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Chrysler Išdalins
$4,000,000 Bonusais
Kelios geležies kompanijos paskelbė pake 
limą algų. Tikimąsi, jas paseks ir kitos 
didžiosios kompanijos. Biznis gerėja

NEW YORK, lapkr. 6. — 
Praėjus rinkimams, geležies 
pramonė pradėjo jau senai ža
damų algų kėlimų. Derybos su 
kompanijomis jau baigiamos 
vesti ir ilgainiui, tikimųsi, algų 
pakėlimas palies apie 450,000 
geležies ir plieno pramonės dar
bininkų.

Pirmoji paskelbusi algų pakė
limų yra Columbia Steel Co., 
kuri priklauso United States 
Steel trustui. Ji yra didžiau
sia geležies gamintoja Pacifiko 
pakraščiuose. Ji nuo lapkr. 16 
d. pakels algas vidutiniškai 10 
nuoš. Samdosi gi apie 5,000 dar
bininkų.

Tuoj po to Bethlehem Steel 
Corp. paskelbė, kad susitarimu 
su darbininkais ji pakels po 
5'/2c j valandą , > \ *

Carnegie-IUjnoik-^teękGDrp., 
didžiausia priklausanti United 
States Steel Corp. kompanija, 
turinti dirbtuves Chicagoje, 
Pittsburgh ir Youngstown, pa
keisianti algas savo 100,000 
darbininkų vidutiniškai 10 nuoš. 
Pittsburgho darbininkai jau 
priėmė pakėlimų algų, kitų gi 
dirbtuvių darbininkai dar svars
to kompanijos pasiūlymų.

Inland Steel Co., viena iš di
džiausių nepriklausomų kompa
nijų, kuri samdosi apie 12,000 
darbininkų, irgi pakėlė algas 
10 nuoš.

Tikimųsi, kad jas tuo jaus pa
seks ir kitos geležies kompa
nijos, taip kad ilgainiui algos 
bus pakeltos visiem geležies 
ir plieno Jiejiklų darbininkams.

Geležies institutas skelbia, 
jog geležies ir plieno pramonės 
biznis tiek pagerėjo, kad rug
sėjo mėnesy samda toje pra
monėje pasiekė naujo rekordo, 
nes tų mėnesį toje pramonėje 
dirbo 526,000 darbininkų, arba 
23 nuoš. daugiau, negu dirbo 
pernai tuo pačiu1 laiku. Rugpjū
čio mėn. š. m. dirbo 522,400 
darbininkų.

Išdalins bonusais $4,000,000
DETROIT, Mich., lapkr. 6. 

— Automobilių fabrikantai, 
Chrysler Corp., paskelbė išda
linsiu gruodžio 14 d. savaitę 
$4,000,000 bonusais savo 67,000 
darbininkų.

Tai bus treti bonusai, ku
riuos darbininkai šiemet gaus 
iš kompanijos. Prezidentas Kel-

ler sako, kad viso bonusais 
bus į išdalinta j$8,300,000 Virš 
reguliarių tų darbininkų algų.

Bonusai bus dalinami sulig 
ilgirmo tarnybos. Mažiausias 
bonusas, kurį darbininkai gaus 
bus af>fe $50. Bet tik tie dar
bininkai gaus banusų, kurie yra 
išdirbę kompanijai apie inetus 
laiko.

(Bonušų dalinimas ir algų kė
limas prasidėjo veikiausia delei 
to, kad Rooseveltų išnaujo iš
rinkus prezidentu kompanijos 
nebesitiki- išsisukti nuo mokė
jimo uždėtų didelių taksų ant 
neišdalinto ir palikto atsargoje 
pelno. Tad kompanijos ir sku
binasi nusikratyti to- perviršio 
didinant dividendus ir keliant 
algas. Be to plieno; kompani
jos savanoriu kėlimju ?algų tiki
si sulaikytLdarbininkus nuo or
ganizavimosi, nes jos yrą ar
šiausios darbininkų unijų prie
šininkės) .

Biznis gerėja
YORK, lapkr. 6. — 

Oil Co. of Indiana 
$1 specialį dividendų,

—...... i ■

1

Queen and organizer of parade
INDEPENDENCE, Mo. — To miesto vaikučiai

■1

*—■ ..ii ......

NEW 
Standard 
paskelbė 
kad nereikėtų mokėti augštų
taksų ant neišdalinto pelno.

Apkaitoma, kad abelnas san
krovų biznis šiemet padidėjo 
nuo 10 iki 15 nuoš.

Walgreen Co. skelbia, kad 
jos biznis pereitų menesį paki
lo 12.7 nuoš. palyginus su per
eitais metais.

Taipjau žymiai pašoko tele
fonų biznis ir naujų telefonų į- 
vedimas. Pereitų mėnesį įves
ta 109,000 naujų telefonų.

Specialius dividendus skelbia 
ir daugelis kitų kompanijų.

Vario kaina pakilo iki 10 
Už svarų. Vario kaina pakilo 
delei padidėjimo eksporto.

Geležinkelių biznis yra 
miai padidėjęs. Ypač yra 
didėjusi prekių važma.

Elektros suvartojimas
žymiai pašokęs, kas rodo dide- 
1 padidėjimų industrijų veiki
mo, nes industrijos yra didžiau
sios elektros vartotojos ir elekt
ros suvartojimas yra geriau
sias barometras industrinio 
veiklumo.

žy- 
pa-

yra

Kabinetas Svarsto 
jurininkų streiką

| Trys lietuviai išrink 
ti į valstijų legis- 

laturas
Du lietuviai išrinkti į Pennsyl- 

vania legislaturų, o vienas 
laimėjo Ohio valstijoj

IŠ LIETUVOS
Nubaudė už narių 

neįrašymą

Sukilėliai liko ątmuš 
ti nuo Madrido 

vartų

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

Apsiniaukę ir nepastovus; 
kiek šalčiau*.

Vakar 2 vai. po piet tempe
ratūra Chicagoje buvo

Saulė teka 7:29, 
5:38.

ZWASHINGTON, lapkr. 6/ — 
šiandie susirinko kabinetas, ku
ris pirmininkaujant preziden
tui Rooseveltui, \ tarp kitko 
svarstys ir siaučiantį jurininkų 
ir dokų darbininkų streikų, kuris 
smaugia Amerikos užsienio pre
kybų. '

48°.
leidžiasi

surengė paradų, 
kad piliečiai balsuotų už RooseVeltų.

—— ...

Washingtonas labai 
iškilmingai pasitiko 

prezidentą

12 progresyvių ir 
darbiečių atstovų 

Be ;
* - - - - _____ — - - ■

WASHINGTON, lapkr. 6. — 
Naujasis atstovų butas susidės 
iš 335 demokratų, 88 republi- 
konų, 5 Farmer-Labor narių 
(iš Minnesotos) ir 7 progresy
vių iš Wisconsino).

Senatas susidės iš 75 demo
kratų (buvo 69), 17 republiko- 
nų, 2 Farmer-Labor narių (iš 
Minnesotos), 1 nepriklausomojo 
(Norris) ir 1 progresyvio (Ro- 
bert La Follette).

Dembkratų vadai prisibijo, 
kad tokioj didelėj demokratų 
daugumoj gali atsirasti frakci
jos, kurias bus sunkiau suval
dyti, negu republikonų mažu
mų.

Buvo pašalintas, bet 
vėl išrinktas gu

bernatorium

BUCHARESTAS, lapkr. 6.— 
Turbut nusilenkdama fašistinės 
anti-semitiškos geležinės gvar
dijos grūmojimams, Rumunijos 
policija padarė visą eilę kratų 

Į ir areštavo daugelį komunistų.

Pereito antradienio rinki- 
muose trys lietuviai buvo iš
rinkti į valstijų legislattfras — 
du Pennsylvanijoje ir vienas 
Ohio.

Dr. Albertas J. Valibus, iš 
Edwardsville, Pa., išrinktas de
mokratų sųrašu į Pennsylva- 
nijos legislaturų.

Antanas Janušaitis, iš Scran- 
ton, Pa., irgi kandidatavo de
mokratų surašė į Pennsylvani- 

[ jos legislaturų ir tapo išrink
tas.;

p Clevelandietis Jonas Deraltis 
(John T. Derighter), Ohio le- 
gislaturoš narys, kandidatavo 
Vėl į tų įstaigų ir buvo išrink
tas.''

Dr. A. J. Valibus dalyvauja 
| lietuvių judėjime. Jisai yra 
SLA. ir A. L. R.-K. Susivieni
jimo narys, šiemet jisai kan
didatavo į SLA. daktarus-kvo- 
tejus, bet nelaimėjo.

WASHINGTON lapkr. 6. — 
šįryt sugryžęs į sostinę rinki
mus laimėjęs prezidentas Roo- 
seveltas buvo ..nepaprastai iškil
mingai pasitiktas Washingtono 
gyventojų.

Tokių iškilmių dar nėra čia 
buvę, nes Washington'ašyra 
pripratęs prie prezidento išva
žiavimų ir sugryžimų ir mažai 
į tai kreipia domės. Bet pre
zidentui Rooseveltui sugryžus 
jį pasitiko Stoty bent 150,000 
žmonių minia ir sukėlė jam di
deles ovacijas, nulydėdama jį j 
patį Baltųjį Namų.

Prė^tas.Roo^ 
veltas gavo virš 

25,000,000 balsų
WASHINGTON, lapkr. 6.— 

Vis dar nepilnais balsavimo,da
viniais (suskaityta tik apie 90 
nuoš. paduotų balsų, preziden
tas Rooševeltas gavo 25,542,- 
791 balsų, Landon gavo 
62,687 balsus ir Lemke 

•857,697 balsus. Kiek gavo 
sų kitos mažesnės partijos 
tikrai nežinoma.

VILNIUS.— Rugsėjo 22 d. 
Vilniaus teisme buvo nagrinė
jama byla Kalviškių—Stačiūnų 
Lietuvių šv. Kazimiero drau
gijos skyriaus pirmininko, ku
ris buvo kaltinamas už dviejų 
naujų narių, priimtų į tos drau
gijos skyrių, neįrašymų į narių 
sųrašus.

Mat, balandžio 10 d. Audutiš- 
kio policijos komendantas Liut
kevičius (kilęs iš Seredžiaus ir 
pabėgęs pas lenkus), revizavo 
to skyriaus raštinės knygas, 
kur rado du asmenis, vietok gy
ventojus, priimtus į skyrių, bet 
dar neįrašytus į bendrų sųrašų. 
Radęs tokių progų jis surašė 
skyriaus pirmininkui Vitalių*] 
Veleckui protokolų. Apskrities 
Storasta, remdamasis policinin
ko protokolu, nubaudė Veleckų 
50 auksinų pabauda arba dviem 
savaitėm kalėjimo. Veleckas tų 
bylų nukreipė į teismų, kuris 
Veleckui sumažinęs baudų iki 
30 auks. arba 10 d. arešto.

Už panašius trukumu^ kny
gose buvo nubaustas ir Linko-

gijos skyriaus pirmininkas JL. 
Lapinis, Jis Storastos buvo nu
baustas 50 auks. pabauda Urba 
2 ‘savaitėms kalėjimo. Rugsėjo 
22 d. tas pats teismas sprendė 
ir jo bylų. Jam baudų suma
žino iki 25 auksinų ir 7 dienų 
arešto.

15,- 
tik 

bal
dai'

TRAUKINYS SUVAŽINĖJO 
ŽMOGŲ

Penki žmonės žuvo 
gaisre

Lojalistai labai smarkioj ata
koj atsiėmė svarbų miestų 
Navalcarnero. Moterys kovo
ja lojalistų eilėse.

MADRIDAS, lapkr. 6.— Vist 
kų triuškinančioj labai smarkioj 
kontratakoj tūkstančiai loja
listų visu atkaklumu puolė su? 
gilelius ir nuvarė juos toli nuo 
Madrido vartų. Padedami kul
kosvaidžių ir artilerijos lojalis
tai atsiėmė Navalcarnero, ltf 
mylių į pietvakarius nuo Madr, 
rido. ;

Ta svarbi lojalistų pergalė 
tapo paskelbta sukilėlių kanuo- 
lių granatoms krintant į mies-. 
tų iš kitų pusių.

* *

Lojalistai taipjau atstūmė su
kilėlius prie Carabanchel pVie^į 
miesčio. ' įf

A*

Smarkus mušis siaučia prie 
Cuatro Vientos airporto.

Sukilėlių kanuolių šūviai sie
kia priemiesčius, bet paties 
piiesto dar nesiekia.

Sukilėliams priėjus prie Mad
rido vartų, 
daug atkakliau. Kartu su vy-

lojalistai ginasi

koje kovoja ir moterys.
O virš miesto skraido loja

listų lėktuvai ir žiuri, kad su
kilėliai nepultų miestų iš oro.. 
Jau vienas smarkus susirėmi
mas ore ištiko, kuriame liko 
nušauti dar du sukilėlių lėktu
vai.

■ , V. . • i • ' ' .. t : . I

Prezidento Roosevel- 
to inauguracija bus 

sausio 20 d.

BISMARK, N. D., lapkr. 6. 
— Kaip išrodo, šios ‘ valstijos 
gubernatorium tapo išrinktas 
William Langer, kuris jau kar
tų yra buvęs gubernatorium, 
bet buvo tų vietų praradęs.

Jis turėjo pergyventi smar
kių frakcinę kovų, pagalios, kar
tu su kitais atsidūrė teisme už 
ėmimų iš šelpiamų bedarbių pi
nigų politiniems tikslams. Už 
tų jis liko nuteistas federalinio 
teismo, o valstijos teismas jį 
pašalino iš gubernatoriaus vie
tos. Vėliaus federalinis teis
mas jį išteisino, bet prarastos 
vietos nebegalėjo atgauti.

Besiartinant šiems rinki
mams jis pralaimėjo republiko
nų nominacijų, tad kandidatavo 
kaipo nepriklausomas kandida
tas, prižadėdamas “geriausių 

ir

WASHINGTON, lapkr. 6. — 
Einant pataisytų j a konstituci j a 
pirmų kartų prezidento inaugu
racija bus ne1 kovo 4 d., bet 
sausio 20 d. Pre’židentas Roose-1 
veltas bus pirmas prezidentas,! 
kurio inauguracijas vyks sulig! 
pataisytųjų konstitucija.

Kongresai susirinks tuoj po 
Naujųį Metų, peržiūrėt elekto- 
rių balsus ir patvirtins prezi
dento išrinkimų.

Einant pataisytųjų konstitu
cija, nebebus ir “šlubųjų, ah- 
čių” kongreso, kuris pirmiau 
posėdžiavo per pusę metų iki 
susirinkdavo naujas kongresas.

CAMBRIDGE, • K. Ohio, lapkr. 
6.—Penki žmonės, jų tarpe dd 
maži vaikai, žuvo gaisre, kuris 
sunaikino jų vieno aUgšto me
dinų namų. Gaisras užklupo 
juos miegant ir matyt jie ban
dė gelbėtis, tečiaus buvo nuga
lėti durnų ir ugnies.

Keturi žmonės žuvo 
gaisre

PANEMUNĖLIS.—Slekmadie- 
nio vakare, apie 23 vai. nakti
nis traukinys ~ns. 30 tarp Pa
nemunėlio st. ir Tindžiulių sust. 
vietos suvažinėjo Mikų Aleksie
jų, 32 m. amžiaus. Velionis 
buvo Panemunėlio pašto agentū
ros vedėjas ir valsčiaus sar
gas, uolus šaulys.

Italijos armija 
siunčia kareivius

Į Ispaniją

3 darbininkai žuvo 
eksplozijoj

LONDONAS, lapkr. 6.— Is
panija šiandie prisiuntė Ang
lijai notų, kurioj kaltina, kad 
Italijos armija oficialiai pasiun
tė Italijos kareivius padėti Is
panijos sukilėliams.

Ispanija jau senai kaltino, 
kad Italijos lakūnai ir kareiviai 
operuoja sukilėlių lėktuvus ir 
tankus. Tų dabar įrodo suim
tųjų italų prisipažinimas.

galimą valdžią’1 valstijoje 
rinkimas laimėjo.

TULSA Okla, lapkr. 6.
Policijai susirėmus su dviem 
nužiurėtinais asmenimis abu jie 
liko nušauti.^ Bet gal mirtinai 
liko sužeistas ir vienas policis- 
tų.

Prezidentas Roose- 
veltas gal vyks į Pie

tų Ameriką 
h/—----

WASHINGT6W, lapkr. 6, — 
Prezidentas Roosėvęltas pla
nuoja vykti į PifetU Ameriką
taikos misija ir dalyvauti Ame* 
rikos valstybių taikos konfe
rencijoje, kuri prasidės gruo
džio l do:'BUenos Aires mieste.

su

ST. LOUIS, Mo., lapkr, 6.— 
Ugniagesiai šiandie išėmė la- 
vonus keturių žmonių, kurie 
buvo užklupti viršutiniame au- 
gšte smilčių elevatoriaus 
Šchmitt Material Co. dirbtuvėj.

žuvę yra valstijos vieškelių 
inspektorius Wright, 26 m. sa
vininko sūnūs Fred Schmitt Jr. 
pardavimų manažeris Fife 32 
m. ir elevatoriaus operuotojas 
Carrpll.

Visi buvo elevatoriuje, kuo
met kitoje tribėsio dalyje kilęs 
gaisras į kelias minutes apsupė 
medinius laiptus ir atkirto jų 
pabėgimų.

: ■ ... . J.

BERDANAS, lapkr. 5. —Vo
kietija uždraudė vesti agitaciją 

I už gimdymo kontrolę ir vedan
tys tokių agitaciją bus aštriai 
'baudžiami.

PAINSVILLE, O., lapkr. 6. 
—Trys darbininkai liko užmuš
ti ir keturi sunkiai sužeisti 
eksplozijoj Diamond Alkali Co. 
dirbtuvėj, Fairport, prie Erie 
ežero.

Eksplozija supurtė visų 5,000 
gyventojų miestelį.

Iowa neišsirinko 
gubernatoriaus

DĖS MOINES, la., lapkr.’ 6. 
—Dar balsų skaitymas šioje 
valstijoje nėra užsibaigęs, bet 
jau dabar aiškėja, kad guber
natoriaus klausimų .turės iš
spręsti legislatura. Demokratų 
kandidatas Kraschel stovi prie
kyje, bet jo dauguma yra to
kia maža, kad tik oficiali pa
tikrinimas nustatyts kas yra 
gubernatorius. > Tą turės pada
ryti legislatura, kuri susirinks 
jau po to, kaip naujas guber
natorius turėtų užimti savo vie
tą. Legislatura gi, kaip išro
do, pasiliks republikonų kon
trolėje.

i'f

.Siti A
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Penki pakarti
GRENADA, Miss., lapkr. 6. 

—Du? negrai liko šįryt pakarti 
vietos kalėjime už užmušimų 
savo dviejų baltų užveizdų.

NEW WESTMINISTER, B. 
C., lapkričio 6 d.— Trys žmog- 
žudiai liko pakarti vietos kalė-' • • ’ * Ijime.

SEKMADIENIAIS 
NAUJIENŲ 
OFISAS VĖL 
BUS ATDARAS

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

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

Canal 8500
NAUJIENŲ

■ ADMINISTRACIJA.• * “•

.-.v; r
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Grand Rapids, Midi.
Nusižudė Margavai Vesfoliene.

— Prezidento atsfa.nk y mas- 
— Bonusaį. — SLA 60 kuo
pos eusirinkimas.

šiomis* dienomis savo dukters 
namuose* (135 T Bavis- Ave..> pa* 
sikorė Margaret Vesbelienė,. ku> 
i i buvo 51 metų amžiaus. Sa
koma, kad savižudystčs priežas
tis buvusi liga ir kažkokie šeir 
myniški’ nesutikimai..

Velionė paliko* vyrą* ir dvi 
dukteris. Ji buvo palaidota Lie
tuvių laisvose kapinėse. Patar
davo laidotuvių direktorius S. 
Barta.

* & *
Spalio 15 d. musų* miestą ap

lankė prezidentas Rooseveltas. 
Vietos laikraščiai pranešė, jog 
prezidento specialus traukinys 
stotį pasieks 9:30 vai. ryto. Ta
čiau žmonės pradėjo rinktis jau 
apie septintą valandą. Kai aš 
nuvykau apie 9 vai., tai susi
grūdimas buvo toks didelis, jog 
niekur vietos nebuvo galima su
rasti. Įsigavus į minią tiesiog 
judėti buvo sunku.

Prezidentas sustojo visai 
trumpą laiką. Kalbėjo tik apie 
penkias minutes. Pervažiavo 
centraline gatve, o paskui vė: 
gužo į stotį, kur specialiu trau
kiniu turėjo skubėti į Detroitą. 
Mat, ten jis turėjo pasakyti 
kalbą.

Ryšium su prezidento atsi
lankymu musų mieste buvo tie
siog šventadieniškas nusiteiki
mas., Kai kurios dirbtuvės iki 
pietų buvo uždarytos.

« * «
Vietos laikraščiai skelbia, jog 

darbininkams liko pakelti už
darbiai. Tačiau, tiek man žino
ma, beveik niekur uždarbiai ne
buvo pakelti, o kur-ne-kur dar
bo valandos jau pailgintos, — 
dirbama net po 10 valandų per 
dieną. Betgi daugelyje vietų pa 
likta 40 valandų per savaitę. 
Tai vienur, tai kitur įvedama 
bonusų sistema. Vadinasi, tie 
darbininkai, kurie sparčiau dir
ba ir daugiau padaro, gauna di
desnį atlyginimą. -

? S&A 60 kuopa laikė savo mė
nesinį* susirinkimą Po to, kai 
buvo iS&pręsti einamieji1 kuopos 
reikarai^ F’. EUkens pad'arė prar 
nešimą apie Susivienijimo 50 
metą jubiliejinį albumą; Ji ra
bino, kadi hr kuopa tą albumą 
.Užsisakytų. Ir ne tik kuopa, bet 
’ia šiaip* nariąi tupėtą atminimui 
jįMgytii tą alteumą.

Kuopa vienbalsiai, nutarė ak 
bumą užsiprenumeruoti.

*
SLA 60 kuopa rengia 50 metų 

jubiliejinę vakarienę, kuri įvyks 
’akričio 13- d» LSD svetainėje, 
1157 Hamilton Avė. Pradžia 
7:30 vai. vakaro. Tikietas as
meniui atsieis 50 centų. Vaka
rienės metu bue ir programa 
bei šokiai.

Kviečiu visus kuo skaitline 
giausiai į šį- parengimą atsilan
kyti, — tikrai busite patenkin
si. Komisija laibai stropiai ren
kasi šiam parengimuiv o gas- 
oadinės yra pasiryžusios paga
minti tikrai šaunią vakarienę.

F. Edkens»

(o juo ląbiąuį kadi ir senoji dar 
nėra išbandytą.

i Bygjnai; tas. pat buvo in 1919 
m-., kad'a* susiiilb Socialistų par
tija ir atsirado komunistai.

j’ Iš; viso man tos> prakalbos pa
tiko. Tvarka buvo gana pavyz
dinga ir susirinkusieji su4 atsi
dėjimu klausėsi kalbų.

I Prakalboms pasibaigus ponų 
Pabarškų namuose turėjome

" pokyliuką, ir drauge su Grigais 
čiu smagiai, praleidome porą 
valhndųi Po gardžios grybui va*- 
karienės dar kiek paš i kai bojo
me gurkšnodami alutį,, o* pankui;

II _____________________ į___________________________________

išlydejome Dr., Grigaitį. į. Chi 
cago.—Pandėlietis.

Mrs. AneKa K< Jarusar
Physical’ Therapy 

and Midwifė
6630 S. Westeyn 
Avė., 2nd floor
Hėmlock 9252

Patarnauju priU 
gimdymo namuo
se ar- ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie t,r e a t* 
ment ir magne«- 

. tie blankets irtt.
Moterims ir mer- 

! ginoms patark 
mai dovanai.

Skelbimai Naujienose 
dlioda iiandą dėlto, 
kad- pačios Naujienos 
'yra naudingos.

Ofisą Tel. Boulevard 5913

756 West 35th SL 
Cor. of 85th and. Halsted Sts. 

Ofiso valandos nuo lr8<. nuo 6:36-8:30 
Nedėliomis pagal sutartu 

Rez. 4910 SO« MICHIGAN BLVD. 
Tel. Kenwood 5107

sės Geo. P. Cunningham
DISTHIBUTOBIUS '

ADVOKATAI

MKjj:

s

|Helen Fowlkes|į|||g
M ■

teko

Kenosha, Wia
212Turėsime vestuves.—SLA.

kių>pa rengs vakarą Susivie
nijimo 50 metų jubiliejui pa
minėti. — Bendro' komiteto 
prakalbos

Spalio 31 d. turėjau progos 
dalyvauti pokyliuke, kuris buvo 
surengtas p. Laban-Labanaus- 
kui. Mat, jis rengiasi iš kava- 
ieriaus tarpo pasitraukti, tad 
jam ir buvo, taip sakant, “atsi
sveikinimas” surengtas.

Matyti, p. H. Labanauskui 
nusibodo kavalieriškas gyveni
mas ir jis pasirūpino surasti 
sau gaspadinę net Chicagoje. 
Kiek teko pąįl^tį,, spialio 2§?(į 
jis net išėmė laisnį vedyboms. 
Vadinasi, netrukus turėsime 
‘veseliją” ir linksmai pasišok
sime;

Pokylio surengimu daugiausia 
pasidarbavo ponai F. Poviląns- 
kis ir F. Jankauskas. Dalyvavo 
^ana gražus būrelis p. Labanatfs- 
co draugų.. Mes ir juste nepa
jutome, kaip 2 vai. ryto prisi
artino.

MOBILE, Ala. — 225 metų sukaktuvių, karalaitės titulas
p-lei Helen Fowlke&

jimo 50 metų jubiliejui pami- kai, mainosi ir viskas. Tiks- 
nėti. Komisijon. liko išrinkti 
ponai K. Brhze, F. Jankauskas 
ir A. Kvedaras.

Esu- tikras, kad netrukus jie 
surengs šaunų vakarą.

liau sakant, drauge su laikais 
mainosi ir žmonės.

Rodosi, visai' dar neseniai te
ko skaityti! vieno laikraštininko 
sumanymą, kuris ! susivedė prie 
to, jog mums reikia naujos re
ligijos. Bet kitas rašytojas jam 
pastebėjo, jog iŠ naujos religi-

užintrigavo ypač todėl

Dr. P. Grigaitis, “Nau*- 
redaktorius, ir V. And- 

“Vilnies” redaktorius.

Lapkričio 1 d. Bendro fronto 
komitetas surengė Germąn 
American Home svetainėje pra^- 
kalbas.. Ke-noshiečius tos pra
kalbos
kad iš vienos estrados turėjo 
kalbėti 
jienų” 
rulis,

Prieš kelis metus tatai 
tų visai neįmanoma. Bet 
buvo pirma negalima, tas 
bar pasidarė galimą.

■ žmonių .prisįrįnk^, pusėtinai 
’daug. Tu™
gelis tikėjo® išgįrš<^^^en- 
tųt Atseit; laukė, kad kalbėto
jai pradės ginčytis dėl vieno ar 
kito klausimo. Bet nieko pa
našaus neatsitiko.

Prakalbos praėjo tikrai sklan
džiai ir draugiškai.

Tai tikrai įdomus reiškinys 
mutių gyvenime. Mainosi lai-

bu-
kas
da-

ALAUS
KENAIS, PUSGALIONIAiS, 

AŠTUNTADALIAIS IR 
KETVIRTADALIAIS.

VISADA ŠALTAS 
COIL BOXES RENDON

Pristatome Alų Visokiems 
Reikalams.i

5017 SOUTH KEDZIE AVENUE

Phone PROspect 7565

į Naujienose.
jos nieko gero negalima tikėtis, ..............

‘j .yįnuinii i>fu «.■ ■■ ■ •.
: jGERB. Naujienų: ekaitjto

fr4 skaitytojai irašbmi 
pirkinių reikalais eiti i tas 

‘krautuves, kurios skelbiasi

MASTER WM»W SHADE C0.
S. Ji Vondrak Tfel. Lafayette 4560

Langam Uždangalus Padarome ant Užsakymo
FIRANKOM LAZDAS . . . MES NUMIERUOJAME IR UŽKABINAME 

. TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS.
1803 WEST 47th STREET (ARTI W00D ST.)

1723 W.
Mrsi Vitner’s

SVIESTO*

M
o®

47th STREET PHONE
r’s gąrčlžiųjų namų darbo bulvių Chipj 

valgio dalykų gamintojai.

TAVERNŲ SŪRIAI

CO.
YARDS 2588

Chips ir kitų gerų

NOODELIAI

—*-------

K. P. G ŪGIS
ADVOKATĄ»

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

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

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais-— 
pagal sutarties.

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Res. 651F So. Rockwell St.
Telephone: Republic 9728

Phone Canal 6122
į DR.S.BIEŽIS

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS.
2201 West 22nd Street

Valandos: nuo 1—8 ir 7—8 
Sėredbmiš ir nedėL pa^al sutartį 

Rez. 6631 So. California Avenue
Telefonas Republic 7868

, M8 I .. II ■■■■J ■■■■■■■ ■„■yn-i— .-..n ■* ■■■■i.— .,-- ...................... ...

Tel, Office Wentworih 6380 
Rez. Hyde Park 8895

Dr. Sušauna Siakis
, Moterą ir vaikų ligų, gydytoja.

6900 So. Halsted St.
Valandos-1—4 po pietų, 7—8 v. vak.
išskyrus seredomis ir subatomis*

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Btidgeporto ofisas:

3241 S. Halsted St. Tel. Calumet7262
Ofiso vai. dienomis nuo 1 iki 5 vaL 

po pięt.. Vakarais nuo 7 iki. 9 
Rezidencija:

3407 Lowe Av*4 TeL Yards 2510

A. A. SUKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington St.
Room 737

Vai. 9 ryte iki 5 vai. vakare.
Ofiso T ei. Central 4490

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

Clement John Paznokas
LIETUVIS ADVOKATAS

10707 SO. MICHIGAN AVENUE 
Telefonas Pullman 1293

! CHICAGO, IĘL. .

?TCt

Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak.. Nedalioj pagal, sutarimų.

Ofiso Tėl.: Boulevard 7820 
Namų Tek: Prospect 1930.

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 sutartį

Phone Boulevara 7042

DR. C. Z. VEZELTS
DENTISTAS

4645 Su. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.
Seredoj pagal sutartį.

Kitt Lietuviai Daktarai. j

Tel. Boulevard 5914 Dienų i? Naktį 
Ofiso valandos:; nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. NedėL nuo 10 iki 12a. m.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas ir Rezidencija.

3335 So. Halsted St
‘CHICAGO, ILL.

, Bosses Won’t 
Hire People with 
Halitosis (bi^eath)
People who get and hold jobs 

keep their breath agreeabfe

fZith the best to choose from these day& em* 
ployers favor the person who is most attrac- 
tive. In businesa lite as in tha. sočiai worid, 
baiitoals (unpleaaant breath) ia conaidered tne* 
worst of faults.

Unfortunately everybody cuffers from tilte 
offensive condition at some tlme or otner*- < 
many more respilarlv than they thi.k. Permen-- 
tation of fooa partlclea skipped by the toottt 
brush is the cause of most cases. Decaying 
teeth and poor digestion also cause odora.

The quick, pleasant way to improve your 
breath is to ūso Listerine, the quick deodorant, 
every morning and everv night.

Listerine ha.’ts fermeutatlon. a major cause 
of odors, and overcomes the oaors themselves. 
Your breath becomes sweet and agreeable. It 

not offend othara.
If you value your job and your friends. ūse 

Listerine, the safe antiseptlc, regularly. Lam* 
bert Pharmacal Company, SL Louis, Mo.

Don’t offend others • Check 
"halitosis with LISTERINE

Lapkričio 1 d. įvyko SLA. 
21'2 kuopos mėnesinis susirin
kimas, kuriame jįko nutarta su-

Labiau-sušvelninti Old 
Gokls yra dirbtuves šviežu
mo eigaretai 
juos pirktam kaimo krautu 
vėje ar prie didelio cigare

rengti šaunų vakarą Susivieni- tų baro mieste

nesvarbu ar

PASI KLAUSYKIT
SOPHIE BARČUS

Kas Pirmadienį, Antradieni, Trečiadienį, 
Penktadienį ir šeštadienį z

KAIP 9 VAU RYTO IŠ . '

Stoties W. G. E. & 1360 kilocyclės
TAIPGI Iš TOS PAČIOS STOTIES - „ /

Pirmadieniais kai 7:30 vai. vakarop
' ir Trečiadieniais kai 5:00 vai. vakaro&.................... ............. .......... '

1 ............. "■ -Jicu

Laidotuvių Direktoriai

Nariai Chicagos, Ciceras1 Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

AMBULANCįl PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Vįsose Miesto Dalyse.

1 .i '■1 >.1"1 *'"     -■.■■i.i..., ........................ i

. . ’ LACTAWICI& ir SŪNUS .
J 281W Wėst 23rd Place : Phones Canal 2515-—Cicero 5927
F. ‘ ■■^.|į.-..WI .11 II i . ....................... 'l i ii . ...........................* ■■ I . IJI.I . M .1,1 ■■ I Į»i............ » ...............................

4605-07 S; Hermitage Avenue Phones Yards 1741-1742
Brighton Park Skyrius, ‘ 4447 S. Fąirfield, Laf. 0727

L m.-.'* įl.,1 1 (H.. . III. )'. į. i. ■ ...■■l*Į.«. ...įMUI.pillll   -I -..I........ Hl.l

š. C. LACHAVICZ
; 42-44 East lOSth St. TeJ. Pullmiin 14370 arba Canal 2515

■' ■■■ ' ................................■■I-.I!... I . ............... Į ll„ II IH II.,.-............ . I.I. . ... I

Kraft
' Cheese
Spreads

nevv-designnovv in 
Swankyswig glasses!

• Sparkling glasses atrercn with 
bright stare'... thenewSwanky- 
swigs. You’ll want to collect a 
whole sėt. Andvhiie you’re doing 
it, get aoąuainted 
with all seven 
of the delicious 
Kraft Cheese 
Spreads. They’re 
marvelous for 
sand wiches, salads 
and appetizera.

Taupykit Pinigus 
' Kad Užtikrinti ir Pagerinti 

savo Gyvenimą Ateityje
Kiekvienos ypatos taupomi pinigai ap- 

^ drausti per Fėderal Savings and Loan 
fc^Insurance Corp., Washington, D. G.

Reikalaudami savo sutaupytus pini
gus visuomet galitp atsiimti.

Turtas Virsi $1,600,000,00 
Už taupomus pinigus išmokė jom 4%. 

Duodame paskolas ani pirmą morgičių nuo 5 iki 20 metų.

STANDARD FEDERAL SAVINGS
& m fiSSOTION of CHICįGO
2324 S. Leavirt St Tel. Canal 1670-

JUSTIN MACKIEWICII, Prezidentas
HELEN KUGHINSKAS, Raštininkė.

f kitugnica Avenue

4092 Archer Avenue Phone Lafayette 8572
.. - i » i 1-.ir i i. f ..i1 .i. .'.i'n.t*1'' «i-    —tr-.F- .-1   —r

Phonę Yards 1188

8807 Lituanica Avenue Phone Boulevard; 4189

, 1410 South 49th} jCourt Sieero Phone- Cicero 2109
'■ ■' !>' '■■! ■*»■■**«**■■'. i«.H»»i »| i IHJI </«i .■>ĮĮį<ii■■.■UįįIĮĮ.I'mIįJBĮ1.' '.rt!JL .

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

į- - .■.....■■■į.-i.i.n,'>■ I . . u . i.    ■ ■■■

L J. ZOLP
1646 West 46th 'Street Phones Boulevąrd 5208-8419

■, !< M, SKUBĄS :
H8 Weat ISth Street Pitone Monroe 8377

EŽERSKIS IR SŪNŪS
10734 S. Michigąh Avė. Tel. Pullman 5703

CLEMENT J. SVILOW 
Advohcitus

Miesto Ofisas—33 N. La Šalie St. 
ant 6 augšto. Telefonas .Central 
1840. Valandos nuo 9- ryto iki 5 
popiet, šeštadieniais nuo 9 iki 1 vai. 
popiet.
Marųuette Park Ofisas—6322 South 
Western Avė. Telefonas Prospect 
1012. Valandos nuo 6 iki 8:30' va» 
karais, šeštadieniais popiet ir vak,

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometricaliy Akių \ Specialistas. 
1 Palengvins akių įtempimų, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę, Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das, Specialč atyda atkreipiamą į 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8- v. 
Nedėlioj 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 OPTOMETRISTAS 

___ Tel. Yarda 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivaą Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St 

kampaą- Halsted St. 
Valandos: nuo 10—» nuo 6 iki 8 

Nedeliomis nuo 10 iki 12 vai. dienos

METOV1AI '
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

;________  Draugijos Nariai__________

A. Montvid. M. D.
West Town State Bank Bld®- 

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunsvick 0597

DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo £ iki 4. ir nuo 7 iki S 
vali, Ned^iomis nuo 10 iki 12 

3S43 South Halsted St 
Tek Boulevard 1401

■....

PHYSICIAN-SURGEON 
Office 4070 Archer Avenue 

Tek Virginia 1116* 
Valandos: 11—8; 7—8:80 p. p. 

Office & residence 2519 W. 43rd SU 
Tel; Lafayette 8051 

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

Sekmadieni susitarus.

Rez. 6609 SO. ARTESIAN AVĖ. 
TeL Prospect 8403 

Dr. A. J. Skunkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

madieniais susitarus. 
OFISAS 

3156 West 59th St 
TeL Hemlock 5998.

KITATAUČIAI

Gerai lietuviams žinomas per 85 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija:
1034 W. l*8th St., netoli Morgan SL 

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

TeL Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So.’Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10. iki. 12 vaL rytu, nuo 2.iki4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedaliomis nuo* 10 iki- 13 
valandai dienų.

Phone MIDWAY 2880.
. ■«■■■■_ I HM.-   .IIV—■■■■■■■—llll^>l«iw>*

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVK

- Ofiso valandos:

Rct. Telephone PLA2A WS

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
Rez. TeL Drexel *9191 

DR. A. A. ROTH 
Rusus Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų* Vaikų ir visų 
chroniškų ligų.

Ofisas 6850 Stony Island Ava.
Valandas: 2—4, 7—9 vaL vak. Nedfr 

Įlomis ir šventadieniais 10—12
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KADA TURITE IŠSIŲSTI KALĖDŲ 
DOVANAS IR SVEIKINIMUS

galva; Er- 
įspėja mie- 
neatidėlioti 
dovanų ir

Chicagos pašto 
nešt J. Kruetgen, 
sto gyventojus 
perilgai siuntimą
pasveikinimų Kalėdos į sve
timas šalis ir kai kurias Jung
tinių Valstijų kolonijas.

Pašto viršininkas pareiškia, 
kad negalima pasakyti kada 
dovanų siuntiniai (vadinami 
parcel post pakietai) pasieks 
adresantus. Ir negalima pasa
kyti dėliai to, kad daugumoj 
atsitikimų tie siuntiniai turi 
pereiti patikrinimus muitinių 
ir kitokius įvairių šalių pa
tvarkymų. Taigi visi tokie 
siuntiniai turėtų būti siunčia
mi kaip galima anksčiau.

Siuntiniai adresuoti į sveti
mas šalis reikia atgabenti į 
centralinę pašto stotį, General 
Post Office, kuri randasi prie 
Ganai ir Van Buren gatvių. 
Jie nebus priimami pagelbi- 
nėse stotyse (vadinamose Sub- 
Stations) arba stotyse, kurios 
randasi aptiekose, cigarų 
krautuvėse, real estate ofisuo
se, etc.

Kai dėl laiškų, atviručių, 
laikraščių, tai žemiau paduo
dama datos vėliausio laiko, 
kuomet jie turėtų būti išvež
ti iš New. Yorko, kad pasiek
tų adresantus svetimose šaly
se Kalėdoms, štai tos datos:

Dec. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
Dec.
Dec. 14 
Dec. 20 
Dec. 
Dec.
Dec. 10 
Dec. 16

Siberia (d) ..............
Sierra Leone (d) .... 
South Africa (d) .... 
Spain (b) (1) .........
St. Kitts ....................
Sweden (b) .............
Switzerland (a) ........ 
Syria (b) .............. .
Trinidad ..................
Turkey (b) ............ ...
Turks Island ..........
Uruguay .......... .......
Union of Soviet

Socialist Republics

Nov. 23 
Nov. 30 
Nov. 26 
Dec.
Dec.
Dec.
Dec. „14
Dec.
Dec.
Dec.
Dec.
Dec.

9
14

10
9

10
16

(b) 
Dec. 
Dec. 14

15
10

Venezuela
Virgin Islands, U.S. (Dec. 
Ytigoslavia (b) ......  Dec.

Bet, sako Chicagos pašto 
viršininkas, siuntėjai gerai 
padarys, jei pasiųs laiškus, 
atvirutes ir laikraščius anks
čiau, negu čia nurodytos da
tos. Ba paskutinių dienų siun
tinių gali būti taip daug, kad 
jie tepasieks adresantus tik po 
Kalėdų.

50 automobilistų pa 
traukta į teismą

Ketvirtadieny, lapkričio 5 d., 
jau gavo pašaukimą būti teisme 
60 tokių automobilistų, kurių 
mašinos neturi vadinamų sau
gumo stikerių.

NAUJIENOS, Chicago,,^

IŠLYDĖJO LIETUVON

Grupė Chicagos lietuvių, kurie pereitą sekmadienį išlydėjo konsulą ir p„ą B Kalvaičius Lietuvon. 
Paveikslas trauktas Baltimore ir Ohio stotyje. Pirmoj eilėj, iš kaires dešinėn stovi Dr. Juozai
tis, p. Byanskienė, Rakštis, Kalvaitienė, O. Davidonienė, J. Juozaitienė konsulas A. Kalvaitis, 
p. Pakštienė ir J. Byanskas.

Gražuolių paroda

Be namų, be giminių 
yra Petras Mace- 

levečius

Stasele De Ana nu 
šoko nuo šokių iki 

automobilių
Kai kojoms nėra darbo, tai 

nesėdi rankas suglaudusi 
Lietuviams gerai žinoma 

kėja, p-lė Staselė De Ana 
sėdi ir

WEST3IDE.— Be namų, be 
giminių gyveno Petras Macele- 
vičius. Tokią bent jis pavardę 
padavė, kai jį pagimdė Cook ap
skričio- ligoninėje. Ne visai
blaiviam stovyje, jis susižeidė, eilė vėl 
ties 14-ta ir Blue Island avenue. grindų. 
Parvirtęs, įsiskėlė galvą. Jis yra yra be 
apie 47 metų amžiaus.

Akermanai balsavo 
laiko klausimu

šo- 
ne- 
jos 
pa-

Aden .................... .
Argentina ..................
Austria .......... ..........
Azores Island ..........
Bahamas .................
Barbados ..................
Belgium (a) ..............
Bermuda ..................
Bolivia ........ ............
Brazil .........................
Bulgaria (b) ..............
Canal Zone ..............
Cape Verde Islands

(d) ..... . Nov. 23
Cevlon (d) .............. NdV.

Dec.
Dec.
Dec.
Dec.
Nov. 23

3
14

6
16

9

3

23
2

17
10
19

Chilc ........
Golombia . 
Costa Rica 
Guba .......
Cyprus (d)
Czechoslovakia (b) .... Dec. 14 
Danzig (a) .............. Dec.
Denmark (a) .......... Dec.
Dominican Republic Dec. 
Ecuador ..................... Dec.
Egypt (c) ................
England (a) ............
Estonia (b) .............
Finland (b) .............
France (a) ..............
Germany (a) ..........
Gibraltar (b) .........
Greece (b) ..............
Grenada ..:.................
Guadeloupe .............
Guatemala ............ ....
Guiana (British) .... 
Guiana (Dutch) ......
Guiana (French) .... 
Haiti .........................
Hondūras ..................
Hungary (b) ............
India (British) (d) 
Ireland (Northern)

(a) .....................
Irish Freė State (a)
Italy (b) ..................
Jamaica ....................
Kenya and Uganda 
Latvia (b) ..............
Lithuania (b) .........
Liberia (d) ...............
Luxemberg (a) .......
Madeira (b) .............
Malta (b) ..................
Martiniąue ..............
Mozambiąue .............
Netherlands (a) ......
Newfoundland ..........
Nicaragua (Bluefields) Dec. 15 
Nicaragua (Gorinto) 
Norway (b) ............
Paraguay ................
Palestine (c) ..........
Panama ............... .....
Persia (Iran) (d) .L Dec. 
Peru ............  Dec.
Poland (b) .J,.....'....... Dec.

. Portugal (bj ..........  Dec.
Puerto Rico .............. Dec.
Rumania (b) ........  Dec.
Salvador .................. Dec.
Scotland (a) ........   Dec.
Šiam .................  Nov.

14 
14 
15 

2
Dec. 10 
Dec. 14 
Dec. 14 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
Dec.
Dec. 12 

Dec. 2 
Dec.* 2 
Dec. 
Dec. 
Dec.
Dec. 14 

Nov.

14
14
10
10

9
9

2
15
12

23

14
14
14

. Dec.
Dec.
Dec.

. Dec. 17
Nov.
Dec.

. Dec.

. Nov.
Dec.

. Dec.

. Dec.
Dec.

. Nov. 16 

. Dec. 14 

. Dec. 17

16
14
14
30
14

10
9

Trokų operuotojai 
sustreikavo

Ketvirtadieny, lapkričio 5 d., 
mieste Aurora paskelbė streiką 
Šoferiai operuojantys trokus 
aštuonių to miesto kompanijų. 
Jie yra unijistai, nariai organi
zacijos International Brother- 
hood of Teamsters, Chauffeurs, 
Stablemen and Helpers. Jie rei
kalauja, kad jų darbo laikas 
nebūtų ilgesnis, kaip 54 valan
dos savaitėj, kad jų algos bu
tų pakeltos iki 30 dolerių per 
savaitę tiems, kurie operuoja 
trokus mieste, iki $35 per sa
vaitę tiems, kurie važiuoja iš 
vieno miesto i kitą, ir iki $38 
per savaitę tiems, kurie operuo
ja trokus su vadinamais paval
kais (trailers). Be to, streikie- 
riai reikalauja, kad kompanijos 
pripažintų jų uniją.

Chičagos automobilių naujų 
modelių paroda bus laikoma 
Stok j ardų stadione nuo 14 iki’ 
21 dienos lapkričio. Tačiau at
rodo, l^ad daugiau dėmesio pa
rodos rengėjai kreipia į mergi
nas, negu i automobilius.

Ir natūralu. Automobiliai jau 
dabar galima matyti bet ku
riame sėlsruimy. O tuo tarpu 
gražuolės, kurias išrinko 21 
tautinė grupė gyvenanti* Chica- 
goj, ne visiems tenka, matyti., <

Ir parodos rengėjai savo pro- 
gramuose svarbiausia rolę ski
ria gražuolių pasirodymui.

Kaip žinoma, tarp tų 21 tau
tinės grupės gražuolių bus ir 
lietuvaitė roselandiętė, p-lė Am- 
brozaitėi’ ;

Paleido merginas
Policija areštavb dvi Chica

gos universiteto studentes u‘ž 
tai, kad jos dalino plakatus, 
kurie buvę “socialistinio turi-

ųio”. Merginų vardai yra:p-lė 
Beatriče Schoenberg 19 metų, 
5558 Kimbark avenue ,ir p-lė 
Eleanor Mendelson 20 metų, 
3842 Lexington Street.

Teisėjas Jay A. Shiller • mo
terų teisme pasakė merginoms 
pamokslą, kad jos nusikaltusios 
tuo, jogei dalino lapelius nega
vusios dalinimui pirm visko 
leidimo, ir paleido jas.
. paleisti tapo ir, keturi vyrai, 
kurie buvo areštuoti kartu? su 
merginomis.

Antradienio balsavimai paro
dė, kad dauguma chicagiečių 
nori vadinamo centralinio laiko 
Chicagai žiemos, rudens ir pa
vasario metu, o šviesos taupy
mo laiko vasards mėnesiais. 
Ketvirtadieny Chicagos. alder- 
manų taryba priėmė šį piliečių 
reikalavimą formale rezoliucija. 
Miesto laikrodžiai, pradedant 
lapkričio 15 diena 2 valanda ry
to, bus pavaryti vieną valandą 
atgal. O vadinamas dienos 
šviesos taupymo laikas tęsis 
nuo paskutinio sekmadienio ba
landžio mėnesio iki paskutinio 
sekmadienio rugsėjo mėnesio.

nelaukia kol ateis 
užlipti ant teatro 
Kai jos miklios kojos 
darbo—laikinai neturi

šokti į valcų ir fokstrotų tem
pą, tai ji nesėdi rankas su
glaudusi. Dabar ji parduoda 
automobilius.

Ji sako, kad pakol susiorga
nizuos nauja šokėjų trupė, ku
rioj jai teks šokti, ji bus au
tomobilių biznyje.

Tokią darbščią lietuvaitę rei
kėtų patemyti. Jos garsinimas 
telpa kasdien “Naujienų” kla
sifikuotų garsinimų skyriuje.

(Sp.)

Atsidaro kvietkynų 
paroda

Šiandie atsidaro kvietkynų 
paroda Garfield parko konser- ... 
va tori jo j. Paroda suplanuota ja
poniško sodno forma. Įžanga j , 
parodą veltui visiems.

NEBŪKIT NEVIRŠKINIMO VERGAIS

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

Rekomenduojamas 
Kaipo 
Skilvio 
Vaistas

PRASYK SAMPELIO PYKAI 
Triner’s Bilter Wine Co. , 
544 S. WeUs St., Chlcarl. IH. 
Prisiųsk man sampell dykai
Vardas ----------------------------------

VaistinėseAdresas

_fai Lengvas Užsirūkymas!

Stiklo firmų darbi
ninkai sustreikavo

Chicagoj išėjo į streiką dau
giau kaip 200 stiklo firmų dar
bininkų. Jie reikalauja, kad "fir
mos pripažintų jų uniją—Glass 
Warehouse and Paint Handlers 
Union No. 1007. Išreikšta 'vil
tis, kad šis streikas neilgai tę
sis.

Papūga gavo medalį
New York Anti-Vivisection 

Society atsiuntė medalį papū
gai, kuri priklauso p-iai W. E. 
Green, 2231 Asbury avenue.

Už ką tokia garbė šiai papū
gai? Well, pernai jos ponia, t. 
y. p-ia W. E. Green, pritrošku- 
si gazu suklupo prie telefono, 
kai mėgino pašaukti pagelbą.

Moteriškei suklupus, papūga 
atskridę prie telefono ir pradė
jo į jį šaukti: “Help! help!” 
Pagelba atsiskubino ir išgelbė
jo moterį nuo mirties.

Net Ir Po Vidurnakčio 
_ ŠVARUS SKONIS

Nors jūs būtumėte rūkę nuo ryto 
iki vidurnakčio, jūs atrąsit,' jog 
Luckies palieka svarų skonį . ♦ . 
n B užkimusią gerklę. Jie yra 

Lengvu Užsirūkymu.

įiiiiiiiįįįįį^^

Dec. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
Dec.

2
14
3

10
16

9
14

precinktai šlapi, 
40 sausi

77-se precinktuose vadinamoj 
Hyde Park-Woodlawn apielin- 
kėj praėjusį antradienį balsuo
ta klausimas, ar tos apielinkės 
ir tų precinktų gyventojai no
ri, kad čia tavernos varytų 
biznį.

; Galutini balsavimų daviniai! 
rodo, kad 47 precinktuose tapo 
nubalsuota pašalinti tavernas, o 
keturiuose dešimtyse kitų pre
cinktų nubalsuota palikti jas. Oosyrięht 1836, The American Tobūeo

Dėl Švarios Gerklės Po
Vėlyvo Pasilinksminimo

Cigaretas, kuris pasilinksminimo naktyse palieka 
jūsų gerklę laisva ir neužkiinusia, paliks ją laisva 
ir švaria kiekvieną naktį. Tad neatsižvelgiant ar 
tai jūs būtumėte “dideliame išėjime,“ ar “anksti į 
lovą,” apsaugokit jauslias jūsų gerklės plėves! 
Pasisiekit už lengvo užsirukymo — už Lucky. Jūs 
gausit Jame puikiausią tabaką, kokį tik ^pinigai 
gali pirkti — bet laisvą nuo tūlų erzinančių prie
maišų, kurias gamta slepia net ir puikiausiame 
neapdirbtame tabake. Atsiminkit, tų erzinančių 
priemaišų NESIRANDA jūsų Lucky Strike. “Toast- 
ing” jas išima. Lengvas užsirūkymas duoda jūsų 
skoniui malonumą ... ir jūsų gerklei apsaugą!

★ * VĖLIAUSIOS NAUJIENOS! * ★
Memphis Laikraštininkas Spausdina Sa
vaitinius "Sweepstakes" Išpranašavimus

Harry Martin, garai žinoma* Mem
phis laikraštininkas dedėjo ypatingą 
savo kolumnai skyrių. Kiekvieną 
savaitę jis numato Jūsų Lucky Strike 
“Sweepstakes*’ laimėtojus ir iki šiol 
jis atspėjo vieną iš trijų kartų. 
“Butų galima mane pasveikinti už tą 

\ .333 atspėjimo tikrumą“ sako , p. 
& Martin ■— ir mes esame pasirengę tai 
y padaryti. Sveikiname, p. Martin.

Ar jūs jau jstojot? Ar laime jot 
savo skoningus Lucky Strike*? Ant 
radio transliuojama muzika. Atsisuki* 
radio ant “Yopr Rit Parade“ — tre
čiadienio ir šeštadienio vakarai*. 
Klausykit, spręskit ir palyginkit melo
dijas—tuomet pabandykit Jūsų Lucky 
Strike “Svreepstake*.“

Ir jeigu dar nerūkote Luckies, 
nusipirkit pakelį Šiandiena Ir paban
dykite juo*. Gal būt tuo ką nors 
netenka!.

y-lengvas užsirūkymas
IS TURTINGO, BRANDAUS-K0NO TABAKO-'TTS TOASTED“
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Dauguma ir mažuma demokratijoje
Kai paaiškėjo, kad antradienio rinkimuose laimėjo 

pergalę Franklin D. Rposevelt, tai republikonai ir kiti 
jo priešai, kurie jį piktai atakavo per mėnesių mėne
sius, staiga pakeitė savo poziciją ir pareiškė, kad jie 
kooperuos su prezidentu, nes jie nusilenkia daugumos 
valiai.

Tai yra išmintingas pasielgimas, nes demokratijo
je valdo daugumą, Ir kas tos valdžios nepripažįsta, tas 
eina prieš pačią demokratiją.

Bet demokratija pripažįsta ne tik daugumos val
džią. Ji pripažįsta teises taip pat ir mažumai. Mažuma 
turi teisę skelbti savo idėjas ir kritikuoti daugumą.

Mažumos teisių pripažinimas yra taip pat svarbus 
demokratijos principas, kaip ir daugumos valdžia; šituo 
atžvilgiu demokratija principialiai skiriasi nuo fašizmo.

Fašistiškos valdžios neretai taip pat turi daugumos 
pritarimą. Sakysime, Vokietijoje atrodo, kad dauguma 
žmonių pritaria Hitleriui. Kokia ta dauguma, sunku 
patikrinti, kuomet tenai nėra laisvų rinkimų, bet kiek
vieną kartą, kai įvykdavo balsavimai “trečiamjame 
reiche”, tai valdžia skelbdavo, kad milžiniška dauguma 
žmonių (net iki 90 nuošimčių su viršum!) balsavo už 
nacių partiją ir Hitlerio politiką.

Tačiau, jeigu, Hitlerio priešai drįstų jį yiešąi pąkri- 
tikuoti, tai jie atsidurtų koncentracijos stovykloje arba 
kur nors dar toliau.

Taip pat yra ir Italijoje. Nefašistams teisės atim
tos. Organizuotis, kalbėti, susirinkti ir leisti laikraščius 
gali tiktai Mussolini ir jo rėmėjai.

Demokratija tokios ..padėties nepakęstų. Gyvenimo 
patyrimąs rodo, kad šios dienos mažuma ryt-poryt gali 
pavinįtį dauguma. Jeigu mąžumą neturėtu teisęs kalbė
ti ir viešai kritikuoti daugumos valdžią, ta\ ji butų pri
versta imtis kitokių kovos priemonių — sąmokslų, gink
lo ir t. t. Tokiose aplinkybėse visuomenei nuolatos gręs- 
tų pilietinio karo pavojus. Tam pavojui pašalinti valdžia 
turėtų kiekvieną valandą būti pasiruošusi savo oponen
tus be pasigailėjimo sutrempti.

Taip, iš tiesų, ir yrą fašistų valdomuose kraštuose. 
Valdžios priešai daro, sąmokslus, o valdžia juos gaudo 
ir žiauriai baudžia arba net tiesiog galabija.

Rainiai gyventi ir svarbiuose krašto reikaluose ko
operuoti žmonės gali tiktai tuomet, kai daugumos iš
rinkta valdžia pripažįstą teįses mąžųipai.

Kur mažuma teisių neturi, tenai nėra deinokrąti- 
jos. .'■. • J.

Bolševikų perversmo sukaktis

Šiandie bolševikai ir jų pritarėjai skelbia visame 
pasaulyje (tik ne Rusijoje) “bendrą frontą” ir “liaudies 
frontą”. 1917-18 metais Lenino partija turėjo puikiau
sią progą įsteigti bendrą visų socialistinių partijų val
džią. Tokia valdžia būtų buvusi nenugalima, nes tas 
partijas rėmė daugiau kaip 90% Rusijos gyventojų. Bet 
bolševikų vadas tą progą atmetę ir įsteigė savo diktatū
rą, pavadindamas ją “proletariato diktatūra”. Tas Le
nino žinksnis įstūmė kraštą į kruviniausią pilietinį ka
rą, kuris tęsėsi, apie trejetą; metų, iki pasibaigė diktatū
ros pergale. X

Rusija da ir šiandie tos diktatūros negali nusikra
tyti, nors dabar jau yra kitas diktatorius — Stalinas.

Bet ta diktatūra užtraukė baisiausią nelaimę ne tik 
Rusijai. Ji suskaldė darbininkus visame pasaulyje. Kai 
už metų laiko po bolševikiško perversmo Rusijoje pasi
baigė pasaulio karas ir prasidėjo revoliucijos centrąli- 
nės Europos monarchijose, tai kilo karas tarpe tų šalių 
darbininkų. Bolševikams pritariančioji darbininkų ma
žuma, pakėlė ginklą prieš socialistinę darbininkų daugu
mą.. Tai davėy progos atsigriebti reakcijai.

Toliaus, kovai tarpe darbininkų besitęsiant, reak
cija vis labiau stiprėjo ir, galų gale, paėmė viršų. Kontr
revoliuciniai perversmai įvyko Vengrijoje, Italijoje, 
Lenkijoje, Lietuvoje, Vokietijoje, Austrijoje ir t. t. Vi
soje eilėje šalių įsigalėjo fašizmas, kuris daugeliu at
žvilgių kopijuoja bolševikų metodus. -

Tokiu budū lapkričio 7-ta (spalių 25-ta, pagal ru
sišką kalendorių) diena yra vieną nelaimingiausiųjų pa
saulių istorijoje. Tie, kurie’pergalėtojus garbina, gali 
ja džiaugtis, beti darbininkų klasei ji nįeko gero nedavė. 

• *' ' • • ’ ’ ’ f * ‘ ; * , 'i š . ’ f

DAUG POLITINIU BYLU LIETUVOJ
Kuomet Lapenai, Yčai išteisinami, tai politiniai 

nusikaltėliai baudžiami ilgu kalėjimu.
į ■ • 5 / ■ • -m \
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Bylos už nelegalios literatū
ros platinimą ir priklausymą 

slaptai partijai.

, KAUNAS. — Spalių 14 d. 
Apel. rūmai vėl sprendė ke
letą politinių bylų.

Pirmiausia buvo sprendžia
ma M. Leižerio Golibrockio 
byla. < /

Golibrockis Raseiniuose yra 
labai populiarus: jų šeima 
muzikali ir tėvas su sūnu
mis turi stygų orkestrą, griež
davo vakarėliuose jau nuo 

jie turi

Apžvalga

Lygiai prieš 19 metų, kaip šiandie, Rusijoje įvyko 
bolševikiškas perversmas, kurio pasėkoje susidarė va
dinama “proletariato diktatūra sovietų valdžios formo- 
je”.

Daugelis žmonių laiko tą perversmą didžiausia,pa
saulio istorijoje ręvoįiuęija, bet jame buvo ir aiškiai 
kontr-revoliucinių požymių. *

Tai buvo ne darbininkų sukilimas prieš išnaudoto
jus, bet kareivių ir dalies darbininkų sukilimas prįeš 
darbininkų ir valstiečių valdžią. Valdžia, kurią jie nu
vertė, buvo sudaryta iš darbinįnkų ir valstiečių atsto
vų ir turėjo “ęovietų” (tarybų) pritarimą. Už keleto 
dienų turėjo įvykti visos Rusi j oą sovietų kongresas, ku
ris butų sprendęs, ar tą valdžią palikti; ar ją pakeisti. 
Bet Leninas su Trockiu pasiskubino šitą klausimą “iš
spręsti” gįnklu ir pastatyti sovietų kongresą prieš įvy
kusį faktą. v

Sukilėliams pasisekė dėl to, kad jų pusėje buvo dau
giau ginkluotų vyrų, negu valdžios pusėje — panašiai, 
kaip dabar dedasi Ispanijoje.

Butų buvę tik pusė bėdos, jgigu Lenino partija po 
to p^rvęrsmo bųtų atsipeikėjusi ir-davusi balsą žmp- 
nėmš. Bet "jos vadas nenorėja paleisti galios iš savo ran
kų. Jisai leido žmonėms išrinkti visuotinų balsąvjpiu 
Steigiamąjį Šeimą, bet kai* šeimas susirinko (sausio niė- 
nęsyje) ir pasirodė, kad bolševikai yra mažumoje, tai 
Leninas pasiuntė ginkluotus matrosus ir seimą išvaikė.

-panašiai,

BOSTONE ĮSIKŪRĖ KON
GRESO APSKRITIS

Tęsdami Amerikos Lietuvių 
Kongreso Demokratinei Tvar
kai Atsteigti darbą, bostonie
čiai sušaukė pereitą savaitę pa
žangiųjų draugijų konferenciją 
ir nutarė įsteigti Kongreso ap
skritį. Į komitetą išrinkta Ku
biliūnas, Kontrimas, Barčienė, 
Virbickas,. Michelsonas, Damb
rauskas ir Anięsta.

Konferencijoje dajyyąvo 23 
pašalpinės draugijos ir kelioli
ka įvairių nacionalinių organi
zacijų kuopų — LSS., SLA., 
Litį, ir ALDLD.

RAGINA UNIJAį STEIGTI 
FARMER-LABOR PARTII.y

_________________ ,f

Socialistų partijos nacionalis 
sekretorius Glarence Senior sa
ko, kad Socialistų partiją pra
matė,, koki buš rinkimų rezul
tatai, todėl jai nėra pamato bū
ti. nusivylusiai po rinkimų.

Senior mano, kad dabar pra
sidės Roosevelto vargai, nes jį 
rėmė labai skirtingos grupės 
žmonių ir jisai negalės jų visų 
patenkinti. Prezidentas turės 
pasirinkti tarpe “ekonominių 
rojalistų” ir darbininkų unijų.

“Dabar unijos turi progą 
ramiai apsvarstyti savo be- 
sąlygio RooseveĮto rėmimo 
pasėkas”, tęsia socialistų 
sekretorius. “Soęiąlistai tiki
si, kad Darbininkų Nepartinę 
Lygą ims be atidėliojimo 
šteiįti farmerių-darbininkų 
partiją visame krašte. Socia
listą partija mielai koope
ruot visokiais galimais x bu
dais,* lygiai kaip ji kpopera- 
vo su La Folle tte’o kampani
ja 1924 m.ir su pąstąngo- 

. mis įkurti darbo partiją po 
tos kampanijos.”
Savo pareiškimą Clatence Se

nior baigią, pažymėdamas, kad 
per rinkimų kampaniją parti
jos narių skaičius padidėjo.

' ' 4% Į . . - Į r

N. Y. KOMUNISTAI PRAŽU
DĖ VIETĄ BALIOTE

■* ’

United Press praneša, kad 
New Yorko valstijoje komunis
tai pražudė vietą ballote, t. y. 
partijos teises, nes jų kandida
tai nesurinko 50,000 balsų, ku
rie yrą reikalaųjajni pagal įs- 
tątyipus. Earį Browdęr, ieandi- 
datas į prezidentus gavo New 
Yorko mieste, kur yra komu- 
ųistą Ivi^vė, tik apie 32,000. 
Robert Mihor kandidatas j gu- 
bęmtoriųs, gavę 38,000.

Palyginti su 1932 m. rinki-

ir suteikė 
nemokamą

New Yorke

maig, komunistų balsai pakilo 
6,000. Mat, kapitalistų spauda, 
gąsdindama publiką, visą laiką 
minėjo komunistus 
jiems milžinišką 
reklamą.

Socialistai gavo
daugiau balsų ųž komunistus, 
bet palyginti su 1932. m. rinki
mais, socialistų balsai žymiai 
nusmuko. Anot minėtosios ži
nių agentūros, šiemet už Nor
maną Thomasą New Yorke bal
savo tik trečdalys to skaičiaus, 
kuris balsavo ketveri mėtai at- 
g’al- '

Socialistų partijai atėmė dau
giausia • - balsų - nąu j o ji Darbo 
Partija, kurįą šią Vasarą 
Yorke įsteigė' pažangiosios dar
bininkų unijos ir socialistų “se
noji gvardija”, ątskilusi nuo 
Socialistų partijos po to, kai 
Norman Thomas sauyališkai su
spendavo vNėw Yorko socialistų 
organizacijoj čarterj.

Wisconsine balsavo už Nor- 
maną Thomasą tiktai koks tręč- 
dalys 1Q&2 m? balsuotojų,' nors 
Wisconsinė ’ yra tvirčiausieji 
Thomaso politikės rėmėjai. Illi
nois valstijoje išėjo irgi visai 
prastai, nežiūrint to fakto, kad 
čia yra nacionalis partijos ofi
sas ir organizacija paliko “iŠti- 
kima” Thomasui.

žodžiu, atrodo,'j<ad Norman 
Thomas savo keistą politiką —- 
“kąifiašpafnių” įręniįmu Nęw 
York'e ir susidėjimu, tuo ftarpu 
Wisębnsinė jo draugai dėjosi 
su Ja-fonettistaiš- — Socialistų 
-L .. i• i; - r x ? :

davo vakarėliuose 
1920 metų. Be to 
didelę kirpyklą.

Saug. policija turėjus žinių, 
kad jiš priklausąs komunistų 
partijai ir nuo 1935 m. buvęs 
Mopro Raseiniuose sekreto
rium. Padarė kratą ir jo bus
to išvietėjj e rado komunisti
nio turinio atsišaukimų.

L. Golibrokis patrauktas 
kalitnamudju už laikymą ko
munistinio turinio atsišauki
mų ir priklausymą partijai.

L. Golibrbėkį gynė adv. Ro
binzonas. Gynėjas o rūmams 
patiekė pažymėjimą, kad tei
siamasis priimtas Šauliu kan
didatu į Raseinių būrį, o Go- 
librockis sakosi ir griežiku bu
vęs šaulių orkestre. Rūmai 
Golibrockį pripažino kaltu ir 
nubaudė 4 met. sunk, darbų 
kalėjimo su B. St. 28 ir 30 st. 
str. padariniais.
Laike atvirukus su sušaudyto- 

# jų atvaizdais.
Pas Sneiderius Zarasuose, 

policija padarė kratą ir pas 
J. Šneiderį, pąlto kišenėje ra
do tris atvirukus su sušaudy
tųjų Požėlos, Greifenbergo, 
Giedrio ir Černio atvaizdais. 
Atvirukai rasti 1934 m. gruo
džio mėn. Šneideris patrauk
tas; kaltinamuoju.

Saug. polic. vald. J. Leona
vičius iššauktas liudyti pareiš
kė, kad Šneideris palaikyda
vęs santykius su komunistų 
veikėjais Kaune ir kitur, ver
buodavęs jaunuolius stoti į 
komsomolą, kurstydavęs dar
bininkus ir t. t.

Teisiamojo gynėjas adv. Zy- 
tnonas iškėlė abejojimus dėl 
liudytojo tvirtinimų, kad tei
siamasis tadą 10-14 metų vai
kas galėjęs nusimanyti apie 
partijų programas ir kurstė

suaugusius darbininkus ir kas 
jo klausytų. O kai dėl raštų 
atvirukų su atvaizdais, tai 
kiekvienas vaikas mėgstąs 
tokius daiktus.

Prašo išteisinti.
Rūmai Šneiderį išteisino.

Šiaulių apskrity platinęs atsi
šaukimus dėl seimo rinkimų 

■' r>\ *. ’ ’ f ■ V* ' * ’

Pr. Simutis ir J. Ęeniušis, 
kilę iš Kretingos ąpskr., Pla
telių v., buvo patraukti kalti
namaisiais tuo, kad prieš Sei
mo rinkimus platinę atsišau
kimus, kuriuose buvo ragina
ma boikotuoti seimo rinki
mus, protestuot dėl darbo rū
mų rinkimų ir tt.

Abu buvo apkaltinti pri
klausę ir komunistų partijos.

Simutis su Bėniušiu nubau
sti po 6 met. sunk, darbų ka
lėjimo.
Marijampolietis Daukšys laike 

daug atsišaukimų.
Pas F>. Daukšį saug. policija 

padarė kratą ir rado apie 
1000 egz. komunistinio' turinio 
atsišaukimų. Daukšys buvo 
kaltinamas priklausymų ir ko
munistų partijai.

Rūmai Daukšį pripažino 
kaltu ir nubaudė 4 met. s. d. 
kalėjimo.

Grafas ęovadonga, buvusio 
Ispanijos karaliaus sūnūs, kuris 
yra paveldėjęs himofiliją (ligą, 
kada kraujo bėgimas iš žaizdos 
yrą labai sunku sustabdyti), 
šiomis dienomis Covadongą bu
vo visai' arti mirties dėl kraujo 
bėgimo.

Rinktinio derliaus taba
kas padaro Old Golds ciga
retes įahiau-sųšyelnintaiš, O 
2 eilės cellophane juos pa
laiko visuomet dirbtuves 

‘šviežume.

Po Eilute Kasdien Į Į * g
;'<T3 37.77! u'V 0K"J7| 1-F /v/r ’ , , / a r
(Iškirpkit šias eiles ir pasidėkit atminimui. Ilgainiui sudarysit

gražų eilių rinkini). ......... • ’ 't • * • » ’

Ne Tąs Yra DįęĮis.
Ne tas yra didis, prieš ką milijonai 
Prispausti retežiai^ žemyn galvas lenkia, 
O dvasioje keikia; didžiais ne tironai,' ' 

. Kurie reikia garbint, nors jie visiems kenkia.
Tik tas yra didis, kurs gyvastjsato 1 ' 
Paskyrė teikumui tik artimams laimės, 
Kuris didžius darbus' žmonijai. aukavo.
Prieš ką svietas klaupia* su dėkui, niš baimės. 

•Ne tas yr galingas, kuriojo galybė.....
Tik ašarų, kraujo upeliuos braidytų,
Kurio galę skelbtų ■ griuvėsių daugybė, 
Sudegintų turtų, žmonių nužudytų.

Galingas tasai,' kurs be* kraujo gal skliesti 
Tarp svieto brolystę iš krašto j kraštą, 
Kurs vargdieniams duoda jų strėėnas attiesti, 
Palengvindams sunkią gyvenimo naštą.

Ne tas drąsus y r, kurs, ‘Stvėręs už kardo, • 
Dantimis grieždams, rodos žvėris koks įniršęs; 
Ant artimo šoka, jo gyvastį ardo, 
Kad pats yra žmogum visai užmiršęs.

Drąsiau tik tąjį mes turim vadinti.
Kuris už minties mus kovoja liuosybę, 
Kurs nuomonei savo išdrįsta apginti/ *. 
Kurs j akis svietui pasako teisybę,

V. Kudirka.

f 'LL Šoęialistų 
partiją beveik visai sugriovė.

Į KURIĄ PUSĘ?

“N. Gadynė” mano, kad per 
ateinančius ketverius metus 
Rooseveltas biis daug kpnsęr- 
vatyviškęsnis, nę^u sa’vo pir 
mojo tėrmlpo pražioję, kada 
jisai vykino “naująją dalybą’^. 
Toliaus sako:' n •. • • •• • • 1 • • . ■• * . •

“Mums svarbu kitas daly
kas: kuria kryptini eis Šios 
šalies 4arbinipįų judėjimais^ 
Šių rinkimų įriedu, ' kalbant 
apie unijas, jisai buvę pa
kreiptas demokratų partijos 
naudai. Ar ųž keturių metų 
jis hepašlis į rėpubiikonus ?

“Tę galimą laukti, jei ne- 
sųsįdąi^s centras, j kurį bus 
pasukta šios šąįięs darbinin
kų klasė. Tokių Cėptru galė
tų likti Darbo partija, kuri 
šįu<įWpu‘ yeiitfą Nliv ^orko 
valstijoje^ Qęt‘ ar‘pp šių rin
kimų J nęšųbyrėst Ąr jo' 
s i oš vadai'mokės išlaikyti pe
litinius kvotimus ?
Tai, iš tiesų, yra svarbi ir 

rimta problema,^

(NCH -Obies

TOPAV

tmąT CA^ W<P| 
ujoiscjb iM/Tt

"siKTeeM (mch 
goms, ėh? we 
UitUU pqt <H

\ .fMAT GAS UįtUV 
SMOTh^R'A CiTV 
pivę Minutes — ', 
uit TMEV HAVB O'Jf

KARO GINKLŲ EVOLIUCIJA

t. 5
II II Į lllIlĮį

>r<



šeštadienis, lapkr. 7, 1936 NAUJIENOS, Chicago, UI. rjlji

Rytoj Pagerbs Lietu- Lietuviai Vaidintojai 
vius Žuvusius Pašau

liniamKare
Chicagoje Rytoj Pra

deda Sezoną
DAILY BUSINESS DIRECTORY

Dariaus-Girėno Postas rengia 
iškilmes Ho!lywood svetainėj?

Chicagos Lietuvių. Auditorijoje 
stato komediją “Aš Numiriau?’

Penki Šimtai Chicagos lietur 
vių susirinks Yuškos salėje, 
2417 W. 43rd gt., švęsti Pa
liaubų Dieną ir paminėti lietu
vius kareivius, žuvusius pasau
liniame kare. Iškilmės įvyks 
sekmadienio vakare. Jas rengia 
Dariaus ir Girėno legijono pos
tas.

Pirmiausiai įvyks šokiai, ku
riose dalyvaus rinktinasis Chi
cagos lietuvių jaunimas ir drau
gai Dariaus ir Girėno posto. 
Šokiai prie geros orkestros pra
sidės punktualiai 6:30 vai. vak.

Po šokių, lygiai 11 vai., kuo
met tautos dalyvavusios pasau
liniame kare pareiškė norą dėl 
taikos, įvyks programas su dai
nomis, prakalbomis 
monijomis>

Prieš pat 11 vai. 
rėno posto garbės

ir su cere

Dariaus-Gi- 
skvadronas

Sprendžiant iš; planų, kuriuos 
šiems metams turi pagaminu
sios įvairios organizacijos, Chir 
cagiečiams teks pamatyti daug 
dramų ir komedijų. Atgyja lie
tuviškas teatras Chicago j e.

Sezoną atidaro rytoj būrys 
veteranų vaidintojų. V. Stanci
ko Teatralės Grupes vardu jie 
stato scenoje ‘‘Aš Numiriau”. 
Tai yra vieno akto komedija.

Vaidintojų tarpe yra J. “Dė
dė” Vaitekūnas, J. Kuzmiekas- 
Uktveris, Liudkevičius ir visa 
eilė kitų veteranų.

Veikalas yra statomas Chica
gos Lietuvių Auditorijoje, 3133 
S. Halsted štreet. Pradžia nu
matoma 5-tai zval., o įžanga — 
lėO c.

Be komedijos, vakaro prog
ramą sudarys koncertinė dalis 
ir šokiai.

|corn deyastated by grasshoppers

pagerbs mirusius su pagarbos I Vakarų ruošia SLA 139
šūviais. Po to prasidės progra
mas.

Padainuos žymios lietuvių 
dainininkės: Ona Piežienė ir 
Ona Juozaitienė.

Kalbės Frank B; Mas t (Mas- 
tauskas), buvęs prokuroro pa
dėjėjas, Dr. Steponas Biežis, 
žurnalistas Stasys Pieža ir lie
tuvis teisėjas, Jonas T. Zt^ris.

Programą pagražins su savo 
muzika naujai suorganizuotas 
“drum ir bugle” corps.

Prie rengimo komiteto prisi
deda Dariaus ir Girėno posto 
moterų skyrius, kurio pirminin
kė yra p-ia Trust.

Komisijoj su pirmininku po
nu Mickeliunu yra Jonas Yuš- 
ka, Jonas Chase, Vilimas,Sebas- 
tian ir Vilimas Kareiva.

Postas su Dr. Viktoru Nares, 
nauju savo vadu, kviečia visus 
lietuvius skaitlingai atsilankyti 
į paliaubų vakarą, kuris pa
gerbs kareivius dalyvavusius 
pasauliniam kare ir atiduos pa
garbą žuvusiems. —Rep. P.

kuopa.
Tą patį veikalą, komediją 

“Aš Numiriau” lapkričio 22 d. 
stato ir Roselando SLA 139 
kuopa. Tos organizacijos vaka
ras įvyks Strumilos svetainėje,. 
158 East 107th Street, netoli 
Indiana avenue. Veikalą vai
dins kuopos nariai. Po progra
mų įvyks šokiai, kuriemp gros 
J. Stephens orkestrą. Įžanga 
Roselande bus 35 centai prie 

f

durų, o iš anksto — 25c.

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1936 metams

Siūloma įsteigti apdrauda nuo sausros ir kitų nepalankių gam
tos sąlygų f armėnams. .

Halsted St., rez. Tel. Hemlock 
2374 — Ofiso Victory 8687.
Draugystės Susirinkimai . įvyksta 

kas antras nedėldienis- kiekvieno mė
nesio Chicagos Lietuvių Auditorium 
3133 So. Halsted St., 12‘ vai. diena*

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

JAUNU LIETUVIŲ AMERIKOS 
TAUTIŠKAS KLIUBAS Chicagoj, 
III. Valdyba išrinkta 1936* metams 
sekanti: J. Rūta — pirmininku. 
3267 S. Halsted St; P. Kilius — 
pagelbininku, 3347 Lituanice Avė.? 
S. Kuncevičia —■. nut. raSt., 3220 
S. Union Avė.; F. Kasperųs — 
fin. rašt, 3534 S. Lawe Avė.; V. 
Dulevičia — kontr. rašt., 812' — 
33 St.; J. Balčiūnas — kasierius, 
3200 S. Lawe Avė.; J. Malinauskis, 
— kasos globėjas, 4302 S. Sacra? 
mento Avė.; F. Kuncevičia* — 
sos globėjas, 3201 Lawe Avė. 
Valaitis 
3306 S. Union Avė.
Susirinkimai ivvksta kas mėnesio 

pirmų penktadieni 7:30 vai; vakare 
Lietuviu Auditorijoje. 3133 South 
Halsted St.

SIMANO DAUKANTO DRAUGIJOS 
Valdyba 1936 metams: Wm. Kriš
čiūnas, pirm., 9227 So. Cottage 
Grove Avė.;. Jul. Racevičia. vice- 
pirm., 3326 Sb. Union Avė.; P. 
Killiš, nut. rašt., 3347 S. Lituanica 
Avė.; A. J. Zalatoris, kasierius, 
827 W. 33rd St.; A. Kaulakis, 
turto rašt., 3842. So- Union Avė.; 
Iz. Masaitis, kontr. rašt., J. Ma
linauskas, apiek; kasos; A. Vilkis, 
maršalka; K. Valaitis, prižiūrėtojas 
ligonių; K. Demereckiš, knygius, 
3331 So; Wallace St.; Draugijos 
Daktaras, Dr. J. P. Poška, ofice 
3133 So; Halsted St. Tel. Victory 
3687, rez. Hemlock 2374; 
Susirinkimus* laiko kiekviena mė? 

nesi kas pirmą sekmadieni 12. vai. 
Chicagos Lietuviu Auditorijoj. 3133 
SoJ Halsted St. ../.uu * * J

2) Stanley Mišiunas, 10409 Wal- 
lace Street.

3) Al. Kazis, 10617 Edbrooke av.
4) Adv. Frank B. Zalatorius, 70.0 

W. 119 St.
5) Adolf. Pazarskis. 10621 Ed

brooke Avė.
Susirinkimai laikomi paskutini 

kiekvieno mėnesio antradienio va
karų, 10806 Wabash Avė.

ka- 
. .. K ilgonių lankytojas.

LIETUVOS VĖLIAVA AMERIKOJE 
N. 1-as Valdyba 1936 metams: 
Kaz. Davis, pirm., 5648 South 
Bishop St.; Fr. Venckus, pag., 
2713 W. 43 St.; Melix Mikolajuns, 
nut; rašt.,. 1617 S. 49' Avė., Cicero; 
Severą Skridulis, iždo rašt., 1533 
S. 49 Avė., Cicero; Daminik Mo- 
tuz, kontr. rašt., 6931 S; Artesian 
Avė., Ida Kačinski, kontr. pag., 
7204 S* RocRwėll St; Ant. česna, 
kasierius, 4501 S. Paulina St.; 
Petr. Tiškevič; maršalka, 6989 So. 
Washtenaw Avė.;* Antanas* Česria, 
ir Ida Rocinski, aniek, ligonių.

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonės e 
&ip pataria Lietuvusbanbr

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYS
TĖS valdyba 1936 metams: P 
Killis, pirmininkas, 8347 South 
Lituanica Avė.; J. Racevičia, vice 
pirm., 3326 So. Union Avė.; S. 
Narkis, sekretorius. 4353 So. Tal- 
man Avė.; F. Kasparas, fin. rašt„ 
3534 So. Lowe Avė.; J. Rachunas 
kasierius, 3137 So. Halsted St.; Z. 
Grigonis, kontr. rašt., 4427 So 
Francisco Avė.; P. Jozapavičia* 
kasos glob.; 837 W. 33rd Place; 
A. Wilkis, maršalka, 831 W. 33rd 
PI.; S. Narkis, korespondentas. 
4353 So. Talman Avė.; Dr. j; P 
Poška, Dr-stės Daktaras, 8183 So.

—   .I........   ■     II ■ ■■* ■■IMU —

SUSIRINKIMAI
Garfield Park, Lietuvių Vyrų ir Moterų’ Pašelpinio Klubo mėne

sinis susirinkimas įvyks rytoj, 'lapkričio 8, 1936, LuwHer 
Hali, 3929 W. Madison St., 1 p. m. Visi nariai būtinai at- 
silankykit, nes yra labai daug naujo apsvarstymui. —Rašt. 

Dr-stės Susiv. Brolių ir Seserų Lietuvių paprastas susirinkimas 
įvyks sekmadienį, lapkr. 8 d., 2 vai. popiet, Dievo Apveiz- 
dos svet. Prašome visus, atsilankyti, nes yra svarbių rei
kalų aptarti. —S. S.

Teisybės Mylėtojų Draugystės mėnesinis, susirinkimas įvyks 
nedėlioj, lapkričio 8 d., Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 
So. Halsted St., 12 vai. dienos. Nariai-ės, kurie esate* iš
braukti nuo praeito susirinkimo, bet iki šioliai pasilaikėte 
geram sveikatos stovy, šiame susirinkime galėsite Užsimo
kėti be jokio trukdymo iš valdybos puses. —-St. Nerkis. -

Lietuvių Laisvamanių Etinės Kultūros Draugijos pirmas susi
rinkimas įvyks lapkričio 10 d. 193& m. Darbininkų svetai
nėje, 10413 So. Michigan avė. 7:30 v. vak. Malonėkite vi
si susirinkti laiku, nes yra labai svarbių klausimų, taipgi 
reikės išrinkti darbininkus busiančiam *
rios komisijos išduos 
numerata už

LIETUVOS VĖLIAVA AMERIKOJ 
No. 1 VALDYBA: pirm. Kazimie
ras Davis; pagelb.. Pranciškus* 
Venckus, nutarimu rašt. Felix Mi- 
kalojunas, iždo rašt Severą Skri
dulis, kont Dominikas Motuz. pė- 
gelb, Ida Kačinski, kasierius Ant 
česna, maršalka Peter Tiškevičia, 
ligonių lankytojai: Ant česna 
Ida Kočinski.

Priešmetini susirinkimų laikysime 
birželio-June 14! d., 4501? So. Pauli
na St, Chicago. A. česnos svet.
: ..* . ■■■•* .— **.*-.-,i——.* *.■■.■ *........

SLA. 129 KUOPOS valdyba 1936 
metams: Pirm. F. Valaitis, 1828 
Canalport Avė.; Vice-pirm; G. Cher- 
nauskas, 1900 South Uhion Ave
nue, Telefonas Canal 2183. 
Nut. rašt. K. Batutis, 2627 Gladys 
Avė.;, Fin. rašt. W.. Pankauskas. 
5235 So. Ellis Avė.; Kasierius B. 
Žolinas, 2931 Sb. Emerald Avė.; 
Kasos globėjai: K. Kažanauskas, 
5730 Broadwąy, A. Stonis,, 3510 
So. Union Avė., J. A. Jasynskas, 
4300 W. End Avė.; Canal 2183. 
Maršalka Ig. Tamašauskas, 822 W. 
18th St: Dr. kvotėjas Dr. P. Zala
toris, 6600 So. Artesian Avei; Otg., 
J. Bertulis; 1343 So. Avers Avė.

HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ PO
LITIKOS KLIUBO 1936 metų val
dyba: A. Walskis — pirm., 3841 
Evergreen St., Tel. Belmont 7678; 
J. Kuprevičius — pirm, pag.; A. 
Lungevičius — nut. rašt., 1814 
Wabansia Avė., Tel. Humbold.t 
8245; Stanley Buneękis fin. 
rašt.; Augusta Žilius — kasim; 
Tarnas Kubilius — maršalka. 
Susirinkimai įvyksta kas mėnesi 

trečiame ketvirtadieni, 1640 Ndrth 
Hancoch St, 8: vai. vakare.

UNITED LITHUANIAN. AMERI
CAN POLITIGAL CLUB 9th WARD 
Valdyba 1936; metams:

Pirmininkas Povilas Barcheack 
34 E. 160 PI.; Pirmas vįce-prez. 
Zigmas Kalis, 12217 S; Halsted 
St.; Antrasis vįce-prez. Pranas 
Jankauskas, 8055 S. Racine Avė.; 
Protokolų rašt. Vladislovas Krir 
stopaitis, 10324 Indiana Avenue; 
Rašt. pagelbimnkaą Frank Pavi- 
lonis,. 10536 Lafayette Avė.; Fi-

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS-ALFABETO TVARKOJE
** * 4 ‘ \ I * *

&is skyrius lfra vedąmaf ' tikslu payslb^i musų skaitytojams susirasti, kur galima miptrW 
įvairių paprastų ir nspaprdstų daiktų, intaisų ir. reikmenų, Jaigą ii Mpan&ų Ha rksdUmų 
nsgaliU susirasti ko Mkot, paiaukito Naujienas, Canal 8500^ JHauaJrfty 
dst/ųo pasuito infoimactjų, jsipu ak jų Pus. galimų pautL

Fin. rašt, 4635 S Washtenaw Av., 
Helen Chaputė, Kontr. rašt, 4403 
S. Albany Avė., Leonas Klimavi
čia, Kasos glob., 2534 W. 46th St, 
Mary Warnis, Kasierius,. 3838 So. 
Kedzie Avė., Dr. T. Dundulis, gy
dytojas, 4157 Archer Avė., Virgi
nija 0036, John Zuris, Teisių pa
tarėjas, 4624 S. Francisco Avė., 
Jochimas Macijauskas, Maršalka, 
4436 So. Washtenaw Avė., Myko
las Kasparaitis. Knygius, 4154 S. 
Artesian Avė. Kliubo susirinkimai 
atsibuna kiekvieną mėnesį* kaspir- 
mą sekmadieni 12 vai. dieną, Hol- 
lywood svetainėje. 2417 W. ^43rd 
Street

5542 S. Talman Avė.; P. Ukocki— 
pirm, pag., 4649 S. Washtenaw 
Avė.; I. Yuškėnas — nut rašt., 
2547 W. 45 St.; B. Judeiko — fin. 
rašt., 1803 W. 45 St; K. Cibulskis 
kas. glob., 4609 S. Paulina St.; 
F. Stankus — ižd., 1812 W 46, St; 
F. Diktus — teisėjas, 4544' So. 

\ Marshfield Avė.; S. Vaitėkaitis — 
j maršalka, 3508 W. 61 St; Bruno 

Judeiko — koresp.
Valdyba praneša, kad įstatai yra 

jau pataisyti.
Susirinkimai atsibuna kas menesio 

pirma sekmadieni, 2 vai .po* piet, 
A. Czesnos svetainėj, 4501 South 
Paulina St.

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentiški gydytojai, o ne stu

dentai, teikia patarnavimą, 
j Išima tanelius. Ekzaminuoja akis; 
priskiria stiklus. Medikais ekzami- 
nacija ir gydymas. Ligoninės gydy
mas arba namuose. Raudongyslės 
gydymas įšvirkštimu, kyla. ir vari- 
cose veina.

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 South Kedzie Avenue 

TeL Lawndaie 5727.-

• KR AUSTYTO  JAI

reikes išrinkti darbininkus busiančiam koncertui, ir įvai
rios komisijos išduos raportus iš savo veikimo. Kurių pre
numerata už “Laisvąją Mintį” baigiasi, prašome atnaujin
ti. Taipgi norintis prisirašyti prie laisvamanių prašomi at
silankyti. —A. Joriui kuopos sekr.r 135 E. 114th Pįace, 
Chicago, III. - , -' 1

104 St.; Kasierius Julius Strumi
las, 11011 Micjugan Avė.; Trus- 
tistas Jonas Purvelis, 149 E. 107 
St.; Trustistas Jozefą JLinkšus, 
20 W. 107 St.; Maršalka i—Ado
mas Draugelis, 34 W. 104 Št; 
Maršalka 2r—Jonas Schultz, 10325 
Indiana*.. ___.....r....... ' _
^Veikiantysis komitetas;

1) Bruno Petkus, 10742 Michigan 
Avenue.

LIETUVIU RYTINĖS ŽVAIGŽDĖS 
PAš. IR PAS. Kliubo Valdyba 
1936 metams: A. Walskis, pirm,. 
8341 Evergreen Avė., Tel. Belmonv 
7678; A. Lungevičius, pirm, pag., 
1814 Wabansia Avė., Tel. Hum- 
boldt 3245; M. Chepųl, nut. rašt, 
3327 LeMoyne St, Tel. Spaulding 
7903; B. Rogers, fin. rašt, 2345' 
N. Kedzie Blvd., Tel. Spaulding 
3180; S. Jokubauskas, fin. pag.. 
1516 N. Kedzie Blvd.; Ą. Bulvitis, 
kas. glob., 1825 Wabansia Avė;; 
J. Raila, kasierius, 4839 Wirinemac 

t. Avė., Tel. Avenue 1736; J. Mila- 
ševičia, marš., 2750 N. Neva Avė., 
Tel. Marimac 7641; A. Sebeckis. 
manadžeriuš kliubo, 1927 Califor- 
nia Avė.
Susirinkimai įvyksta kas mėnesi 

pirma ketvirtadieni. 2007 North Avė. 
:ant antrų lubu 8 vai. vakare.

Dvi eilis ceHotphane, ne 
VIENA, bet DVI; saugoja 
rinktinio derliaus šviežumą 
Old Golds cigaretę

CONRADAS
PHOTOGRAFAS

420 West 63rd Street
Jaunavedžiams duoda $5.00 gražią 
dovanų. Modernišku Vestuvių PaveL 

j kslų tuzinas $12.00.

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 3713.

2507 West 69th St.

Tel. Entlevood 6883—5840

AUTOMOBILIAI IR

LIETUVA BENO valdyba 1936 m.: 
F. Endrijauskas, pirmininkas, 834’ 
W. 35 St.; F; Bistrą, pirm, pag;, 
4548 S; Francisco Avė.; J. Balai* 
kas, nut. rašt., 1432 S. 50 Ct, 
Cicero. III,; K. Philips, turto rašt., 
2254 W. 19 St.; K. JenušaųsRas, 
kasierius, 3461 Si Morgan St.; 
Eris Reksnis. 4455 S. Fairfield. 
kasos globėjas; L, Jesevičia, kasos 
globėjas, 4624 S. Paulina St.; Ig
nas JureviČia, maršalka, 3323 So. 
Morgan St.; K. Philips, lyderis, 
2254 W. 19 St., Chicago; J. ,Ka- 
tauskis, lyderio . pagelbininkas, 
1525 So. 51 Avė.? (Cicero, III.

LIETUVIU POLITIKOS KLIUBO 
valdyba 1936 m.: Joseph Savage 
(Jusevičius) — pirm., 4456 So. 
Talman Avė.; L. Klimavičia — 
viče-pirm., 2534 W. 46 St.: F. 
Jakavičia Sr., — nut. rašt., 2638 
W. 40 St.; W. Shąrka — fin. rašt;, 
4635 S. Washtenaw Avė.; Helen 
Gramontas ~ kasierius, 4535 So. 
Rockwell St.; J. Rasteinis — kasos 
globėjas, 4653' S. Rockwell St.; 
Kathrin Giedra — kasos globėja, 
2543 W. 45 St.; F. Bistras — 
maršalka, 4548 S. Francisco Avė. 
Kliubo susirinkimai atsibuna. kiek

vieno mėnesio kas antrų ketvirtadie
ni. K. Gramonto svet., 4535 South 
Rockwell St.

šiame skyriuje skelbiama tik tie 
automobiliu pardavėjai ir auto me- 
kanikai. kurie kiekvienam užtikrina 
teisinga patarnavimų it geriausia 
pataiso automobilius*

• PAVEIKSLAI— 
PHOTO STUDIOS

Banis Studio 
VISOKS FOTOGRAFIŠKAS 

DARBAS ATLIEKAMA
3200 So. Halsted St

|Calumet 4258 — Res. Yarda 5034

Milda Auto Sales
Vienintelis lietuvis pardavėjas Buick 

ir Pontiac automobilių.
DOMININKAS KURAITIS 

806. West 31-st Street 
Victorv 1696

RESTAURANTAI

Universal restaurąnt
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

TeL Victory. 9670.

GARFIELD PARK j LIETUVIŲ IR 
MOTERŲ PAŠELPINIO KLIUBO 
Valdyba 1936: pirm. George Me- 
dalinsk&s.. 233 S, Central Avė.: 
pirm, pag.; Jonas Jasinskas, 4300 
W. End Avė.; nut. rašt. M. Me- 
dalinskasr 233 S. Central Avė.; 
fin; rašt Chas. Katala. 4676 W.

; End Avė.; kasieriūs M. Kaziunas, 
3508 Gunderson. Avė., Beirwyn, 
III.; kasos globjai: V. Manikas, M. 
Davidonis. ir D. Brazas;, ligonių 
lank. J. Garadauskas. 3812 W. 
Monroe St.; maršalka. B. Stankus; 
korespondentas: N. Williams; Dr. 
kvotėjas Dr. Al, Margeris.. 
Susirinkimai laikomi kas antrų ne-' 

dėldienį Lawler Hali, 
Madison St

LIETUVIŠKA , TEATRALIŠKA 
> DRAUGYSTĖ RŪTOS No. 1* val

dyba 1936 metams:. Charles Sten- 
cel, pirm.; Joe. Razminas, pirm, 
pag.; Walter Zlabes, fin. rašt; 
Anna AJeliunas, kontr. rašt.; Ted. 
Seletskis, kasos, glob.; Josephine 
Yuškėnas, kšs. glob.; Justinas 
Yuškėnas. kasierius; Anna Aleliu- 
nas. Joe Razmunas, lig. lankyt.; 
Stanley Žukauskas, marš.; Frank- 
Opulskas, nut. rašt., 4046 So. 
Artesian Ąve.. Chicago^. I1L

— ............. r?*-i'i'.. * j j."ir"■■*’fiuUr..

LIETUVIŲ’ KEISTUČIO PAŠALPOS 
* KLIUBO) VALDYBA 1986 ME

TAMS*; Frank Jakavičia, pirm., 
2638! W, 4QW St, Juozapas Sta- 
loraitis,, 7244* S. Talman Avė., 
Pirm; pagelb. Bernice Rudgalviutė, 
Nut rąšt ir, korespondentai 5332 
So. Lo.ng, Avė., Walter Sharka,

DRAUGYSTĖS TAUTIŠKA GAR
SUS VARDAS, LIETUVIU IR 
LIETUVAIČIŲ; ’ 'valdyba 1936 me
tams: Antanas Ivanaitis — pirm..

RAUDOltGYSlE,
FISTULA IR KYLA

Ifigytloma be operacljoH. Tik pagalvok 
kokią, naikihu nereikia ligonines, laiko gai
šti, nė bainičs, nė skausmo ir netikrumo. 
Prašykit knygos Reetal Ailinents and Rup* 
ture dykai ir sužinokite ir patirkite kaip 
tas pavojus ir jkyrl negalė pagydoma. Tūk
stančiai mano ' bildu pagydyti, galiu* tai lai* 

i skals |rodyt|. Išsikirpk s| skelbimą ir ateik 
3929 West ekzaminacijai ir vienam gydymui dykai. 

Tada ŽINOSI, kad mano gydymas yra švcl- 
....... ... ...... .....—f nūs ir tikras. Aš šituose negaliąvlinuose 

specializavaus per 20 metų ir mano meto
das įrodė geras pasekąs.

CABOT
DR. DON Me€0WAN

L. 25 E. JACKSON, CHICAGO 
Nuo 0;30 iki 8 vai. vak. Sekmadieni 10 

iki 12 dieną.

AUTOMOBILIAI
Mes turime didel; pasirinkimą 

naujai atgautų, karų, bilą kuris mo
delis, su 90 dienų garantija. Pirm 
negu pirksite karą kitur; atsilan- 
kykit pas mus, nesigailėsit. Mažas 
jmokėjimas, likusi lengvomis .^išly
gomis. Pašaukit mus, mes 
monstruosime jums musų puikius

STASELĖ DeANA 
Tel. Longbeach 8174

~vANGLYS—COAL

tas Mine Run. Sėreened 
ar daugiai! $7.40 tonas 
Ikesni $7.15 tonas.

PIRKITE ANGLIS DABAR 
CHERNAUSKAS COAL CO. 

1900 S. Unon Avė. Tek Ganai 2183

5 
Smulkesni

i Akiniai ant Kredito
«LQ0 ĮMOKĖTI

Dr. R. J. Berkovitz
3505 S. Halsted St.

Tel; Yards 3565
Visą darbą garantuoja 

į Lensus dublikuoja-freimus pataiso
i ’ •
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• RANKDARBIAI— 
FANCY GOODS SHOP

Auburn Fancy 
Goods Shop 

Mes darome hemstitehing, 
8108 SO. HALSTED STREET

• BEAUTY SKOPS

PADĖKAVONE

Marijona Andryonienė
(po pirmu vyru Lųtkevičienė)

Mirė Spalių 27-tą d., 1936, o po* gedulingų pamaldų švento Jur- • 
gio. parapijos bažnyčioje palaidota šv. Kazimiero kapinėse Spalių 
31-mą. dieną.

■ • šiuomi reiškiame gilios padėkos žodžius kunigams^ šv. Jurgio pa- 
’ rapijos- kun. Ši Petrauskui, kun. A. Valančiui, ir svečiui už gedulin

gas pamaldas. Dėkojame komp. A. Pociui už giedojimą per pamal
das. Toliau dėkojame visiems giminėms,, kaimynams ir draugams už 

: lankymą pašarvotos velionės koplyčioje, pareikštus mums užuojau- 
* tos žodžius, ųž gėles ir grabneŠiams. Dar dėkojame visiems da- 

lyvavusiems gedulingose pamaldpse ir lydėjusiems j kapines.
Pagalios raiškiame širdingą padėką laidotuvių direktoriui A. Ma- 

; salskiui už sumanų ir rūpestingą patarnavimą ir tvarkų laidotuvių 
i surengimą, ' >

O tąuį musų mylima, motinėlė, po ka 
teikia Gailestingas Dievas amžiną Atilsį

Nuliūdus: , ...’
Duktė ir žentas
Oną ir Motiejus G.r.emaį, 
Sūnūs ir marti

ir &nįc.

SU-

Salutaras Drug & 
Chemical Co.

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

639 West 18th St 
CHICAGO, ILL.

Jos. Jaeikas Tavern
Pranešu visiems draugams ir pažįs
tamiems, kad esu Tavern biznyje. 
Musų užeigoje visados randasi geros 
rūšies degtinė, vynas, Ambrozia alus, 
cigarai ir cigaretai. žuvis penkta
dieniais veltui ir muzika, šėštadie- 
nais* Užprašome visus draugus ir 
pažįstamus atsilankyti į musų nau
ją užeigą.

JOS. & PAULINA JACIKAI, 
Savininkai

6556 S.. State St. tel. Englewood 2792

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

RAPOLUS BUDRIKIS, in 
MAUK VALINčIUSį 

Savininkai.
Tel. Lafayette 4296 
4070 Archer Avė.

Estelle’s Beauty Shap 
903 W. 3Sth St 

--------------------- Permanent $2.50 
iki _______ $5.00
Permanent be ma
šinas ___  $5.00
Shampoo ir Sudė
jimas —...... 85c
penkt, o šešt. 50c 
Plaukų DAŽY
MAS ....... $2.50
Visas darbas ga

rantuotas.
Dėl sutarties pa
šaukite telefonu: 

———— BOUlevard 7459

& RESTAURANT
Steikai porčiapai ir kiti šilti val

giai. Blue Ribbon Pabst alus* viso
kios geros rųfiies degtinės ir savi
ninko vardu A. Stukas Tony’s Pri
mate Stock degtinė ir cigarai. Sa
vininkai—*
i ANTANAS IR AGNĖS STUKAI

7(>1 W. 21st PtaSce i
Tel. CANAL 7522.

MISS. ESTELLE SLOTKUS

Siunčiate GHcm Telegrama 1 Vieaa 
Pasaulio Dalis 

LOVEIKIS 
KVTETKININKAS

Gėlės Vestuvėms. Bankietams
3316 So.

Tel BOUlevard 7814

ILaidotuvių Direktoriai!
JUOZAPAS

UDEIKI
IR TĖVAS 

REPublic 8340

North Rosehnd 
Liąuor Store

! Pranešu visiems draugams ir tau
tiečiams, kad esu naujame bizny— 
Liąuor Store; kur yra didelis pa
sirinkimas įvairiausios rųšies degti
nės, vyno ir alaus. Reikalui pri
ėjus neužmirškite musų degtinės 
sandėlio, gausite gerų degtinę už 
prieinamas kainas.

10314 So. Mhąhigau Ava, • <
1946

skaityto* 
__ __ .jai prašomi

pirkinių reikalais eiti i tas 
krautuvei, kurio* skelbiasi 
Naujienose,



6
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įvažiavęs I Troką 
Sunkiai Susižeidė
Frank Venckus

iii.
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7, 1936

Automobilis paslydo ir trenkė 
didėlį sunkvežimį

BRIGHTON PARK. — 60 
metų brightonparkietis lietuvis 
buvo sunkiai sužeistas, kai jo 
automobilis įvažiavo j troką. 
Nelaimė įvyko prie 21-mos ir 
Halsted gatvių.

Sužeistasis yra Frank Venc
kus, šiaūčius, 2713 West 43rd 
street. Jo automobilis paslydo 
ir įvažiavo į International 
transportinį sunkvežimį. Tre
kas priklausė vienam Glen El- 
dridge, 28 metų, iš Sac City, 
Iowa.

Sužeistasis tam laikui buvo 
paguldytas Peoples ligoninėje, 
prie 22-tros ir Archer gatvių.

Vyras nušovė savo 
moterį ir uošvę

Fred Chavezz 22 metų, 817 
So. Morgan Street, juušovė sa
vo žmonų Dorų 16 metų amžiaus 
ir žmonos motiną p-nią Angelo 
Rodriguez. Galvažudystę pa
pildė motinos namuose adresu 
816 West 14 Street.

val-

ieš- 
na- 
ve-

Chavez apsivedė šią vasarų. 
Pastovaus darbo neturėjo, dir
binėjo šen ir ten ir kartais jie
du su4 pačia neturėdavo ką 
gyti.

Ketvirtadienį, sugrįžęs iš 
kojimo darbo, jis neberado 
mie nė pačios, nė jųdviejų 
dybų laisnio.

Pačią jis surado jos motinos 
namuose. Paklausė kur yra 
vedybų laisnis. Jauna moteris 
atsakė, kad padėtas saugiam 
dabojimui. Chavez išbėgo iš 
namų, įsilaužęs į savo draugo 
namus jis čia pasitvėrė jo re
volverį ir vėl sugrįžęs į>as žmo
ną nušovė ją ir jos motinų. ■

Kaip Chavez aiškina policijai, 
laisnis jam reiškė pačių vedy
binio gyvenimo esmę, be lais
nio atrodė lyg jis butų nete
kęs vedybinio gyvenimo.

Elektra užmušė dar 
bininką

Prie 61 gatvės ir Archer 
avenue, Summit miestely, dar
bininkai leido žemyn į ravų ga- 
zo dūdas. Keltuvo žėgliai palie
tė pravestą ties ta vieta stip
rios srovės elektros vielą, ir 
elektra užmušė vieną darbinin
kų vietoj. Kitas darbininkas 
sunkiai sužeistas.

Šiandie Publikai Pa
rodys 1937 Metų 
Chevrolet Modelius

Firma sako, kad nauji mode
liai ir geresni ir ruimingesni 
už praeitus

Chevrolet Automobilių bend
rovė šiandien parodys publikai 
savo naujus, 1937 metų mode
lius. “The Complete Car — 
Completely New” (Automobilis 
Su Viskuom—Visiškai Naujas) 
yra firmos obalsis 
tams.

Automobilis, kaip 
rovė, turi visą eilę 
paprastų įrengimų.

yra didesnė ir geriau 
automobilio fendeiia1* 

ir platesni, turi “knee 
hidraulinius brekius,

šiems me-

sako bend
rauju, ne- 
Karoserija

(body) 
j rengta, 
didesni 
action”, 
etc.

Tie nauji automobiliai šian
dien bus išstatyti Drije Motor 
Sales automobilių firmos sandė
lyje, ties 6527 We.st Roosevelt 
Road, Berwyn, Illinois.

Ta firma nevien parduoda 
naujus automobilius, bet turi 
ir aptarnavimo, taisymo ir da
lių departamentus. Ten taipgi 
galima gauti vartotų automobi
lių.—(Sp.)

Traukinys užmušė 
du

Chicago, Milwaukee, St. Paul 
& Pacific geležinkelio traukinys 
smogė į važiavusį per bėgius 
troką. Nelaimė ištiko troką 
Northbrook miestely, žuvo Wil- 
liam Langfield 53 metų, tro- 
ko savininkas, ir Louis Kordick, 
Langfieldo samdinys.

Kitoj nelaimėj ant geležinke
lio sužeista Mrs. Jennie Do- 
wazalski 44 metų, 4432 So. Ca- 
lifornia avenue.- Ji mirė ligo
ninėj. Vargiai išliks gyvas ir 
moters vyras Walter, kurs ta
po sužeistas toj pačioj 
mėj.

R ADIO

nelai-

Barskis Furniture House 
tuviškas radio programas, 
ris yra pranešėjo Povilo šalti- 
miero vadovystėje, bus girdžia- 
mas sekmadienio vakare, nuo 
8:30 iki 9:00 valandos. Pirma 
programas prasidėdavo lygiai 
aštuntų valandą, bet dėl ama- 
teur programo lietuviškas ra
dio programas bus leidžiamas 
pusvalandį vėliau. Nepamirški
te pasiklausyti sekmadienio va
kare 8:30 iš W.H.F.C. stoties 
(1420K). —Rep.

lie
ku-

Giant transport sleeper

Interior of liner

SANTA MONICA, Cal. — Transkontinentalio lėktuvo 
duje (žemai). Lėktuvas gali skristi 219 mylių greitumu per

Viso Gyvenimo Proga!
Pirk sau karą tiesiog iš U. S. Auto Finance COmpąny, 

didžiausios Chicagoj automobilių finansavimo bendrpTišs, 
ir sutaupyk slaugiau kaip pusę. .

* ' i ; ■ ■
Kiekvienas musų parduodamas karas yra tikrai garan

tuotas atimtas automobilis. J •
„ Virš 200 karų pasirinkimui. Kai kurie visai nauji, nie
kad nevartoti, atimti iš automobilių dylerių, kurie negalė
jo atsilyginti fiivo dirbtuvėms. ?

Pats gražiausis ir didžiausis vėliausių auitotaobilių mo
delių pasirinkimas tokiomis kainomis, kokioms ohtrinin- 
ką nerąsi niekur visose Suv. Valstijose.

Šį pareiškimą mes pilnai garantuojame■ ■ j, . ' ■■ ■' .•
20 metų finansuojame automobilius ir tūkstančiai ant 

tūkstančių patenkinti kostumeriai yra jūsų . patenkinimo 
garantija.

1936 Buicks — 1936 Chevrolets — 1936 Fords — 
1936 Packards — 1936 Pontiacs 1936 Plymouths 
— 1936 Terraplanes — 1936 Dodges
Fayettes — už pusę kainos ir kai kurie mažiau kaip 
uz pusę.

Turime taipgi 1933, 1934, 1935 Dodges, Buicks, 
Chevrolets, Fords, Nashes, Hupmobiles, Cadillacs, 
Packards — faktiškai visų išdirbysčių ir kokie tik 
yra daromi modeliai — virš 200 karų išviso už taip 
pigiai kaip $95.00. ;

Užtikriname, kad Sutaupysite Mažiausia 
50 Nuošimčių.

Neprivalote mokėti būtinai cash
Mes priimsime jūsų senąjį karą kaipo įmokesnį ir kitą 

galite mokėti mažais mėnesiniais išlsimokėjimais per 2 
meltu. 1

Visi karai su mūšų besąlyginia 90 dienų garantija ir 10 
dienų bandymo važiavimu.

Atdara kas vakarą Įskaitant sekmadienius iki 9:30 vai. vakaro.

U. S. Auto Finance Co.
1340 W. 63rd St., kampašLoomis

1936 La

CHICAGO CITY OPERA CO.1 
Jasoji F. Whitney, Prezidentas | 
Paul Longone, Vyr. Vedėjas 

Lapkričio 9-os savaitėj
Pirmadienio vak., Lapkr. 9, 8 vai. 

MIGNON, Glade, Antoine, Schipa, 
Baromęo, Hosay ir Ballet; Hassel- 
mans, vedėjas.

Trečiadienio vak., Lapkr. 11, 8 
vai. LOUIŠE, Jepson, Claessens, 
Bentonelli,' Rothier. Nugent ir Bal
let; Hasselmans vedėjas.

Penktadienio ^vak., Lapkr. 13, 8 
var. CAVALLERIA RUSTICANA, 
Raiša, Toktityan, Rimini; Moran- 
zone vedėjas. • GIANNI SCHICCHI 
(angliškai) Burke, Barova, Huehn; 
Moranzoni vedėjas, BALLET, Geršh- 
win’s AMERICAN’S IN PARIS. 
Page, Scott, Stone ir corps de bal
let.

Šeštadienio rytą, Lapkr. 14, 2 vai. 
JACK AND THE REANSTALK, 
Matyas, Diano, Huehn Porter. Ru- 
dolph Ganz, svečias vedėjas.

šeštadienio vak., Lapkr. 14, 8 vai. 
MARTHA. Jępšon, Barova, Schipa, 
Rimini; Moranzoni vedėjas.
Kainos 75c .iki $4.00 (nuo mokes

čių paliuosupta)
Box ofiso telefonas Randolph 9229.

CIVIC OPERA HOUSE
(Tikietai gaunami taipgi ir papras

tuose tikietų agentūrose).

Old Golds cigaretai yra 
labiau-sušvelninti, dvigubai 
šviežus, dvigubai garantuo
ti. Padaryti iš puikiausio ta
bako derliaus, jie pataiko j 
kiekvieno skonį.

Garsinkitės “N-nose’
».mi m■■ !■■■■!■ ■ ............................... i i ||
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Business Service .
Biznio Patarnavimas

“WEATHER STRIPS”
Į langus ir duris įdedu “weather 

stripping”. \
Kreipkities į

J, PURTOKAS
6425 So. Richmpnd St.

. Hemlock 2573

CLASSIFIEP ADŠ. Į h——i i .m——rv——

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKOJIMAS
Ieškomas Vincas Jozėnas, taipgi, 

žinomas kaipo VINCAS Josiu-i 
nas, paeinąs iš kaimo Gaižunų, Lin
kuvos valsčiaus, Šiaulių apskrities., 
Vincas Jozėnas gyveno Waterbury, 
Conn. iki 1908-9 metų su savo bro
liu Juozu Jozėnu. Po tam išvažiavo 
iš Waterburio ir nuo tų metų neži
nia kur randasi.

Jis pats, jei gyvas, teatsišaukia, 
nes jam liko jo mirusio brolio pa
likimų dalis.

Jei kuris skaitytojų pažinojo Vin
cą Jozėną ir Žino kur jis randasi, 
jeigu gyvas, arba, jei žino, kad jau 
miręs, malonės pranešti.

Adv. C. M. Lukošius, ‘ 
20 East Main Street, 

Waterbury, Conn.

PARSIDUOPA Barber Shop pi
giai. geras biznis, gera vieta. Savi- 
nirikas apleidžia miestą, atsišau
kite Martin Barber Shop, 617 Custer 
AVe., Evansten, 111. Savininkas gy- 
vėha užpakaly.
' ......T»* ■«-■■■ ■i-— ......................... ..... . ......................      ■■

PARDAVIMUI ar parendavimui 
pirmos klesos barbernė, geros iš
lygos. Biznis išdirbtas.

7132 So. Racine Avė.

jau

PARDUOSIU arba mainysiu gro- 
serhę ant gerarte stovyje karo. Biz
nis geras. Renda pigi; priežastis 2 
bizniai. 4587 So. Paulina St.

Partners VVanted
Pusininkų Reikia

IEŠKAU vyro ar moters, kuri 
norėtų pusiau .mokėti reųdą. Esu 
viena moteris. Atsišaukite tik ne
dėlioj, 3618 So. Union Avė., 2 lubos 
iš užpakalio.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKIA patyrusio torchmano ir 
Shearmano. Kreiptis Sbuth Side 
Paper Stock Co., 5833 So. Throop 
Street.

REIKIA patyrusių shearmanų ge
ležies skrapų yardui. Archer Iron 
and Metai Co., 3446 W. 51st St.

REIKALINGAS vyras farmosdar- 
bams, $15 į mėnesį, kambarys ir 
užlaikymas, tik ne girtuoklis. Ed. 
Witko, 140 State Road, Dowagiac, 
Mich.

REIKIA shearmano ir patyrusio 
geležies assorterio, taipgi torchma- 
no. 2463 So. Lodmis St.

SHERMAN Parke parsiduoda ali
nė, 5 kambarių pagyvenimas, dvi
gubas garažas, kaina $2400. Pusė 
įmokėti, arba mainyti.

2x4 pamūrytas beismentas. garo 
vana, dvigubas garažas $2200;

' 3037 Throop St.

Real Estate For Sale
Namai-žemi Pardavimui

BARGENAS Marųuette Park 6 
apt. Buildingas — 6-5 kambarių, 
karštu vandeniu apšildomas. Renda 
$265 ;į mėnesį. Kaina $18,000. Taip
gi kiti geri pirkimai. Klauskit Mr. 
Lėkis or Mr. Busse. 7149 So. West- 
ern Avė., Hemlock 3900.

PARSIDUODA namas # su tavernų 
ir rooming house, biznis išdirbtas 
per daug metų, savininkai apleidžia 
miestą; už teisingą pasiūlymą par
duosiu. 2230 Blue Island Avė.

PARSIDUODA kampinis-biznio 
lotas Mąrąuette Parke—58x125 pė
dų už mažiau kaip 1/3 jo vertės 
kiek kainavo. Kreiptas į 2608 West 
47th St. Mr. Miksys.

General Motors Ra
dio koncertas 
■! r, -------------- — r

Metropolitan operos žvaigždė 
Helen Jepson bus sblistė daini
ninkė General Motors radio kon
certe šį sekmadienį, lapkričio 
8 dieną. Ateinantis programas, 
kaip ir buvusie iki šiol, prasi
dės 10 valandą vaakre ir bus 
transliuojamas 60 stočių tink- 
u NBC-WEAF. Be to, dainuos 

Metropolitan operos vyrų cho
ras. General Motors simfoni
nei orkestrai vadovaus, kaip ki
tais atvejais, p. Erno Rapee.

Skelbimai N aujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

Pašauk mus dėl dykai apskai- 
tliavirhų, 25 metai patyrimo— 
Blekoriųs ir Stogius.

Leohas Roofing Co.
3750 Wallace Street

Tel. Boulevard 0250

REIKALINGAS nevedęs vyras 
dirbti Douglas Bath House, 3516 
W. Roosevelt Road.

REIKALINGAS salesmanas dėl 
Fruit stand — $15.00 į mėnesį ir 
pragyvenitnas. Turi gyventi vieto
je; lengvas darbas. Sutinkantis su 
sąlygomis atvažiuokite dirbti.

> 5519 So. Harlem Avė.

Pirkite saVo apielinkės 
krautuvėse

WPA darbai tęsis 
per žiemą

Works Public Administration 
darbai tįsis per žiemą oro ar
ia lauko pusėj. Darbas bus 
sulaikomas tik tokiomis dieno
mis, kada temperatūra nukris 
žemiau 10 laipsnių virš zero. 
Reiškia, WPA darbininkai ne
turės darbo tik labai šaltomis 
dienomis.

Taip praneša WPA darbų ad
ministratoriaus asistentas Char
les E. Miner.

Mirė Superior teis
mo teisėjas

Ketvirtadienio vakare mirė 
Superior teismo teisėjas Harry 
B. Miller 52 metų. Jis mirė 
savo namuose, adresu 320 Nortb 
Mason avenue, po operacijos, 
kuri buvo Jam padaryta ligo
ninėje. ■ Velionis ėjo teisėjo 
pareigas 13 metų.

Tyrinės tavernas
Chicagos meras Edward J. 

Kelly paskelbė, kad jis įsakęs 
padaryti nuodugnų tyrinėjimų 
kaltinimams, buk naktiniai kliu- 
bai ir tavernos parduodu like
rius kostumeriams dar ilgai po 
to laiko, kai jau bizniavietes 
turi būti uždarytos, šį tyrinė
jimą, sulig mero įsakymų, tu
rės padaryti policija.

PAMOKOS
Anglų Kalbos

" ■ Lietuvių Kalbos 
Pilietybės 
Knygvedystės 
Stenografijos 
(Gregg Shorthand)

Prisiunčianie paštu pilną 
kursą anghį kalbas.

Amerikos LieluviŲ Mokykla
3166 S. Halsted Si., Chicago, I|l.
_______ _ ___ . .. 4 _____  vwvwwwvvwwwwwwwwwwwwww

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus na
mų savininkams reikale nesusiprati
mų su ręndaunįnkais. Maža narini 
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 viri 

50 metų.

Help Wanted—-Female
Darbininkių reikia

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

i PATYRUSI mergina namų dar 
įbui—-savas kambarys Lavatory — 
i$8.00. Rerefencas. Midway 0333.

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

STOGDENGYST®
Mes dengiame ir pataisome visokios 
rūšies stogus, taipgi dirbame blėties 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagei- 
daujama; ■

BRIDGĖPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted St.

! Victory 4965

Stop 
Itching 
Skin

NleMjimo. išbėrimu ir DedervinSa—> 
Žemo greit palengvina skausmus nuo 
auftvelnina iritaclJa nuo Ectemos. spuo
gu Ir panaSlu odos nesveikumij. Per 25 
metus Žemo vartojamas Ir, giriamas

tas praSalinlmul odos irltacljų. Užgir- 
tas Good Housekeepiiig Bureau. No. 
1874. 85c. 60c, Ir 81. Visi vaistinio- 
kai užlaiko. ; ■ , * 4W JP.V-.. < š ..c •

Žemo greit palengvina skausmus nuo 
auSvelnina IritaclJa nuo Ectemoa. spuo
gu Ii* panaSlu odos nesveikumū- Per 25 
metus Žemo varto lamas Ir, giriamas 
milijonu kaipo Svarus Ir saugus vale
tas praSalinlmul odos irltacljų, Užvir
tas Good Housekeepiiig Bureau. No.

kai užlaiko.

žemo
FOR SKIN I RPI.TM1 I O N S

/orECONOMY and 
SATISFACTION ūse 

Doublelėsted!DoubleAdionf
BAKING 

fkV POWDER
Šame Mce Todayas 45 \fatsAqo 

. 25 ounces for 254 
Full Pa c k • • * įo^lackTiliind

MILLIONS OF POUNDS HAVE-BEEN 
ŪSE D BYOUR GOVERNMENT

GREITAS PATARNAVIMAS 
Skolinam pinigus ant mortgičių. 
Už rašom visokios rųšies apdraudaš. 
—Insurance. Padarom dokumentus. 
Išrenduojam, parduodam arbą išmai- 
nom nekilnojamas savastis.

S. MICKEVICE and CO. 
6816 Šo. Western Avė.

' Hemlock 0800
....................       ..m

Mezgimo Dirbtuvės
—Knittlng Mills

! REIK ALINGA moteris ar mergi
na pridaboti 6 metų kūdikį ir light 
house keeping. Valgis, kambarys ir 
^mokestis. 'Atsišaukite 4053 South 
Artesian Avė., 1-mas augštas, 6 vai. 
vakare.
■Į IIįl ll'illlli > jlHHiiii .......m I.,.. . ................. ... ....I.ll.l ............— ................................. .............. ...

J REIKIA patyrusios merginos na-, 
mų : darbams be virimo, lengvas 
skalbimas, savas kambarys, labai ge
ra alga. Albany 8327.

Furnished Rooms
; BLAIVUS inteligentiškas vaiki
nas paieško - prie padorių žmonių 
kambario su valgiu ar be. Rašykite 
'/Naujienos”, 1789 So. Halsted St., 
Box 537.

THE BRIDGEPORT KNITTING 
MILLS 

F. Selemonavich
504 WEST 33-RD STREET

Sveterių krautuvė atdara kasdieną 
—ir 1 vakarais ir skemadięniais.

M Telefonas Victory 3486

RENDON ruimas vaikinui su ar 
be valgio. Su visais patogumais. 
Antras aukštas. 3243 So. Union Av.

■ RENDON apšildomas kambarys 
dėl vaikino ar ženotai porai. Gali 
vartoti ir kuknę.

8139 W. 88th St.

COAL

ANGLYSI ANGLYS!
AUGŠTOS RŪŠIES NORTHERN

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

Pašaukite dieną ar naktį
Telefonas KEDZIE 8882

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

IŠPARDUODAME BARU FIKOE- 
l_". ... ..„.ij ".t. u ~ ‘.'J

Ir. atakom. Taipgi štoru flkčerius dėl 

tas? reglsterius ir ice baksuz. Casb 
Pamatykite 
kitur. 
SONS

RIŪS, visokio didžio su Coil Bakaaia 
ir atakom. Taipgi štoru flkčeriua dėl 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk- 

arba ant išmokėjimo, 
mus pirm negu pirki

S. E. SOSTHEIM ____
1915 SO. STATE STREET 

CALumet 5269. 
(Naujoj- Vietoj)

, PARDUOSIU (China Closet) di- 
šių šėpą — kaip nauja, taipgi ge
ležinę lovą su matrasu, dining rui
mo setas tinkamas i porčių.82'3 
W. 34th Pi., l-mos lubos iš užpa
kalio.

‘ RENDON kąmbarys merginoms, 
gerai butų, kad mokėtų siūti ant 
ęlektrikinės mašinos. Galiu įtaisyti 
gerą darbą. Atsišaukit nedėlioj 3128 
S. Union Avė., 2-ros lubos užpakaly.

RENDON furnišiuotas kambarys 
dėl 2 merginų arba dėl ženotos po
ros, prie mažos šeimynos. K. Da
gys, 2957 W. 63rd St., telefonas 
Piuspect 10035.

For Reni
RENDON 4 kambariai ant 19-tos 

ir Union Avė., šviesus. Atsišaukite 
pas savininką ant šio antrašo.

1616 String St., antros lubos.

PASIDALINSIU 5 kambarių ap
šildomą apartmentą su vedusia pora 
ar singeliais žmonėmis. Hemlock 
0765.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA tavernas — gerai 
išdirbtas biznis, ’ arti Lietuvių salė, 
Booths ir stalai. Geri fikčeriai. Pri
einama renda, kreiptas 3147 South 
Halsted St.

Real Estate Wanted
—Nuosavybės Reikia   .

ROOSEVELTO LAIMĖJIMAS 
REIŠKIA KAINŲ KILIMĄ 

ir gerbūvio sugrįžimą. Tad patarti
na pasinaudoti šiais bargenais: 
Naujas biznio muro namas; što- « 

ras ir flatas viršuj. Randasi geroj 
vietoj. Receiveris atiduoda tik už 
$6.800. /

6 flatų muro namas, beismontas, 
viškos ir kiti įrengimai. Randasi 
arti St. Jurgio bažnyčios, Bridgę- 

' porte. Kaina tik $3,800.
I 6 kamb. katežas ant muro pama
to, šiluma ir kiti įrengimai. Randa
si Brighton Parke arti Archer Avė 
Mortgečių savininkė atiduoda tik Už 
$2,850.

Marųuette Parko apielinkėj parsi
duoda labai pigiai “Bungalows” 5 
arba 6 kamb. Taipgi turiu kelintą 
forkložerių 2 fl., 4 fl. ir 10 flatų 
moderniškų namų—už pusę kainos. 
Kreipkitės į

K. J. Macke (Mačiukas) <•
į 2846 West 69th St.

Tel. Prospect 3140

Turime pirkėjų mažoms cottages — 
bungalows-apartments ir biznio nuo
savybei pirkti į pietus nuo 47th St, 

:—į vakarus nuo Racine. Matykite 
'mus savo turto reikalu. Norman 
Geyer and Co., 4801 So. Ashland 
Avė, Boulevard 7700.

BARGENAI—MAR^UETTE PARKĘ 
: PARSIDUODA namas, bizniavas, 
už labai žemą kainą.

> PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė su namu, kur niekad negali pa- 
budavoti kitą Storą.

MAINYSIU 2 po 6 kambarius į 
mažesnį namą\ ant Bridgeporto. ar 
kitur. Government paskola. KuknSs 
ir maudynės tile. Meldžiu kreiptis 
adresu

2502 W. 69th St

PARSIDUODA ar mainysiu ant 
mažesnio namo — 2 flatų medinis 
namas su štoru. 2 karų garažius.

Atsišaukite 3139 W. 38th St.

PARSIDUODA Brighton Parke 
6 kambarių medinis cottage, geroj 
vietoj—-kaina $2>200. ir taipgi me
dinis namas 2 po 4 kambarius, ge-

MURINIŠ naujas* namas. 2_ Ra
tus po 4 kambarius. Pix _ 
apšildomas—kaina $5,500.

MARQUBTTE PARKE 2 po 4 
kambarius, abudu apšildomi—kaina 
$5.500. Ant lengvų išmokėjimų.

ciĮzik įvesi) •. * z

KAZYS URNIKAS 
4708 So. Westem Avę.

PARSIDUODA Brighton 

vietoj—kairia $2)200. ir taipgi me- 
- -...~ ‘ * - •"

riausiame padėtyje—kaina $2,500.
MŪRINIS naujas* namas. 2 fla- 

o 4 kambarius. Pirmas flatas 
’MARQUBrTEa PARKE 2 —

$5.500. Ant lengvų išmokėjimų.

j ' -- ---------
• ■

ŠIO
SKYRIAUS

apgarsinimus 
priimam 
telefonu

pacASsinkit savo
BARGENUS

NELAUKIT
ILGAI

PAŠAUKIT mus tuojau

CANAL 8500
Musų apgarsinimų kainos 
prieinamos. Ui pakartoji- 
mu^ duodame gerą nuo*.
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Barenco Kelionės po 
Ledjurj

1. Špicbergeno salyno 
radimas.

šešioliktam amžiuj, be kitų, 
tolimos jur^ kelionės ėmė ke 
liauti olandai. Jiems parupo 
surasti Azijon žiemių kelias. 
To kelio ieškoti mėgino prieš 
olandus anglai. Bet tiems ne
pavyko. Kodėl olandai to ke 
lio ieškojo? Todėl, kad jį ra
dus, butų kur kas arčiau nu
plaukti Azijon žiemių keliu, 
kaip plaukiant aplink Afriką. 
O tai labai svarbu butų buvę 
prekybai.

Todėl kelis kartus olandai 
mėgino plaukti po Ledjurį te 
žiemių kelio beieškodami.

To kelio ieškotų siuntė ir 
Amsterdamo miesto taryba du 
laivu. Viršininkais buvo pas
kirti vienam laivui Hemsker 
kas, o antram — Ripas Baren
cas buvo paskirtas vyriausiu 
ekspedicijos šturmanu. Ta
čiau iš tikrųjų jis yra buvęs ti
kruoju ekspedicijos viršininku. 
Todėl ir visą tą kelionį va
dinsime Berenco kelione pc 
Ledjurį.

Ekspedicija iš Amsterdamo 
išvyko 1596 m. gegužės 10 die
ną. Keliauti jai teko laimingai. 
Birželio 5 dieną jūreiviai išvy
do pirmuosius ledus. Iš karto 
jie nustebę ir palaikę ledus gul
bėmis. Jūreivių jau butą nebe 
toli nuo Špicbergeno. Jie ne
trukus ir priplaukė vieną Špic
bergeno salą, kurią olandai 
praminė Meškų sala. Mat, čia 
olandai nusišovė *4>altą *nešką 
Be to, olandai čia g^usjai prisi
rinko žuvėdrų kiaušinių. Visi 
sau valgė virtų, keptų kiauši 
nių ir kiaušinienės, juostas iš
sijuosę. Birželio 19 dieną olan
dai priplatfkė didelę salą, kurią 
praminė špicbergu dėl jos smai
lių kalnų. Tiek Ledjurio vaiz
dai, tiek naujosios salos — vi
sa olandams buvo įdomu, nau
ja. Todėl jie ilgai žiurėjo, ty
rą rastąją Špicbergeno salą ir 
aptyrė gerą dalį salos vakarų. 
Tačiau jiems betiriant salą 
ėmė kuoptis ledai. Olandams 
pasidarė kiek baugu. Todėl

jie vėl nuplaukė Meškų salon 
čia olandų laivai persiskyrė.

Ripui rūpėjo dar pamėginti 
plaukti į žiemius, o Borencas 
su Hemskerku4 plaukė į rytus. 
Paplaukęs lig liepos 11 dienos. 
Lorencas pasiekė Kanino kyšu
lį, o dar po penkių dienų — N. 
žemės salyną. Iš čia Baren
cas plaukė į žiemius.

Liepos 19 dieną jūreiviai iš 
vydo Kryžiaus salą, tačiau pri
plaukti prie pačios salos jie ne
galėjo dėl susigrudusių ledų. 
Dideliu vargu Barenco laivas 
važiudamas tar^ ledų, kurie 
kas valandą galėjo jį sutriuš
kinti, pasiekė žieminių N. že
mės salyno salų, čia jis leido
si pakrante. Pagaliau4 rado 
gražią įlanką ir įplaukė jon. 
Jura buvo pilna ledų. Vienur 
ledų buvo ne taip tiršta, kitur 
— tirščiau. žiūrint saulėtą 
dieną buvo begalo gražių vaiz
dų. Įvairių lyčių ledai traška, 
baltuoja saulėj, ant jų karstosi 
baltosios meškos.

Tačiau olandai, matydami 
tiek susikuopusių ledų, visai ne
sidžiaugė. Jei ledai neprasi- 
skirstys — kelias atkirstas. 
Sėdėk tada dykoj saloj ir lauk 
baisių šiaurės šalčių ir ilgosios 
žiemos nakties. O laivas? Jį 
gali ledai visai parakan su 
malti. Kas daryti?

Po kelių dienų ledai tary 
tum gražiai sau prasiskirstė. 
Kelias plaukti atlapas.

— Pakelkit laivo vėliavą, — 
paliepė Barencas. Jurininką’’ 
nudžiugo: galės sau plaukt: 
namo, palikę ledų viešpatiją,

Tačiau džiaugsmas buvo ne
ilgas. Netrukus priešais vėl 
susistumė ledai ir vis tirštėjo. 
Plauksi — bus tikrai galas. Ir
Barencas baimingai žiurėjo į | reikalinga 
besikuopuojančius ledus. Juri- paraką, kulkas, šautuvus ir k.- 
ninkai vėl aptilo, nosis paka-Jtus daiktus, 
bino. 
klausimas: kas bus? Paga
liau Barencas įsitikino, kad ke
lias grįžti atkirstas. Tatai pa
matė ir nusiminė jurininkai. 
Kas dabar bus?

Apgalvojęs savo būklę, pasi
taręs su išmintingesniais jurei-

No. 264

go.
guli kaip nebegyvas.

Chicago, III., šeštadienis, LapkHtis-November 7 d., 1936

j International Illustrated News Soundnhoto
PRINCETON, N. J. — Republikonų kandidato Landono specialis traukinys turėjo palaukti 
sėtiną laiką, kol paveiksle parodyti vagonųllaužai buvo nuvalyti nuo bėgių. Vieųas žmogus 
žuvo, 20 liko sužeista, kai ekspresas nušoko įnuo bėgių ir susikūlė. Sudužęs traukinys važiavo 
kelioliką mylių pirm specialio traukinio. į

PU-

Part Two

viais, Barencas nutarė čia žie
ma voti. Štai ką apie tai rašo 
vienas tos ekspedicijos daly
vis:

— Buvo rugpiučio 26 diena. 
Ledų vis gausėjo. Jie vis la 
byn supo laivą ir spaudėsi prie 
jo. Kartais atrodydavo, kad 
jį būtinai sutriuškins lytys. 
Klaiku į visa tai buvo žiūrėti, 
net piaukai šiaušės. Netrukus 
ledai taip suspaudė laivą, kad 
jis išsikėlė ant lendo.

2. Barenco žiemojimas 
N. žemės salyne.

-U Netrukus laįvas4aip ėmė 
braškuti, —4 rašo tos pats eks
pedicijos dalyvis, — kad svei
kas protas reikalavo iškrauti 
iš laivo visa, kas tik bu v o kam

lon keliautojų. Dienos ėjo vis 
trumpyn ir .trumpyn; saulė Čia 
pasirodo, čia vėl nusėda; šaltis 
didėja. Keliautojai irusia apie 
namą, kuriam dievaži kol teks 
gyventi. Jis dar nebaigtas, 
bet taip jau šalta, o čia valkio
jasi meškos. Todėl spalių 12 
dieną visi persigabeno namu
kam Iš karto, kai nebuvo di
delių šalčių,, jis olandams pasi
rodė gana patogus. O kai sie
nas apipustė iš visų pusių snie
gu, tai praūži;j jis buvo ir ne
šaltas. ■

Bet žiemįį.šaltėjo ir Šaltėjo. 
Ėmė staugtrvfetFoš", Švilpti vie
sulai. Namelio sienų rąstai 
poškėjo, lyg šūviai, nuto šalčio.

Diena visai sutemo. Saulė
maistą, bures; dar bliksterėjo ir nepasirodė 

daugiau. Prasidėjo ilga šiau 
rėš naktis. Visa tat keliauto 
jus visai atskyrė nuo viso pa
saulio.

Sėdi sau olandai ant savo 
lentų ir šnekučiuojasi, lik ka
žin kas ner-ner-ner ėmė nereti 
ant stogo.

— Kas gi čia dabar? 
paklausė vienan balsan.

— Tai meškos, .— tarė
rencas.’ — Jonai, kai tu geres- 
Inis šaulys ir drąsus vyras, lįsk 

: pro kaminą ir šauk tą biau*ry-

pasiutusiai šalta. Sienos ir 
grindys taip apšerkšnojo, kad 
stovėjo sniegas ir ledas. Visa 
sušalo ir įšalo ledan. Olandai 
ėmė manyti, kad jiems jau tik
rai teks sušalti savo trobelėj. 
Viduj šaltis, ore dar didesnis 
šaltis ir naktis— dieną naktį 
naktis.

— Nebežinodami, kaip apsi
saugoti nuo šalčio, —h rašo tos 
ekspedicijos dalyvis, 
rinkom visi ' krūvon.

DIDŽIULIS " 61 f 11 IIIFCk’ 
Koncertas VILNILu
Rytoj, Lapkričio-Nov. 8, 1936 

SAKOLŲ SVETAINĖJE
2342 SO. KEDZIĖ AVĖ.. CHICAGO, ILL.

Durys atsidarys 3 v. po pietų. Koncertas prasidės 4 v. po pietų

Specialiai atvyksta iš Shenandoah, Penn. plačiai pagarsėjęs Mai- 
nierių Kvartetas, po D. ZDANIUTĖS vadovyste. Programą pildys 
gabus dainininkai, artistai, solistai, trio, šokikai, chorai ir tt. Abel- 
nai imant koncertas bus labai jvairus, kas tik atsilankys, bus pilnai 
patenkintas.

ŠOKIAMS GRIEŠ M. BATUČIO RHYTHM ACES ORKESTRĄ.
Tikietai perkant išanksto—50c. • Prie durų—65c.

Po to pasistatėm 
Visiems lindo galvosna Į krante r palapinę, kad būt kur 

pasislėpti nuo sniego ir meškų. 
Kai kurie jurininkai nuvyko 
nuo kranto salon bent 2—3 
mylias. Ten aptiko daug 
plautų rąstų ir stirnų bei 
nių pėdų.

Taisant žiemoti palapinės 
vo maža. Joj šiaurės žiemai 
galima visai sušalti. Todėl 
olandai ryžosi pasistatyti ge
resnį bustą. Jiems norėjosi 

i pasistatyti toks bustas, kad vi 
įsiems užtektų vietos. Kadan
gi laive buvo pasidarę jau la 
bai povojinga, — ledai galėjo 
sumalti su visu laivu, tai ju
rininkai nutarė jį palikti li
kimui.

Didėlė laimė buvo olandams 
kad jie rado salos krante taip 

I gausiai rąstų, kad užteko ne tik 
bustui pasistatyti, bet ir visai 
žiemai kurui. Bet iš ku*r ga
lėjo tų rąstų atsirasti? Juk 
saloj dėl šaltumo miškai nebe
gali augti.

iš-
el-

bu-

visi

Ba-

Aš pribėgau, žiUriu — 
• ^dgHe- 

bes acto ėmiau jam trįnt’ šmil 
kinius, kol jis atsigaiveliojo. 
Kai visi atsipeikėjom, kapito
nas davė po taurelę vyno, kad 
pastiprintų mus.

Speigai speigėjo visą gruo
dį ir sausį. Vėtros staugė pra- 
mainui su meškomis. Ir . trobe
lę nuolat puldavo tie šiaurės 
žvėrys, vis norėdami ptksU 
skverbti vidun ir sudraskyti 
keliautojus. Maža to Visa. 
Prasidėjo negalavimai, įsimetė 
škorbuto liga. žmonės ęmė 
silpnėti. Sausio 24 dieną bh- 
vo palaidota sniege pirmoji 
auka — ilgai sirgęs jurininkas

Po pusės sausio ėmė ilges
niam laikui prašvisti. 
28 
ra. 
vo 
ti, 
buto.

Atėjo kovo mėnuo. Pradžioj 
siautėjo pūgos ir vėtros. O 
apie pusę mėnesio ledai tary
tum kiek prasiskyrė. Balan
džio 15 dieną Barencas su 
draugais atlankė ledan įšalusį 
laivą. Jis buvo sveikas. Ge
gužės pradžioj jurininkai Su
kruto prašyti Barenco ruoštis 
kelionėn. Bet Barenencas juos 
stabdė.

Gegužes 20 dieną prasidėjo 
rlioŠa. Su didžiausiu džiaugs
mu olandai griebėsi darbo. Po 
kelių dienų laivės buvo gata
vos. Į jas buvo sukrauta visa, 
khs labiau reikalinga.

■/ ' ■'(Tęsinys 2-am pusi.)

KALĖDINĖS 
EKSKURSIJOS

Sausio 
dieną, buvo ypatingai gied- 

Visi olandai išlindo iš sa- 
trobelės kiek prasimankšty- 
nes visi buvo paimti škor-

KLAIPĖDĄ

— T auksim lig galo gegulės 
— tarė Barencas, — jei tada 
nebus galima išimti iš ledų lai
vo, tai teks darytis pora laivių 
ir mėginti jomis plaukti jura.

ŽINOMA
ŠVEDŲ AMERIKOS

LINIJA
(Per Gothenburga. Švedija)*
Patogi ir greita kelionė 

Pigios Laivakorčių kainos 
..Laivu išplaukimai iš N. Y.

Drottningholm .... Lapkričio 19 
Gripsholm ............... Gruodžio 8

*) Kalėdų Ekskursija j Lietuvą 
Brošiūrėlė apie kelionę ir Kalėdi

nes ekskursijas i Lietuvą, gauna
ma nemokamai, visuose musų auto
rizuotose agentūrose ir švedų Ame
rikos Linijos skyriuose.

ŠWEDISH AMERICAN LINE 
181 North Michigan Avenue.

Chicago, Ilk

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

susi- 
Vienas

• • I1’ *1 'A

pasiūlė užkurti akmens anglius, 
euriuos buvom pasiėmęs iš lai-

^l^ą ųžkujųUp anglius. 
Kai jie įsidegė,’tįąi šušildė mu
sų trobelę.. , šiluma tūtoj visus 
atgaivino. Mums rūpėjo, kad 
ta šiluma ko ilgiau pasiliktų. 
Todėl kietai užkišom kaminą 
ir užsitaisėm duris. Įšilę su
gulėm kiekvienas savo patalan 
ir ilgai jaukiai šnekučiavom. 
Taip besikalbant daugeliui pra
dėjo suktis galvos. O vienas 
musų liguistas vyriokas, pasi- 
juto visai blogai. Kurie dar 
buvo stipresni, tie atsikėlė,, at
kimšo kaminą ir atidarė ' du
ris. Tačiau tas, kuris atidarė 
duris, ėmė ir apalpo ant snie-

UP TO
• fOOO.

JAFtTV
OF VOUR 

INVKTMIM PASKOLOS ant NAMŲ
M*. >> t.

Skolinant Pinigus ant . Pirmų
Morgičių-lengvais išmokėjimais

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

Dėl informacijų kreipkitės į

☆

IIFederalSavings 
idAND LoAN ASSOCIATION 

P Of CHICAGO

2202 WEST CERMAK ROAD
Ben. J. Kazanauskas, Rast

<

Jonas išlindo ir nudėjo. Kai 
* | įsitempė ją paskiri vidun, tai 
.J daugiau kaip savaitei visiems 

užteko mėsos.
Meškos dažnai sulipdavo ant 

stogo kartu su lapėmis. Ir kai 
. |jos imdavo piauti lapes, tai pa 

sikeldavo didžiausias triukšmas. 
Bet labai dažnai tokiais atve
jais išlįsdavo pro kaminą Jo
nas ar Petras ir padarydavo 
nekviestiems svečiams galą 
Kartais tyčia kas nors tykoda
vo kamine meškų. Kai tik jos 

Spėjama, kad jie I pasirodydavo, tuojau ir galas, 
buvo atnešti iš Sibiro pakran Lapes ėmė gaudyti visokiomis 

Pasinaudoję | vilkstėmis ir kitokiais spąstais.
Mat, lapių kailiai labai tiko kai
liniams siūti, pakeisti apsine- 
šiojusius kailinėlius ftaujais, kad 
ir ne taip gražiai pasiutais, bet 
šiltais. Su tokiais kailiniais ir 
šalty galima birdavo išbūt ore 
po kelias valandas. Olandų 
laimei lig gruodžio pradžios ir 
šalčiai buvo menki. Todėl jų 
žiemojimas lig tol nebuvo var
gingas.

Bet kai gruodžio pradžioj 
prasidėjo smarkus šalčiai, tai 
kartu su jais prasidėjo ir didįs 
olandų vargas.

Padidėjus šalčiams, kaminas 
pradėjo J nebėtraukti .įdumų 
Olandai ėmė trokšti pilnoj du
rnų trobelėj. Tada jie visai nu
stojo kutenti, tai vėl pasidarė

čių juros srovės. Pasinaudoję! 
tais rąstais olandai ėmė statyti 
namuką. Planą tam namukui! 
sugalvojo Barencas. Ir tas pla-l 
nas buvo gan prastas: pasista
tyti vieno kambario bustą. Vi
dury kambario buvo įtaisytas 
židinys ugniai kūrenti, ties juo 
išvestas kaminas dūmams išei
ti, o pasieniais įtaisytos lentos 
(narai) žmonėms gulėti. Iš 
prašmatnybių reikia pažymėti 
didis sieninis laikrodis, ir sta
tinė voniai. Tatai buvo paši* 
imta iš laivo. Mat, ekspedicijos 
gydytojas patarė dažnai plau
tis, kad ligos ne taip kibtų.

Niekad ligi tol europiečiams 
nebuvo tekę žiemoti šiaurės 
srity. Todėl sunku buvo ir nu
matyti, kas laukė nublokštų sa

nėbetraukti įdumų

V
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SOUTH SIDE BREW1NG COMPANY

TĖVYNEI ŠVENČIŲ SIUNTINIAI

ZENITH

CHICAGO,'ILL.

ledąi 
plau

c. ir 50c. 
ažių vai- 

GRUPĖ

sunkiai su- 
jurininkas
Apie tai

saloj 
ančių

i feutęnt: 
aitėkunas.

Balansą lengvais 
išmokėjimais

ners 
(jaugiau

gį, daugiausia košę ir dantų 
šepetėliu valo likusius dantis 
tris kartus per dieną.

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

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

2415 West 64th Street
Biznio Telefonas BOULEVARD 7179

© 1936. King Featurcu Syndicate, Ine., Wojld rights reserved.

L. M. NORKUS
Res. HEMLOCK 6240

Preferred bp 
millions 

to mayonnaise

pietavo, pie- 
išvertė iš jo

Krutinus skaudėjimai skreitai 
prašalinami kada užtepsite 
Musteroie nėra VIEN TIK 
mostis. Ji prašalina skaus
mus. Jas vartoja milijonai 
žmonių per 25 metus. Jos 
turi stipruma. Rekomenduo
jamos gydytoju, narsiu ir 
vpiotlninku.

Išbandykite ši RADIO MUSŲ 
KRAUTUVĖJE

cas
kažin ar besitikėjo 
gimtąją žemę.

1597 m. birželio 
olandai paliko laivą, 
gyvių 15 vyrų sėdo į laives ir 
leidosi likimui jūron. Jie plau
kė N. žemės pakrante.

Birželio 20 dieną 
sirgo vienoj laivėj 
Mikalojus Andrie. 
pranešė Barencui.

— Man rodos, —

16th St. ir 49th Ct.
Tel. CICERO 811

namukas? 
keistas daiktas 
rai, vidury
Barenco tik namelis? Taip, Ba
renco. Ir namelis taip gražiai 
išlikęs, tarytum vakar statytas. 
Namely buvo rasta Barenco 
raštai ir užrašai. Iš tų užrą 
šų ir mes atsižinome kaip žie
mota olandų Ledjurio saloj.—P.

PIERSANTI, žymus akordionų 
iripkytojas, ‘ duoda užtikrintas ,pą- 
,mokas pradedantiems ir jau pa- 
žengusieiųs mokiniams.

Turime taipgi akordionų bar- 
genų. •

SUTAUPYSITE DOVANAS 
SIŲSDAMI ANKSTI

• šiais metais daugiau negu kada pįrjpiąų ju- 
sų švenčių siuntinius draugai ir gipjinčs tėvynė
je įvertins. Dabar jus galite susitvarkyti už
sienių siuntinius žemiausiomis kainomis. Dro- 
vers Banko Užsienių Skyrius ųžtįjkrina greitą 
ir patikimą patarnavipią ir išduoda pasirašytą 
raštą, kad pinigai priimti.

Užeikite dabar ir susitvarkykite savo siun
tinius. Kreipkitės į p. ^Stungis prie 22‘langelio.

t KABLEGR AMOS • BANKO PERLAIDOS
• RADIOGRAMOS • UŽSIENIU SIUNTIN

Drovers Nątionae Bank 
Drovers įkusT & Saviwis

. MEMBERS, FEDERAL DEPOSiyiNSURANGE <

savarankiškai prą- 
Taip sakant, ne- 
įvykių- Sakysim 
žmogus duonutę, 
apie uždarbius ir

Tekinas nubėgo Jegoričius į 
ligoninę.

— Dąfyąrjęs, ,sako, kaip ap- 
tjejjęoĮ, — aknrat 8 dan^ų ne

praėjo beveik 300 metų po to 
pirmojo europiečių šiaurėj žie. 
mojimo. 1871 metais jūreivis 
Karlsenas, didis Ledjurio ke 
liautojas, vaikštinėjo kartą po 
salą. Kas gi čia? Iš kur tas

Eina vidun, žiuri— 
pasieniais pa- 

židinys. Ar n s

— žirardai, duok man gert 
— Atsigėrė ir netikėtąi amži
nai užmerkė akis. Vilimo Ba
renco mirtis — skaudus daik
tas. Jis buvo vyriausias mu 
sų vadovas. Juo mes visi pasi- 
tikėjom.

Olandai plaukė tolyn. Nuo 
lat į laives sėmėsi vanduo. Nuo
lat teko pilstyti. Nuolat susi
grūsdavo ledai, tarytum norė
dami pražudyti išvargusius j u 
rininkus. Maistas pasibaigė 
Laimė, kad Kryžiaus 
jiems pasisekė rasti 70 
kiaušinių ir pasistiprinti.

Liepos 19 dieną juroj 
beveik išnyko. Olandai 
kia, žiuri ir akim netiki 
na dvi laivės, prisėstos barzdo
tų žmonių. Nusigando. Bet gi 
žiuri, kad barzdočių esama be 
ginklių. Suplaukia. Butą ru 
sų. Jie davė olandams kiek 
maisto ir patarimų. Bet įdo
miausia buvo olandams rusų 
pranešimas, kad matę Kolų pu
siasaly tokių pat žmonių, kaip 
jie. Olandai tuojau išsiuntė 
žmogų, kuris po kelių dienų 
grįžo su antrojo laivo kapitono 
laišku. Džiaugsmas buvo dide
lis. Visi jau buvo manę, kad 
Barenco jurininkai seniai ilsis 
Ledjurio gelbėse. Tik Baren
cas nebeišvydo savojo krašto.

kyti, sako, tai, ką Dievas da- 
Palukėk, sako, gal tavo lai

mei ir patys iškris.
Ęe galo pųĄijaudinęs išėjo 

Jegoričįuš namo.
— Toks ramus, mano sau, 

buvo gyvenimas su tais dan
timis, o čia, mątai, Lokįe ne- 
iagk,V Ąftlyjcąi-

Ir pradėjo Jegoričius Jauk- 
•ii, kądą iškrįs tie ,iju nęreika- 
lingji, į&tatymąi^s priešingi

Greitai vjenąs pats iškrito. 
O kitą Jeg^įčįus pradėjo pie- 
Jyčią judlbtį,

Buy gloves with whot 
it suves 

reikalo *
kad S“,*?Dtatertne Tooth PmU, 
ufrM t>areldno<lt Mi 

ji rato ir ap«au»o daa 
- to »allU jUtaLPUt 

•luo« .kaliu a« «‘mrk 
-#r > 

‘haraaacai (Jo

LismiNs 
TOOTH PAŠTE

Patariu visiems lietuviams, kad 
dabar pirktumėte sau ANGLIŲ. 
Nelaukit, kol užeis speigai, kai 
pereita žiema. DABAR ir prista

tymas geresnis ir anglys 
PIGESNĖS.

GRANT WORKS 
COAL YARD

Barceno Kelionės po 
LedjurĮ

(Tęsinys nuo 1-mo pusi.)
3. Olandai grįžta. Barencas 

miršta. -
Besėdėdamas trobelėj, Ba- 

rencas gražiai aprašė savo ke
lionę, jos tikslą, vargingą žie
mojimą. Tuos užrašas jis įdė- 
jo šautuvo mąkštią ir padabi
no ant kamino. Dabar Baren- 

“ • '■ * i ■ »•* v« • • « . • ... .»» .
buvo ligos paguldytas h 

pasiekti

Nuo šių metų Jegoričiaųs 
dantų reikalai pasviro. Pradė
jo jum dantys byrėti.

Žinoma, metai po metų bė
ga kaip upėj vanduo. Laikas 
organizmą be pasigailėjimo 
ąrdb. Daiities kaulas dėl pfįę$- 
karinės medžiagos nestipriimo 
nuolat orui veikiant trunyja.

Vienu žodžiu, Jegoričiui, ku
ris musų namuose gyvena, nuo 
šių metų dantys pradėjo tru
pėti ir birti.

Vieną dantį jam, tur būt, 
bekalbant su kuo nors išmušė. 
O kiti visai 
dėjo birti. 
laukdami 
kramtinėja 
arba kalba 
bendrai arti jokių žmonių nė
ra, o dantys kaip pro rėtį by
ra ir gana. Stačiai stebėtis rei
kia. Nespėjo žmogus apsisuk
ti, o šešių dantų jau ir nėr.

Bet baimės Jegoričius dėl 
to jokios neturėjo. Jis nebijo
jo be dantų likti. Jo sveikata 
ligonių kasose apdrausta. Jam 
kiekvieną valandą privalo 
dantis į savo vietą pastatyti.

Taip galvodamas jis ir, gy
veno sau margame pasauly
je. Ir visada šnekėdavo:

— Aš, sako, dėl dantų nie
kuomet nesivaržau. Kad pors 
kas, tegul daužo, per kitą vie
tą arba per uosį aš niekuomet 
pesiduosiu daužomas, o dėl 
danių aŠ ramus, tegul daužo. 
Šiuo atžvilgiu mes, ligonių ka
sų nariai, visada ramus.
- Ir kada, vadinasi, Jegoričius 
neteko šešių dantų, pasiryžo 
jis padaryti sau pagrindinį re
montą. Pasiėmė su savim pa
są ir nuėjo, rodos, į ligonių 
kasos ligoninę-

,Q ligoninėj jąm sako:
— Labai prašome. Įstatyti 

galima. Tik mes turime tokią 
taisyklę, kad išbirę turi būti 
aštuoni dantys. Kas daugiau, 

Etai jūsų jaįmė» o musų nelai-1 
mė. SmųĮkĮų dariau musų li
goninė neimą. Toks jąu įsta
tymas ligonių kasų nariams 
išleistas.

Jegoričius sako ž
— Man šešių trūksta.
— Ne, sakę, tojkiu atveju, 

mielas drauge, negalima. Pa- 
Jukėkife kokius kelelius.

12basų 00 
48basų 42.50

65.50
120 basų 82.50

Visi tie yra ųauji akordionai. 
Turime ir Excėlsiors akordionų, 
kurie' skaitomi pasauly geriausi.

Vartoti IŽįO basų $60.00 ir 
daugiau.
' Šitds kainos susidaro kartu su 
musų išlaidomis.

ŲEp PIE^RSANTĮ 
930 jBlųe Įsląųd Ąve. prie Tayloj 

Monroe 1333.

— Ląbai p-rąšųme, sako 
jam, dabar net labai gąlima. 
Tik dovanok, sako, ar visų 
ąštuųnių iš eilės nėr? Mat. pas 
mus tokia taisyklė, kąd turi 
nęiiuti 8 dantų iš eilės. O jei
gu .^e iš eijęs, tai mes neap- 
siimam — dėl to, kad toks 
dantuojąs pilietis dar gali 
kramtyti.

Jegoričius sako:
—■ ‘Ne. Ne iš eilės.
— Tokiu atveju, sako, ne

galim.
Nieko į tai Jegoričius 

atsakė, tik sugriežė likusiais 
dantimis ir išėjo iš ligoninės.

— Matykite, iriano sau, ko
ki nelaukti dalykai. Toks 
tvarkingas buvo dūšios būvis, 
o dabar, kad nors kas.

Dabar Jegoričius gyvena vi
sai ramiai, valgo minkštą val-

Greitas kaip žaibas

AMERIKOS LABIAUSIAI KOPIJUOTAS RADIO

RooseveltFurnitureCo.Jnc.
M. P. JOVARAUSKAS ir J. P. BERTULIS, Savininkai

2310 Węst Roosjevelt Roa4flHHHMHHH
PhOĄe.SEĘley «7fiO

apsakė Ba
rencas, — kad ir man nebe
daug beliko gyventi. — Ta
čiau jurininkai netikėjo, kad 
Barencui taip maža belikta gy
venti. štai ką rašo aukščiau 
jau minėtas ekspedicijos daly
vis.

— Mes visi nemanėm, kad 
Barencas pavojingą! sirgtų. Jis 
kalbėdavo su mumis, žiūrinėjo 
mano sudarytą kelionės žemė
lapį. Tik kartą besikalbant jis 
tarė:

"AŠ NUMIRIAU
VIENO VEIKSMO KOMEDIJA W

.. KONCERTAS IĘ š(MO 
. ; RengiauYlįwa.iSŽan<ako Teatralę Grir 

SekmadiemTLapkričio-Nov. 8,
CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ

. . v . 3133 South Halsted Street "£į
Pradžia lygiai 5 vai. vakare. Įžanga 85<

Nedaug raši: lietuvių, kurie nemylėtų liaudės dainų, gr 
dinimų ir šokių. Todėl VINCO STANCIKO' TEĄtRĄ^ 
ir rengiasi pasirodyti su vienų iš puikiausių kūriniui

šiame vakare bus suvaidinta juokinga ' kojnedįja ’ ^^Ai 
RIAŲ”, ANDREJEVO visų mėgiamas “JAUNOSIOS 
BALETAS, solo dainų, kvartetų, taipgi akordiorio ir smu' 
numerių. & jį.

Programe dalyvavę talentingiąusieji ^lietuviai ■ artimi 
Zosė Bajorinaite, Jonas Romanas, Jadviga Grįcaite, Ę/ 
Oųa Skeveriutė, Juozas Uktveris, M. Petroševičiųs, AL ______
A. Labanauskas, B. Liudkevičivis, Ą. Čiap^s, Jonas Rukštela, K. 
Ręmarias, Jr. ir Jaunosios Birutės baleto šokikes, vadovaujant 
Andrejevui./. ''ųZ'-.'"’-

Po vaidinimo įr koncerto bus ŠOKIAI \ griežiant AL. 
SCHEMEtT’S RĄDIO ORKESTRĄ!. į '' ' -

Visus širdingai kviečiame atsilankyti j šj. puikų/ vakarelj.
■ . ' < ' " V. .STANGIKO^ TEATRAI^'jČįgUpS.

Hou«ckMplngjMHIIJ J, • Bureau • <>/•'-’'' ■

|| A different, delicious 
flavor! Time-honored in- 
gredients of mayonnaise 
and old-fashioned boiled 
dressing, comŲined in a 
new way. Try it! j

GERKIT ALŲ

Čia Jegoričius jau ir pykle- aš .malkų .pagaliu pyivaĮąu sąu 
jo. -'■■■■■ f* dantis* išsidaužytiV Daužy-
— Tai, ką gi, sako, nejaugi tis, sako, ųereikįą/. Kam dar-

■ . , . , . ....... - , , ' ■■ 1 1 "V '
Jl> K. . j*. /.«<•• i
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yrą yięįiintelįs radio su 
pagavime

Pagauna biją stotį lęi

‘!EMDE SPINNER” stočių 
> metodu.

^gviu piršto pasukimu.
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Barceno Kelionės po 
LedjurĮ

(Tęsinys nuo 1-mo pusi.)
3. Olandai grįžta. Barencas 

miršta.
Besėdėdamas trobelėj, Ba

rencas gražiai aprašė savo ke
lionę, jos tikslą, vargingą žie
mojimą. Tuos užrašas jis įdė
jo šautuvo makštių ir ųa^kabi- 
no ant kamino. Dabar Baren
cas buvo ligęs paguldytas h 
kažin ar besitikėjo pasiekti 
gimtąją žemę.

1597 m. birželio 13 dieną 
olandai paliko laivą. Jų pus
gyviu 15 vyrų sėdo į laives ir 
leidosi likimui juroų. Jie plau
kė N. žemės pakrante.

Birželio 20 dieną sunkiai su
sirgo vienoj laivėj jurininkas 
Mikalojus Andrie. Apie tąi 
pranešė Barencui.

— Man rodęs, — atsakė Ba
rencas, — kad ir man nebe
daug beliko gyventi. — Ta
čiau jurininkai ųetikėjo, kad 
Barencr.'i taip maža belikta gy
venti. štai ką rašo aukščiau 
jau minėtas ekspedicijos daly
vis.

— Mes visi nemunėm, kad 
Barencas pavojingą! sirgtų. Jis 
kalbėdavo su mumis, žiūrinėjo 
mano sudarytą kelionės žemė
lapį. Tik kartą besikalbant jis 
tarė:

— žirardai, duok man gert. 
— Atsigėrė ir netikėtą! amži
nai užmerkė akis. Vilimo Ba
renco mirtis — skaudus daik
tas. Jis buvo vyriausias mu 
sų vadovas. Juo mes visi pasi- 
tikėjom.

Olandai plaukė tolyn. Nuo 
lat į laives sėmėsi vanduo. Nuo
lat teko pilstyti. Nuolat susi
grūsdavo ledai, tarytum norė
dami pražudyti išvargusius j u 
rininkus. Maistas pasibaigė 
Laimė, kad Kryžiaus saloj 
jiems pasisekė rasti 70 ančių 
kiaušinių ir pasistiprinti. ‘ ’ z

Liepos 19 dieną juroj ledąi 
beveik išnyko. Olandai plau 
kia, žiuri ir akim netiki — ei 
na dvi laives, prisėstos barzdo
tų žmonių. Nusigando. Bet gi 
žiuri, kad barzdočių esama be 
ginklių. Suplaukia. Butą ru 
sų. Jie davė olandams kiek 
maisto ir patarimų. Bet įdo
miausia buvo olandams rusų 
pranešimas, kad matę Kolų pu
siasaly tokių pat žmonių, kaip 
jie. Olandai tuojau išsiuntė 
žmogų, kuris po kelių diepų 
grįžo su antrojo laivo kapitono 
laišku. Džiaugsmas buvo dide
lis. Visi jau buvo manę, kad 
Barenco jurininkai seniai ilsis 
Ledjurio gelbėse. Tik Baren
cas nebeisvydo savojo krašto.

«
Praėjo beveik 300 metų po to 

pirmojo europiečių šiaurėj žie* 
mojimo. 1871 metais jūreivis 
Karlsenas, didis Ledjurio ke 
liautojas, vaikštinėjo kartą po 
salą. Kas gi čia? Iš kur tas 
namukas? Eina vidun, žiuri—j 
keistas daiktas: pasieniais pa
rai, vidury — židinys. Ar nė 
Barenco tik namelis? Taip, Ba
renco. Ir namelis taip gražiai 
išlikęs, tarytum vakar statytas. 
Namely buvo rasta Barenco 
raštai ir užrašai. Iš tų ųžrą 
šų ir mes atsižinome kaip žie
mota olandų Ledjurio saloj.—P.

DON’T
NEGLECT
A COLD

- ■ r J
Krutinės skaudėjimai srreitoi 
prašalinami kada užtepsite 
Musterole nėra VIEN TIK 
mostis. Ji prašaliną skaus
mus. Jas vartoja milijonai 
žmonių per 25 metus. Jos 
turi stipruma. Rekomenduo
jamos gydytoju, nursiu ir 
vafaHninkų.

NAUJIENOS;jChicago, g.

Patarimas

pąeląvo, pi e

ADAM BERNADIŠIUS

Oood

toks

ne

ne

© 19J6,'King Fe«ure» Syndicate. Ine., World righti
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M. Žoščenko

SOUTH SIDE BREWING COMPANY
18.00

TĖVYNEI SVENįCm SIUNTINIAI
Greitas kaip žaibas

ZENITH

12 basų
48 basų
80 basų

120 basų

d*B

iną greitą 
pasirašytą Balansą lengvais 

išmokėjimais

A different, delicious 
fiavor! Time-honored in- 
gredients of mayonnaise 
and old-fashioned boiled 
dressing, comĮ)ined in a 
new way. Try itl «

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

2415 West 64th Street
Biznio Telefonas BOULEVARD 7179

L M. NORKUS
Res. HEMLOCK 6240

Treferred by* 
millions 

to mayonnaise

gį, daugiausia košę ir dantų 
šepetėliu valo likusius dantis 
tris kartus per dieną.

TAI YRA TIK VIENAS fŠ DAUGYBES ZENITH 
RADIO PATpBŲLINIMŲ.

Išbandykite šį RADIO MUSŲ 
KRAUTUVĖJE

Nuo šių metų Jegoričiaųs 
dantų reikalai pasviro. Pradė
jo $am dantys byrėti.

Žinoma, metai po metų bė
ga kaip upėj vanduo. Laikas 
organizmą be pasigailėjimo 
ardb. Dąiities kaulas dėl prieš
karinės medžiagos nestiprumo 
nuolat orui veikiant trunyja.

Vienu žodžiu, Jegoričiui, ku
ris musų namuose gyvena, nuo 
šių metų dantys pradėjo tru
pėti ir birti.

Vieną dantį jam, tur būt, 
bekalbant su kuo nors išmušė. 
O kiti visai 
dėjo birti.
laukdami 
kramtinėja 
arba kalba 
bendrui arti jokių žmonių nė
ra, o dantys kaip pro rėtį by
ra ir gana. Stačiai -stebėtis rei
kia. Nespėjo žmogus apsisuk
ti, o šešių dantų jau ir nėr.

Bet baimės Jegoričius dėl 
to jokios neturėjo. Jis nebijo
jo be dantų likti. Jo sveikata 
ligonių kasose apdrausta. Jam 
kiekvieną valandą privalo 
dantis į savo vietą pastatyti.

16th St ir 49th Ct
Tel. CICERO 811

Drovers National Bank//s 
Drovers Trust & Savinos

MEMBERS, FEDERAL DEPOSIT INSURANCE ^PRFORATJON

sų švenčių siuntinius draugai ir gipsinė,s .tėvynę 
je įvertins. Dabar jus galite susitvarkyti Už
sienių siuntinius ženuaųąięųiis kainomis. Dro
vers Banko Užsienių Skyrius ųžtĮjkr’ 
ir patikimą patarnavipią ir iš.duo 
raštą, kad pinigai priimti.

Užeikite dabar ir susitvarkykite savo siun
tinius. Kreipkitės į p. Stungis prie 22 'langelio.

KABLEGRAMOS • BANKO PERLAIDOS
RADIOGRAMOS • UŽSIENIU ŠiŪNTlNlAI

Greitai vįenas pats iškrito 
O kįtą Jego^įčįus pradėjo pie 
tyčią judinti, 
Javo ir pagaliau išvertė iš jo 
įsėdėtos vietos.

Tekinas nubėgo Jegoričius į 
ligoninę.

— Dabartės, ,sako, kaip ap
skurai 8 dantų ne

savarankiškai prą- 
Taip sakant, ne
įvyktų. Sakysim 
žmogus duonutę, 
apie uždarbius įr

SUTAUPYSITE DOVANAS 
SIŲSDAMI ANKSTĮ

r - ■ ' ■ ? ........-C - •; .y. ,

• šiais metais daugiau negu kada piyųiiąų ju 
sų švenčių siuntinius draugai

veno sau margame pasauly
je. Ir visada šnekėdavo: j

— Aš, sako, dėl dantų nie
kuomet nesivaržau- Kad nors 
kas, tegul daužo. Per kitą vie
tą arba per nosį aš niekuomet 
pesiduosiu daužomas, o dėl 
danių aŠ ramus, tegul daužo. 
Šiuo atžvilgiu mes, ligonių ka
sų nariai, visada ramus.
* Ir kada, vadinasi, Jegoričius 
neteko šešių dantų, pasiryžo 
jis padaryti sau pagrindinį re- 
mofttą. Pasiėmė -su savim pa
są ir nuėjo, rodos, į ligonių 
kasos ligoninę.

,0 ligoninėj jąm sako:
— Labai prašome. Įstatyti 

galima. Tik mes turime tokią 
taisyklę, kad išbirę turi būti 
aštuoni dantys. Kas daugiau, 
tai jūsų laimę, o musų nelai
mė. Smulkių darbų musų li
goninė peimą. Toks jąu įstą- 
tymas ligonių kasų nariams 
išleistas.

Jegoričius sako:
— Man šešių trūksta.
— Ne, sakę, tokiu atveju, 

mielas drauge, negalima/ Pa- 
bikškite kokiu? iketelius.

PIERSANTI, žymus akordionų 
thęfcytOjas, "duoda užtikrintas. pa
mokas pradedantiems ir jau pa- 
Žengusienjs mokiniams.

Turime taipgi akordionų bar- 
genų.

kyti, sako, tai, ką Dievas da
vė. Palūkėk, sako, gal tavo lai
mei ir patys iškris.

Ęe galo sųsjjaudinęs išėjo 
Jegoričius namo.

— Toks rainus, mano sau, 
buvo gyvenimas su tais dan
timis, 0 čia, mątai, k,okįe ne-

I.r pradėjo Jegorįčius lauk
ti, k^d^a iškris tte nęreika- 
lųigi, įsiątyųiąiųs /priešingi

rą yiepinteįįs radįo su “EMDE SPINNER” stočių 
pagavimo metodu.

Patariu visiems lietuviams, kad 
dabar pirktumėte sau ANGLIŲ. 
Nelaukit, kol užeis speigai, kai 
pereita žiemą. DABAR ir prista

tymas geresnis ir anglys 
PIGESNĖS.

GRANT WORKS 
COAL YARD

— Ląbąi prąšjęme, sako 
jam, dabar net labai gąlima. 
Tik dęvanok* sako, ar visų 
ąštuęęįų eilės nėr? Mat. pas 
mus tękia taisyklė, kad turi 
uejbųti 8 danių iš eilės. O jei
gu ne iš eilės, tai mes neap- 
siimapi — dėl to, kad 
dantuojąs pilietis dar 
kramtyti.

Jegoričius sako: 
—- ’Ne. Ne iš eilės.
—- Tokiu atveju, sako, 

galim.
Nieko į tai Jegoričius 

atsakė, tik sugriežė likusiais 
dantimis ir išėjo iš ligoninės.

— Matykite, mapo sau, ko
ki nelaukti dalykai. Toks 
tvarkingas buvo dūšios būvis, 
o dabar, kad nors kas.

Dabar Jegoričius gyvena vi
sai ramiai, valgo minkštą vai-

"AS NUMIKI Al
VIENO VEIKSMO KOMEDIJA

. KONCERTAS ĮR ŠOKIA,., ,
Teatralė Giupę ;< 

Sekmad iem7 t’apkričio-Nov. 8,1936 m.
CHIČĄGOS LIETUVIU AUDITOlilJOJ

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

Nedaug raši lietuvių, kurie nemylėtų liaudįes dainų, gražių vai
dinimų ir šokių. Todėl VINCO STANCIKO TEąT.ĘĄ^Ė GRUPĖ 
ir rengiasi pasirodyti su vienų iš puikiausių kurirtiųč;^^

Šiame vakare bus suvaidinta juokinga ko.mecįija •'
RIAŲ”, ANDREJEVO visų mėgiamas ‘‘JĄUNOSĮDŠ ^IRUTĖS’’ 
BALETAS, solo dainų, kvartetų, taipgi akordiono ir srilUikos salo 
numerių. \ "

Programe dalyvaus taleųtįngiąusieji ^lietuviai artistaį butęnįt: 
Zosė Bajorinaitė, Jonas Romanas, Jad^iga Grjcaitė, Bį/ Vaitekūnas, 
Opa Skeveriutė, Juozas Uktveriš, M. Petroševičius, Al. SčhemeĮt, 
A. Labanauskas, B. Liudkevičiųs, A. Čiapas, Jonas RųkŠtela, R. 
Romanas, Jr. ir Jaunosios Birutes baleto šokikės, vadovaujant 
Andrejevui. ' ‘

Po vaidinimo ir koncerto bus ŠQKIAI „griežiant AL. 
SCHEMETT’S RĄDIO orkestrai. 1 ¥•

Visus širdingai kviečiame atsilankyti j šj. puikų vakarėlį.
*< V. STANCIKO TEATRALU f jQKUp^.

Buy gloves with whot 
it suves 

reikalo a
danrlaa. kad ten» daatw 
kolel«. I-i»tertae Tojth 
lidelle tubaa pardduodf “• 
25e Ji valo ir apgauto 

- to muite 
■iuoB ,*«Ute

UmRINS 
TOOTH PAŠTE

65.50 
82.50

Visi tie yra nauji akordionai. 
Turime ir Excėlsiors akordionų, 
kurie' skaitomi pasauly geriausi.

Vartoti X20 basų $60.00 ir 
daugiau.
\ Šitds kabios susidaro kartu su 
musų išlaidomis.

ŲĘP PIĘRSANTJ 
930 plųe Įsland Avė. prie Tayloj 

Monroe 1333.

RUDUO PIEŠIA SAVO PAVEIKSLĄ
- -f j.- iii y iiiuįį -

AMERIKOS LABIAUSIAI KOPIJUOTAS RADIO 
, -"f ’’ J’ " ,/* ” • ■ Į ’11 ?r T . . '■ ' »

RooseveltFurnitureCo.,lnc.
M. P. JOVARAUSKAS ir J. P. BERTULIS, Savininkai 

2310 Węst Roosjevplt

i Jegoričius jau ir pykte- aš malkų pagalių privalau sau 
.. .i dAhw išsidaužyti? Daužy-

Tai, ką gi, sako, nejaugi tis, sako, ųeręikįą.į/Kam (Įąr-
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vadas daro viso

ne tik

tas džiu

pasako jumskaru.naujasStyling

mo

tai, atseit, visa parei

GENERAL MOTOAS VALUE

kurio 
sąry-

buvo žmogus 
kas jam gal- 
šiandien visi

taip baigiasi
Vakarykš-

— tukstančids 
į .kalėjimą; ži-

^lANDIEN, 
nintelį

įpėdinį—Chevrolet 
visiškai 
nes

pažinti ir žihpti.
Jagoda

gumas ir apsauga, 
kainos karų atsakąs savo, tijkslui 
ginusiai džiuginantis savo

Apsilankykite * pas savu artimiausi Chevrolet 
dylerį. Pamatykit ir pavažiuokit pilnai įreng
ta—visiškai nauju 
jūsų pačią geras nusisprendimas, kad tas 1937 

Chevrolet yra ■ naujų motorinių karų įžymi 
vertybė! 

t . * . ’ ,F * ' ■
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CHEVROLET MOTbR COMPANY, DETROIT, MICH.

TIKRAS FISHEI 
BODY NO DRAF 

VENTILATION
. ' • i’. j i .j' ■ ••■y-

Pašalina oro traukimą, du- 
mus, windshield 9ptm|W 
mą—sudarydamas sveikatos 
sąlygas, patogumą, apsaugą.

NAUJAS AUKŠTOS KOMPRESIJOS 
VALVE-IN-INŽINAS

Daug daugiau jėgos, daug daugiau įkvėpimo 
ir taupumo tos klasės kainose

Gyvenimas “Vadų 
Kraštuose

Šimtus, jei ne tūkstančius 
tokių pavyzdžių galėtume pri
rinkti. štai tik prisiminkim 
SSSR, paskutinių mėnesių įvy
kius! Zinovjevo, Smirnovo, 
Kamenevo ir kitų likimą, kas 
daug ką sako. O štai šių dienų 
Karlo Radeko likimas.

VISOS ŠIOS SAVYBĖS 
CHEVROLET ŽEMOSE 

KAINOSE 
♦Knee-Actioų it N e drebinto t it Vai 
ravimas tiktai Mastei t)ę. Imą 
aeliuose. Genėtai Motors Išfirpokejimo 
Planas—mėnesiniais išmokėjimais pa- 
gal savo ifgafa ' . .

FOR ECONOMICAL TRANSPORTATION
SUPER-SAFE 

NEDREBIN ANTIS 
VAIRAVIMAS*

(Be extra ižlaidy) 
Vairavimas toks teisingas 
ir nedrebinantis kad važia- 
mas veik 
įsitempimo.

NAUJAS ALL-SILENT, 
ALL-STEEL BODIES 

(Su UNISTEEL Viršaus konstrukcija) 
Platesnis, talpesnis, daug puošnesnis, o kas svarbiau 

plieno kūno, tylos ir apsaugos kombinacijoje.

NAUJA DIAMOND CRQWN 
SPEEDLINE STYLING

Padaro šį naują 1937 Chevrolet gražiausių 
ir išskiriamu iŠ visų žemos kainos karų.

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

• Darome dnt užsakymo pirmos rųŠies vyrų drabužius 
Turime dideli pasirinkimą importuotų ir naminių me
džiagų. Taipgi turime mažą pasirinkimą padirbtų over- 
kautių.

Valandos: 8:30 A.M.—5:30 P. M. ir pagal susitarimų.
27 East Monroe Street 

Telefonas CENTRAL 4615

Jei tasai 
krašto gyventojų vardu ir vi 
sų gerui ir labui, tai supran 
tama, kad jis visai nėra kriti 
kuotinas.

Tai, rodos, visai natūralu, 
kad dėl vyriausybės vieno ar 
kito parėdymo kartais žmonės 
viešai pasisako kritiškai, pa
abejoja dėl tų parėdymų tiks
lingumo, o kartais ir dėl jų 
teisėtumo? Ir, rodos, visiems 
taip turi būti aišku, kad ne vi
si žmonės vienodai vyriausy
bės visus žingsnius užgiria, 
kiti juos labai smerkia. Bet da
bar Europoje kaip kur įsiga
lėjo tokie papročiai, kad visa 
ką tik vyriausybė darytų turi 
būti giriama, kad tai visų gy
ventojų, visos tautos labui ir 
jos gerui daroma.z 6 kaip kur 
ta vyriausybė visa daro tik sa
vo vado nurodymu! arba prita
rimu
na iš vado malonės, o jei taip, 
tai tasai vadas turi būti kiek
viename žingsnyje garbina
mas.

Vestuvėms, šokiams, parems, Bunco ir įvairiems 
vakarėliams.- Privažiuoti galima Westem Avė., Da- 
inen AVe., Halsted St. iki 18-tos ir Blue Island Avė. 
prie Leavitt Street.

WEST SIDE HOTEL - 
WALTER NEFFAS, Savininkas.

2435 So. Leavitt Street
• Telefonas CANAL 9585

gavo. štai K. Radekas savo 
Įnikti spaudoje Tautų Sąjungą 
kitaip nevadino, kaip lizdu ban
ditu, o dabar kaip jis, tą pačią 
Tautų Sąjungą pagiria ir įro
dinėjo jos reikalingumą! Bet 
K. Radekas pirmas trockistų 
bylai prasidėjus sušuko, mirtis 
f , . ■*. • .

išdavikams, mirtis dviveid- 
žiaips. Dabar pats sumtas. Ir 
Už ką!? Gi vien dėlto, kad pa
aiškėjo, jog K. Radekas žino
jo, jog esama trockistų judė- 
jiino!, žinojo, kad jie kažką 
tai daro, veikia, žinojo ir ne
išdavė, todėl K. Radekas kaltas. 
Betgi ir Jagoda iš vises tos is
torijos išeina kaip ir nukentė
jusiu, nes jam pavestą dabar 
paštai tvarkyti, jis jau nebe 
vidaus reikalų liaudies komisa
ras, tai yra nebe vyriausios 
SSSR, policijos šefas.

(Tęsinys 4-am pusi.)

ir nebuvo pasaulyje 
vyriausybės, kuri to 
visiems gyventojams

Yra ir buvo daug to-

Ir dėl šito noro nors kartą 
kitaip, suprasti reikalą, kitaip, 
negu vadas mano, tikriausiai 
dabar kaip kur žmonės galvų 
netenka.

Vyras buvo garsus savo 
straipsniais SSSR, oficiozinėje

PAGERINTAS SLYSTANTIS 
KNEE-ACTION VAŽIAVIMAS 

(Be extra ifilaldų)
Daugiau kaip dviejų milijonų Khee-Action 

vartotojų įrodyta, kad tai pasauly 
saugiausias švelniausias važiavimas.

Šitas asmuo niekuomet negali 
atspėti vado busiamaš mintiš, 
kitaip tarus, jo politikos gene* 
ralinę liniją. O jei tik koja į 
koją su vadu nežengiama, tai 
tokio asmens kuriam tenka va
dovauti, arba prišakyje stovė
ti organizacijos laukia visuo
met liūdnas likimas. štai jis 
iškyla kaip meteoras aukštai ir 
plačiai padangę nušviečia ir 
kartais viena akimirka labai 
žemai puola, arba tiesiog gy
vybę praranda.

Ir vargas tiems, kurie atsi
stoja priešakyje kurios nors 
įstaigos ir kokios organizacijos, 
kuri turi veikti žmonių valią.

medžiagoj 
. . . taipgi tiksliausias saugumas, tiksliausiai įro
dyta, tiksliausiai patikiamas.

Gyvename mes navatną, sa
votiškai keistą laiką. Jis pil
nas visokių netikėtinumų ir 
prieštaravimų. Tų visų įvykių 
eigoje veltui ieškotum 
nors nuosakumo, arba

APSAUGOS PLATE 
STIKLAS VISUR 

(Be extra išlaidu) 
Geriausios kokybės, aiškiausio regėjimo apsaugos 

plate stiklas, kaipo standardo įrengimo dalis.

dėlko, kad Europoje 
mes ne tik, kad pra- 
žmoniškumo pajauti- 
ir dėl to, kad atšipo 

visuomeninis jausmas,, sveti
mos minties pagarba ir išdyko 
pernelyk didelis baimingumas 
dėl kitų viešai reiškiamų min
čių, jei tik tos mintys nesu
tampa su oficialiuoju vyriausy
bės kursu, jei jos yra origina
lesnės ir gilesnės už tariamųjų 
tautų vadų mintis, Atprato- 
me kitų būti kritikuojami. Ir 
pradedame atprasti kitus ver
tinti.

Kas atsitiko su garsiais komisarais, kurie 
nusidėjo Stalinui.

Nėra 
tokios 
krašto 
įtiktų, 
kių žmonių, kurie savo net de
mokratiškiausiuose kraštuose 
ir geriausiu keliu sudarytas vy
riausybes vis dėlto papeikia, 
pakritikuoja ir kartais net vi
sai aštriai. Pagaliau visur dėl 
vyriausybių sudarymo ėjo, ei
na ir eis dideli kova, didelės 
varžytinės. Kiekviena vyriau
sybė tai nėra viso krašto gy
ventojų absoliutus padaras. Tai 
jau savaime turi būti nepaten
kinančiu'. O be to, kiekviena 
vyriausybė yra priversta dides
niais ar mažesniais atsitiki
mais pavartoti prievartą, štai, 
kad ir mokesčių mokėjimas, juk 
nebe prievartos atliekamas ir 
daug daug kas jų mokėti tik
rai nenorėtų. Be mokesčių 
yra visa eilė kitų valstybinių 
prievolių, kurios tik prievartos 
keliu atliekama, žinoma, prie
varta nelygi prievartai, ji kul
tūringose, civilizuotose karš
tuose atliekama tik paraginimo 
keliu.

Net tų stambių įvykių 
dalyviai, bet jų kūrėjai kar 
tais taip netikėtai išeina R 
mados, kad tikrai netikėtai vi
si būva nustelbti.

žiūrėk vakar 
garbingas, daug 
vą lenkė, o jau 
jį pamiršo.

Gerai, jei dar 
bet būva liūdniau 
čių buvusių garbingų žmonių, 
kartais pilna to žodžio prasme 
galvos lekia nuo pečių. Vakar 
buvo žmogus, o šiandien jau 
jo nebėra. Ir tai tankiausia 
pareina nuo to, kad tas žmo
gus panorėjo savistoviau pa
reikšti savo mintis, arba tik 
abejoti dėl kurio nors visuo
meninio reikalo svarbumo , ir 
dėl šito neva išsišokimo laukia 
jo tasai liūdnas likimas.

0 tai 
kaip kur 
radome

Tai naujausias iš visų žemos kainos karų 
sais atžvilgiais naujas, sudaryme

IŠTOBULINTI HYDRAULIC 
STABDŽIAI

(Su Double-Artlculated Brake Shoe Linkage) 
Visų pripažinti saugiausiais, švelniausiais, 

patikimiausiais stabdžiais.

,• Chevrolet išleidžia skaistų vie- 
piliiai įrengtą žemos kainos karo 

1937, pilnai įrengtą— 
naują karą. J Jus norėsite pamatyti, 

jis atidengia net didesnę viršenybę už savo 
v ’ .

eiles 1936 metų gražiausi karą,* kas yra visuo
met pastebiama Chevrolet prekyboje.

Gi 1937 Chevrolet yra visai naujas-» • < 
jo naujas nepalyginamojo grožio Diamond 
CrOwn Speeding
All-Silent, All-Steel Body nepalyginamas pato- 

dabar . pirmas iš visų žemos 
it dau- 

nauja didžiai ’ padi-

spauoje. šitas Galicijos žydė* 
lis su Visomis ’ kdpttftjbąndiš^ 
ypatybėmis mokėjo ir :• sugebė
jo rašyti taip, kaip jo Vadai 
norėjo 
gražiai, įšširėikšfį ir kartu iš 
buto padaryti nebūtą. it tai 
kas vakar buvo peikta, ŠiafU 
dien į padengės kelti. Juk tai 
jis savo laiku, kaip ir Jagoda 
ir kiti, labai sukosi Apie Troc* 
kį, nes manė jį vadu busiant. 
Bet laiku susigriebė, ir parašė 
didžiulę savo aštrią išpažintį. 
O Jagoda kitu budu savo nuo
dėmes išpirko. Mat, šitas Vy* 
ras nėra tiek gabus, kad ga
lėtų gilesnes mintis raštu reik* 
Šti. Jis tą savo išpirkimą at
liko darbais:

' . • Į

žmonių suvarė 
noma, trockistų, kas gi gęriati 
juos galėjo 
kaip ne pats Jagoda 
Juk su jais daugiau kaip drau

dinta jėga ir po padidėjančios Aukštos Kompre 
sijos Valv<Įin Heat-Irtžino. ’ Beto,

ginantis karas yra užtikrintas , visa kuo. Jis 
, v *

turi visas extra savybes, kas padaro Chevrolet 

patikimesniu ir pilnesniu už bile kokį iš tos 
kainos karą.

Naujai Įrengtas--Visiškai Naujas Karas
ŠIANDIEN ANT PARODOS

B
i L

■; - 1
|1
E į



NAUJIENOS, Chicago, UI Šeštadienis, lapkr. 7, 1936

GYVENIMAS “VADŲ’’ KRAŠTUOSE

(Tęsinys nuo 3-čio pusi.)
Bet jei tik butų kitokio gy

venimo apystovos ar butų te
kę šitam neabejotinai gabiam 
žurnalistui šitaip veidmainiau
ti, save ir kitus apgaudinėti!

Jei butų kita politinė sant
varka, iš viso nebūtų kilusi ši
ta trockistų byla. Taip pat 
nebūtų reikėję Jagodai, tam 
mažučiam provincijos farma
ceutui, tiek žmonių suvaryti j 
kalėjimą!

Mažutis tas farmaceutas 
dirbtų savo darbą ir butų eili
nių komunistų partijos narių, 
gal geru agitatorium ir tiek. 
Dabar tas vyras aukštai paki-| 
lęs ir pakilęs ne dėl savo inte
lektualių gabumų, savo pasila- 
vinimo, bet tik todėl kad jis 
mokėjo ir moka atspėti ką jo 
vadas mano.

žinoma, tai sunki mįslė ir 
ne visiems įspėjama, ką vadas 
mano. Save gerbiąs žmogus 
šitokia mistika neužsiiminės,

jis stengsis savistoviai vertin
ti vienus ar kitus politninius 
įvykius. Jis bendraus su ki
tais, kad kritikos keliu sutip- 
rinti savo įsitikinimus, kad su
radus tiesesnį kelią.

Panašių reiškinių jei ne iš 
esmės, tai iš formos galime ne
maža aptikti vokiečių ir italų 
gyvenime. Ir čia daug kas 
nukentėjo ir nukenčia vien tik 
dėlto, kad išdrįso visai tylo
mis, net dėl savęs kaip į ką 
kritiškai pažvelgti. Ir čia vi
suose kampuose, visur ir vi
siems šaukte šaukiama, kalte 
kalama, kad visa kas tik vado 
daroma, tai daroma žmonių ge
rui, viso krašto labui, visos tau
tos garbei. Jei kas drįsta dėl 
šito paabejoti, jo laukia kalė
jimas.

Tai daug netenka stebėtis, 
kad kartais šitie vadai turi ne
gabius, bet labai jiems klus
nius padėjėjus, jų valios vyk- 
dintoj us.

— Betkas.

Jungtinėse Valstijose už at- 
jplėšimą svetimo laiško žmogus 
yra baudžiamas. Kaip jaustųsi 
musų pačių Amerikoj gyveną* 
neva “patriotai”, jei jų laiškai 
butų atplėšiami? Kaip jaustų-i 
si Lietuvos žmonės, jeigu jų at
siunčiamus laiškus pas mus ati
darinėtų? Patys “patriotai” 
-veikiausia imtų protestuoti. ‘

Taigi ar galima tylėti, kada 
Lietuvos tautininkų valdžia 
-sauvališkai briaujasi į žmogaus 
(privačius reikalus? Tą patį ga
lima pasakyti ir apie laikraš
čius. Esu įsitikinęs, kad dau- 
jguma' Lietuvos gyventojų labai 
(įdomauja Amerikos lietuvių 
.spauda, nes Amerikos spauda1 
(praneša apie viską. Demokrati
nėj šaly leidiniams nereikia bi
joti jokių cenzorių. Nereikia nė 
uždaryta burna kalbėti. Kalba 
atvirai ir pasako ką mano A- 
merikoj net tie patys “patrio
tai”, kurie nepripažįsta laisvės' 
savo broliams Lietuvoj.

Taip, Lietuva iškovojo ne
priklausomybę, bet Lietuva at
sidūrė vergijoj. Lietuva: kada 
tavo padangėj suplasnos sąžinės 
laisve? —R. šniukas. f

nagrinėjama lapkričio 11 dieną. 
Ir kadangi Straukas negalėjo 
užsidėti $100 bondsą, tai iki 
teismo jis tapo padėtas kalėji
me. O dar nežinia kokį spren
dimą teismas išneš. ‘

■ "1 'M................. . .. 1 *........IĮ' R——WW "'■» ■ *<*

L. Y. S.
Courier ,

AKORDIONAI
IR

RADIOS

Prugress
KRAUTUVĖJE

METINIS BALIUS
— Rengia —

Ciceros Lietuvių Namų Sav. Politikos Kliubas
šeštadienį, Lapkričio 7 d. 1936 m.

LIUOSYBĖS SVETAINĖJE
14 Street ir 49th Court, Cicero, III.

Daug Laimėjimų su jžangos tikietu. Pirma dovana — $15.00 vertės.
ORKESTRĄ RHYTHM ACES

ŠOKIAI PRASIDĖS 7:30 Vai. Vakaro. ĮŽANGA 35c.
KVIEČIA VISUS KOMITETAS.

STEPONAVIČIŲ RAMO PROGRAMAS
STOTIS W. S. B. C. (1210 KILOCYCLES)

. A KIEKVIENA
antradieni ir trečiadienį
____ ______ 9:30 vai. vak.

NAUJAS PROGRAMAS
•SSIS. W. E* D* C* <1210 KILOCYCLES)
KIEKVIENA sekmadienį

8: 30 vai. ryte.
Kalbančios žinios ■— Mėgiami Lietuvių Daininkai 
______ Gražios Dainos ir Muzika.

• AMERICAN 
BRAND

Straight Bourbon Degtinė 90 Proof
20 Mėnesių Seną

OLD FORT DEARBORN 
Wine & Liųuor Co., Ine.

4270 Archer Avė. TeL Lafayette 2114

••1-111111111111.............. m........... ........ ..—..■■—.į i ,» ,, , ................... ..........................■yįl .

DULUTH, Minu. — Prasideda medžiojimo sezonas. Dau-1 
l 

giausia yra medžiojami žvėriukai, kurių kailiai brangiai parsi
duoda.

Strauko bėdos nepa 
sibaigia

KĄ ŽMONES MANO
Mums reikia laisvės, 
o jiems ar nereikia?

Kas iš musų nesidžiaugė Lie
tuvos nepriklausomybe? Džiau
gėsi Lietuvos gyventojai, džiau
gėsi jos išeivija. Visų viltis bu
vo matyti daugiau laisvės Lie
tuvoj, kad kiekvienas pilietis 
galėtų išreikšti savo nuomonę 
šalies tvarkymo klausimais, 
skaityti visokių pažiūrų leidžia
mus laikraščius, plačiosios vi
suomenes iniciatyva tverti įvai
rias kultūrines organizacijas. 
Manyta: teęul kritika ir savi
tarpiu lavimmusi Lietuva susi-i 
randa teisingesnį kėlią į ry-to-

Dabar
VMIS WHSSKKY (S 

W MONTHS

OLD

BRAND

„ SIRAKHT *
§ BOURBON VfHISKHŠ

kainos
PAKKUMO

KINE TV

DISTILLED BV 

.The American Distiluno Co 
PCKIN. ILLINOIS

BRAND
Straight Boųrbon Degtinė * 90 Proof

KSTABLISHED 1892

-.. ...... ... -OFISAS loio South State Street

PEČIAI
VĖLIAUSI 1936

MODELIAI į
Krosniai—Furnisai 

Gasiniai Pečiai
STALO VIRŠUS —
3 populiarės spalvos

s $23®®
NORCO BEAUTY 

PEČIUS
Turi visus ekonomijos ir 
patogumo pagerinimus

PATAISYMO DALYS
Pritaikomi bite kokiam 
TurnaSui ar boileriui.

PIRK DALIS IR PASIDA
RYK DARBĄ IPATS. ©ĮDĖ
LIS STARAS (VISOSE

KRAUTUVĖSE. '

NORTHWESTERN
Stove Repair £o.; 

j 662 *W. Roosevelt Rd.
312 W. 63®d St. k .

2323 Milwaukee Avė.
8816 Š. Commercial Avė.

CHICAGO
. . • J 4

Monroe 6600 - ’

Smurtininkai 
džiaugsmą ir Viltį. Ir 
mes, išeivija, . vėl 
Lietuvos laisvę. Jungtinėse Val
stijose veikia šiuo tikslų Ame
rikos Lietuvių Kongresas.

■ 5

Kai kurie pasivadinę “patrio
tais” Amerikos: Lietuvių Kon-. 
gresui daro kaltinimus, buk jo j 
šalininkai neprisidėję įprie Lie-' 
tuvos nepriklausomybės kūrimo i 
ir nieku nerėmę Lietuvos sun-i 
klausiose jos dienose.

Kaltinimai neteisingi, Mesi 
visi, kurie apleidome Lietuvą, 
palikome ten gimines, tėvus, 
brolius, seseris. Su jais susira
šinėjom, juos neužmiršom, ,pa- 
dėjom jiems sunkioj kovos ya-i 
landoj už Lietuvos gerovę 
jos nepriklausomybę. Tai yra 
nenuginčijami faktai. j

♦

Bet štai Lietuva atsidūrė; 
cenzorių -rankose. Mažiausias 
laisvės spindulėlis yra slopina
mas. Paprasto laiškelio, men
kiausios žinelės nebegalima nu
siųsti į Lietuvą be žvalgybos 
peržiūrėjimo. O juk daug yra 
dalykų^ kurių pašaliniai akiai 
nėra reikalo matyti. Tai kkipgi 
žmogus jauties žinodamas, kad 
dažnai nešvaraus cenįorio pirš-i 
tai knisis tavo laiškuose?-

Strauko rezidencija, dėl kurios- 
jis turi daug vargo. Dabar 
jau tos išsikišusios lentos; 
yra sulygintos., .

Lietuvis Stasys Straukas pra
dėjo statyti namą iš senų ta-; 
yorinių vagonų materiolo adre
su 9917 :So. Union avenue. Ta
čiau restnikcija šioj apieljnkėj 
reikalauja, kad butų statomi ne, 
pigesni kaip $9,000 namai. ži-| 
uoma, Strauko rezidencija toli Į 
gražu4 negalėjo pasiekti re-j 
strikcijos reikalavimų.

Taigi valdžia uždraudė jam] 
baigti namą. Teismai uždraudė.; 
Policija buvo paskirta daboji/, 
ikad jis nevarytų darbą Uoliau. 
Ir tai negelbėjo. Povai, patyliai; 
Straukas triusėsi ir kūne 
ją savo sėdybą.

Tačiau jo bėdos nepasibaigė, 
ir juo toliau, tuo daugiau sun
kenybių jis sutinka. Pirmą kar- 
tą teismas nubaudė jį užkimo-( 
keti $1. Spalio mėnesį sulig tuo 
patim kaltinimu jis tapo nu-, 
baustas $100. Pagalios policija į 
ir vėl jį areštavo. Jo byla ibUS* ». / " ........  ' " 1" .. • ■ .

Many of our members found 
their week-end very exciting. 
Especially those who have 
traveled to Detroit, Mich........
Indeed, we did have an exceed- 
ingly grand time in the auto- 
mobile-city.... Here are the 
lucky-ones: Vytautas Beliajus, 
Wenetta Grybas, Hęlen Pečiu
kaitis, Birutė •Kremianisf Ve- 
nus Tumosa, StelĮa Staškus, 
Mildred Jakubka, Julia Rakš
tis, Felix Tarnas, Joseph Sim- 
bal and Albin Ažukas.... Visit- 
ing the Ford Plants, attending 
a Hąlloween dance at the 
ibeautjiful Graystone Bąllroom, 
attending Mass at the Shrine 
of the Little Flower, visiting 
Canada and feasting at the 
various homes who have treat- 
ed us royally — those were 
,some of the things that have 
taken place.... We thank Dai
lės Choras for this excellent 
reception and particularly the 
following members of their 
choir, Mr. Vytaut Dermeitis, 
George Raško, Gene Pilka, 
Tohy Adamaitis and all the 
others..... In Detroit too, our 
groitfp was received with great 
enthusiasm and our dances 
were considered the finest ever 
seen in the history of the De
troit Lithuaman Colony.

This Sunday afternoon our 
groųp is going to Rockford, 
HL... Bė prepared.... Incident-
ally, this Sunday there will be 
a meeting at 5657 S. Halsted 
St. ’ 7 :30> P.M. Discussions 
about the impendint Thanks- 
giving dinner to be held soon 
for members only, will take 
place. Plans .are to have as s 
part of our menu a stuffeč 
“paršiukas”, eranberries and 
other Thanksgiving delicacies 
Music and a program will b< 
furnished as a part of the eve- 
nings merriment.

Lašt week Venusiųk had i 
little surprise palty in hei 
honor at the home of Ernesl 
Dldbisky. Severai of the inti 
mate friendš were present, th< 
occassion vvas — her birth 
,day. <Good luck to the^ health 
iest Lithuanian maiden. That’: 
all for today.

XYZ.

Skelbimai Naujienose 
.duoda naudų dėlto, 
kad pačius Naujienos

i
i
i
i

•
 GERIAUSIA 
DOVANA

Parduodama Že
miausiom Kainom 

Mieste

12

80

PO 'Balsų Akordionai
$19.75

Balsų Akordionai
$47.50

Balsų Akordionai po
$67.50

120 Balsų Akordionai po

po

' $79.75
Pilnas Kursas 

LEKCIJŲ DYKAI
Lengvus Išmokėjimai

PASIRINKIMAS 
METŲ RADIOS1937

PHILCO
ZENITH

GRUN0W 
RCA. VICTOR 

ir kitų
Nuo $12.00 iki $150.00 

Specialiai nužemintos kainos 
, Ridelė nuolaida už senus 

RADIOS
Lengvus Išmokėjimai

3222-26 S. Halsted St 
•TeL Victory 4226 

CHICAGO, ILL.

Garsinkitės “N-nose”

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

Chieagoje ..... ,.... ..........
KMair ^UV. Valstijose ir 
Kanadoje ................ .....

■ •«. ■ » I

$8,00

.. $5.00
ŠITĄ KUPONĄ ŠIANDIEN

1739 $9. Hal&tėd St.,
| .Ghicago, INi&flis.

Aš čia prisiunčia $...........
visiems metams. Pradėkit siuntinėti

. *
• •'*•/» V!* 7 * • •. " •**.■*. *.4b*lw •, ** fc •. • **. * •4*'*l*> ••••••••••♦•>•••• *»•••••

| Varaus -------- ---------v._„........
. / ’ . r'," ? ,; '* •

■ 4tfrew --------- ----------- --------

už Naujienų prenumeratą
l nuo....... .......................

...... ..... dienos Šiuo adresu:
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Darius-Girėnas Posl
271

Darius-Girėnas Post 271 of 
the American Legion rengia 
linksmą šokių vakarą paminė
jimui karo paliaubos. Parengi
mas įvyks sekmadieny, lapkri
čio 8 dieną, 6:30 valandą va
kare Hollywood Inn svetainė
je, 2417 West 43rd Street.

Programas bus įvairus. Su
sidės iš kalbų, lietuviškų ir 
amerikoniškų dainų ir gražios 
muzikos. Darius-Girėnas Bugle 
Corps paroduos gatvėmis ir iš
pildys dalį muzikalio progra- 
mo. Taipjau bus daug įvairių 
juokdarių ir komikų, kurie at
silankiusius gardžiai prajuo
kins. Be to, atsilankiusieji tu
rės progą laimėti puikų radio, 
kurį dovanojo Peoples Furni- 
ture Kompanija. Tai tikrai 
šauni dovana, kuri teks gilin
ki turinčiam tik už 25 centus 
bilietą nupirkus.

Nepamirškite šio linksmo 
vakaro. Lietuviai legionieriai 
rengiasi jus kuo iškilmingiau
siai priimti ir kiekvieną pa
tenkinti. Komandierius Dr. V. 
S. Nares kviečia kiekvieną ve
teraną atsilankyti ir įstoti į 
Darius-Girėnas postą.

Postas per paskutinius du 
metus išaugo skaitlingas na
riais. Uoliai darbuojantis bu
vusiam per du metus koman- 
dieriui B. R. Pietkievvicz, bu
vo nuveikta daug kilnau's dar
bo ir svarbių dalykų.

— Frank Krasauskis.

Iš politikos lauko

Laimėjome, dėlto ir 
džiaugiamės

Pirmas lietuvis advokatas 
likęs miesto teisėjam John T. 
Zuris pradės savo pareigas ei
ti gruodžio pirmą pirmadienį 
didžiuliame Chicagos mieste. 

Tai pradžia lietuvių istorijos 
politikoj. Teisėjas John T. Zu
ris laimėjo ir mes jį sveikina
me ii’ džiaugiamės.

Šiąja proga nuo savęs aš 
kaipo “Boosterių” Klubo sek
retorė, kuriai prisiėjo daug su
sidurti su laikraščiais, dėkoju 
musų lietuviškiems laikraš
čiams už padėjimą vesti publi
kacijos darbo ir talpinimą 
įvairių musų “Boosterių” pra
nešimų ir korespondencijų.

Nuoširdžiai dėkoju “Nau
jienoms” už ko-operaciją ir pa
švęstą vietą Jūsų laikraštyj, 
žinau, kad nesigailite tai darę, 
nes p. Zurio laimėjimas, duo
da garbės visiems jo tautie
čiams.

Felice Nausėda,
Sekretorė

TEISĖJO JOlfN T. ZURIS
BOOSTEBIŲ KLUBO.

Northwestern Stove 
Repair Co., parduoda 

pečius

TARP MUSU 
BIZNIERIŲ

Naujas biznis
Gumauskas ir C. SuTom- 
rengia iškilmingą atidary- 
alinės vardu Lucky Ta-

skis 
mą 
vern ir adresų 6553 So. Kedzie 
avenue. žadą vaišinti svečius 
visas tris dienas skaniais už
kandžiais!, gėrimais dr muzi
ka.

Anton Kazakauskas 
apleido Biridgeportą
Išbuvęs apie 16 metų Bridge- 

porte biznierius A. Anton Ka
zakauskas, kuris užlaikė val
gomų daiktų krautuvę antra
šu 711 W. 34th St., apleido tą 
vietą ir atidarė naują, taipgi 
valgomų daiktų krautuvę ant
rašu 4535 §Q. Wallace St. Lin
kėtina jam gero pasisekimo 
naujoje vietoje.

VBA.

Red Cross Batai Mote
rims ir Merginoms

— Ponas 
praneša, kad

BRIDGEPORT.
Harry Paticha 
jo batų krautuvė tik ką ap- 
laikė didelį siuntinį naujų Red 
Cross batų moterims ir mer
ginoms naujausios mados ir 
su vadinamu Arch Support, 
kuris žymiai stiprina koją.

Boston Shoe krautuvė ran
dasi antrašu 3435 So. Halsted 
St. Vyrams užlaiko Florsheim 
batus, kurių kurpaliai labai 
tinka lietuviškai kojai.

— VBA.

Šiandien įvyks įRachu- 
nų parė

BRIDGEPORT. — šį vaka
rą pp. Juozas ir Prudencija 
Rachunai, savininkai Audito
rium Tavern, 3137 So. Halsted 
St., turės šaunią parę pamy
lėti savo draugus, pažįstamus 
ir kostumierius. Bus geri mu
zikantai, skanus užkandžiai ir 
tt. Kadangi abudu Rachupai 
yra labai draugiško budo žmo
nės, tai galima tikėtis, kad jie 
turės didelį būrį svečių savo 
šeštadienio. parėję.

— VĘA.

R A 010
Rytoj, nedėldieny, litą va

landą priešpiet ųžsjstatę sayo 
radio ant stoties W.G.iĘ.S., 
1360 kilocycles, galėsite sma
giai ir įdomiai valandėlę prą- 
lėisti klausydami geresnės rų- 
šies lietuviško radio programą, 
kurių leidiipu rūpinasi Pro- 
gress Rakandų Kompanijos 
krautuvė, 3224 South Halsted 
Street, šios įstaigos leidžiami 
programai pasižymi geru pri- 
rengimu ir turtingu turiniu. 
Taip ir rytoj dalyvaus žymus 
dainininkai, muzikai ir kalbė
tojai, kurie visi pateiks daug

LOS ANGELES, Cal, — žiemai besiartinant vėl iš visų 
kampų pradėjo į Californiją traukti pabastos (trempai). Tos 
valstijos gubernatorius specialiais patvarkymais bandys pabas- 
tjų neįsileisti. <

ko malonaus pasiklausyti. Ne
pamirškite užsistatyti savo ra
dio.

— Rep. J.

BUDRIKO PROGRAMAS

Primintina nepraleisti pui
kaus radio programo ryt va
kare, t.y. sekmadieny, lapkri
čio 8, nuo 5 iki 6 vai. iš did
žiulės WCFL radio stoties, ku
ri yra girdama visose dalyse 
Amerikos ir Kanadoje. Pro
gramas bus visiem įdomus ir 
įvairus.

Išgirsite ir tikrai - gerėsitės 
puikiais muzikaliais kuriniais, 
kuriuos išpildys garsi Budriko 
radio orkestrą. Taipgi vokalė- 
je dalyje dalyvaus žymus dai
nininkai. O kam nėra malonu 
pasiklausyti kas dedasi Maka
lų šeimynoje? Jie irgi ryt da
lyvaus.

šie puikus radio programai 
yra leidžiami ir finansuojami 
Juozo Budriko radio ir rakan
dų krautuvių, 3417 S. Halsted 
Street.

lik, Al. Mickewicz, J. Zičkus, 
Doris Bellas, Milda Blaronas, 
Onuks Skever, the Gypsy For
tune Teller and all others who 
worked, planned, worried and 
got bright ideas.

“Pirmyn” is grateful to 
them.

$$$$

For lack of space — tins 
issUe is brief. Būt we want 
to remind you that Dec. 6— 
we give “ORO BANGOMIS” at 
the Sokol Hali. Ballet is to be 
selected tonigh't.

On the 15th of this month 
we will sing for Keistutis Club, 
again at the Sokol Hali.

Tonight, some work to do 
at Neffas, 2435 South Leavitt 
Street, at 7:30 P. M. Lets all 
be there.

The Silent Partner.

PIRMYN 
SHARPS and FLATS 

■■■■ ———J
The Hard Times Party at 

Neffas lašt Sunday—a grand 
success.

Peęple—lots. 
Fųn—-plenty. 
Confetti—štili coughing it

up..
Dancing—swell.
Resuit—for us—a fine, good 

time.
Thanks—-go to Albina Tri-

LesJie Hore-Belisha, libera
las, naujasis Anglijos transpor- 
tacijos ministerjs.

.... I.... U ""l"l

PEOPLES
KRAUTUVĖSE
DABAR SIŪLO 

Sumažintam 
Kainom

OIL HEATERS
IR VISOKIUS KITOKIUS 

ŠILDOMUS PEČIUS

Šis Oil Heater vertas $59.50 
Dabar Parsiduoda 

$39,50
Taipgi rasite pilną pasin- 

kimą gerų išdirbysčių 
ALYVA KŪRENAMŲ

ŠILDOMŲ PEČIŲ
AMERICAN 

QUAKER 
FLORENCE 
ALCAZAR 

ir kitų C
Kainos Nepaprastai žemos 

Lengvus Išmokėjimai

••'■■•t

Mg p: 
k

pį|
py

Virtuvėm Gesiniai ir Kom
binacijos pečiai už specia

liai sumažintas kainas.
Naujos Mados su Stalo Vir

šų G<esiniai Pečiai po

$29.50
Naujos Mados Kombinacijos

Bongalow Pečiai nuo

Lengvus Išmokėjimai 
DIDELE NUOLAIDA Už 

SENUS PEČIUS

KRAUTUVĖS
2536-40 W. 63rd St.
Corner Maplewood Avė.

Hemlock 8400

4179-83 Archer Avė.
Corner Richmond St. 

Lafayette 3171 
CHICAGO, ILL.

Garsinkitės Naujienose
Pirkite savo apielinkes 

krautuvėse

f
H

Dabar Prezentuoja Naują 1937 Modelį
Hudson — Terraplane

Chasas Motor Sales
2037-41W. Cermak Rd.

Tel. CanaI 2469

Vienintelis Hudson—Terraplane Lietuvis Atstovas 
pardavėjas Chicagoje.

Taipgi galite gauti 1936 modelius už 
nupigintą kainą. Chas. Chasas

i 1 ■ 1 " . . "i"' i if "'ui i ........ ,♦ j |fi jfi i. iijiH ii į J,

MOTERYS...
Jau galite gauti naują, padidintą ir 
pagerintą

Valgih Gaminimo Knygą
Kaina su persiuntimu tiktai >1.10

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St.

CHICAGO ILL.

Chas. Chasas

EBi

VVOOE tiOAL CO. 

COAUCOKE
-■ .................... - - ■ -   J

I 6UAEANTEED COAL ■ ' BONDED VVEIGHT'
Kainos gali pasikeisti be įspėjimo TAKSAI EXTRA

■3719 S KEDZIE AVENUE PHONE LAFAVETTE 3244

TUOJ APMOKANT — 1/4 % 1 2 ir 8 4 Tonai
POCAHONTAS ANGLYS Tono Tono Tonas Tonai ar Virt
Mino Run, 65% Stambios ---------------- $2.40 $4.25 $ 8.00 $ 7.75 $7.50

Mažos Nut ar Pca ---------------------- 2.50 4.50 8.45 8.20 7.95
Krosniui ar Pečiui------------------- 2.75 5.00 0.50 9.30 8.95

Lump ar Egg---------------------- 2.90 5.25 10.00 0.75 0.50
COKSAI—KOPPERS AR SOLVAY
Pečiaus Koksai ------------------------------ 3.20 5.00 11.25 11.00 10.75

Nut Koksai - - - 3 20 5 00 11 25 11 00 10.75
Pea Koksai----------------------------- 3.20 5.90 11.25 11.00 10.75

Petroleum Carbon Štili Run —----------- 2.65 4.75 9.00 8.75 8.45
Petroleum Carbon Lump, Egg 3 65 6.75 13 00 12 25 12 50
MILLKRS CREEK LUMP _ _______ - 2.00 5.25 9.70 9.45 0.20
MILLERS CREEK, EGG--------------------- 2.70 4.00 9.25 9.00 8.75
BLACK BAND LUMP------------------------- 2.75 4.05 0.40 9.10 8.85
KIETOS ANGLYS—ANTHRACITE
Chestnut (Pennsylvania) ---------------- - 3.85 7.20 13.90 13.65 13.40
Indiana Lump ....................................... - 2.20 3.00 7.25 7.00 7.75
Indiana Egg 6x4 _____ ________ __ _ 2.15 3.75 7.00 6.75 6.50
FRANKLYN COUNTY ANGLYS
Mino Run — Stambios-------------------- 2.10 3.65 6.75 6.50 6.25

Plautos Nut—3x2 ----------------------- 2.30 4.10 7.65 7.40 7.15
Egg----------------------------------------- 2.35 4.15 7.75 7.50 7.25

Lump_______________________ 2.45 4.35 8.20 7.95 7.70
M’ILMINGTON Nut 4x2 Valytos ......... 1.05 3.40 6.30 6.20 6.05
YVLMINGTON Mine Run — Stambios. 1.80 3.15 5.75 5.65 5.50

NATHAN 
KANTER

KENTUCKY YEARLING 
VIENU METU SENUMO.

Dabar galima rauti kaimininiam taverna.

MUTUAL LIQUOR CO. 
4707 South Halsted Street
Visi Telefonai YARD8 0801 

t VIENINTELIS DISTRIBUTORIS
------

»,..i.w * « .VuiŽij* l*1**

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”
Pasauly didžiausia pečių 

taisymo bendrovė per 70 me
tų taisiusi ir savo darbu ge
rokai pagarsėjusi, dabar, pa
siskelbė perėjusi ir prie pečių 
dirbimo. Ji dirba visų rūšių 
pečius, neišskiriant puošniųjų 
alėjinių ir anglimis kūrena
mų. Tuos pečius galima pą- 
matyti bile kada jų krautu
vėse. Be to, paminėtina, kad 
“charge account” taipgi bus 
praktikuojama, bet vietoj to 
ji randa geresniu daiktu par
davinėti pačiomis žemiausio
mis kainomis.

Tad, pirm negu eisi pirkti 
sau pečių kitur, apsilankyk 
Northwestern Stove Repair 
Co., krautuvėse. Antrašai pa
minėti jos skelbime, kuris 
šiandien telpa Naujienose.

Rep. s-y.

peterVpen



Politika
Roseland

Side
Tai jau ir po rinkimų

MinrYn "ii įįgmMw*i

Budrik’s Furniture Mari
3347-49 SO. HALSTED STREET

Išpardavimas
neturi

šilkines Kaldros po

AMUNICIJOS GAMINTOJAI TUNKA

Elektrikinis Prosas 6 svarų už

ŽIAURUMO KARALIUS

IŠPARDAVIMAS

kitur, pa

NAUJIENOSE 
GARSINKITĖS

Atsišaukimas į lietu 
vių jaunimą Čikagoj

kitaip 
aiškių 
politi-

Western 
bus tik 

iki 8:30 
ir vaka-

Ir vėl į Inter-Natio- 
nal Linkinius Laikus

Marė Kemešienė ap 
sigyveno Detroit,

1937 metų Parlor Setų 
Pridedama liampa ......

Kas nelaukia linksmų laikų? 
Aišku, visi. Jei taip, tai vyki-

troškimai, 
... nenoro- 
šios šalies 

kaip tas sudaužy- 
laivas blaško-

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lietu
viai įgyja naudingų 
žinių ir gerų pamo
kinimų.

2— Kasper Bros. Tavern, 4'433 So. Honore St. Tel.
Lafayette 0474. ,

3— William Nainis, 558 W. 37th St. tel. Yds 2704.
4— Chas. Zillitis, 5858 So. Ashland Avė. Bus įvai

riausiu užkandžių.
5— N. Gish, 5613 So. Racine Avė.

6— Olympia Tavern, Savininkas Bruno Kundrot
4612 So. Ashland Avė.

ANT VILNONIŲ BLANKETŲ
Vilnoniai Blanketai po ...................................

gal truputį mažiau.
32,670, reiškia apie 

Už Rooseveltą paduota 
balsų; už Landoną — 
balsų. Manb 51-me pre^- 
balsai pasidalino seka- 

už Rooseveltą 442, už

Baigdamas turiu tarti vi
siems 9 wardo lietuviams Roo- 
sevelto-Zurio boosteriams šir
dinga ačiū už gerą, pasidarba
vimą. Ypatingai ačiū Steponui 
Dambrauskui, ktfrs, kaip pir
mininkas, daugiausia dėjo triū
so, nes gailėdamas nė laiko, nė 
iškaščių. Dėkų “Naujienoms” 
už suteikimą vietos savo špal- 
tose musų pranešimams ir ki
tiems raštams. Taipgi ačiū vi
siems, kurie lankėsi ir klausė
si prakalbų, ir visiems, kurie 
vienokiu ar kitokiu budu pa
rėmė miVsų darbą, mus paklau
sė ir balsavo už nurodytus 
kandidatus —* prezidentą F. D. 
Rooseveltą ir J. T. Zurį. Pa
galios ačiū visiems, kurie kal
bėjo musų mitinge spalio 25 
dieną, ir A. Strumilui, kurs 
davė savo svetainę mitingui.

— A. Jocius,
9 wardo lietuvių demokratų 
boosterių sekretorius.

Visos Radio pas Budriką 
pigiaus:

RCA. VICTOR, 
RADIONAS, PHILCO, 

ZENITH, 
GENERAL ELECTRIC

S.' Halsted St. čia rasite gerų 
gėrimų, gardžios užkandos ir 
linksmios muzikos magary
čioms. Tas pats yra ir Kasper 
Bros. Tavernoj, 4433 S. Honore 
St. Jei geros aplinkybės, ko
dėl neužsukti ir pas Chas. Zi
llitis, 5858 S. ■- Ashland Avė. 
Paskui pas N. Grish, 5613 S. 
Racine Avė. ir Bruno Kundrot 
Olympia Tavern, 4612 South 
Ashland Avė., visur busite ma
loniai priimti su muzika ir 
linksmais laikais.

dėjo pagaminti prieš 60 metų, 
ir buvo žinoma kaipo geriau
si, kad vanduo, iš kurio ta deg
tinė daroma, chemiškai iš
trauktas iš akmens ir todėl 
sveikiausias dėl gėrimo. Ir, be 
to,x kad tai degtinei gaminti 
vartojamas šiandien tas jiats 
receptas, koks buvo vartoja
mas tada; Turi tą patį skonį 
ir 93 stiprumo. Paminėtose ta
vernose galima gauti tos deg
tinės. Ji jau 18 mėnesių senu
mo. Norint jos gauti pašau
kit Inter-National Vyno ir 
Degtinės Sandėlį šiuo telefonu 
Boulevard 0470. Antrašas 4611 
S. Ashland Avė.

Inter-National.

Plačiai žinomo North 
biznieriaus sūnūs, p. Clement 
J. Svilow, atidarė dar vieną 
ofisą Marųuette Park apielin- 
kėje antrašu 6322 So. 
Avė. Tame ofise jis 
vakarais nuo 6 vai. 
ir šeštadieniais popiet

Kitas dalykas. Frank Viz- 
gard Inter-National Vyno ir 
Degtinės Sandėlio savininkas 
praneša, kad Crab Orchard 
Degtinė parsiduoda greičiau
siai, todėl, kad tą degtinę pra-

Vrtrgstame mes, (gyvenimo 
sūkurio įtraukti naujoj mums 
padangėj—Amerikoje. Ne taip 
sunkiu mums neįprastu darbu, 
kaip slegiami dvasiniai.

Yra sakoma: nėra čia tokių 
gražių dainų-sutartinių, šo
kių, ratelių, žaidimų, malo
naus draugiško pasikalbėjimo 
ir tt. Tiesa, to čia nėra. Ne
skaitlingas musų čia Chicago- 
je būrelis. Nutilsią laikui bė
gant musų sielos 
prakilnus įdealai 
mis susiliejam su 
gyvenimu 
tas, skęstantis 
mas vandenyne

Brangus broliai ir sesutės! 
Tikslas šio mano atsišaukimo 
yra sukviesti jus visus į rate
lį; sutversime musų lietuviš
kų skaisčių minčių ir idealų 
branduolį arba centrą.

Tai bus “Lietuva” Ameriko-

re. Dięhomi^ p. Svilow bus did
miesčio ofise antrašu 33 No. 
La Šalie S t. nuo 9 ryto iki 5 
vai. popiet. Telefonai: Central 
1840 ir Prospect 1012.

— VBA.

Tikiu, kad mes gerti ridtu 
vedami ir senesnių žmonių- 
remėjų pritariami, atsieksime 
savo užsibrėžtą tikslą.

Tikiu tvirtai, kad į šį mano 
balsąA atsiliepsite ir atsilanky
site, nes musų ratelis bus be- 
partyviškas, programoje bus 
vaidinimai, šokiai, gražios lie
tuvių kalbos išlaikymas, vie
nu žodžiu įgyvendinsime tą, 
ką praradome apleidę savo 
mylimą šalį.

Musų sueigos laikinai atsi
bus “Fellowship House” patal
poj, 831 West 33rd place 
(33 ir So. Halsted st.) pirma
dieniais 8 vai. vakaro.

Tai šiam kartui, iki malo
naus pasimatymo ir susipa
žinimui ateinantį pirmadienį, 
lapkričio 9 d. 8 vėl. vakaro.

Su aukšta pagarba jūsų — 
—Juozas J. Kaunas.

Lietuvis advokatas 
atidarė ofisą Mar- ir 

ąuette Parke

Lietuviai 9 warde šiais rin
kimais pasirodė kur kas ge
riau, negu kitados. Praeity tu
rėta net du lietuvių politiniai 
kliubai, ir abu vadinosi nepar
tiniai, tačiau vienas jų temp
davo į republikonų pusę, o ki
tas į demokratų. Na, ir peš- 
davosi tarp savęs, gi parody
ti ką kuris jų nuveikė politi
koj negalėdavo.

Tiesa, yra ir dabar lietuvių 
vadinamas nepriklausomas po
litikos kliubas. To kliubo visa 
valdyba republikoniška, 
sakant, matyti joje 
simpatijų republikonų 
kieriams.

Demokratai kliubo 
Praėjusį pavasarį susiorgani
zavo 9 wardo demokratų boos
terių būrelis ir pasivadino 
Roosevelto-Zurio boosteriais. 
Jam vadovauja Steponas Dam
brauskas kaip pirmininkas ir 
A. Jocius kaip sekretorius. Vi
so būrelis priskaito 14 narių.

Bet taip nominacijose, kaip 
ir praėjusio antradienio rinki
muose boosteriai nemažai nu
veikė politikoj. Jie surengė pa
vyzdžiui tokius masinius susi
rinkimus, kad Strumilo svetai
nė pasirodė jiems kuone per- 
maža. Ir lietuvius balsuotojus 
taip sudemokratino, kad jie 
visi/r pasirodė 99 nuošimčius 
demokratai. Gal ne visiems de
mokratų kandidatams jie pa
rodė tokio prielankumo, bet 
prezidentui Rooseveltui tai tik
rai parodė.

Pavyzdžiui mano precinkte, 
nors lietuvių balsuotojų yra ir 
nedaug, tik apie 40, bet jie vi
si 100 nuošimčių stovėjo už 
Rooseveltą ir Zurį. Tatai ži
nau, nes kiekvieną jų atlan
kiau po keletą kartų ir asme
niškai iš jų pačių patyriau, ką 
jie linkę yra remti.

Lankiau ir kituose precink- 
tuose gyvenančius lietuvius, 
žinoma, visus negalima buvo 
atlankyti, nes 9 warde lietu
vių balsuotojų yra 1,840. Iš jų 
atsirado tik apie 50 republi
konų.

9 warde viso balsuotojų yra 
35,600 
Balsavo 
90%.
20,210 
10,460 
cinkte 
mai:
Landoną 76, už Lemkę 12 ir 
u«ž Norman Thomasą 3; viso 
iš 548 balsavo 540.

Lietuviškiausias precinktas 
yra 30-tas. čia Roosevelt ga
vo 450 balsų, Landon 88, Hor- 
ner 339, Brooks 164.

$49.00
MAYTAG No. 10 
Kaina $89.50 už

$69.50
WESTINGHOUSE 
verta $69.50 už

$49.00

ant Skalbiamų 
mašinų:

T H O R skalbykla ii 
Prosijimo mašina sykiu 

Vertos $95.00 už

Mažiukai Radios Baby 
Grand po

$9.50

Pažymėtina, kad šie rinki- te pas Joe Rachunas, Audito- 
mai, kaip svetimtaučių, taip ir rium Tavernos savininką, 3137 
lietuvių tarpe buvo ramiausi 
Nesireiškė jokių nesusiprati-

didelė vertybė, visokių spalvų.

.  ...- 49.50
50c

Plačiai žinoma visuomenės 
veikėja draugijose ir socialis
te, drai.’gė Marė Kemešienė, 
persikelia pastoviam apsigyve
nimui į Detroit, Mich., kur jau 
visą savaitę laiko dirbo prie 
kriaučių. Detroite ji apsistojo 
antrašu 3048 Roosevelt Avė.

šį sekmadienį ji sugrįš Chi- 
cagon galutinai sutvarkyti sa
vo namų reikalus ir išvyks 
tuojaus atgal. Detroitiečiai su
silaukė gabios veikėjos savo 
tarpe, ir gali tikėtis didelės 
pagelbos socialiame veikime iš 
draugės Kemešienės.

— VBA.

VYNO IR DEGTINES SANDELIS 
4611 So. Ashland Avenue 

“Lietuviška įstaiga dėl Lietuviu”. Pirm negu šauksite 
šaukite BOULEVARD 0-4-7-0

KLAUSYKITE: Musų Radio Programų, Sekmadienio vakarais 9:00 iš W. H. F. C. stoties (1420 K)

ATRODYK—JAUNESNIS—NEGU—ESI
40 metų vyras turėtų jaustis kaip 30 metų; 60 

metų vyras turėtų jaustis kaip 40 metų.
Taip ir jausitės, jeigu žiūrėsite ką valgote, ir 

geriate. Del sveikatos gerkite geresnius gėrimus 
nuvykę j sekančias užeigas, kurios yra prisirengu
sios tamstą pavaišinti su gardžiais užkandžiais, 
linksma muzika ir geru VYNU ir DEGTINE.
1__Linksmins Įnikus turėsite atvykę pas Joe Ra

chunas. sav. Auditorium Tavern, 3137 South 
Halsted St Gera muzika ir užkandžiai.

VIRŠMINĖTAS UŽEIGAS APRŪPINA GERAIS GĖRIMAIS

$17.50
ir aukščiau

JOS. F. SUDRIK, Ine
3417 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 4705
WASHINGTON, D. C. — Vietos žvėrynan nesenaL.buyo 

atvežtas jaguaras. Jaguaras yra vienas iš žiauriausių džiunglių 
žvėrių. Paveikslas apie tai nepalieka abejonių.

Budriko žymus programas WCFL. 970 kil. 
Nedaliomis 5 vai. vakare su didele orkestrą, 

Makalais ir dainininkais.


