirasti, kur galima nusipirkti 
įvairių paprastą ir ne 
negalite susirasti kg i 
Oi* fa informaciją, jeigu tik ją bus galimu gauti.

Laimėjo visus Valstijos, Apskričio ir Mies 
to Teismo urėdus; J. T. Zuris 

'išrinktas teisėju

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

Prezidento F. D. Roosevelto 
nepaprastas populiariškumas an
tradienio rinkimuose -suteikė 
pergalę visiems demokratų kan
didatams į Illinois valstijos ir 
apskr. valdvietes. Oponentams 
republikonams neliko nei .viena 
vieta.

Vadovaujant mėrui Edwar- 
dui J. Kelly ruošiama planai 
Chicagos, kaipo įkorporuoto 
miesto, šimtniečio sukaktuvėms 
apvaikščioti. Tos sukaktuvės 
įvyks ateinančiais metais, ka
dangi Chicaga tapo įkorporuor- 
ta kovo mėnesio 4 dieną 1837 
metais.

Įjkorporavimo laiku Chicagoj 
priskaityta 5,000 gyventojų, 
šiandie jos gyventojų skaičius 
siekia pusketvirto miliono žmo
nių. Toks spartus augimas nė
ra užregistruota jokiam kitam 
mieste pasauly.

Aludininkai turės 
likviduoti į 30 dienų

Planuoja iškilmes 
Chicagos gimta-, 

dienini

Galvos Sukosi, Bet 
Ne Nuo Tos Pačios 

Priežasties

Automobilių pirkimo 
reikalu

kurie tų wardų precinktai ant
radienį nubalsavo visas alines 
iš savo ribų iškraustyti lau
kan.

Tie precinktai yra
Park, Woodlawn ir 
Park distriktuose.

Demokratai Nušlavė 
Republikonus 

Valstijoje

with the most original cos- 
tume. Did you ever see a Peper
mint stiek• walking? Well I 
did! Some pepermint too! Ce- 
lophane skirt...tek, tek. First 
prize went to Miss Helen Vi- 
cas...the Pepermint Stiek. Se- 
cond place, to a littlę farmer 
maid with elongated pants, and 
an elevated...! mean abreviat- 
ed skirt. The bonny lass had 
a way of making a front tooth 
disappear...reappear, and dis- 
appear.......... (hope I don’t
gi ve her secret away...but it 
was ingenuity applied with the 
help, of a stiek of gum). Her 
name...? Adeline Gedvile,, of 
course.

Kai kam galvosūkis labai 
rimtas.

Kongresan ir< valstijos legis- 
laturon jie pravedė vieną-kitą 
atstovą.

Laimėjusių kandidatų sąrašas 
seka:

Didžiumai aludininkų ant
radienio rinkimai nedavė pa
mato nusiskųsti. Sinkimų 
vakarą ir • registeriai gyvai 
skambėjo, ir gėrimai vikriai 
tekėjo. Bet nevisiems teko 
džiaugtis. Jei galva truputį ir 
sukosi, tai ne nuo rūpesčių. 
Bet kai kuriems aludinin- 
kanis rinkimai atnešė tikrai 
didelį galvosūkį.

Tie galvosūkio kankinami 
aludininkai įgyvena 5-tarų, 
6-tam ir 49-tam war.duOse. Kai

T0WN OF LAKE. — Poli
cija ir daktaras spėja, kad čia 
užsinuodijusi sugedusiu mais
tu mirė 79 metų senelė. Ji 
yra Ameba Berdzewski, 4811 
South Lincoln Street. Gydyto
jas, kuris ligonę prižiūrėjo, 
buvo Dr. William Vop*ata, 
1803 West 47th Street.

BJackstone teatre, ten kur ke
letas metų atgal statyta garsu
sis veikalas “The Strange In- 
terlude’, šiuo laiku vaidinamą 
kitas žymus scenos veikalas, 
drama—It Can’t Happen Here.

Vėikalo It Can’t Happen Here 
autorius yra Sinclair Lewis, 
vienas žymiausių Amerikos ra
šytojų.

It Can’t Happen Here ant
raštė- 
mąs, 
grindo ir yra 
Jungtinėse Valstijose 
autorius atvaizduoja įvairių ša
lies, interesų ir pajėgų suderi
nimą ir vystymąsi, tai pasiro
do, kad dirva fašizmui Jung
tinėse Valstijose yra derlinga 
ir kad fašizmas gali čia įsivy
rauti.

Illinois gyventojai, kurie per
ka naujtfs automobilius India
na, Wisconsin arba Michigan 
valstijose, turi būtinai reika
lauti vadinamą “Certificate of 
Title” iš dylerio. Jeigu jie 
pirkdami mašiną negaus to cer- 
tifikato, tai vėliau kaštuos dar 
$15 ųž tyrinėjimą “Title”.

Tokį įspėjimą daro automo
bilių pirkėjams Chicago Motor 
Club. Dalykas ‘toks, kad jeigu 
pirkėjas negaus “Title” iš dyle
rio, tai jam vėliau teks užmo
kėti už gavimą jo, ba paprastai 
važmos departamentai nesiunčia 
kalbamų certifikatų žmonėms 
gyvenantiems už valstijos ribų.

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentiški gydytojai, o ne etų- 

dentai, teikia patarnavimų.
Išima tanelius. Ekzaminuoja akis, 

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

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 South Kedzie Avenue 

Tel. Lavndale 5727.

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLĄ 

( u( ./U750 yVeat 31st Street
A. A. NORKUS, Savininkas. 

Tel. Victory 9070.

KAZIMIERAS RAKAUSKAS; 
Sodus, Mich.

•Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Lapkr. 4 dieną, 1:45 vai. ryto, 
1936 ui., sulaukęs 54 m. ąmž., 
gimęs Vaiguvos, parap., ‘Šiau
lių apskr. z

Amerikoj išgyveno 33 metus. 
Paliko dideliame nuliudime 

2 dukteris Stepaniją ir Bro- 
pise, du mylimus sūnūs — 
Charles įr FiUph, Žentą Anta
ną K^tauską, marčią Marijoną 
fta&aUskas, ^vogerį Boleslovą, 

ą Mortą Navickus, ariu- 
spahiją Rakauską ir 
(tą giminių ir pažjsta- 

s pašarvotas randasi 
>j ,2506 W. i63rd St.

. ?tuvės įvyks šeštadienį, 
įlapkr. 7 diedą,. 8:30 vai. ryto 
•iš koplyčios į Gimimo Panelės 
Šy. pąrapijos bažnyčią, kurio
je atsibus gedulingos pamal
dos už velionio siėlą, 6 iš ten 
,bus nulydėtas i šv. &ąXlihiero 
k4VisieSA. A. Kazimiero Ra
kausko giminės, draugai ir ,pą- 
žistąmi esat nuoširdžiai kvie
čiami dąlyvaūiii laidotuvėse ir 
suteikti jąm pąškulįirų patąr- 
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Dukterys,' lentas, marti.

anūkė ir giminčs.
Laidotuvėse patarnauja ląid. 

direktorius J. F- Badžius, tęl. 
Canal 6174. * • •

šokiapis, parems, Bunco ir įvairiems 
s., Da- 

Halšted Št. ikC18-tos ir Blue Island Avė.

Secretary of State—Edward 
J. Hughes (D.)

State Auditor—Edward J.
Barrett (D.)

State Treasurer — John C. 
Martin (D.)

Attomey General—Otto Ker- 
nėr (D.)

Congressmen-at-Large — Le- 
wis M. Long (D.)

Illinois Universiteto Glabėjai:
E. V. Champion (D.)
Louis C., Moschel (p.)
James Mansfield Cleary (D.)
Homer Mat Adams (D.)

CGOK APSKRITYJE
State’s Attorney—Thomas J 

Courtney (D.)
County Recorder—Edward J.

Kaindl (D.)

Circuit Court Cierk
E. Conroy (D.)

Superior Court Cierk—Victor
L. Schlaeger (D.)

Coroner

Much nleasure can be de- 
rived from dancing, būt also 
much comes with the right 
type of refreshments....up in 
the Bar Room. Uncle Millėr, 
Mrs. Miller, Mrs. Gugis, and 
Steve wete co-“insirators”.... 
many tfraąks to them for their 
“service to humanity” in thris 
line. ' ;

The orchestra was kept on 
its toes until one-thirty A.M., 
and good . music it was...the 
added attraction, which soon 
grew to the height of popular- 
ity wąs the Fortune Teller. 
The mystic young lady passed 
many a wise word .to ąn in-

Permanent berną 
šiuos 
Shampoo ir Sudė
jimas ........... 35c
penkt., o šešt. 50c 
Plaukų DAŽY
MAS ....... $2.50
Visas darbas ga- 

rantuotąs.
Dėl sutarties pa
šaukite telefonu: 
BOUlevard 7459

Miesto kolektorius ofiso pa
skelbtos skaitlinės rodo, kad 
šiemet 64,000 daugiau automo
bilių naudojasi Chicagos gatvė
mis, negu pernai. Per pirmuo
sius šių metų devynius mėne
sius miesto laisnių- * automobi
liams buvo fšdiiot'a 458,198. Per
nai gi per tą patį laiką laisnių 
buvo išduota tik 394,226.

Kadangi paskutinius tris 
nesiūs paprastai perkama 
žai laisnių, tai pirmuosius 
vynius mėnesius galima skai-1 
tyti kaip visų metų rodyklę.

'> Registracija trokų Chicagoj 
šiemet taipjau padidėjo. Per 
pirmuosius devynius mėnesius 
1934 metų Chicagoj trokų buvo 
Užregistruota 48,737 ; per tą pa
tį laikotarpį 1935 metais trokų 
buvo užregistrouta 51,315, o 
šiemet tuo pačiu devynių nįė- 
nesių laikotarpiu jų buvo hžre-' 
gistruota 57,114.

Kaip žinoma, automobilių 
laisnių kaina 1936 metams tapo 
numušta 20%.

Siunčiam G$le« Tetaromi i VtoM 
Pasaulio Dalis 

LOVEIKIS 
KVrETKlfllNKAS

Gėlės Vestuvėms. Bankietams 
8316irS^‘Uta St.

Tel. BOUlevard 7314

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

RAPOLIS MŪDRIKAS ir 
MACK VAMNCIUS, 

Savininkai.
Tel. Lafayette 4296 
14070 Archer Avė.

Today a meeting and re- 
hearsal will be held at the 
šame place, Sandara Hali, 814 
W. 33rd St., at eight P.M. 
Please be prompt members, 
and .bring in the money for 
tickets collected, and any ex- 
tras not sold...make it easier 
for ’ the officers concerned. 
Until eight then.

Sanitary District Globėjai:
D. A. Horan (D.)
Thomas F. Byrne (D.)
Pai4 V. Colianni (D.)

Judge of Circuit Court—Ro
bert Jerome Dunne (D.)

County Treasurer Court —
Horace G. Lindheimer (D.)

Narys, Board of Appeals —
Paul Drymalski (D.)

Morning Star Klubas laikys mėnesinį susirinkimą lapkričio 5 
d. 1936, po antrašu 2345 S. Kedzie boulevard, 8 vai. vak. 
Visi malonėkite atsilankyti, nes yra svarbių reikalų.

Lietuvių Vakarinės žvaigždės Pašelpos Kliubo mėnesinis susi
rinkimas įvyks penktadienį, lapkričio 
Petrausko svet., 1750 So. Union avė. 
vykti. —iB. J. žolynas, sekr.

Joniškiečių Labdarybės jr Kultūros KHubo 
susirinkimas įvyks sekmadieny, lapkričio 8 dieną, pono J. 
Juškos svetainėj, 2^17 W. 43rd street,1 1:30 vai. po pietų. 
Visi kliubo nariai kviečiami pribūti, nes yra svarbių reika
lų apsvarstyti. —B. Vaitekūnas, nųt. rast. į ;

Illinois .Lietuvių Pašalpos kliubas laikys mėnesinį susirinkimą 
penktadieny, lapkričio 6 d., Chicagos Lietuvių Aųditprijoj, 
3133 S. Haisted St., 7:80 vai. vakare. Visi kliubįečiąi kvie
čiami būtinai atšitylikyti, nes bus rinkimas darbininkų’ 
kliubo metiniam baliui, kuris atsibus lapkričio 28 d. Ghica-' 
gos Lietuvių Auditorijoj \ taipgi yra kitų svarbių kliuboj 
reikalą. —A. Kaulakis, rašt.

Rokiškėnų Kliubo susirinkimas įvyks penktadienį, lapkričio 6 
“ dieną, 8 valandą vakare p. Micko krautuvėj, 4146 Archer 

avėnue. Visi nariui kviečiami Atsilankyti ir Atsivesti nau
jų narių įrašyti į kliubą. V.

Milda Auto Sales
Vienintelis lietuvis pardavėjas Buick 

ir Pontiąc automobiliu.
DOMININKAS KURAITIS 

806 West 31-st Street 
Victorr 1696

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

--. / ... .........Permanent $2.50
$5.00 
„j-
$5.00

DIDELE PAKE '
— įvyks —

Šeštadienio vakare, Lapkr.-Nov. 7 dieną;
Rengia: JUOZAS IR RRUDENCIJA RAGHUNAI ;

Bus gerj muzikantai, skanus užkandžiai veltui dėl atsilankiusių svečių. • 
Visoldų gėrimų. ■ Kviečiame visus musų draugus ir pažįstamus atsilan- j 
kyti ir praleisti smagiai laiką. Nepamirškite dienos ir vietos.

AUDITORIUM TAVERN
Tel. Victory 6172

Lapkričio 5 d

liko diŽeljaine nuliudime mo-tin^ Spfiją, patėvį Antaną Bal- 
. ir kitas gimines.

i nuo tos dienos, kada negailestingoji mir- 
udyMaušiojo sūnelio, nors jis kaip ir kiti 
' 4iį sgyveąimu paudotis,—buvo tai automo- 

95th ir Wentworiih Avė.
motinos ir patėvio širdies

Kuris persiskyrė su šiuo pąsAulįū 
sulaukus 5 į .metų ąnižiąus;

cliuną, .brolį Richard Gramą
. Praslinko jau 5 r 

tjis atėmė gyvybe mv 
dar i>jitų galėjęs uža 
kilių hėlaihiėš įvykis ...

Kadir jąu ’&ek daug ląiko praėjo, 
skausmas lieka amžinu.

Nūliudę įlekamė,

MOTINA, PATĖVIS, BROLIS IR 0D1INES
■; ~ ________‘__L____ ■

21-st PLACE TAVERN 
& RESTAURANT

Steikai porčiąpai ir kiti šilti val
giai. Blue Ribbon Pabst alus, viso
kios geros rųšies degtinės ir savi
ninko vardu A. Stukas Tony’e Pri- 
vate Stock degtinė ir cigarai. Sa
vininkai—
ANTANAS IR AGNĖS STOKAI 

701 W. žįst Place 
Tel. CANAL J6į2.

— . ... — . . . . ...

North Roseland
Liąw Store ,

Pranešu visiems draugams jr tau
tiečiams, kad esu uaujame bizny—- 
Liųuor Store, kur yra didelis į>a- 
sirinkimas įvairiausios rųšies degti
nės, vyno ir alaus. Reikalui pri
ėjus neužmirškite musų degtinės 
sandėlio, gausite gerą degtinę už 
prieinamas kainas.

1Q314 jSo. Michigan Avė. x 
Tel. Commodore 1946

Svetaė Dėl Rendos
Vestuvėms, __
vakarėliams. Privažiuoti galima Westem Avė 
mėn Avė., 7’ V’-.; 7. "J i: ’
prie Leavitt Street.

WEST SIDE HOTEL 
WALTER NEFFAS, Savininkas. 

2435 So. Leavitt Street
Telefonas CANAL 9585

In spite of thė fąct that the 
les.tjvities are' over, it seems 
nice to look back and r.eyiew 
what happeiiėd....those " that 
were at Bįrdtė’š Maąųuera'de, 
will rememberiįit as one of the 
nicest times oi‘their lives.’For 
one, it appeąrs ,to yours Truly 
that. the crowd' wąs a very 
select one, enjbyed themselves, 
were well self-conducted, and 
lašt, bųt not least, were dress- 
ed to f.it thetl-occassion. Cos- 
tumes were original, funny, 
comfortable....what mpre could 
be desired. Aš was expec.ted,j 
•prizes were presented the- ones terested listener

Fedefalės valdžios ir 
apskričio valdininkai

Prezidentas—Franklin Delano
Roosevelt (D.)

Vice-Prezidentas -
Gar nėr (D.)

U. S. Senatorius — James
Hamilton Lewis (D.)

Gubernatorius— Henry Ror- 
ner (D.)

Gub. Padėjėjas—John Steile

• KLEJONKAS įdedam 
—Unoleums Laid

LINOLEUM’AI
KLEJONKAS JDEDAME DYKAI, 

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

skaičiavimas dykai.
Tel. Prospect 0087.

• AUTOMOBILIAI IR 
AUTO MEKANĮKAI
Šiame skyriuje skelbiama tik tie 

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

• PAVEIKSLAI — 
PHOTO STUBIOS

Banis Studio 
VISOKS FOTOGRAFISKAS 

DARBAS ATLIEKAMA 
32&0 So. Haisted St 

Calumėt 4258 — Res. Yards 5034

• RESTAURANTAI

riaušių Biterių ką Šiandien randasi 
ant marketo. Jis žinomas taupo ge
ra gyduolė dėl vidurių ar kitų pe- 
smagumų. Plačiai yra parduodamas 
aptiekose ir vartojamas Tavernoje 
geras gerti su degtine ir be degtinės. 
ReikaMukite visi Jr visados Saluta
ras Biterio. Pašaukite telefonu 
Canal 1183.

639 West 18th St. 
CHICAGO, ILL.

• TAVERNOS

• RANKDARBIAI— 
FANCY GOODS SHOP

Auburn Fancy 
Goods Shop 

Mes -darome hemstitehing.
3108 SO. HALSTED STREET

• 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.

Meh too had something to 
say about costivmes. In our 
midst we had a man of the 
desert. No other than Sheik 
Amah-Ka-chew, who carried Į Jaunavedžiams duoda $5.00 gražią 
away the first prize for the 
men. Edgar Firant certainly 
displayed the loftiness of Se- 
mitic dress. And for contrast, 
Little. Lord Fontenroy put in 
an appearance. Our “Lord” for 
some reason neglected to en- 
trust his name to us, so we 
are forced to refer to him as 
“Lord” ...second prize, Three 
ėhėers for the winners!

CONRADAS 
PHOTOGRAFAS 

420 West 63rd Street
dovaną. Modemišku Vestuvių Pavei
kslų tuzinas $12.00.

TeL Enelewood 5883—5840

kad esu Tavern bia»

rūšies degtinė, vynas, Ambrozia alus, 
cigarai ir cigaretei, 
dieniais veltui ir muzika šeštadie 
nais 
pažįstamus atsilankyti i musų nau
ją užeigą.

JOS. & PAULINA JACIKAI, 
Savininkai

6556 S. State St. tel. Englewood 2792
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Padėkos Žodis 
Visuomenei

Sveikas, Teisėjau!

Naujasis Chicagos Municipa
linio Teismo teisėjas, p. Jenas 
T. Zuris, siųsdamas “milioną 
padėkų” Naujienoms, kartu su 
savo rėmėjų kliubo prezidentu 
p. Justinu Mackevičium, ir kam
panijos vedėju p. Al. G. Kums- 
kiu, prašo paskelbti dienrašty
je šitokį jų pareiškimų:

Mes, Chicagos lietuviai, lai
mėjome nepaprastą pergalę. 
Pirmų kartą šio didmiesčio is
torijoje lietuvis tapo išrinktas i 
svarbių ir didžiai atsakomingų 
vietą — į Municipalinio Teismo 
Teisėjus.

Aš, Jonas T. Zuris, esu lai
mingas, kad man teko tokia di
delė garbė, ir iš gilumos širdies 
c ėkoju lietuvių spaudai, lietu
vių organizacijoms ir visiems 
savo viengenčiams, kurie mane 
šiuose rinkimuose rėmė ir už 
mane balsavo, ir juos visus už
tikrinu, jogei savo pareigose,

ir ypatingai 
manim ne-

Zurio Rėme

SLA. kuopų organi
zatorių pasitarimas
Susivienijimo Lietuvių A- 

merikoje kuopų organizato
rių pasitarimas įvyks šešta-' 
dienį, lapkričio 7 dieną, 7:30 

"valandą vakaro Burinsko sve
tainėje, 2244 West 23rd place.

Draugai organizatoriai, pra 
šau jus visus būti pasitarimui, 
kaip užbaigti pradėtą ir dir
bamą darbą, tai SLA auksinį

Jcno T.
nariai ir viršininkai^
savo žodi prie musų

Teisėjo padėkos,

kaipo Teismo narys, dėsiu vilias 
savo pastangas, kad šimtai tūk
stančių piliečių, padavusių už 
mane savo baisus 
Chicagos lietuviai, 
nusiviltų.

O mes, 
jų Kliubo 
pridėdami 
Išrinktojo
šiuomi taip pat karštai dėkoja
me lietuvių laikraščiams už su 
teiktų paramų ir visai gerbia
mai Chicagos lietuvių visuome
nei už jos puikų kooperavimų. 
Mes tikrai galime pasididžiuoti, 
sėkmingai alllikę bendromis jė
gomis tok| didelj darbą.

Ačiū, ačiū ir dar kartą ačiū!
John T. Zuris
Justin Mackevvich, Pre- 

sident of John T. Zuris 
Boster’s Club

Al. G. Kumskis, 
Campaign Manager.

jubiliejų, kad drąsiai galėtu
mėm pasakyti atlikę savo pa
reigas.

Taigi bukite pasitarimui 
visi. O kurių kuopų organiza
toriai negales būti, tai pra
šau tų kuopų finansų sekreto
rius atsilankyti. Svarbu, kad 
visos plačiosios Chicagos ir 
jos apielinkės kuopos butų re
prezentuotos šioj konferenci
joj-

—K. P. Deveikis
12 rajono organizatorius.

VVOOD COAL CO.

COAL^COKE
3719 S KEDZIE AVENUE: PHONE LAFAYETTE3244
GUA2ANTEED COAL . ; i BONDED WEIGHT

Kainos rali pasikeisti be įspėjimo 
TUOJ APMOKANT — 
POCAHONTAS ANGLYS
Mino Run, 65% Stambios ----------

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

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

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

Carbon Štili Run 
Ctrbon Lump, Egg__ ;__
CREEK LUMP  

CREEK, EGG_________

Tono Tono

TAKSAI EXTRA 
1 

Tonas
2 ir 3 4 Tonai 

Tonai ar VIrfl

$2.40
2.50
2.75
2.90

$4.25
4.50
5.00
5.25

$ 8.00
8.45
9.50 

10.00

$ 7.75
8.20
9.30
9.75

$7.50
7.95
8.95
9.50

3.20 
3.20 
3.20 
2.65 
3.65 
2.90 
2.70 
2.75

5.90
5.90
5.90
4.75
6.75
5.25
4.90
4.95

11.25 
11.25 
11.25 

9.00
13.00

9.70 
9.25 
9.40

11.00 
11.00 
11.00 

8.75
12.25

9.45 
9.00 
9.10

10.75
10.75
10.75

8.45
12.50

9.20
8.75
8.85

Petroleum 
Petroleum 
MILLERS 
MILLERS 
BLACK BAND LUMP
KIETOS ANGLYS—ANTHRACITE 
Cheetnut (Pennsylvanla) ____________.
Indiana Lump ----------------------------------
Indiana Eggr 6x4 —................................
FRANKLYN COUNTY ANGLYS 
Mine Run — Stambios  

Plautos Nut—3x2  
Egg_______________________________

Lump__________________________
W1LMINGTON Nut 4x2 Valytos _____
WLMINGTON Mine Run — Stambios.

3.85
2.20
2.15
2.10
2.30
2.35
2.45
1.95
1.80

7.20
3.00
3.75
3.65
4.10
4.15
4.35
3.40
8.15

13.90
7.25 
7.00

13.65
7.00
6.75

13.40
7.75
6.50

6.75
7.65
7.75
8.20
6.30
5.75

6.50
7.40
7.50
7.95
6.20
5.65

6.25
7.15
7.25
7.70
6.05
5.50

I Geriausi Degtinė... Gerkit
KENTUCKY YEARLING

VIENU METU SENUMO.

NATHAN
KANTER

Dabar galima gauti kaimininiam taverae.

MUTUAL LIQUOR CO.
4707 South Halated Street

> Viri Telefonai YABDS 0801
VIENINTELIS DISTRIBUT0HI8

Didelis Išpardavimas
DABAR EINA

VA PAUL LEASES Krautuvėje
Vyriški Džeketai, skuriniai, vilnoniai ir meg- 
stiniai. Kainos nuo $3.95 ir augščiau. Kelnės 

H? darbinės ir šventadienės nuo $1.00 iki $7.50.

Didelis pasirinkimas vyriškų rūbų pas

PAUL LEASES
3427 South Halsted Street

I (PrieS S4th Place) -

O'

Iš Garfield Parko
* kolonijos

ma- 
šių 

kur

Garfield Parke žinučių 
žai, bet linksmumo daug. 
Subatų, lapkričio 7 d., kas 
eisite, tokio linksmumo netu
rėsite kitur, kaip atsilankę į 
Garfield Parko Lietuvių Vyrų 
ir Moterų Pašalpinio Kliubo 
balių.

Kiek čia dainų, malonių pa
sikalbėjimų, Unksmių ir sma
gių šokių prie geros muzikos. 
Nesirūpinkite;
užkandžių ir išsigerti, o sil
kių už dykų. Tik „ nesivelinki- 
te!

Pradžia 7:30 vakare, ir 
lėsite būti koliai 
ti. Nepamirškite 
Enery Hali, 4039 
St.; paprasčiau 
Matuko svetaine.

Užtikrina smagų laiką 
siems — Komitetas.

Ir vėl CLASSIFIED ADS
MERGINA bendram namų dar

bui. nakvoti, mažas apartmentas, 
$5.00 savaitei. Kreiptės Keystone 
1843.

REIKIA PATYRUSIŲ moterų 
skudurams sortuoti. Lincoln Iron 
and Metai Co., 6423 So. Wentworth 
Avenue. 

--...........

. bus visko

ga- 
bu- 
Mc

norėsite
antrašo:
W. Madison
pasakyti —

vi-

Ramiausi rinkimai
Chicagoj

Pirmasis lietuvis teisėjas Chicagoje, John T. Zuris, kuris 
buvo išrinktas į municipialį teismų pereito antradienio rinki
muose. Jisai yra jauniausias valdininkas demokratų sąraše ir 
pirmas lietuvis išrinktas i Chicagos valdžią, (žinia, kitoje vie
toje).

John T. Zuris Pirmas Lie
tuvis Chicagos Valdžioj

Adv. Zurio ‘tėvai yra, Ta-Išrinktas jauniausias demo
kratų sąrašo narys Municipa- mas ir Gertrūda Zuriai. 11041

Ii o Teismo teisėju šešiems 
metams.

Didžiausias Chicagos istori
joj balsuotojų skaičius, lyg 
šalto oro vejamas, atlankė 
balsavimo stotis antradienį, 
lapkričio 3 dienų. Praeity ne 
kartų balsavimai Chicagoj pa
sižymėjo muštynėmis, žmogva- 
gystėmiš ir net šaudymais. 
Praėjusį antradienį buvo tiek 
mažai nusiskundimų suktybė
mis ir smurtu/ kad atrodo, jo- 
gei šie balsavimai pasiliks mie
sto istorijoj kaip tvarkiausi 
balsavimai, kokie yra buvę iki 
šiol.

Bendras dabotojų skaičius, 
sakoma, siekęs 150,000. Be to, 
6,000 policininku stovėjo tar-

sto-
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REZULJĄTĄI

vyriausius teisėjus

DEM.
REP.

Sonsteby
Casey ....

i 974,338
478,617

REPUBLICAN

541,728
512,562

Haas ....
Jonas ....

Į Teisėjus (12)
DEMOCRATIC

Green .... 1,025,712
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Tremko 958,443 
ZURIS ....942,052 Holmes

Lietuvis advokatas, John T. 
Zuris, 4624 South Francisco 
avenue, buvo išrinktas į Chi
cagos miesto teisėjus.

Jis, yra pirmas Chicagos lie
tuvis visuotinų rinkimų keliu 
patekęs į miesto valdvietę. 
Įdomu tas, kad jis buvo ir 
jauniausias kandidatas Chiča- 
gos kandidatų sąraše. Yra 35 
metų amžiaus.

Balsų advokatas Zuris ga
vo, 942,052. Artimiausias re- 
publikonas-oponentas Haas 
gavo 541,728.

Jo tarnybos terhiinas pra
sidės pirmą pirmadienį gruo
džio menesį. Kuriame miesto 
teismo skyriuje jis eis teisėjo 
pareigas, dabar dar per ank
sti spręsti.
Advokatauja nuo 1925 metų.

Haynes

Fishei”.
Hoffman
Patterson 468,972 
Wilson 
Byrne

So. Spaulding < avenue. Ameri
koje jie yra jau suvirš 50

Kandidatas Mbuvo išrinktas 
6-ių metų tęriHiriui ir jo alga 
bus $10,000 į įmetus.

Advokato Zurio išrinkimui 
daugiausiai darbavosi “John 
T. Zuris for Judge Boosters 
Club,” kurio pirmininkas bu
vo Justinas Mabkevičius. Rin
kimų kampanija buvo finan
suojama aukomis ir parengi- 
nių‘ įplaukomis. "

Adv. Zuris baigė advokatū
rą 1925 metais. Diplomą gavo 
iš Kent Law School ir per 
eilę metų, iki pat rinkimų, 
advokatavo, gindamas bylas 
prieš visus Chicagos teismus. 
Jis užlaikė ofisą adresu, 105 
W. Madison Street. • .
. Jis yra vedęs. Jo žmona yra 
p. Helen Zuris, veikli nare 

Į Amerikos Legiono U’ietuvių 
skyriaus moterų sekcijoje 

! (Darius-Girėnas Post Legion 
• Auxiliary). Vaikų neturi.

6,000 policininkų stovėjo 
nyboj dabodami balsavimo 
tis. .
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utį/.1 .y. 4

šiąndieri, Lapkričio 5 d., 
Victor Kishunas, manageris 
rinkimų kampanijos Attorney 
General Otto Kerner’o, kalbės 
iš stoties W. S. B. C. kaip 9:30 
vai. vakaro, padėkodamas 
visiems ili^uviams (balsuoto
jams už jų paramą šiuose 
rinkimuose. • (Sp.)

“AŠ NUMIRIAU”
VIENO VEIKSMO KOMEDIJA

KONCERTAS IR ŠOKIAI
Rengia Vinco Stanciko Teatralė Grupė

Sekmadienį, Lapkričio-Nov. 8, 1936 m.
CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ

3133 South Halsted Street
'Pradžia lygiai 5 vai. vakare. Įžanga 35c. ir 50c.

Nedaug rasi lietuvių, kurie nemylėtų liaudies dainų, gražių vai
dinimų ir šokiu. Todėl VINCO STANCIKO TEATRALĖ GRUPĖ 
ir rengiasi pasirodyti su vienu iŠ puikiausių kurinių.

šiame vakare bus suvaidinta juokinga komedija “Aš NUMI
RIAU”, ANDREJEVO visų mėgiamas “JAUNOSIpS BIRUTĖS” 
BALETAS, solo dainų, kvartetų, taipgi akordiono ir smuikos salo 
numerių.

Programe dalyvaus talentingiausieji lietuviai artistai būtent: 
Zosė Bajorinaitė, Jonas Romanas, Jadviga Gricaite, B. Vaitekūnas, 
Ona Skeveriutė, Juozas Uktveris, M. Petroševičius, Al. Schemett, 
A. Labanauskas, B. Liudkevičius, A. čiapas, Jonas Rukštela, R. 
Romanas, Jr. ir Jaunosios Birutės baleto šokikės, vadovaujant 
Andrejevui. 'L '■ ■

Po vaidinimo ir koncerto bus ŠOKIAI griežiant AL. 
SCHEMETT’S^RADIO ORKESTRAI.

Visus širdingai kviečiame atsilankyti i šj puikų vakarėlj.
A V. STANCIKO TEATRALĖ GRUPĖ.
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AR TURIT SKAUDAMAS

KOJAS?
KORNUS — SUKIETĖJIMUS 

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

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

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

. Atdara vakarais

S II A PI ISO" S
SHOES OF CHARACTER—FOR THE FAMILY 

6307-09 SOUTH VVESTERN AVENUE
Republic 5436 Thę FlprsheifpjjS+Prye'ii

X-RAY FITTIHG AT HO EXTRA CHARGI 
WB CARRY ALL SIZES AMD WIDTH$

Amerikos Kongreso atstovų 
butas, turbut, nebūtų atstovų 
butu be “Tėvo” A. J. Sabatho. 
Antradienio rinkimuose jis ir 
vėl buvo išrinktas atstovu į tų 
butų nuo 5-to kongresinio dist- 
rikto, kuris apima 18-tą apielin- 
kę ir Westside. Sabath jau yra 
ištarnavęs kongrese kelis ter
minus be pertraukos.

CLflSSIFIEDADS
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

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

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO, Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951 
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 metų.

PATYRUSI mergina bendram na
mų darbui, geri namai, nėra viri
mo, lengvas skalbimas, gera alga; 
Sheidrakė 8007.

. .. * . I
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MERGINA bendram namų darbui, 
savo kambarys, vana, miesto refe- 
reneas, $80 mėnesiui, Kenwpod 
3743. 

! ,t 1 ,. - • •

MERGINA*, Švari, bendras —šei
ma iš 3—referencas, nuolatinis, sa
vas kambarys, vana, $7.00. Rašyk 
Buethė, 1351 Greenwood Avė., Wil- 
mette.

STOGDENGYSTft
Mes dengiame ir pataisome visokios 
rūšies stogus, taipgi dirbame blėties 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagei- 
d&UJBTBB *

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- 
nom nekilnojamas savastis.

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

i . Hemlock 0800

Mezgimo Dirbtuvės

THE BRIDGEPORT KNITTING 
MILLS.

F. Selemonavich 
504 WEST 33-RD STREET 

Sveterių krautuvė atdara kasdieną 
—ir vakarais ir skemadiepiais.

Telefonas Victory 3486

ANGLYS!
uu$xv5 RŪŠIES NORTHERN 

ILLINOIS ANGLYS
Mine Run ----- -------------- - $5.75
Lump or Egg   ——— 6.00
Screenings ____ ______ .... 4.75

Pašaukite dieną ar naktį 
Telefonas KEDZIE 3882

ANGLYSI

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

MERGINA^ .NUSIMANANTI 
namų darbą, prižiūrėti vaiką, nėra 
skalbimo, $6.00, apsibūti. Sheldra- 
kę 1272.
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PATYRUSI mergina bendram na
mų darbui, be skalbimo, virti, savas 
kambarys ir vana, $8.00; Dorchester 
8308.

IŠPARDUODAME BARŲ FIKCE- 
RIUS, visokio didžio su Cofl Baksais 
ir sinkom. Taipgi Itorų fikčerius. de) 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les. registerius ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu pirkaite kitur.

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

CALumet 5269, 
(Naujoj Vietoj)

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikja ,

REIKIA patyrusio torchmano ir 
Shearmano. Kreiptis South Side 
Paper Stock Co.» 5833 So. Throop 
Street. ‘

PATYRUSI mergina namų dar
bui—savas kambarys Lavatory — 
$8.00. Rerefencas. Midway 0333.

REIKIA merginos ar moters ben
dram namų darbui, miegstančios 
vaikus, $7.00 pradžiai. Mansfield 
8287.

Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

VISŲ rųšių darbai — vyrams ir 
moterims—ofisų, hotelių. ištaigų. 
Geros algos. Taipgi dirbtuvių dar
bai, patyrusioms ir ne. Wabash 
Employment, £0 East Jackson.'

Furnished Rooms
REIKALINGAS apšildomas kam

barys dėl vaikino, butų geistina, 
kad pagamintų vakarienę. Praneš
kite laišku, 1739 So. Halsted Street 
Box 536.

buęiness Chances
Pardavimui Bisniai

PARSIDUODA kriaučiaus j šapa, 
geroj apielinkėj, darbo Užtehka dėl

chigari Avė. i •
—r ... . i     i , n ihii..^    J——i.ąr^T

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

4633 So. Rockwell St.

• PARDAVIMUI 28 kambarių Ko
telis su visais rakandais ir Įrengi
mais. Gera vieta, kambariai visados 
pilni. Parduosiu pigiai, nes apleid
žiu Chicagą. 651. West Madison St.

PARSIDUODA tavernas — gerai 
išdirbtas biznis, arti Lietuvių; salfc, 
Booths ir stalui. Geri fikčeriai. Pri
einama renda, kreiptės 3147 South 
Halsted St.

PARSIDUODA lietuvių apielin- 
kėj batų taisymo šapa—-$50.00 vis
kas; 1739 So. Union Avė.
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PARSIDUODA Barber Shop pi
giai, geras biznis, gera vieta. Savi
ninkas apleidžia miestą, 'atsišau
kite Martin Barber Shop, 617 Custer 
Avė., Evanston, III. Savininkas gy
vena užpakaly.

.........       ..i............ » 
Real Estate For Sale 

Namai-žeme Pardavimui

BARGENAS Marąuette Park 6 
apt Buildingas — 6-5 kambarių, 
karštu vandeniu apšildomas. Renda 
$265 ;| mėhesj. Kaina $18,000. Taip
gi kiti geri pirkimai. Klauskit Mr. 
Lėkis or Mr, Busse. 7149 So. West- 
em Avė., Hęmlock 3900.

PARSIDUODA 6 kambarių eotta- 
ge south aidėję $1200. Gera vieta. 
Del informacijų šaukite: . Republic 
7647.
■...............Miaimn>*= m i. n i,^i...mi..|ll..ii
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SKYRIAUS
apgarsinimus

telefonu
Help Wanted—Fetnale

Darbininkių reikia

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

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

REIKALINGA mergina 20 metų 
ar senesnė pagelbėti j krautuvę — 
ant vietos gyventi. 2616 West 69 St.

MERGINA bendram namų darbui 
be virimo ir skalbimo. Mergaitė 11, 
apsibūti, geri namai. Lakeview 7411

PAGARSINKIT SAVO 
BARGENUS

PAŠAUKIT MUS TUOJAU 

CANAL 8500 
Musų apgarsinimų kainos 
pneįpamof. Už pakartoji- 
JW Staoim* "u®-


