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Valdžia išsikėlė
t Valencijon

Bet ir paėmus Madridą koyą su sukilėliais 
nepasiliaus, sako valdžia. Sukilėliai 

jau Madrido gatvėse.
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tik stebuklas gali išgelbėti Ma
dridą, bet pergalė gali perdaug 

'brangiai kainuoti tsukileliaims. 
Jie turi gerai apginkluotą it 
gerai vadovaujamą armiją, 
bet ji yra perdaug maža to
kiam dideliam darbui, kaip už
kariavimas visos Ispanijos.

Nors iš kitų . frontų sukilė
lių kariuomenė yra atitraukta 
iki pavojingo laipsnio, gen. 
Franco prie Madrido turi ne
daugiau 20,000 kareivių. Jo 
nuostoliai buvo milžiniški.

Gen. Franco tikėjosi laimė
ti karą galutinai sudemorali- 
zuodamas lojalistų miliciją 
prie Madrido. Tiesa, jo masi
nė tankų ataka laikinai sude- 
moralizavo lojalistus. Bet jie 
greitai atsipeikėjo ir gen. 
Franco viltis paimti Madridą 
be mūšio išnyko. Jei lojalistai

...........   t**"!' "ui ......... .............. .......

Siaučia, paskutinis 
didelis mušis dėl

Sukilėliai

FRANCIJA GAL ATSIMES NUO NEUTRALITETO 
SUTARTIES.

PARYŽIUS, lapkr. 8. — Premjeras Leonas Blum pareiškė 
socialistų susirinkime, kad Francija yra pasiruošusi atsimesti 
nuo Ispanijos neutraliteto sutarties ir pradėti teikti ginklus ir 
amuniciją Ispanijos lojalistų valdžiai, jei Anglijia sutiks prisi- Į išsilaikys dar- bent savaitę ar 
dėti prie Francijos.

SUKILĖLIAI ĮSIBRIOVĖ Į MADRIDĄ; SMARKUS MUŠIS 
SIAUČIA GATVĖSE.

TALAVERA DE LA RĘĮNA, Ispanijoj, lapkr, 8. — Fran
cijos

ilgiau, tai pradės aiškėti, kad 
gen. Franco laimėjo mūšį, bet 
pralaimėjo karą.

sukilėŲų. štąbas ofi^aliai paskelbė, kad jų kariuomenė 
įsiveržė į tikrąjf MadHdiį ir dabar smarkus mušis/siaučia Ma^ 
drido gatvėse. *.'•'*

Pranešimas sako, kad fašistai įsibriovė į Madridą iš vaka
rinio kranto Manzanares upės ir perėjo dviem tiltais.

Valdžios kareiviai lieja karštą aliejų nuo namų stogų, o 
moterys kartu su savo vyriais šaudo sukilėlius nuo namų bal
konų. i . v! .

Sukilėlių kanuolės griauna valdžios tvirtoves palei pietinį 
Madrido pakraštį. Sukilėlių veržiamasis į Madridą prasidėjo šį
ryt auštant. . 1

200 ŽUVO NUO ORO BOMBŲ.
MADRIDAS, lapkr. 8. — Pirmi fašistų kanuolių šūviai pra

dėjo kristi į miesto centrą šįvakar. Dvi valandos prieš tai su
kilėliai bombardavo Madridą iš oro užmušdami apie 200 žmo
nių.

Valdžia persikėlė į 
Valenciją; tęs kovą 

prieš fašistus
Tikroji kova tik dabar prasi

deda, sako valdžia. Sukilė
liai negausią nė trupinėlio 
šalies aukso. Kebli sukilėlių 
padėtis.

PARYŽIUS, lapkr. 7 (Ed- 
mond Taylor telegrama). — 
Pirmoji žinia iš naujosios Is
panijos sostinės — Valencijos, 
į kur išsikėlė pasitraukusi iš 
Madrido lojalistų valdžia, at
ėjo į čia šiandie telefonu.

Po akių laikraščių korespon
dentų, Ispanijos ambasadorius 
Araųuistain pašaukė telefonu 
Valenciją ir kalbėjosi su sa
vo švogeriu, užsienio reikalų 
ministeriu dėl Vayo.

Iš dėl Vayo ambasadorius 
sužinojo, kad į Valenciją at
vyko visi kabineto nariai, ku
rie jau atlaikė susirinkimą ir

'■ t _____ ______

vai

Anglija ir Francija 
, paeinančios 

neatrales '
PARYŽIUS, lapkr. 8. — IŠ 

artimų užsienio reikalų mini
sterijai šaltinių patirta, kad 
sukilėlių paėmimas Madrido 
nė kiek nepakeis Franci jos ne- 
simaišymo politikos.

Tik kada iškils gyvas klau
simas pripažinimo sukilėlių, 
tik tada Franci  j a ir Anglija 
pradės bendrus pasitarimus.

Tečiaus manoma, kad Vokie
tija, Italija ir Portugalija for
maliai pripažins sukilėlius kaip 
tik jie paims Madridą.

2,000 bado maršuo 
tojų pasiekė 

Londoną
2LONDONAS, lapkr. 8.

000 bado marštfotojų iš visos 
Anglijos, Vali jos ir Škotijos at
vyko į Londoną protestuoti 
prieš netikusį sutvarkymą be
darbių šelpimo ir prieš vald
žios neparupinimą darbų tuose 
distriktuose, kur jie gyvena.

Chicagai ir apielinkei fede- 
t ralio oro biuras šiai dienai pra

našauja:
Giedra, biskį šilčiau.
Saulė teka 7:32, leidžiasi 

5:36.

dabar organizuoja armiją pa
dėti ginti Madridą.

“Ant kiek mes esame palie
sti, karas dar tik prasideda”, 
pareiškė ambasadorius Ara- 
ųuistain. Jis paskelbė ilgą iŠ 
Valencijos perduotą oficialį pa
reiškimą, kuris paskelbia val
džios pasiryžimą tęsti karą 
dar energiškiau, taip kad ka
ras ilgainiui užsibaigtų lojali
stų pergale. Valdžia persikėlu
si į Valenciją tam, kad galėtų 
geriau prižiūrėti karą visuose 
frontuose, ko negalima buvo 
padaryti būnant Madride, dė
lei artumo karo fronto.

Pareiškimas maldauja
stybes nuimti embargo karo 
reikmenų dėl valdžios ii* įspė
ja svetimas valstybes, kurios 
padėjo sukilėliams ir davė 
ginklus ant kredito sukilėlių 
vadui gen. Franco, kad z jos 
niekad negaus prižadėtų pini
gų-

“Sukilėliai niekad negaus ne 
vieno gramo šalies aukso re
zervo”, sako pareiškimas. “Mes 
verčiau paskandinsime auksą 
juroje, bet neatiduosime jį su
kilėliams”.
grūmojimas 
banko aukso rezervas yra iš 
Madrido išgabentas į Cartage* 
ną.

Nežiūrint nuduoto valdžios 
optimizmo, vistiek sukilėlių 
vado gen. Frąnco padėtis nė
ra jau tokia gera, kaip išrodo

9 žuvo susidaužius 
lėktuvui Rusijoj

MASKVA, lapkr. 8.MASKVA, lapkr. 8. — De- 
vyni žmonės Žuvo susidaužius 
lėktuvui prie Maskvos, žuvo 
lakūnas, mechanikas, penki ru
sai ir du japonai. Lėktuvas 
skraidžiojo tarp Karaliaučiaus 
ir Maskvos.

Tai > nėra tuščias 
neš* Ispanijos “. * J... - . w

WASHINGTON, lapkr. 8.— 
Vis dar nepilnais rinkimų da
viniais (nėra žinių iš 12,373 
precinktų) prezidentas Roosę- 
yeltas gavo 25,810,049 balsus, 
arba 9,810,000 balsų daugumą, 
Landon gavo 16,000,109 bal
sus ir Lemke — 655,312.

(Pilnesnių davinių jau ne-

iŠ žinių. Neabejotinai, dabar Ii daviniai).
■ ' *

bus iki nebus paskelbti oficia

Madrido 
priemiešČius, bet lojalistai 
ruošiasi ginti miestą visu 
atkaklumii. Sukilėliai tikėjo
si sostinę paimti kaip vakar.

MADRIDAS, lapkr. 7 vaka
re. (Henry Bi&kley telefonu į 
Paryžių), -r- Nežiūrint despe
ratiško mūšio, kuris siaučia 
Madrido pakraščiuose per pe
reitas keturias dienas ir ne
žiūrint valdžios išsikėlimo į 
Valenciją, prie Viduržemio ju
ros, lojalistų jėgos tebelaiko 
visą miestą ir yra aišku, kad 
jos yra pasiryžusios kovoti už 
kiekvieną namą. Sukilėliai įsi
tvirtino miesto pakraščiuose ir 
tikisi užbaigti Mądrido užėmi
mą rytoj (sekmadieny).

, '' ■ * J
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Lojalistų kontta-atąka prieš 
pietvakarių i prięmięstį Cara- 
banchęl,/ rėmiamą artilerijos 
ir lėktuyųfdtęsėSi višą dieną. >

Pačiame f Madride, kuT yra 
sumobilizuota 150,000 žmonių 
statyti barikadas gatvėse, jei 
bus reikalo; buvo laikomos de
monstracijos, o raginančios pi
liečius stvertis < ginklo, čia gir
dėtis tik baubimas didžiųjų 
kanuolių, bęt sukilėlių lėktu
vai šiandie nepasirodė, i

. -* ' .7 . t

Premjeras Francisco Largo 
Caballero vakar išvažiavo au
tomobiliu į Valenciją. Po jo 
išvažiavo ir kiti ministeriai, 
taipjau automobiliais. Civilė ir 
militarinę administracija Ma
dride liko perduota aštuonių 
žmonių juntai, kuriai vadovau
ja gen. Jose Miaja, 58 m., ku
ris yra įgaliotas stvertis visų 
galimų priemonių apginti mie
stą. Jam padės gen. Sebastian 
Pozas. • • - .v ,

Generalinio štabo buveinė li
ko perkeltą į Tarancon, apie 
50 mylių į pietryčius nuo Ma
drido.

Visos dąrbininkų organizaci
jos ir liaudies fronto politinės 
partijos yra atstovaujamos 
juntoj, kas rodo, kad Madrido 
gynėjai ruošiasi prie ilgo ap
gulimo ir visai nemano eva
kuoti miestą.

Sau jale Madride pasilikusių 
užsienio korespondentų nepa
liaus telefonavę žinias kol tik 
veiks telefonas. Kada legionie
riai ir maurai įeis į sostinę, 
mes amerikiečiai ir kitų tau
tybių žmęnės pasislėpsime 
Amerikos, Anglijęs ir kitose 
ambasadose. '

Lojalistai deda višas pastan
gas neprileisti plėšimų mieste, 
taipgi prigįąuetį atvykstančius 
tremetiirfus. Kas tik gali, bė
ga į rytus, nes mieste jaučia
mas maisto trukumas. Visas 
esantis maistas traukomas ka
reiviams. Bęt Wisto ištekliai 
yra nedideli. Be to yra didelis 
pavojus ligų.

* Karo teismas teis lojalistus.

SU SUĘIL&LĮAIS, lapkr. 7. 
— Sukilėliai, kurie prisiartino 
prie keturių jMa^^ ^tų, tik

■ '• '■ ■■ ■'. F:< ■. ■ "

laukia įsakymo pradėti pasku
tinį puolimą Madrido ir paimti 
Madridą. Jei tiltai nebus išar
dyti, tai sukilėliai tikisi įsi
veržti į miestą rytoj, bet jei 
tiltai bus išsprogdinti, tai įsi
veržimas bus sutrukdytas.

'Sukilėliai tikėdamies tuo- 
jaus paimti Madridą, jau su
darė savo augščiausįjį karo tri
bunolą, kuris turės teisti vi
sus suimtus lojalistus. Lojalis- 
tams pasigailėjimo nebus ro
doma.

(Kad Madride galima tikė
tis didelės skerdynės, jei su
kilėliai jį paimtų, rodo visos 
tos skerdynės, kurios įvyko 
sukilėliams paėmus bet kurį 
miestą. Kaip tūlų apskaitoma, 
šiame civiliamę kare žuvo jau 
per 200,000 žmonių. Iš jų tik 
50,000 žuvo mūšiuose. Likusie
ji 150,000 žmonių žuvo įvai
riose skerdynėse ir kalėjimuo
se).

Wm. DeHer-

3 žmonės užmušti 
susidūrus auto

mobiliams
CHICAGO

tog ir Grace DeHerijog, abu iš 
Waupun, Wis. ir Miss Marie 
Gelius iš Kilbourn, Wis., liko 
užmušti ir devyni žmonės su
žeisti susidūrus automobiliams 
prie Grand Avė. ir Manheim 
Rd., Franklin Park.

Rusiją rodo mecha
nizuotą armiją

MASKVA, lapkr. 8. — Ru- 
sija švęsdama bolševikiško per
versmo sukaktuves suruošė di
delį kariuomenės paradą, ku
riame parodė savo mechani
zuotą armiją, kuri kad ir su 
sunkiais ginklais gali greitai 
kilnotis iš vienos vietos į kitą.

Virsta į akmenį

&& UL. -‘S
... ■■
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Hitleris panaikin 
siąs paskutinius res 

publikos likučius

Kun. Coughlin pasi 
traukė iš radio ir 

politikos
BERLYNAS, lapkr. 8.—Hit

leris ruošiasi sausio 30 d. pa
skelbti naująją Vokietijos kon
stituciją, ^curi panaikins pasku
tinius Vokietijos likučius. Bus 
panaikintas dagi ir nacių kon
troliuojamas reichstagas, kaipo 
bereikalingas priminimas ir li
kutis respublikos. Visos Vokie
tijos provincijos bus taipjau 
panaikintos.

DAVENPORT, la., lapkr. 8. 
— Mažytė Joan Ila Beik, 3 
metų, serga teta, bet baisia 
ir nepagydoma liga —- osteo- 
sclerosis, nub kurios ji pama
ži virsta į akmenį. Ji pradė
jo sirgti būdama 5 mėn. am
žiaus, dabar nebe valdo kojų ir 
liga pamaži persimeta į augš- 
tutinę kūno dalį. Daryti keli 
kraujo perleidimai, bet jie li
gos plitimo nesustabdė.

Jo fašistinė organizacija taip
jau bent laikinai paliaus vei
kusi.

L e w i s tarsis su 
Green apie išlygini
mą kivirčių unijose

PITTSBURGH, Pa., lapkr. 8. 
— John L. Lewis, angliakasių 
unijos prezidentas ir vadas in
dustrinio unionizmo, su prita
rimu industrinių unijų, tele
grafavo Amerikos Darbo Fe-

DETROIT, Mieli., lapkr. 8. 
— Garsus radio kunigas Char
les E. Coughlin vakar per ra
dio paskelbė, kad jis, taipjau 
ir jo suorganizuota fašistinė 
organizacija National Union 
for Sočiai Justice bent laiki
nai pasitraukia iš radio ir iš 
visokio politinio veikimo.

Kun. Coughlin prisipažino, 
kad pereituose rinkimuose jo 
organizacija liko visai diskre
dituota ir išrinkus prezidentą 
Rooseveltą bus geriau paliau
ti visokį veikimą.

Jo organizacija 
numarinta, bet tik 
ti veikusi. Jis pats

HOT SPRINGS, Ark., lapkr. 
8. — Robert Alexander, 65 m., 
nušovė Edward Ballard, 62 ir 
tada 
miau 
vimo 
tingi,
išsiskyrė ir Alexander suskur 
do.

pats nusišovė. Jie pir- 
valdė didelius gembleria- 
urvus ir buvo labai tur- 
gal net milionieriai, bet

PLYMOUTH, Ind., lapkr. 8. 
— Mrs. Olive Bogardus, 48 m. 
iš Gulver ir jos du suaugę su- 
nai liko užmušti jų automo
biliui įvažiavus į traukinį ties 
Burr Oak. Jie gryžo iš South 
Bend.

SI’au.-

nebusianti 
paliausian- 
taipjau su- 

i. Bet 
savo laikraštėlį jis Įeisiąs ir 

> kas norės jį

deracijos prezidentui William Stabdys radio prakalbas
Greeh, siūlydamas pasitarimus ,-i-3
išlyginimui kivirčių tarp “ ifir Wfiau, jeb dar
Green, siūlydamas pasitarimus

dustrinių unijų ir Dat*bo Fe
deracijos, kufirie privedė prie 
suspendavimo industrinių uni
jų ir tuo suskaldymo pačios 
Federacijos.

Suėmė kongresma 
ną ir jo sūnų

RICHMOND, Va., lapkr. 8. 
— Kongresmanas Hoeppel, 56 
m. iš Californijos ir jo sūnūs 
Charles, 24 m., liko suimti ir 
įkalinti Henrico kalėjime. Jie 
slapstėsi dėl kaltinimo, kad jie 
pardavinėjo paskirimus į Jungt. 
Valstijų militarinę akademiją.

13 vaikų apdegė
GASSAWAY, W. Va., lapk.
— Gryštantiems iš muzikos8

pamokų vaikams žiūrint į ver
dantį kelių taisymo smalos ka
tilą, katilas užsidegė ir eksplo- 
davo, 13 vaikų ir muzikos mo
kytoją skaudžiai apdeginda
mas. Du vaikai ir muzikos mo
kytoja veikiausia mirs. Moky
toja apdegė gelbėdama kitus 
vaikus.

VIENNA, lapkr.. 8. — Gau
tomis diplomatiniuose rateliuo
se žiniomis, Rumunijos kara
lius Karolis pareikalavo, kad 
našlė karalienė Marė, jo mo
tina, apleistų Rumuniją, dėlei 
iškilusio tarp jos ir karaliaus 
naujų barnių.

RYMAS, lapkr. 8. — Laike 
neužilgo ’ įvykstančios Italijos- 
Vengrijosl-Autftrijos konferen
cijos, Austrija ir Vengrija for
maliai pripažins Italijos užka
riavimą Ethiopijos ir Italijos 
imperiją.

skaityti.

Kun. Coughlin buvo suorga
nizavęs ir savo Union parti
ją, kuri išstatė savo kandida
tu kongresmaną Lemke. Ir 
nors kun. Coughlin girėsi, kad 
jo organizacija turinti apie 9,- 
000,000 narių, tečiaus jo kan
didatas surinko tik pusę miliono 
balsų. Pats kun. Coughlin rin
kimų kampanijoje pasižymėjo 
kaipo didžiausias neprausta-, 
bumis kalbėtojas prieš prezi
dentą Rooseveltą, kelis sykius* 
buvo priverstas savo žodžius 
atšaukti ir prezidento atsipra
šyti. Net ir Vatikanas buvo 
priverstas įsimaišyti į jo vei
kimą ir stabdyti įsipolitikavu- 
sį kunigą. Betgi skaitoma, kad 
jo kolionės prezidento paken
kė ne tiek prezidentui Roose- 
veltui, kiek Landonui ir Lem- 
kei.

s

HOLLYWOOD, Cal., lapkr.
— Nuo plaučių uždegimo8 

pasimirė garsus komikas, ra
šytojas ir lektorius Charles 
“Chic” Sale, 51 m. Paliko žmo
ną ir keturis vaikus.

WASHINGTON, lapkr. 8.— 
Augščiausiojo teismo teisėjas 
Stone serga ir negalės teismo 
posėdžiuose dalyvauti, bet jis 
vistiek balsuosiąs teismo nuo
sprendžiuose. ’i

■ >

BERLYNAS, lapkr. 8. —Vo
kietijoj jau įvestos bemėsės 
dienos ir gyventojai raginami 
maitintis kopūstais. Sutaupy
tus gi pinigus jie turi atiduo
ti šelpimui beturčių.

PER

NAUJIENAS
GALIT PASIŲST

LIETUVON
IR KITUR.

Ratos prieinamos — 
Dėl informacijų rašykite ar 
telefonuokit NAUJIENOMS 
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Dr., Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Are.
2-ros* lubos 

CHICAGO, ILU 
OFISO? VALANDOS!

NuO 10 iki lt. vaL ryto, nuo. 2/iki 4 
vai. po pietų ir nuė* 7 iki 8:80 veL 
vakaro. Nedaliomis nuo. 10 iki 12 
valandai* dieną.

Phone MIDWA!Y 2880.

Telefonas Yards Qffi4
Dr. Maurice Kahn 
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso- valandos: 
Nilo 10 iki 12- dieną, 2: iki !
• 7 iki 8 vaL NedėL nuo 11

Rea. Telephone PliAZA
.1.11.8 ii'" .....................b.... ..... Ui.................'i . ............M .....

Ofiso TeL Dorchester 5194* 
Bau Tek Drexel 919L_

D It A. A, ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgą* 

Moterifiky, Vyriškų, Vaikų, ir- visų 
chroniška liga.

i, Ofishs 685Q\ Stonį?IsIatuL' Avė.
Valandos: 2—4, 7—9 vaL vak. Nedą* 

Įlomis ir Šventadieniais 10^—12 
dieną.

ciat-

Laidotuvių Direktoriai I Res. 6609 SO. ARTESIAN AVĖ.

KITATAUČIAI

42-44 Ėast 108th Št. TeL Pidlinaiii 1270 arifai Ganai: 2515

Phone Yards 1188
, i,.-,...'.iTi • , r -,,i

Phone Boulevard 7589

pini

NAUJODSE 
GARSINKITE?'

berniukai 
es ir vaikai.: 
laupysite' nuo

iJOSEPH J. GRISK
į LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Res. 651F So. RockweH St.
Telephone: Republic 9723

pilną upę plaukti 
nėra.

Ste- 
Javų der- 

Apie- tai; kaip burti-

sutartį 
Ai 

Telefonas Republic 7868

Mirusiųjų, dusios iš pasalų, užbttola.. — Saulę, vilto ja me 
džių. lapais, o- lietų* akmens ir pipirų raugu 
buklingais suodaaia tepar šunims nosis 
lių* kelia* užkeiktu* akmeniu*.

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

! Cbr. of 85tti and' Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:3fl 

Nedaliomis pagal* sutarti.
Rez. 4910 SO: M1CHIGAN BLVD, 

Tel. Kenwood 5107

DR. T. DUNDULIS 
’ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0086* 

[ Ofiso valandos nuo 2—4 ir nuo 
6—8 v; vak. Nedelioj pagal sutarti

PrieŠt Goldblatt krautuvę, (pirma 
Davis)-—2nd floor.

Dvigubas cellbpHa»te su*- 
vyniojimas labiaUHsašvelniiu 

etų neša 
rinktinio

Clement John1 Paznoka
LIETUVIS ADVOKATAS

10707 SO. MICHIGAN AVENUE 
Telefonas Pulhnan* 1293

> CHICAGO, ILL.

VISUOMET ŽEMOS KAINOS 
T-RAY

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

Skelbimai Naujienose 
■duoda naudą dėlto, 
Įkad* pažibs Naujienos 
yra naudingosi

tų Old Gotos cij 
jums Old Gok 
derliausi tabako geriausiose 
sąlygosi.

‘ Tokiose sąlygose ir pirmykš
tė jų žemdirbystė. reikalauja 
'■nepaprastai, daug. Ir sunkaus* 
darbo, — jiems neįmanoma5 
nukirsti medžius, ar k-rumus ii* 
pasidaryti dirvos. Akmeninių 
kirvių, vyrai, šiaip taip nukerta 
mažesnius medžius, 1 apdaužo 
didesniems, šakasT ir jų tarpe 
‘mediniu, kuolų.; šiaip taip puse1* 
ra žemmę. Kad-^saugotų savo 
pasėlius nuo? laukinių kiaulių, 
juos nusmaigo cukrašvindrių

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22hd Street

Valandos: nuo : 
Samdomis ir Medė] 

R®» 6631 So. Gal

nuo 
gyvenamosios vietos. Tuo 

atsikratyti] mirU-

CLEMENT J; SVILOW 
Advokatas

Miesto Ofisas—33 N. lia Sallė St. 
ant 6? augšto. Telefonas Central 
1840. Valandos nuo 9 ryto iki 5 
‘popieti šeštadieniais nuo 9-iki* 1-vai. 
popiet.
Marąuette Park Ofisas—6322. South 
Westiern AVe. Telefonas Prospect 
1012;: Valandos; nuo 6 iki 8:30 va
karais. šeštadieniais popiet ir vak.

amžių “Kliuvo ithrdpo
je buduė:

Srerčite plūulįth per upė,} pilną, 
trdkodillįį Jei#mpei^feuhto pa
sisekė, vadinasi; nekaltas. Bet 

kai kada per, tokią upę tenkat 
plaukti, ir Škthfiaittip jei tik jį5 
įtaria sprendimo/ šališkumui 
‘ . </:■■ k.-.

Kultūros atžvilgiu papusai 
stovi labai žemąi. . Jų.* gyveni^ 
mas labai* primityviškas-. Prieš 
europiečių atėjimą jie gyveno 
tikrą? akmeni amžiaus gadynę. 
Kai? Uuriosd vietose jie ir- dh- 
bar apsieina1 be metalų. GaVę 
jš?. europiečių, geležies jie- aemo*- 
W jos kalft- ilk apdirbti* jižvibtĮi- 
w j pagalį geląžieš gabalui ir 
įtekina1 iš jd.’ rėikalingąi įrankį.

Pirkite savo1 apiellnkės 
krkŪtUvėše

DR. V; A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo; 2* iki 4- ir nuo.* 7 iki 9 
vaL, Nedaliomis nuo 10: iki 12: 

88431 South Hhlsted St; 
TeL Boulevard 1401

I0?34- S. MIchigąn Avė 
.......  'fa. Įįiįi. II i I ui. I■..»

LA€HAWIGZ ir* SUNKIS1
2814> West 28rd' PlaCfr PHoner Ganai 2515—Gieero 59B7

Musų krautuvėj visada gali rasti 
sau tinkamus; stiprius; gražius ir 
nebrangiomis kainomis čeverykus, 
vytai, berniukai, moterys, mergai- 

J^har pirkdami su-

Duodame-paskolas*, ant pirmų, morgįčių nuo 5 ikit20i metų*

STANDARD FEDERAL SAVINGS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vak: nuo 2 iki 4 v. p. p. it nuo 7 
iki 9 v. vak. Trečiadieniais ir Sek

madieniais susitarus.
OFISAS

315fr West 59th Sfc 
TeL Hemlock 5998.

mas iŠ&nftj; kalfaįtii rifetbfika..* jų 
namų/ apyvbUoje ir• šiandien v.y- 
rau ja akmėniriiat į kirvihi bei 
įrUUkikf katilų į ii? gyvttiiij 
dantų; y

, Daugeliu papuasų padermių, 
ypač N'. Gvinėjoj, matyti dar* 
nemoka gauti? ugnies, nes jųv 
kaimuose nūolatoš kurinasi ug
nis, ir, jėigii ji užgesta, tai tu** 
ri eiti į{ kitą, kaimą pasiskolin-

& LOAM ASSOCIATION d SHICAGO
2324 S. Leaviit St, Tel. CanaI1679

TUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas
HEEEN KUCHINSKAS, Raštininke: '

Visiems Didelis Pasirinkimas 
; Gerą Rudeninių Čeverykų

Dauguma* meianeziečių tSkiį 
kad: mirusiųjų sielbs ir toliau 
gyvena panašiai* taip, Kaip 
žmogus gyveno gyvas būdamas, 
tik persikelia į kitą; viOtąi; įj se
nąją* vietą tik retkarčiais: su
grįžta. Tokių sielų atsilanky
mus gyvieji nelabai' mėgsta ir 
stengiasi jų; išvengtai Taip, Bis
marko salime, melaneziečiai 
sulka, išėjus tam tikram laikui 
po mirties, ruošia tam tikras 
apeigas dvasiai išvaryti’; anksti' 
rytą (diena laikoma paslaptyje, 
kad dvasia sužinojus nepasi
ruoštų prieŠihtiš) visi gyvento
jai, vyrai ir moterys staiga pa
šoka i& palapinių, šaukdami- 
daužo kuo pakliuvo sienas ir 
laksto aplink namus su degan
čiais žibintais. Tuo tikisi išgąs
diną- dvasią- ir nuveją ją 
savo 
pat noru 
šio siela1 galima išaiškinti ir la
bai išsiplatinęs melaneziečiuose 
paprotys apleisti tuos namus, 
kuriuose mirė žmogus. Melane
ziečiai- tiki, kad vaikai žaizdami 
arti tokių namų apserga sum 
kiomis ligomis. Taip pat suser
ga ir tas, kas svetimas iš tokių 
namų pavalgo kokio nors val
gio. Tiesa, kai kuriose pader
mėse galima pastebėti visai at
virkščių pažiūrų; į mirusių sie
las. Pavyzdžiui, melaneziečiai 
i oro padermės mirusiųjų sielų 
apsilankymą namuose laiko net' 
labai pageidautinu dalyku; ma
noma, kad jei dvasia paliovė 
lankiusi kaimus, tai ištiks ne
laimė;’ todėl laikas nuo laiko 
daroma žygių dvasios dėmesiui 
atkreipti. Bet dauguma melane- 
ziečių vis dėl to mano, kad mi
rusių dvasios yra nusiteikusios^ 
gyvųjų atžvilgio nepalankiai, 
kad jos stengiasi ypač kenkti, 
jei per laidotuves buvo apleis
tos kokios nors apeigų smulk
menos; bendrai jos daugiau 
pikto negu gero, gyviems žmo
nėms daro.

DR. VA1TUSH, OPT. 
UOTUVIS: 

Optometrically Aklų Specialistas*
Palengvins* akių* įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo,, akių, aptemimo, nervuotu- 
mb; skaudamą akių karšti, atitaiso 
trumparegystę iri toliregystę; Priren
gia teisingai akinius. Visuose- atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra; parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo-10‘ iki 8; v. 
Nedėlioję nuo 10 iki lg v* dieną; 
Daugely atsitikimų akys atitaiso- 

' mos be akinių. Kainos pigiau* 
kaip- pinniau*

Iii t ii Į

JvF.EUDEJKlS
4605-07 S. Hemitagtf AVenue Phones. Kartis. 1741-1742
BrightOh’-Pai4 SfeyHtas, 4447 S. FairfifelU; Eaf. 0727

PASFKLAUSYKIT
sophie: BARČUS

Kas Pitmadienį, Antradienį, Trečiadienį-, 
Penktadienį', ir šeštadienį!

KAIP 9 VAU. RYTO Iš
Stoties W. G. E. S. 1360 kilocycles

TAIPGI Iš TOS PAČIOS STOTIES •
Pirmadieniais kai1 7:39 vali vakaro
ii* Trečiadieniais kai 5:00 vai. vakaro

A. A. ŠLAKE 
ADVOKATAS 

111 W. Washington St.
Room 737 

Vali 9 ryte iki 5 vaL vakare.
Ofiso TeL Central 4490

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

Mrs. Anelia K. Jarusa
Physicali TKferapy 

H and Midwife- 
6630 S. Westem 
Avė;, 2nd* fltttnr 
Hfemlbck- 9252 

Patarnauju, prie 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
d u odų- massage 
electric t r e a t- 
ment ir magne- 
tic blankets irtt. 
Moterims ir mer
ginoms pata*ri* 

, mai dovanai.

i A MASALSKIS
8807 Lituanika Avenue. Pilone Boulevard 4189

• *4*.n-.a.iwi»m ■ į.iUi... . Į ■ . ..........—. ............... ...............................

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

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė. 

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

Seredoj pagal sutarti.

j U! stiklu subrauktos spindulius, 
parakas užsidegė' ii? tobi Hudu 
saulė’ komisaro praš^nią- išpildė: 
Paskui- jis? įpyl& į ihdfe 
kurio čiabuviai taip pat nežino* 
jo, ir jį uždegė; čiabuviai nu
stebo- pamatę- degantį 'vandenį^ 
o komisaras pareiškė; kad: tuo> 
budu jis gali uždegti ir jurą. Iš: 
baimės netekti juros, laukiniai* 
vienu balsu pradėjo rėkti. Bett 
komisaras jų pasigailėjo ir ju
ros nepadegė, o vietoje to pa- 
dhrė kitą* stebuklai , Išsižioję 
parod® dvi» eilės* savd stiprių 
baltų* dantų. Bet visi jb dantys 
buvo dirbtiniai' įdėtii Braukda
mas periu pas nosine skarSlS, 
jjs nepastebimai* savo dWbtShiufe 
dkntis išsiėmė ir išsižiojęs: vi
siems parodė, kad* jo burnoję 
dantlp jau* nebėrai čiabuviai 
pradėję stačiai dūkti iš- nuStte* 
bimo; kada komisarai vėl pa
rodė jiems pilną dantų burną.

—CM dabar tegul jūsų; Tata- 
Koa: parodo savo galybę;; — ta
rė komisaras:
: Bet Tata^-Koa jau* buvo ne
garbingai: pabėgęs, neš kitaip 
vargu butų gyvas išlikęs, jei 
nebūtų, galėjęs* parodyti didešr 
nių “stebuklų?’. Jis- pasislėpė’ 
miškuose ir ten valkiojosi- tol; 
kol' tėvynės pasiilgimas nepri
vertė jį sugrįžti: pas savuosius. 
(Bet burtininku; jis; daugiau jau 
nebuvo: Pasirinko sau irkliautor 
jo amatą.

Kai kada šamanai* atiteka lyg. 
ir teisėjų pareigas sprendžiant* 
įvairius nesusipratimus čiabu
vių tarpe. Kai kada jie padeda 
ir nusikaltimus išaiškinti. Bet 
čia kai kada ir šamanai atsidu*- 
ria neužvydetinpj padėty.

Nusikaltiriitis;' išaiškinti 
būviai 'vartoja panašius į vidUr*

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose* teismuose-
; Bridgeporto ofisas:
3241 S.HalstedSt. Tel. Calumet 7262
Ofiso va), dienomis nuo 1 iki 5 vai.

po piet; Vakarais nuo 7/ iki 9’
_ Rezidencijg:

3407 Lowe Av*. Tek Vardu* 2516’

Tek Pullman 5703
lllli ii itili iYi.i 1.1 šiiij *1 f 1

Taupyki! Pinigus 
? Kad Užtikrinti-ir Pagerinti 

savo Gyvenimu Ateityje
Kiekvienos ypatos taupomi pinigai; ap- 

^^fraustf per FederaT Savings and Loan 
Sb^Ihsurance Corp., Washihgton, Di

Reikalaudami savo sutaupytus 
gus visuomet galite atsiimti.

Turtas Vinš> $1,600,000.00’
gydytojai IR deKtistai 
Amerikos? Lietuvių: Daktarų)

A. Montvid, M. D.
Wėst Town State Bank Bldį- 

2400' WeHt* Madteon. Street 
taL Ii iki 8 po pietų*, 6 iki 8 vak.

Tek Sedey 7339'
Namų z telefonas Brunsvick 0597

DR. G. SERNER
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

; Tel. Yarda 1829
Pritaiko Aldhius 
, Kreivas- Akis 

Ištaiso.
Ofisas ir Akinių. Dirbtuvė 

756 Wėst 35th St. 
kampas Hhlsted St.

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

UNIVER
A: ’^A-Lt

stttebatei Vartų tokiose; tvorose 
*neį)altekai ik reikalui* esant pa
tys tori! Itti&ioto peP viršų.

VienintSiai naminiai papuasų 
naminiai gyvuliai yra kiaulės ir 
šunes, kuriuos auginat riiesai. 

» Bb- žemdirbystės- ir gyvulin- 
:kystės,< papuasai dar verčiasi 
žvejyba. Moka net luotų pasi- 
•daryti; Luotai- daugumoj* yra 
dšd^ginti medžių kamienai. Kad 
vandenyje taip greit neapvir
stų, prie luoto skersai pritvir
tina ilgą balkį.

Nariai Chieagas, Gičeros; Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

- ■. ■„n nįw I m 1 ..i, ........ .................................  1 ...

AxMBULANOE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ 
Ttirime Ktiplyčihs Visose Miesto* Dalyse.

rf. i r iį>iĮii,»twr.ii • ••..n-A-Į-ir-t-,-my. .. fTU-.w..iU........

DR. A. J. MANKAS 
, PHYSICIAN-SURGEOJT

Office 4070* Archer Avenue 
Tel. Virginia 1116. 

Valandos: 1—3; 7—8:80 p. p. 
Office & residence 2519 W. 49rd* St.

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

Kasdien, išskyrus seredų. 
Sekmadieni susitarus.

DR. HERZMAN
; iš; RUSIJOS

Ghrai lietuviams žinomas per 35 
metus kaipo- patyręs gydytojas* chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorijai’ 
1034' W. 18l!f SU netoli Morgan St.

Valandos nuo 10^—12 pietų* ir
, nuo 6 iki 7:30 vaL vakaro.

Tel. CanaI 3110
Rezidencijos telefonai:'

Superior 9454 ar Central* 7464

ADVOKATAI
K. P. SUGIS

ADVOKATAS5
Miestb ofisas—127 N. Dearborn Stt 
Kamb. 1431-1434—Tel. CentraL 4411-2 
Namų, ofisas—3328 So. Halsted Stt 

Vhlandos vakarais- nuO 6 iki 8:80. 
Tel. Boulevard 1310.

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniai^— 
pagal sutarties.

ĮįiHb rtiT .11 i.l u ■

pagaliau įtteda tapos jėgos pil- 
iią> akmenji Kadk mišinys pra- 
dfedh rugfaį thi iš- akmens pra
deda garuoto tapos* jėga; pasie
kite. debesis ir priverčia juos 
paleisti lietų*.

Žemdirbiui: au . medžiotojui 
gali daugi gero padaryti tam 
tikri talismanai — šventi, už- 
jieikti,. torintiėjį tam'tikros ste- 
’btiUlingos galios9 daiktai. Nau
jojoj Gvinėjoj yra vieta; kur 
gyvena.* “medžioklės* dvasios”, 
čiabuviai, parsiveda iš ten me- 
džib gabalų, sudegina juos irt jų 
suodžiais' išsitepa* sau- veidą, 
rankas, alkūnes ir kelius; taip 
pat ir medžiokliniam.* šuniui no
sį. Yra- tam tikras, “taro (tokio 
augalo)- akmens” talismanas, 
kurį tinkamai užkeikus galimai 
pakelti tų augalų, derlių.

šamanai- nėra- nuolatiniai dva
sininkai; todel; jie atskiro luo
mo nesudaro. Bet atskiri šama
nai; pragarsėję ypač: didėliu jų 
tapos galingumu; yra labai ger
biami. Mat, visi Bijai kad jie 
kokių šunybių neiškrėstų. Bet 
atsitinka, kad in toki; šamanai 
dėl vieno kito nepasisekimo ti
kinčiųjų tarpe pagarbos neten
ka ir savo amatą meta.

Įdomų atsitikimą, vaizduo
jantį šamanų burtininką ir pa
čių tikihčiųjų psichiką, pasako
ją Teiloras.
; Viename Naujosios Gvinėjos 
užkampyje anglų komisaras pa
siryžo pakirsti garsaus čiabu
vių tarpe Šamano Tata-Koa gar
bę ir numušti čiabuvių juo pa
sitikėjimą: Tuo tikslh vieną dte- 
hą paskirtą valandą viename 
kaime jis surinko didėlę minią 
Čiabuvių gyventojų ii* pažadėjo 
parodyti, kokių burtų gali pa
daryti baltasis žmogus. Minios, 
kurioje buvo ir garsusis šama
nas, akivaizdoje komisaras, pa
darė keletą šposų*

Ant akmens, jis papylė gerą 
žiupsnį* parako,; kurio čiabuviai 
tuomet, dar nežinojo, ir kreipė
si į saulę; prašydamas padary
ti- ugnį* Tua pačiu) meto.' jis* už
laikė antį paraka padidinamUo-

Telj Office* WentwOrtfc 6330 
Bes. Hyde Park 8895

Dr. Susanua Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6906 So. Halsted St. 

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
išskyrus seredbmis ir sutartomis.

DR. STRIKOLIS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vaL: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

• vak. Nedalioj pagal sutarimą.
Ofifco Tel.: Boulevard 7820 
Namų. TeLr. Rrospect 1930.

ivy- gloves with what 
>t savęs .

serV reteim ■imėttl Wė*

u» Bo, to salite , «ut»upiBi>

uMNibAH Phirenkea*) Oe>^

lilSTERINE 
TOOTH PAŠTE

/ EJ. Z0LP
1 1646 Wėst 46th Stoėeį Phones, Boulevard? 5203-8419

.1 JI I I. i  .i. Į ..1,11, I>I<I||I||Į|«HH. Iii* III. II- -.............................................  .n.....................................

/ , /.■ v' &.M. SKUDAS
,i 71a, WesV. IStft. Street Pilone* M'onto'e. 8877

Daktarai.
Tel, Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:80v. NedM. nuo 10 iki 12a. m.
' DR. S. NAIKELIS

GYDYTOJAS' IR CHIRURGAS
: Ofisas ir Rezidencija. _

3335 So. Halsted St 
CHICAGO. IU*

r A. PETKUS
11410' South' 4»tH Court Cicero. PHbnė: Gioeib 2109

M,i.i,i ii«<i»ii mnnėi .............. .. 1. i»i,l imilil inHiMit. i iii Inu n—ii.iiwiI> » . .Ihw.

į P. X RIDIKAS
3354 So. Halsted. Street Boulevard 4089, . I ■ I. .I .„..fctJ. —.A ,į, , , .............. ... ,• . ..... ,i.

Melaniečiai tiki, kad' ir kai 
kurie gyvi žmonės turi dau
giau ar mažiau tapos jėgos, 
kurią gali panaudoti; darydami 
kitiems* gerą ai' piktą. Tokioj 
jėgos, anot jų, daug turi, vadhi 
ir ypač protingumu- apdovanoti 
žmonės, paskuii burtininkai; ša
manai. Burtininkas- gali išgy
dyti. ligonį;, gali išvaikyti pik
tas dvasias, jis gali užleisti* ant 
žmogaus ligą, užtraukti, nelaii 
mę. Kai kurie iš šitų žmonių, 
matyt, tikrai tiki savo tokia1 
jėga, bet dauguma jų yra są
moningi apgavikai; kurie išnau
doja tamsių žmonių- jais* pasiti
kėjimą. Toki žmonės: buk galį1 
paveikti orą, padaryti sėkmin
gą: medžioklę, gerą dėrlių; per
galę kare ir t. t. Taip, saulei 
iššaukti Salamono salų burti
ninkai šamanai laiko ant ugnies, 
parištus ant lazdos tam tiknųi 
augalų lapus ir šaknis?. Kursty
dami augalų šaknis ir lapus;. 
jie gieda: keikiamąsias: giesmes, 
kad tapos> jėga įsikūnytų* ug
nyje, kad paskui ugnis taposn 
galėtų perduoti lapams, Baig
damas ceremoniją, šamanas 
įkopia į aukštą medį ir savo* 
lazdą su išrūkytais, lapai, pri
tvirtina pačioje medžią viršū
nėje. MelanezieČiab tiki;, kad vė
jui tą lazdą sm lapais* linguo
jant, iš tų lapų eina tapos ga- 
Ha, kuri in pritraukia1 saulę,

‘-e' čia ją pasirodyti..

‘ ’ų salų burtininkai šama- 
'a: lietui padaryti dftro tokią 

^rr^moniją,. Akmens įdubime 
-e<la pluoštą lapų. Ant tų lapų, 
yabarsto vieno pipirinio augalo

t*

v

Patikstinaa. itatoeiitas 
palėagYl^l..
skausmus 

mų, 'it; 
PAIN-EXPELLER 
vaisbaženklis. Inkrąs 
žinomas vaistinėse*

‘i i. iIIsSmIiIL / lIlMlIlll* 4 : s kRaĮ;-:-;'. i

#319 Lituanica AVentie
...........Jin II iii i.4.w.m 1,'iį <t<i-|<.ii.7a<.4i<wT*i

■*' J. LHJ3LEVIČKIS
4092- Archer Avenue! Phone Bafiayettė 3572/g............................................... - .......=ų-

t
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Rekomenduojamas Kaino Skilvio Vaistas

N am ai
Algos Pakilo

Adresas

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

Šilkines Kaldros po

na

Geriausi Degtinė... Gerkit

Joe Randazza, Jr.

KM

Elektrikinis Prosas 6 svarų

IŠPARDAVIMAS

$8.00

$5.00

Vardas

GARSINKITE^ “NAUJIENOSE”
GARSJNKITĖS 
NAUJIENOSE

ten lankytis ir kad 
uosto žvejai galėtų 
Baltijos juroje žu-

4707 South Halsted Street 
■Visi Telefonai YARDS 0801 

VIENINTELIS DISTRIBUTORI8

• Vicoso 
Vaistinėse

$7.50 
7.05 
8.95 
0.50

10.75 
10.75 
10.75

8.45 
12.50 

0.20 
8.75 
8.85

13.40 
7.75 
6.50
6.25
7.15
7.25
7.70 
6.05 
5.50

NATHAN KANTER

$ 8.00
8.45 
0.50 

10.00
11.25
11.25
11.25 
0.00

13.00 
0.70 
0.25 
9.40

18.00
7.25 
7.00
6.75
7.65
7.75
8.20 
6.30 
5.75

Trlner’s 
Prisiusi;
Vardas

GERIAUSIA 
(DOVANA

yra gyvas^

6.75
5.25 
4.00 
4.05
7.20 
3.90 
3.75
8.65
4.10
4.15
4.35 
3.40 
8.15

Rašo V. A. Ambrose

NAUJIENOS, 
1739 So. Halsted St., ; 
Chicago, Illinais.

Aš čia prisiunčiu $.

NAUJOS PENKIOLIKOS mi
lijonų litų KETURIŲ SU 
PUSE PROCENTO VIDAUS 
PASKOLOS ĮSTATYMĄ.
Wašhington, D. C.
1936 m. lapkričio men. 5 d.

/orECONOMY and 
SATISFACTION ūse 

Doubk lėsted!Doub/eAction!

BAKU N G 
POWDER

Šame Price Todayas45'fedrsAqo 
25 ounces.for 254 c

FuII Pack • •• Np Slack Fillin^

ant Skalbiamų 
mašiną:

T H-0 R skalbykla, ii 
Prosijimo mašina sykiu 

Vertos $95.00 už

Lietuvos Reikalai ir 
Nauja Vidaus Pasko

la Lietuvoje

visokių spalvų.

*49.50
50 c

GLOUSTER, Mass. — “Mažutis” dar nevisai keturių me 
tų amžiaus Joe Randazza, Jr., kuris sveria 150 svarų.

Budriko žymus programas WCFL. 970 kil. 
Nedaliomis 6 vai. vakare su didele orkestrą 

Makalais ir dainininkais.

Visos Radio pas Budriką 
pigiaus:

RCA. VICTOR, 
RADIONAS, PHILCO, 

ZENITH, 
GENERAL ELECTRIC

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

Taip, iš tikryJiį tagY dvi
gubas pasiūlymas už labiau- 
sušvelnintų Old Golds ciga- 
retų tebeveikia. Tinka pėr 
trisdešimts dienų nuo šian
dien. ' ■ ' ‘U .

Chicago, III.—“Aš vartoju Triperio Bltterlo Vyną visuomet 
nuo skilv’o ligos ar šiaip nevirškinimo ir galiu širdingai 
rekomenduoti visiems.—Mrs. Susanna Pavlus”. Nedarykite 
jokių bandymų su kitais liuosuotojais. Imkite Trinerio 
Bitterio Vyną, kurs per 45 metus jau yra jredęs, kad jis yra 
tinkamiausias vaistas nuo nevirškinimo, gasų, blogo apetito, 
galvos skaudėjimo, neramaus miego ir panašių negaliavimų.

štai, kaip praneša Kauno te
legramų agentūra (Elta): 
LIETUVOS SEIMAS ; LAP
KRIČIO 5 DIENĄ PRIĖMĖ

J

drauge Lietuvoje yra jaUČiAt 
mas tvirtas pasiryžimas tą 
darbų kalnų griauti ir truktų 
mus laipsniškai naikinti. Su
prantama, kad visam tam rei
kia lėšų, reikia didelio kapi
talo. Lietuvos vyriausybė, yra 
pasiryžusi didžiumų tų- didelių 
darbų atlikti savo: krašto pa
jėgomis, be svetimos pageL.

gyvens, namai be savininkų 
nebus, jei ne vieni, tai kiti 
juos pirks, mainys, pirkliaus 
ir iš to pelnus pasidarys. Sa
kau, nereikia nustoti vilties.

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

IŠPILDYK ŠITĄ KUPONĄ ŠIANDIEN

(Lietuvos Pasiuntinybės 
žinios)

Pasaulinis ekonominis krizisf 
kamavęs ir Lietuva, pradeda* 
atslūgti. Lietuva, iš savo pu
sės, tų krizį kovoja visomis 
išgalėmis ir šiuo metu* jau aiš
kiai pasireiškė krašto ekono
minio gyvenimo pagerėjimas: 
žemės ūkio produktų kainos 
kjla, tat ir valstybės iždui len
gviau, eksportas didėja, tat ir 
lito atsparumas žymiai sutvir
tėjo. Bet Lietuvoje yra kalnai 
pradėtų ir naujų darbų, ku
riuos reikia atlikti. Lietuva yra 
jau atlikusi milžiniškų atsista
tymo darbų, bet tam darbui 
nėra galo, nes Lietuva trok
šta pasivyti ir neatsilikti nuo 
kitų aukštesnio gerbūvio laip
snio pasiekusių t kraštų. Lietu
va yra jau pastačiusi daug pui
kių mokyklų ir kultūros įstai-

Knlnog gali pasikeisti bė įspėjimo 
TUOJ APMOKANT — 
POCAHONTAŠ ANGLYS
Mina Run, 65% Stambios ----- ----- -—L- i

Mažos Nut ar Pea ,. ------ --- —
Krosniui ar Pečiui ----------------------

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

Nut Koksai ------ i----- ■ .......   i.... ... -i
Pgb KoĮęąfti 

Petroleum Carbon Štili Rup 
Petroleum Carbon Lump. Rgg——. 
MILLERS CREEK LUMP ___ _____ . .
MILLER8 CREEK, EGG-^.---------- ;-----
BLACK B AND LUMP...—-----į---------_
KIETOS ANGLYS—ANTHRACITE 
Chestnut (Penneylvania)  ___ .
Indiana Lump -------- ....------- ...J---------
Indiana Egg 6x4 ........... :---------
FRANKLYN COUNTY ANGLYS 
Mine Run — Stambios ----------7....... - -

Plautos Nut—8x2   : ........,. ,;
Egg ------------------- ;------ ;---------- ,------L.

Lump----------------'...........................
VHLMINGTON Nut 4x2 Valytos ...........
WLMINGTON Mine Run — Stambios.

2 Ir 3 4 Tonai 
Tonai ar Viri

$ 7.75
8.20
9.30
9.75

11.00
11.00
11.00

8.75
12.25

9.45 
9.00 
9.10

13.65 
7,00 
6.75
6.50
7.40
7.50
7.05
6.20
5.65

Laikraščiuose buvo praneš
ta, kad didžiulė plieno pra
monė, stok j ardai ir Zenith 
Radio firmos pakėlė darbi
ninkų algas nuo 7 iki 10 nuo
šimčių. Prie to, didelė krašto 
piliečių dauguma pasisakė už 
Roosevelto Naują Dalybą pe
reituose rinkimuose. Tuojau 
po rinkimų pakįlo ir įvairus 
stakai biržoje. Nėra abejonės, 
kad tie kilimo ženklai darbi
ninkų algų ir stakt; turės pa
liesti kilimą ir nekilnojamo 
turto srityje. Ypač kada dar
bininkų algos kila, tai turi 
kilti ir jų' gaminių kainos.

Vadinasi, namas kainuos 
daugiau pabudavoti ir tokiu 
budu turės būti brangesnis, 
štai kodėlė žmonės perka 
mus dabar.

NAUJIENŲ PRENUMERATA
• Tegtil Kalėdų Diedukas jūsų visai šeimynai užrašo NAU
JIENAS visiems metams. Tai bus geriausia dovana iš visų. 
Visa šeimyna džiaugsis šita dovana nė vieną dieną, bet šešias 
dienas į savaitę per visus metus.
Kalėdų Diedukas taipgi prisius gražų ir naudingą AMERIKOS 
LIETUVOS termometrų tiems, kurie užsimokės už metus iš- 
kalno. ': x ■

goms namų, bet jų skaitlių rei
kia padvigubinti. Lietuva rū
pestingai suorganizavo krašto 
apsaugų, bet dar 
reikalas savo mylimų kariuo
menę aprūpinti moderniškais 
ginklais. Senos pramonės įstai
gos yra pertvarkytos ir pri
taikytos naujosios Lietuvos 
reikalams tarnauti ir yra jau 
įsteigta keletas naujų įmonių, 
kaip mėsos produktų fabrikai, 
pieninių tinklas, cukraus fab
rikai, apie kų pirmiau tik sva
jota. 

v

Bet tai yra dar tik Lietu
vos industrializacijos ^pradžia; 
Lietuva laukia jos gamtos tur
tų ištyrimo ir prideramo nau
dojimo valstybės labui; reikia 
pakinkyti ‘Lietuvos upes ir 
elektrifikuoti netik miestus, 
bet ir kaimus, reikia mieste
lių ir kaimų mediniui trobe
sius pakeisti muriniaįs, Nors 
Lietuvos keliai yra dikčiai pa
gerinti, bet yra neišvengiamai 
reikalinga tiesti naujus plen
tus, kaip kad yra prddėtas 
naujas tarp Kauno ir Klaipė
dos “Žemaitijos” plentas, — 
statyti daugelį naujų geležies- 
cemento tiltų ir visus vieške
lius išlyginti ir apžVyruoti. 
Klaipėdos uostų reikia pagi
linti, kad ir didieji okeano lai
vai galėtų 
Šventosios 
be vargo 
vauti.

Toks svarbus reikalas kaip 
turizmo plėtimas Lietuvoje dar 
tik užuomazgoje tebėra. Lie
tuva mato ir .giliai atjaučia vi
sus tuos savo trukumus, bet

$4900
MAYTAG No. 10 
Kaina $89.50 už 

$69.50
WESTINGHOUSE 
verta $69.50 už 

$49.00Sveikatos Apdraudimas 
Nusilpusiems Žmonėms 

Apie 3c Dienoje
NUGA-TONE yra jau Įrodęs, kad jis yra 
sveikatos užtikrinimas nusilpusiems. alpS- 
jantlems vyrams ir moterims peržengusiems 
vidnr| amžiaus. Tai yra tikras vaistas, na* 
tnralė pagalba silpniems organams. Visas 
kūnas atsiliepia paėmus šiuos vaistus. Jau* 
nystės dvasia sugrįžta silpniems ir seniems. 
Naujasis NUGA-TONE moksliškai sustiprin
tas su VITAMINAIS* A ir D—sustiprina 
nervus, muskulus ir susilpusius organus, 
kurie yra sutingo ir tl’< dalinai veikla. 
Nervuotumą išvaro tnoj, nes NUGA-TONE 
turi b® vaistu VITAMINU A ir D, kas vei
kia kaip vaistas j nervų sistemą. Tas ty
rasis vaistas parduodamas su garantuoja
ma pinigus grąžinti pas visus vaistinin
kus. Įsigykit bonką to naujojo NUGA-TONE 
šiandien. Jus nusistebėsite tuo. ką jis jums 
suteiks.

Nuo užkietėjimo imk — UGA-SOL^-tai 
idealus liuosuotojas. 25c ir 50c.

------- PRASYK SAMPELIO DYKAI ****—****
Bitter Wlnc Co. ‘1 S. Wcll« Si.. Chicago, III. 
man sampelĮ dykai

Mažiukai Radios Baby 
Grand po

$9.50

ANT VILNONIŲ BLANKETŲ
Vilnoniai Blanketai po ........  75

4^75

$17.50
ir aukščiau

1937 . metų Parlor Setų didelė vertybė, 
Pridedama liampa

TAKSAI EXTRA
"Ui-. i . ■

Tono Tonas

$4.25
4.50
5:00
5.25
5.00

Rašo W. V. M-us.
Po pasirodymo šiame sky

riuje kelių straipsnelių pata
riančių dabar pirkti namus 
bei lotus, kaipo pelningų in- 
vestmentų, jau gauta keletas 
išmetinėjimų ir net pabari
mų, kam girdi reikalinga dar 
žmones suvedžioti ir stengtis 
jiems inkalbinėti, kaip savo 
sunkiai sutaupytus pinigus 
pražudyti. Sako: “štai tik 
pražudėme viso gyvenimo vil
tis pirkę namus, o jus vėl tų 
patį norite įkalbėti.”

Tiesa, labai didelis skai
čius žmonių sunkiai nukentė
jo prarasdami naųius. Bet ar 
tik tie ir tenukęntėjo? Juk 
vargiai atsiras žmogus, kuris 
nebūtų tapęs depresijos auka 
vienokioj ar kitokioj farmoj. 
Nukentėjo juk nemažiau ir 
tie, kurie turėjo pasidėję ga
tavus pinigus bankuose, nu
kentėjo tie, kurie buvo inves
tavę į morgičius arba į bonus, 
nukentėjo dar daugiau tie, 
kurie buvo prisipirkę įvairių 
kompanijų Šeru, nukentėjo 
biznieriai ir fabrikantai. O ar 
mažiau nukentėjo ir tie, kurie 
neturėjo jokių sutaupų, bet 
turėjo pastovius darbus ir 
kurie neteko darbo iš prie
žasties depresijos? Ar rasis 
nors vienas, kad nebūtų nu
kentėjęs vienaip ar kitaip 
šiuomi laikotarpiu? Ir tai 
įvyko, galima sakyti, netik 
šioje šalyje, bet kuo ne visa
me pasaulyje. Tas įvyko la
biausiai kaipo paseka pasau
linio karo, kuris dar vis tebe- 
renka savotiškas aukas.

Pasaulio istorijoj buvo ir 
daugiau panašių suiručių, vie
nok svietas nepražuvo, o vis 
po kiekvieno nepasisekimo 
atsisteigė dar -su didesniu pa
siryžimu. Kartų nepasisekus, 
prarasti viltį ant visados ir 
nuleisti rankas, tai butų ne
vyriška. Buvo gerų laikų, bu
vo ir blogų, bus ir , dar tokių, 
vienok iš kiekvieno nepasise
kimo žmonija pakyla vis to
bulesnė ir praktiškesnė. Tat 
reikia vėl pradėti gyvenimas 
iš naujo, žmonės be namų ne-

KENTUCKY YEARUNG 
VIENV METU SENUMO.

JOS. F. BUDRIK, Ine
3417 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 4705
Už Naujienų

^visiems metams. Pradėkit siuntinėti. nUo..,.........................
............ ..................dienos šiuo adresu

COAL &COKE

OUlCKLY

3719 S KEDZIE AVENUE 
GUABANTEED COAL

MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 
USED BYOUR GOVERNMENT
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Published Daily Except Sunjay by
The Lithųanian News Pub. Co., Ine
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|8.0a per year in Canada
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sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben- 
prort, 1739 S.

Chicagoje — paštu:
Metama --l----- ---------  $8.0Q
Pusei metų 4.0Q
Trims menesiams _ 2.0Q
Dviem menesįaips 1.5Q 
Vienam menesiui _ .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija /----------- — 8c
Savaitei 18c
Menesiui __ t----------- 75c

Suvienytose Va^tijose, ne Chicąęoj, 
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Dviem mėnesiams 1.00
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Mudridiii kritus

Ęašųpt šiuos žodžius, fašistų ve.dąnų maurų ir svę- 
timšąlių legiono pulkai jau kaujasi su Ispanijos respub
likas gypčjais Madrido gatvėse. Šiam straipsniui pasi
rodžius spaudoje, Ispanijos sostinė jau veikiausia bus 
sukilėlių rankw. >'

Taigi po J<6 javaičių kruvinęs kovęs fašistai bus 
pasiekę svarbiausiu sukilimo tikslu. Bet pjlietinįs karas 
Ispanijoje dar nep&ifcąigs. Visi svetimų šąlįų jdjploma- 
tai^ ir spaudos ^Įteto-y^t maųo, k^cį Ąz^nos^C^lįero vy
riausybė tęs kęVft tobąus. Prezidentas Aząnįa jau seniai 
yra apsigyvenęs Ęarcelonoj.e, o ixiiiaiąjteri<ąi šeštadienio 
ryte išvyko į ;yį^eii|.

Sųkiįaiąi dar perą ųžfeąrįąvę Asturijąs proyiųcijos 
ir Bąskų ^enąęą ^ąųrė^e, kekto ^ęyincįjų
rytuos ir ąii0noi»inkęs Ktąįoųijos Mų pra-
vineijų gyventojai, o ypatingai kaįaįonįečiai, ginsis nuo 
fašįstų iki paskutinosios, if karas (Įąjr gali prasitęsti 
kelęjįj ^j^ių.

vį|tįes jąų Į^eveĮk nebėra, kad Ispanijos respub
lika jįąti i^ę^etą, JCai fašistų vyriausias gene
rolasFrąnęo ą^is^s Madride, jį tuo jaus pripažins fa
šistiškos kito valdžios. Jos rėmė jį iki šiol ir, tyeį 
abejonės, ^ęįns jį toliaus, iki Ispanijos užkariavimus 
bus pabaigtas. O d.ęm.okrątmių šalių valdžios yėpsos ir 
lauks, W fąšistįški banditai, pabaigę skerdynes, savo 
smurtą legalizuos”.

Sakoma, kad Londonas su Paryžium jau susitarė 
nesuteikti pripažinimo gen. Franco diktąįų^ąį Ispani
joje tol, kol nepaskelbs rinkimų IsM»i|oje įr n^ąųs 
“žmonių pritarimo” visuotino balsąvimo kelįU- Bet gau
ti daugumą kąfeų visuotinam bąĮsavimę diktątę^įųį bus 
nesunku, nes yra gerai žinęmą, kad numirėliai ųębal- 
suoja — taigi nereikia niekę (Jaugiau, tik išskersti k$ip 
galint didesnį skaičių fašizmo priešų, ir rinkimai bus 
laimėti. ' * i

Iš Rusijos ispanai pagelios nęgaųs. .Šiaųdįę a^"‘ 
ku, kad Maskva tiktai blofayo, kąi ji g^ąstuo paąįtrRV 
ti iš tarptautinės “nesikišimo” komisijos ir siųsti gink
lus Ispanijos valdžiai. Iš komisijos sęyietų atstovai, ne
pasitraukė, bet, pasilikę jojai stengėsi įrodyti, ka4 Bo
sija nėra sulaužiusi sutarties (t. y. nęgabePO gįftMą i 
Ispaniją), įr komisija ją ištįeįsįnol.

Tokiu budu dar viena šalis bus pą.ąųkę^ fašistiš
kam žvėrini. Ne tepėjos feeistai laimi šitą pergalę, bet 
W^^tinis fašizmas. Ispanijos liaudį parbloškė Mųa- 

k to Wina, pritariant Anglijos kon
servatoriams. Francuzų demokratijos rolė šitoje kruvi
noje dramoje yra, šveMąį kalbant, negraži Ypąč kok
tu, kad WiWvą toje nelemtoje “nesikišimo” politiko
je teko paimti premjerui Blum’ui. Gal būt, kąd jį pri
vertę tąįp pasielgti aplinkybes, bet pasaulis sprendžia 
pagąl re^J&tus, e ne pagal motyvus. Jo motyvus ne vi
si žino, pęt jo politikos vaisiai matomi kiekvienam.

Spaudoje pranešama, kad So
cialistų partijoj vytfomgsįs^ąek? 
retorius, Clarepcę Senior, pa? 
r,ęįškė partijos nąjrių ąu,sįriąkir 
i»e, Jcąd Jtoąi rezigwto to PĄ’: 
sitraukia iš savo pąręigų sau-, 
šio 1 .d.

Senior buvo uolus N.orman. 
Thomaso rėmėjas ir padėjo jam 
suardyti p<wtįj,ą. i^y.iĮlįSfcai: 
spe^d.upjw$ #1WW flie- 
pritą^ie ' “kairiajam ,spara#į"< 
Tos pojitikos vaisiai pairto® 
lapkričio 3> ,d. rinkimuose, kuo
met Tbomą# 
to skąičįąųs Wsų, kuris 
už jj paduotas 10?2 m-

MIRĖ DASZYNSKI

Sulaukęs. 70 metų apižiaus, 
mirė sanatorijoje Bystre mies
te (Lenkijoje) sepas lepkų ąo? 
ciąlįstų yadas, Ignacy Daszyn- 
ski. Jisai turėjo džiovą ir per 
paskutinius dvejus metus gulė
jo ligoninėje.

Daszynski buvo gimęs Gali
cijoje, kuri iki pasaulio karo 
priklausė Austrijai. 1897 me
tais jisai buvo išrinktas į Aųst-

$ vįąp nepąyyfcę įkąsti, p pa?
Hurioęę

ir wrlites, M 
gpįę, Komų» W Stokos tąpę

Tuomet komomstąį gąy.o įn- 
ętrukęiją įš Maskvos ftąvo įąk? 
tiku Oežtąį UWU 
ąrdyjį, socialistų nenięfcįnti, bet 
kvietį juęs į bęųdrą fmntą kęr 
y.ai prieš fašizmą. Tąčįaų jie 
Viątiek neiškeptė, Kai sociąjį^ 
tų pąriijpje paaštrėjo kovą tar
pe Thomašo ir “senosios gyąr- 
dįjoą”, tai komunistai ręmė 
kiek drūti Thomašo “kairųjį 
ipąmą?’ ir padėjo japi partiją 
suskaldyti, DaĮjąr jie dejuoja, 
kad Tlipmąs suaidėjo su “troc? 
kininkais”? įr siglosį į tąlką 
Pąrhę Partijai, kurią jk^re bu- 
ydsjoji soęįąįistą “seąoji gya^- 
dįja”. Girdi? orąaųizupkimę 
kąriu famerią-Darbo partiją.

Taigi, matyt, šį,tą naują yęi? 
'kimų turėdami galvoje, kpmu.- 
ni^tai įr sąko? kad ją .darbas 
dąbąr “tik teprasideda”. Ant 
visą sayo praeities darbų jie 
dedą kryčių.

]Bęt jeigu taip, tąį kąm jie 
dą^r yis šneką apįę komunistų 
partijos stiprįninĮ.ą? Reikėtų įą 
yįsąi perorganizuoti ų “per- 
krikštytį”, nęą įdęjinįo turtą ji 
nętųri jokio, o slu jos vardu 
y^ą surištą tięk daug nęmąlp- 
nįą dąjykų įš prąeitįes, kąd jąi 
bus sunku įgyti pasitikėjimą 
darbininkų organizacijose, kų-; 
rios dėsis j Darbo Partiją arba 
Farmerių-Darbo Partiją.

vkntoįiį sparpĮ^’, <t vėjiav fe’ 
Įteigė to.ftei-atstok, savo .................. ........... ............. .
tijij, tai ite norėjo Spiisj|f^tl|yteyaYQ socialistai, bwo daug 
SftciųMns to M«W i Sftvo 
kas vadovybe darbingų jj$ėr 
jįme, M tas judėjimą^ kuo. 
g»ei$8teū tesite

K.omwtąi »kelh® 
toMte -r 

toteme ikųtes to
socializmo įsteigimą”.

S.ayo kteto«s jeyflliųstoĮiais 
obatete8 howB»fetams pMtetę 
Stitrauktį pų® sociglipjtų did^y 

: teg»W tetms i^rių- ŠŠt ąr 
jie paėmė darbininkų judėjimo 
vadovybę į savo rankas? Ne. 
Ar jto

■ te# te coll?

Neįįgaį foruos p# spęjalistol 
1 tetoms sųa^ypro paaiškėjo

te
nas. Ętetetoto toętatmė te 
pakreipti sayp pjj,?8n tį tetoj- 
ninku dalį, Jcųri ręmdąyo socįą- 
ĮĮstųs. Jęįgg jk9Wul?W Mų 
pavartoję ąyę&ą tai jąu 
tadą jie. įoųtų ąųprąfe,’ kąd |ų 
visas užmojimas įvykinti ?ą- 
y.o tikslus suplaukė “fįąsjęo” 

Bet jie nenorėjo prie klaidus 
prisipažinti. Dėl savo nepąsiąę- 
kimo jie apkaltino organizuotą
jį darbininką judėjimą ir ėįe 
jį griauti. Suardę socialistų 
partiją, jie dabar šoko ardyki 
unįjąsV . '

i

ko per 20 metų buvo parlamen
to narys. Karo metu jisai kar
tu su Pilsudskiu orgaųįząyę 
įenkų legionus, o nepriklauso
moje Lenkijoje jiąai k®ks K^" 
tus turėjo ąųkžĮas yįetas yąl- 
džioje, IWttos

Po tę, feąį P^arė
pervertą Pomiš
kis ėm(ė yj» labįąii įr ne
sutikti .Wtomu
draugu Pilsudslpu. 192$ pa. juo
du visąj o pą>ud-
skis Įtoeįftį 4įfkta- 
turą. • ■ ■. •

KOMUNISTŲ UŽDAVINIAI 
PO RINKHMŲ

— ■ ji.r į,

Senovės prijos bus mokamos ir 
ateiviams

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

Spcialinio saugumo administruoja W$skinęto;ęę pa
aiškino, kad ateiviai feiri tokią pat teisę gautį seiįątyęs 
pensijas pagal įstatymą, kurį išleido kongresas, kaip įr 
piliečiai. Kiti §^aji»ip s§iuįg^o akį# patv^rįyn\ai ęsą 
pritoMMsmi ateMw Pat •■!W> jj* 

ta$e* ištąsę /vi
sai nepaliestas.

Visa, kas rei^įą, ka4 dstohipjnkąs, sulaukęs tam tj]k- 
td amžiaus, gautų, senatvės pensiją,' tai— kad jisai įro
dytų savo fcv^jfiįaęjjąs ,s,ąpxdo«? atžyjlgijj.

riuos karšti “j)atriotai’r norėtų nuskriausti. Tačiau vią 
gi bųtų geriąr ’ ’ 1 -x-2--2- ~
ra .pdlietybefi ponierae.

,usia, kad kiekvienas ateivis, kuris dar nė

•_y.

'veik iki pereito pavasario. Jisai 
irgi nędayė nieko gerų. Konsejr- 
vątyvįškų ųnijų komunistams

Margos žinios iš 
Lietuvos

SPALIO

t. ^.'j. y-

ir Šitokių įstatymą Lietuvos 
seimas negalėjo išleisti.

Iš viso juo tasai vyras čįą 
ijgįau Lietuvoje vie$į, juo at
viriau rodę ąayą tuštumą. Yįs 
(Įeito reikia susigraibyti (o jam 
kaipo advokatui juo iai»aw) 
ir visuomeniniuose Lietuvoje 
santykiuose, pagaliau reikia 
suprasti, kas tai yra mandagu
mas ir žinoti, kad šiandien 
Lietuvoje nevisi taip atvirai 
kaip oficiozine spau’da gali kai?, 
beti. Jautrus ir pakankamai įš? 
auklėtas žmogus greit suęįvp-: 
kia ir susigriebia kaip reikia 
laikytis pas ligpnį įr kas t.Up- 
]
Nevisi tie išmįntingi, kurie

žmoguj tai privalėtą suprasti 
ir kitų žaizdų neliesti, jei jos 
dąr nėra pagiję. ‘

Mauau, manę suprasit ir at
leisit, jęi dėl tokių ųiekniekių 
čia daug kalbu.

Ątiriaįt, iri WAQ šitas laiš
kas išėjo toks ilgokas. Mat, 
kam ką skauda, tai ir apie tai 
kalba.

Mes yisųomet labai nuošird
žiai sutiksimo visus amerikie
čius lietuvius, o ypač inteli
gentus, kurie tik pas mus at
silankys, nepaisant kokių jie 
įsitikinimų bųtų, bet manome, 
kad iš š. Amerikos atvykę tu4- 

met y^a kąlbėtina ir kas P^-jri suprasti ir tinkamai įver
tinti visas musą dedamas pa
stangas tinkamiau savo gyve
nimą įsikurti ir susitvarkyti.

D jeį tik įš kiepo nops jtpes 
gąv« best ki«k pri- 

tąrųųo šitoųaą piųsų pastan
goms, tteri Ii vįsį paširdžiai 
syęikįpsimę ir my^sįiųę pę tik 
kąipo sąvp tautos sūnų, bet įr 
kaipo žmogų suprątusį musų 
gyvenimą.

Mes daug kaip kam

dar nereiškia, kad jis nieko ner 
išmąųo.

Advokatai, paprastai būva 
jautrus žmones, bet gi čia ma
tome išimtį.

Negalėtume tvirtinti, kad 
jįs savo luomui daug garbes 
darytu.

Toteraneijos ir mandagumo 
ribos ne visuomet sutampa. 
Mamįagųmąs kartais daug vi
sokių išsišokimų pakenčia. Jau
triems tuos išsišokimus atleid
žia, o storžieviai visvįena to 
nepajunta.

atteid-

Seaiiįi »
paeito.. O šie

met yp$ Jįjį tote. Įsi- 
vaizduototo įs toto to 
sceną, štai Kaune eina jau» są- 

itototoNj torte Tstomp 
salė kimštinaį prikišta žmonių. 
Liudininkė duoda lą&ąi įdo
mius parodymų^, pasigirsta 
skardus patrankos šūvis. Vįs 
kaip vienas, sustoja ir įsigali 
mirtina tyja. ši tylą tveria vie
ną minutę. Tai dėl Vilniąųs yį- 
sį susikaupia. Gražu, įspūdin
ga! ;

kad ąą Ro.Qsev.elto įšrįnkimui Ir tąip visur./Tą W“ 
T„.. „„ . ; 9to^, fįĮ^aį dfcto^

tomo tete saw 
dltoį•-tetos to FtertJ# stoyb 
h W nw toę -

Jįfet trąukijyiąj t»i yien.ąi mji- 
n.utei visur, kur ji® įjętijyoje 
neitų, sustoja ir keleiviiĮti H. 
9M.o yietų Ruhyte to stte. ty-' 
Ii laukia iki ta minutė praeis.' 
Visoje Lietuvoje viena minutė 

. Vilniui!
šitai į svetimšalius, kurie 

: tpo wt.u būvą IJetuypje, sjt- 
teefio istečte M jto 

ąpie Vilniaus yeikjato pe?iw, 
tai tikriausiai (tųomet pasitei
rauja, kame dalykas. • '

Kauno gatvės tą minutę taip- Taip, dabar jau daUgeįįs kąs 
■ pat nurimsta, nutyla, nes vi
sas judėjimas lygiai dvyliktą;

VX«Im4» 
Ntofcto jųęftoište to 
tuomet iš vietos pajudėti. 

O tai tikrai kejįsjtąį įr 
įtoęaj - h??p didžų4to 
miesto triukšmas stąiga iš
trūksta, nurimsta! Kad ir ne- 

tai i» si raSĮą Į®0sj> teMi -W« Rnstom-

<itote p?f 17-JS wtų? aąstos-. 
do, kad patys komunistai laiko 
jį nieko nevertu, jeigu jie tik 
dabar žada pradėti dirbti, 
f Tikra tiesa, kad iki šiol at? 
Jiktą komunistų .darbą negali
ma pripažinti teigiamu. Jų ori-’ 
įginalis tikslas buvo griauti.

Kai apie karo pabaigą bolše
vikų šalininkai ėmė organizuotį 
Amerikos socialistų judėjime

Komunistai sakosi esą paten
kinti lapkričio 3 d. rinkimais. 
Balsavimų rezultatuose jie ma
to šiuos laimėjimus; žmonės 
griežtai atmetė fašistus, kapi- 
tąlįg.tinė spąuda pasirodė be 
įtakos, komunizmo baubas žmo
nių nenugąsdipo, kuų. Coųgh- 
lino ir Dr. Townsendo partiją 
susmuko. Bet kąs daryti dą- ■ 
bąr? “L^y^” 1 Mausimą at
kako:' ’ V

“Tegu sli.ąitytojąi pemąno, 

dalykai išsįriša. Jau ne kar-. 
tą buvo sakyta, kad Ropsę-J 
vęltąs, kaipę toks, perą ko
votojas prieš re^cigįnkus. 
Jis jiems pąįaįką'yo įr t.ębe-! 
pataikaus. Darbo žmonių pą-Į 
reigą $ėjtp kristafeųotį savp' 
jęgas, ruoštis prie įąteįgimo' 
Farmer-Darbo Partijos, per 
kurią jie galės paimti val
džią... i

“Kiek tai liečia J. V. Ko
munistų Partiją, taį jps dąf- 
bas tik toPFąswto, Btolto 
darbas įa^ikja Ąi»ęFiXQS 
nių. Dėl to reikalinga mobili
zuoti visos pajėgos, kad tąjį 
darbą tinkamai nudirbus.

“Musų pareigą kuovęikiau- 
siai stiprinti Komunistų Par
tiją, kovotoją ųš liautįįes. 
frontą,
laisvę mylinčių žmonių at
sparai prieš
Mums atrodo, kad komunistų 

organas skraido daubose. Jeigu 
jkomunistų partijos darbas “tik 
teprasideda”, 1 
įtas darbas, kurį šita partija

Atskrido į Lietuvą F. Vait
kus. Jį visur ir visi nuošird
žiai priėmė. Daug gražių jįs 
prisiminimų paliko, o tik dėl
to, kad mokėjo visus opius 
tarpiisayius visuomenės santy
kius nepaliesti ir ją neužgau
ti, kaip ir lįera geram svečiui 
džentelmenui įdaryti!

jQ F. Vaitkus tik dar jau
nuolis, ne profesionalas ir juo 
labiau ne advokatas!

Dąųg ir kitų Amerikos 
lietuyių profesionalų ir šiaip 
pamokytų žwnįų yra Lietuvą 
aplankę- Vįem labiau, kitį ma- 
žiąu nuoširdi bųyo priimti, 
yąįšipįį. Pėl šmąųs priėmi
mo, rodos, advokatui Sordenm 
netek,Š nusiskusti. Tąį jų lai
mė. Na, nepąpykit, kąd jūsų 
rikągįęris taip skersai ųian šir
din krito ! Nors ir mes .čįą Lie
tuvoje dangom atvejų turime

sRwfei pwte ifeitovi! Q 
b$r tok teteitokte tetete 
įvytos! Kapj gi šktete te kad
slaptis, ka4 fepųtrų Įiavšte yp- kas nors ta inusu tylėjimą pri
kibto fe i^lų utokltoa fe m- ^ėtu išmtei Muro jU 
rų tetemwės wMarea j^gfento Amtete ' Vektijų 
rw j Km ų tete ėtejų tokrto
jte» totefflster tek teiste fe atvyks te te-

femto fejukfete te af- 
te teste tosto tefetotei 
Ktofei. sfetoste! tote tete-

y^ėtų išnaudoti. jūsų

< i

94 vienos minutės f Jtlft te

yierj.a sliptoto
sųtesteto fe te-
rite keliais dabar >

reėte>; ipes jį žfe ne tik te- 
eretiniai pavapate, M fe ^0 
Kailiu1 esame patyrę. žį- 
Wt, kW kW fe Atlaij-
:to yap4e»yw .atvyks pradė
to pertom flte s#ti, te feums 
to tektoi to tete- Mų-

nančių, kurie dėl duPnos kąs
nio kartais ordiną užsikabina, 
bet jau tikrai nesuprdntama, 
kad iš svetur atkeliavę dėl to 
ordino įgijimo praranda išmin
tį ir daug niekų prikalba.

Nieko neturime prieš, jei ir 
įŠ kįjųr ątyykę )9^1iai priima 
jjepis įteį^tų dovaną ųr vis dėl
to dėl jos sąvo įsitikinimų p^e- 
pamųinų įv tokiais,
kokįąjs jtęjųs privalu būti, o 
ypap atyyįustems iš tiemųis, 
kur demokratinė santvarką vi
sose gyvenimo srityse šaknis 
yra Mdusi,

žmogus tu4ri vieną ar kitą 
budo silpnybę, — tai dar nė
ra blogas pažymus ir dėl to jis 
visais atvejais negali būti 
smerktinas. Bet kai žmogus 
praradęs visas žmogaus ypa
tybes ant visų keturių prade
da šliaužti, tai jis darosi vi
sai ! nepakenčiamas ir kartais 
tiesiog šlykštus, pasibiaurėti- 
na8*

Na, reikia bąigti rašyti, o 
tai tiarai rųstaųti pradėsit, 
kad tiek daug; vįsękių niekų 
čia prirašjau, o ypąč Kad to
kioms. smulkmenoms tiek ver
tas priįdųpdų'.

Dedu yiltįes, kad maAe su
pratę. atleisit, Niejįp čią nesu 
P9§toyž^ą mpjcjtoi, O mg SB- 
ąjigusjųs žųmęs, h?t Jik ųo- 
Hėjaų s^vę. rpjątimis pąsida- 
linti.

Dau^ jums vįsojdų Wybių 
ir prąšmatųybįų!

r- Jųsų Keistas-

i------\r.;

Skelbimai Naujienose 
duodą naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos

■BTtTTT

reri/o $ jūsų krašto. O 
žįųot, kai tokią tąį
totefe tetetoj fe fekte žę-. 
dį tarus.

' ' Smagų, kai kas iš tejes pa- 
stote W »W kųjturėjame, 

' švięčiamės, ekonominiai šiaip 
ar taip tvarkomės, bet kai Š, 
ĄmmKoą pįlięrią giria musų 
dabar esamą ą^ninistratyvę 
tvąrką, taį m©8 tik pečius trau? 

! kome ir raukomės. Toksai įspų? 
< dį.s darosi, kad sveikam nori 

ligą įkalbėti; dar pateisinamą, 
kai sergančiam norima įkalbė
ti, kąd jis sveikas esąs.

žįppiną, dėlto netektų daug 
jąucĮįnris įf kalbėti. Na atva- ‘ 
žiąvę ŽBOgus į Lietuvą. Na 
pąyįęšęįo, maloniai visur jį 
priėpąė! Juk suprantama, ilgus 
įmetus Lietuvoje nebuvus ga? 
lĮpaa joą pasiilgti, galima są- 
yaip ją pamilti ir daug kąs 
matytį ne tąįp, kaip yra. Di- 

Sdis prie kr»što žmonių 
priririšųoąą, jįąip ir kiekvieną; 
meįė, kaip sakoma, kartąją 
galį bųtį' ąkįą. Betgi tatfrųę 
žmęgųs įf suranda savą 
pręĮo įr saiką ir ribas,
O M© ląbįąu žmpgus pagal sa.- 
vo profesiją puolatos savų 

dfete-
r Jąį n,e jšdj^ųmo jausmas tąt 
yęrria bet tie pergy- 

Rius niekus plepėti. Klaipėdoslyęgį$$j, kuriuos mums tenka 
kraštas turi savo autonomiją I savo a pečiais pakelti/ Jautrus

tęvai!
i . Ito <$>«< 
lės įątoi rąmi, fcąi Kuponoje 
pradės demokratinę dvasia im
ti viršų, kuomet fašizmui ra- 
gus kas įęors pradęs įięfc val
stybės. plotų, tiek paskiromis 
yietcnm8 laupyti.

TJk?riausiaį • šių metų Lietu- 
įVOję Spalių 9 d. minutės tylo^ 
j e tikrai buyo galima susikaus 
ti ir apie (įaug ką pagąjyęfį.

si.
..Taip, tai pelija nuoįaįto,, 
kurią Tautų PĮtofete
yra padarius! 6 kiek ji jatf 
dabar šitokių savo bej ėgiškų 
žingsnių yra parodžiusi, štai 
-tik prisiminkim Etiopijos liki
mą. *Reind zonos reamilįtarizą- 
vimą. Dabar Dancigo klausime 
visus nusileidimus pą^cpįtyiųs. 
Ii- tuomet, kuomet Dancigutą- 

pasąiįdio •M •.« •. -i ■» ~

■ ? ' t

7 ~T

pOj kur imituodami lai- 
krąščiaL Pardavėjas lai-

Lietuvoje Vilniaus fcląi^į&ią 
riša su visus Europoje 
k^tijo.8 Hkųnu. 1

—o—
‘: Lietuvoje yi^ vieši M 

čikagietis advokate Bor^ęna^,. 
Jis čia pusętiąąj 
šunuodegiauja, kiįdP nfete? 
šiol iš atvyktų fe S, Atote. 
kos nedarė. fe W
advoljįątas, ųafe
įstatyipus ląfeai sįįpWJ tote°- 
te m- Ite tete tekus 
sJrelĮjg, kad buk (festejatiški 
seimaj biivę išleidę toki įsta
tymą, kįid, umefikįečįaį lietu
viai negalėję Klainėtos krašte 
Ęirkti ukijisi Tai tokte «įW». 
turėti mažiausi sųptefeto Mifi 
įietuvos santyąylcą, |&ąįj tfir'

elitui, bet Jmsu pato* 
unu» dėlęL >
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..TCTuM! .’aTiro'i'M JULIJUI^

[AMEBOS
PILIETIS

T9 to

NAUJIENOS 
1’3, s«, HalstsJ 6t 

ČJflCĄIJp, ĮĮX,
Siq«Mt* money orderį arba kraaM 

ženldeliuu

(



Pirmadienis, lapkr. 9;. 1986 NAUJIENOS^
.■nV.ii "i ui į- i ■ I       ii II.’.,  >>-.MliiįįĮ»įlĮlliiiitertt*il

“Lietuvos Merginos Nušovė holdaperi
Amerios- Iietuvai4 

tema Negali Prilygt”
" ' 'nO'iiaa.i ~ .. i,riiirirl

Automobilių 4>artkfc|9 viršininr 
kai giriai gražuolę Sophie. 
Ambrose.

didžią j am Inter- 
prie

Lapkričio 14 d., atsidarys 
1987 metų Chicagos Automo
bilių Parodh; Ji tęsis iki lap
kričio 21 d;
natiorial Amphitheatre,.
43-čios ir Halsted gatvių..

Toje automobilių parodoje 
šįmet pasirodys jauna lietu
vaitė, Sophie Ambrose. Ji at
stovaus Lietuvą Visų Tautų 
Gražuolių Parade, kuris įvyks 
Automobilių parodos laiku.

Toms iškilmėms panelę Am
brose išrinko “h$iujienos” iš 
tarpo keliolikos lietuvaičių, ku
rios užsiregistravo “Naujienų” 
baliaus konkursui;

j Keturi banditai padarė hol- 
dapą Franklin Park rodhautaėj, 
prie River Roačl ir Belmont 
avenue. Pasišlavę iš registerib 
450 dolerių, banditai nuėjo į 
svetainę, kurioj buvo dar dau
giau svečių. Jie sueiliavo prie 
sienos užtiktus ten kostume- 
rius.

Bet kostumerių tarpe buvo 
vienas policininkas. Tas, išsi
traukęs savo revolverį, pradė
jo šaudyti. Banditai atsakė ir
gi šūviais. Susikirtime tapo 
sužeistas Patsy Dechiara 20 
metų. Banditai pabėgo išsineš
dami su savim ir Dechiarą. 
Vėliau betgi jo lavoną policija 
rado vogtame automobily pa
liktą.

Policija- areštavo būrį žmo
nių, kaip nužiūrimų narių 
gėngės, kuriai Dechiara pri
klausė.

Automobilių' parodbs; rengė
jams p-le Ambrose labai pa
tiko.- Jie labai prielankiai kal
ba apie ją. Miss Kathryn Wil- 
son, kuri tos parodos gražuo
lių programo dalį tvarkys, štai 
kaip atsiliepia apie lietuvai
tę:

“Man nuostabu patirti, 
Chicagoje lietuviai turi 
daug gražių, mergaičių,
buvusi Europoje. Galiu atvirai 
pasakyti, kad Lietuvos mergi
nos Amerikos lietuvaitėms ne
gali prilygti. Bet tuo pačiu lai- 
ku, p-lė S. Ambrose yra ti
pinga lietuvaitė. Ji bus parodos 
pažiba.”

Chicagos Draugiją-, 
Kliubų Valdyti 

1936 metams
os

kad 
tiek 
Esu

LIETUVIU ŽAGARIEČIU KLIUBO 
1936 metu Valdyba: P. Arlauskas 
— pirmininku, 656’ Bėlden Avė.1; 
A. Japavičia — pirm. pagelb* 
3852 So. California Avė.; Sophie 
Ambrozaitė— nut. rašt., 11781* S 
Indiana Avė.; M. Miravitz — fin. 
rašt. 2539 W. 46 Pi.; A. Rama- 
šauskienė — fih. rašt. pagelb; 
1218 S*. Independėnce BĮ.; Frances 
Ambrozas — kasin.. 11731 Indiana 
Avė.; Adolf. Mirovitz. 2539 W 
46; PI. ir P. Arlauskas, 656 Belden 
Avė. — kasos globėjais; R. Šriite- 
kas, koresp., A. Drigotas — mar
šalka, 5649/ S. Nashville Avė. 
Kliubo susirinkimai įvyksta kas 

mėnesio ketvirtą sekmadienį 1 v.pp*, 
Hollywood Inn svetainėje; 2417’ W. 
43rd St.

R

Teismas sulaikė ga- 
zo kainų pakėlimą

Neseniai teisėjas Klarkow- 
ski leido Peoples Gas, Light 
& Coke kompanijai 1 pakelti 
Chicagos kosti/meriams kainas 
vartojamam namuose gazuil 
Bendra Apeliacijų teismas su- 
laikė pakelinių kainų iki to 
laiko, kai galutiną: sprendimą 
šiuo klausimu išneš Illinois 
pirklybos komisija. Taigi Ape
liacijų teismas 
teismo teisėjo 
nuosprendį.

Suprantama;
galutinai likviduota. Apeliacijų 
teismas tik sutrukdė kompa
nijos pastangas tuojau kelti 
kainas.

LIETUVIU NAMU SAVININKU 
, BRIDGEPORTE DR-JOS Valdybė 

1936 m*:Vincas Stankus — pirmi* 
mininkas, 
Antanas Šimkus — 
3120 Lituanica Avė 
Kunevičia — nut. 
3220 S. Union Avė. 
Gulbinas 
oit't o. »r oi,., uvuao luaie-
junas — kontr. raštininkas, 3400 

’ S. Union Avė..
I kasierius, 5653 S. Throop St.; Le* 

onas ' Lendauskas — maršalka. 
3130 S. Halsted St. ,

6606 S. Mozart St.; 
pagelbininkas 
,; Stanislovas 

raštininkas.
; Dominikas 

finansų raštininkas.
3144 S. Walace St*: Jonas Matė-

Petras Balsius

attnetė Circuit
Klarkowskio

ši byla nėra

AMERICAN LITHUANIAN CITU- 
ZENS CLUB, Political and Be- 
neficial of the 12th Ward, Chii 
cago, III. Valdyba 1936 metams: 
Pirm. J. Svitorius, 2630 West 
40th St.—pirm, pagelb. A. Ber- 
tašienė, 4438' So. SaWyer Avė* 
—nut. rašt. Paul J. Petraitis^ 
4223 S. Wells st.—turto rašt; 
B. Putrimas, 4536 So. Turner 
avė.—kontr. rašt. Frances Wit- 
tišj 4469 Archer avė.—kasos
globėjas J; Jesiunas, 2440 West 
39th st.—kasierius Helena Gra« 
mantienė, 4535 So. Rockwell 
St.—Dn-kvotėjas Dr. A. J. Ma- 
nikaSj 2519 W. 48rd St. Tel; 
Laf. 3051.—teisėjas A. Lauri
naitis.—maršalka J*. Balčitis. — 
Bancmanai: K. Gramontas, 4535 
So. Rockwell St., tel. Laf. 2418; 
—Ji Baršauskas, 4156 ’ Archer

hi it te II iteii iteteafcĮiį

SUSIRINKIMAI
Lietuvių Laisvamanių/ Etinės Kultūros Draugijos pirmas susi

rinkimas įvyks lapkričio 10 d. 1986 m. Darbininkų; svetai
nėje, 10413; So. Michigan avė. 7 :30 v. vak. Malonėkite vi
si susirinkti laiku, nes yra labai svarbių klausimui taipgi 
reikės išrinkti darbininkus busiančiam* koncertai, ib 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. Jočius,, kuopos sekr., 135 E. 114th Plhce, 
Chicago, III.

įiiiiftuii ii<i

MOTERYS.
Jau’ galite gauti naują; padidintą ir 
pagerintą

Valgių Gaminimo Knyga
. ■ ' ...

Kaina su persiuntimu tiktai'
■■ NAUJIENOS

1739 S. Halsted! St 
CHICAGO ILL.

S; 49 Avė*.- Cicero; Daminik Mo- 
tuz, kontr. rašt., 6981 S. Artesian 
Ąve., Ida Kąčiriskiį kontr. pajaf.. 
7Ž04 S. Rbckvrell St*; Ant. Česn į, 
kasierius. 4501 S. Paulina Stį; 
Petr. TiŠkevič* maršalka,’ 6989 So. 
Washtėnaw Ave»; Antanas česna, 
ir Ida Ročinski. aniek, ligonių... .........  ■ ■■ .. ■ ...  - ■ '.............. -

LIETUVOS VĖLIAVA AMKKlKO^ 
No. 1 VALDYBA: pirm. Kazimie
ras Davis; pagelb; FranciŠkus 
Venckus, nutarimų rašt. FeUx Mi- 
kalojunąs, iždo rašt. Severą Skri- 
dulis, kont Dominikas Motut, pa
gelb. Idą Kačinski, kasierius Ant 
česna. maršalka Peter Tiškevičia, 
ligonių; lankytojai: Ant. česna 
Ida Kočinskil

Priešmetinj Susirinkimą laikysime 
birželio-June 14 d., 4501 So. Pauli
na St., Chicago. A* česnos svėt.

SLA. 129 KUOPOS valdvba 1936 
metams: Pirm. F. Valaitis,; 1828 
Canalport Avė.; Vice-pirm. G. Cher- 
nauskask 1900 South Union Ave
nue, Telefonas Canal 2183. 
Nut. rašt. K. BatutiSi 2627 Gladys 
Avė,: Fin. rašt. W. Pankauskas. 
5285 So. Ellis Avė.; Kasierius B. 
žolinas, 2931 So. Emerald Avė.1; 
Kasos globėjai: K. Kažanauskas, 

: 5730 Broadway. A. Stonis,,, 8510 
So. Union Avė., J. A. Jasynskasi 
4800 W. Erid Avė.; Canal 2183, 

- Maršalka Pg. Tamašauskas, 822 W.
18th St.; Dr. kvotėjas Dr. P. Ząla- 
toris, 6600' So. Artesian Avė.; Org. 
J. Bertulis. 1343 So. Avers Avė.

i SAN FRANCISCO, Gal. —- Ir 
gaisrininkų gyvenime pasitaiko 
įdomių momentų. Čia parodo
ma gaisrininkų komandos kapi
tonas’, Cbrnelius Sullivan, kuris 
drauge su gražuolėmis leidžiasi 
žemyn bandydamas naują, prie
taisą.

HtMBOLDT PARK LIETUVIU1 Hoi. 
LITIKOS KLIUBO 1936 metu val
dyba: A. Walškis —• pirm;, 3841 
Evergreen St., Tel. Belmont 7678; 
J. Kuprevičius — pirm, pag.; A. 
Lungevičius — nut. rašt.T 1814 
Wabansia-, Avė., Tel. Humboldt
3245; Stanley Buheckis — firi. 
rašt.; Augusta Žilius — kasin.; 
Tarnas Kubilius — maršalka.
Susirinkimai įvyksta kas mėnesį 

trečiame' ketvirtedieriį, 1640 North 
Hancoch St., 8 vai. vakare.

tetete M M....  IM tenteMii teMteteMMama mmAi

BAILY BUSINESS DIRECTORY
SU įkyriu* yra uiduma* tikslu pagdbiH musų 9kaityto]am* tiudįlt&l
įvairių paprartų ir. rtepaprcutiį daiktų^ iniatoų ir reikmenų. Jeigu U ielpaMų sJMbtmy

t

JETUVIŲ KEISTUČIO PAŠALPOS 
KLIUBO VALDY.BA 1936 ME
TAMS: Frank Jakavicia, pirm., 
2688 W. 40th- St., Juozapas Sta- 
loraitis, 7244 S. Talman AVe;, 
Pirm, pagelb. Bemice Rudgalviutė, 
Nut’. rašt. ir korespondentas, 5882 
So. Long Avė., Walter Sharka, 
Fin. rašt., 4635 S Washtenaw Av,, 
Helen Chapute, Kontr. rašt., 4403 
S. Albany Avė., Leonas Klimavi- 
čia, Kasos glob., 2534 W. 46th St1., 
Mary Warnis, Kasierius, 8838 So. 
Kedzie Avė., Dr. T. Dundulis, gy
dytojas, 4157 Archer Avė., Virgi
nija 0086, John Zuris, Teisių pa- 
tarėjas> 4624 S. Francisco Avė., 
Jochimas Macijauskas, Maršalka, 
4436 So. Washtenaw Avė., Myko
las; Kasparaitis. Knygius, 4154, 8. 
Artesian Avė. Kliubo susirinkimai 
atsibuha kiekvieną mėnesį kas pir
mą sekmadieni 12 vai. dieną, Hol- 
lywood svetainėje, 2417 W. 43rd 
Street.

Frank Jakavicia, pirm.

7244 S. Talman AVe;

Lietuviai k lietuvai
tės paėmė leidimus 

vedyboms

šie lietuviai ir lietuvaitės ii 
siėmė laisnius (leidimus)“ 
dyboms:

John Borkowicz 22 m.
Lillian Wanatowicz 19 m.

Walter Biskup 23 m. 
Frances Bobowski 24 m.

Ernest Radvikus 24 m.
Lorraine Weiland 18 m.

Frank Cicėnas 40 m. ir Be- 
netta Kalvaitis 30 m-

ir

ir

ir

t'l
• LIGONINES—

Kompetentiškl gydytojui* e ne- *to

> Priskiria stiklu* Mediči! ąksathi- 
nacija ir gydymas. Ligoninės gydy
mas arba namuose. Raudongyriės 
gydymas išvirkštinni, kyla ii* vari- 
cose veins.

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 South Kedzie Avenue 

TėL kvndale 5727.

KRAUSTYTOJAI

Pirkit labiaih-sušvelnintų 
Qld Golds Cigaretę vieną 
pakelį. P; Loriiiard bendro
vė užmokės už duv jtefc Old 
Golds jūsų nepatenkins.

JULIUS WELICHKA
Pigiausias lietuvis perkraustyto- 

jas Chicagoj, nedaro skirtumo kaip 
toli dieną ar naktį, priimu senus

avė—A. Saldukas, 4038 Archer 
avė., tel. Laf. 6719.— Komisija: 
Politiško skyriaus: Paul J* Pet
raitis,. 4223' So. Wells st., A!. 
Saldukas, 4088 Archer avė: Dr. 
A. J. Manikas; 2519 W. 43rd st. 
—Komisija Pilietiškų popieriui;
A. Saldukas, 4038 Archer avė.,
B. Putrimas, 4586 S. Tumer 
avė., tel. Virginia 1309.— Susi 
rinkiniai laikomi trečią (3) sek
madienį. kiekvieno menesio Hol- 
ly\vobd svetainėje, 2417- West 
43td St. Priimami į kliubą’ vy
rai ir moterys nuo 16 iki 45 m. 
amžiaus.

UNITED LITHUANIAN AMERIU 
CAN POLITICAL CLUB 9th WARD 
Valdyba 1936 metams: »

Pirmininkas Povilas Barcheack 
84 E. 100 PI.; Pirmas- vicb-prez. 
Zigmas Kalis, 12217 S. Halsted' 
St.; Antrasis vice-prez. Pranas 
Jankauskas, 8055 S. Racine’ Avė.; 
Protokolų rašt. Vladislovas Kri- 
stopaitis, 10324 Indiana Avenue; 

; Rašt. pagelbininkas Frank Pavil
ionis, 10586 Lafayette Avė.; Fih 
narisų rašt. Victor Petkus, 44 E. 
104 St.; Kasieįrius Julius Strumi
las, 11011 Michigan Avė.; Trush 
tįstas Jonas Furgelis, 149 E. 107 
St.; Trustistas Jozęfa Linkšuš, 
20 W. 107 St.; Maršalka 1—Adoh 
mas Draugelis, 34 W. 104* St.: 
Maršalka 2—Jonas Schųlte, 10325 
Indiana Avė. x

Veikiantysis i komitetas:
1) r Bruno Pėtlhis, 10742 Michigan

Avenue. <
2) Stanley Misiūnas, 10409“ Wal-

lace StreetLv . ,
3) Al. Kazis. 10617 Edbrooke av*
4) Adv. Frank B. Zalatorius, 701

W. 119 St.;.
. 5) Adolf. Pažarskiš. 10621 Ed

brooke Aye.
, Susirinkimai- laikomi paskutin 
kiekvieno mėnesio antradienio va
karą. 10806 * Wabg,sh Avė.

TAUTIŠKA DRAUGYSTĖ MYLfii 
; TOJU’ LIETUVOS BROLIU IR 
k SESERŲ valdyba 1936 tmetams:

P. Yėnkauškis, pirpiriinkas; 8955 
; S. Racine Avė.; F; Grigulh; hutl 

rašt.. 10439 S. State St.; S. Yur- 
čis turtų rašt.. 10725 Indiana’Avė.; 

, A. f Sodintas; iždininkas* 10036 Si 
i, State St. Atstovas i Naujienų 

Bfendrove Ž. Klibiėnė. 10718 
; Prąirie Avė* . ..

JAUNU. LIETUVIU AMERIKOS 
< TAUTIŠKAS KEIUBAS Chicagoj,

III. Valdybai išrinkta 1936 metams 
sekanti: J. Rūta —• pirmininkui 
3267 S. Halsted StC; PJ Kilius- 
pagelbininku; 8347 Lituanice Avė,: 
Š;, KunceviČia — nut. rašt., 3220 
S. Union’ Avė. r F. Kasperas -H 
fin. rast./ 3534 S. Lawe Avė.; Vi 
Dulevičia — kontr. rašt., 812 —1 
83 St.; J. Balčiūnas — kasierius; 
3200 S. Lawe Avė*;;J. Malinauskis, 
— kasos globėjas, 4302 S. Sacra- 
mento Avė.; F. KunceviČia •• ka
sos ‘ globėjas,. 8201 Lawe , Avė.;/ K. 
Valaitis — ilgonių lankytojas; 
S-Si Union Avė.

rinkimai ivvksta kas mėnesio, 
pitoną1 penktaidiėni 7:30- vai; vakarei 
Lietuviu Auditorijoje. 8133 South' 
Halsted St.

) Akiniai ant Kredito
$1 .00 ĮMOKĖTI

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

Tel. Yards 3565
Visą darbą garantuoja 

Lensus dublikuoja-freimus pataiso!

CONKADAS
PHOTOGRAFAS

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

Tel. Enrlevood 5883—5840

pašaukite tek Republic 8713. 
2507^ West 69th St.

AUTOMOBILIAI IR

šiame skyriuje skelbiama tik tie 
automobilių pardavėjai ir1 auto mė- 
kanikai, kurie kiekvienam užtikrina 
teisingą patarnavimą ir geriausia 
pataiso’ automobilius.

TEISYBĖS MYLĖTOJU DRAUGYS
TĖS* valdyba 1936 metams: -P.! 
Killis, pirmininkas, 3347 South; 
Lituanica Avė.; J; Racevičia, vice 

» pirm., 3326 So: Union Ave.;< S. 
5 Narkis, sekretorius, 4853 So. Tal

man Avė.; F. Kasparas* fin. rašt., 
3534 So; Lowe Avė.; J. Rachunas 
kasierius, 3187’ Sb. Halsted St.; Z. 
Grigonis, kontr.’ rašt., 4427 So 

. Francisco Avė.; P. .? Jozapayičia, 
• kasos glob.; 837 W. 33rd Place: 
) Al. Wilkis, maršalka. 8811 W. 33rd

PI.; S; Narkis, korespondentas, 
> 4358 So. Trilman Avė.;' Dr. J' P.

Poška, Dr-stės Daktaras, 3133 So. 
Halsted St.. rez. Tel; Hemlock 
2374 — Ofiso Victbry 86871

i Draugystės susirinkiipai įvyksta’ 
kas antras? nedėldiepis kiekvieno mė
nesio Chicagos Lietuvi# Auditorium 
3133. So. Halsted St., 12 vai.«dieną.
“I... ....... .....................u: ru.^ -r .......... .....

SIMANO DAUKANTO DRAUGIJOS 
Valdyba1 1936 metams-i wn>. Kriš» 
Čiunas, pirm.,. 9227 So. Cottage 
Grove Avė:; Jul.' Racevičia, vice- 
pirm.. 3326 So. Union AVe.; P. 
Killis. nut. rašt,. 3847* S. Lituariica 
Avei; Afc. T. Zalatoriš, kasierius, 
827 W. 83rdr Stl; A. Kaulakis; 
turto rašt.. 3842 So. Union Avė.; 
Iz. Masaitis* kontr. rašt., J. Ma- 

!' Aa Vjlids, 
itis, prižiurėtejas 
jreckii^knygius, 

los

I" -K, A;
S ANASTAZIJA SŪBAlTIENfe

Persiskyrė, su šiuo pasauliu’ 
Lapkr. 7 d., 3:00 v. ryto;. 1936 

* m.,, sulaukus pusės amž., ai
nius Kauno . apskrity, Čekiškės 
parapijoj

į Arnėrikojišgyveno 28 metus* 
Paliko dideliame nuliūdima

1 3 sūnūs Adbmą; Antaną ir 
j Vladislovą:; dukterį Mykaliną 

ir žentą Alfonsą. Briedžius, 
' anukus ir dėug kitų giminių, 
r Kurias pašarvotas raridasi 
..Butkaus koplyčioje, 710 West 

18th St.
Laidotuvės įvyks Antradie- 

I nį, lapkričio:10 dieną, 8:80 v. 
. ryto-’ iš koplyčios į Dievo Ąp- 
’ veizdoš parapijos bažnyčią, ku- 
j riojė’ atsibus i r gedulingos pa* 
. maldos už velionės sielą,, b iš. 
' ten bus nulydėta į ŠV. Ka- 
' zimiero- kapinės.
, Visi Al A.. Anastazijos’ Su-' 
> l)hitiėn5s giminės, draugai ir 

pažįstami bsat“ nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu* 
vėse ir sutęikti jai paskutinį 
patarnavimą "ir atrisveikirii 
riiąr

Nuliūdę liekame,
Sunai, Duktė, žentas, Anūkai; 

i gimines.
Patarnauja laid. dir. Butkus 

< Undėrtaking Co.. tel; Ganai1

t

JUOZAPAS KAZRAGIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Lapkr. 7 dieną, 2 vai. ryto, 
1936 m. sulaukęs 43 m. am- 
žiauSį gimęs Tvėrių parap., 
Telšių apskrity.

Amerikoj išgyveno 23 metus. 
z Paliko dideliame nubudime 
dėdę Joną Bukauską, dėdienę 
Johanną Bukauskienę, pusbro
lius Juozapą, Antaną ir Vin
centą, pusseserę Alice Poš
kienę Chicagoje ir dėde Bene
diktą Arcimą,. MoNaughtori;

{ Wis. ir gimines.
Kurias pašarvotas A. Pet- 

kariS’ koplyčioj, 1410' So, 49th 
fe et.* Cicero, III;

Laidotuvės įvyks antradienį. 
Lapkričio' 10 dž, 8 vai; ryto iš 
koplyčios į šv. Antano par.. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už vėlionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi’ A; A*. Juozapo’ Kazra*-- 
gid gimines, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami z dalyvauti laudotuvėse ir 
suteikti’ jam1 paskutinį patar
navimą ir atteisveikiriimą.

Nuliūdę liekame;
Dėdės, pusbroliai ih giminės.

Patarnauja laid. dir. A; Pet
kus, tel. Cicero 2109.

liaidotuvėmis rūpinasi Jo
nas Anglickis, tel.Cic. 1953iR

liną 
ligoj

81
8687, rez.
Susirinkimus 

nesi kąs’ pirm: 
Chicagos Lietu 
So. Halšted Sl

nįiiir;*i.i': frįjĮjįi ■ „ jį„,,O        įi-

ilETUVO^ VĖLIAVA AMERIKOJE
Valdyba 1936. metams:

5648 South

PHOTO STUDIOS
Banis Studio 

VISOKS FOTOGRAFISKAS 
DARBAS ATLIEKAMA 

3200 So. Halsted St 
Caliimet 4258 — Res. Yards 5034

Milda Auto Salėsi
Vienintelis lietuvis pardavėjai Buick 

ir Pontiac automobiliui 
DOMININKAS KURAITIS

806 West 81-st Street 
Victnrr 1696______

AUTOMOBILIAI
Mes turime didelį pasirinkimą 

naujai atgautų karų, bile kurife mo
delis, su 90 dienų garantija. Pirm 
negu pirkaite karą kitur, atsilan- 
kykjt pa^ mus, nesigailęsit. Mažak 
įmokėjinias, likusi lengvomis išly
gomis* Pašaukit mus, mes< pade
monstruosime jums musų puikius 
kni*iis« *

? ’ STASELĖ DdANA
Tel. Longbeach 8174;

i '.--į .i -... Lr-n~—------ ------- r~r

• RESTAURANTAI

Universal restaurant
GERESNIŲ’ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tek Victory 9670.
- ........ -...... .... .............. .. ■■■■■,■!

SalUtaras Drug & 
Chemical Co.»

Salutaro' Biteris yra vienas iš 
riaušių Biterių ką šiandien' rai

ne-

ANGLYS—COAL

aptiekose ir vartojamas 
geras gerti su degtine ir be de; nės. 
Reikalaukite visi ir visados s ribth- 
ras Riterio; Pašaukite telėfbnu 
Canal 1138.

639 West 18th St. 
CHICAGO, ILL.

; •TAVERNOS

sg»lseG. av*

Pocahontias Mine’ Rim Screened 
5 tonai ar daugiau $7.40 tonas 

Smulkesni' $7.15 tonas;.
PIRKITE ANGLIS DABAR 

. CHERNAUSKAS COAL CO.
1900 S. Unon Avė. Tel. Canal 2183

• RANKDARBIAI— 
FANCY GOODS SHOP

; Auburn Fancy

Mes darome hemstitehing.
i 3io8 so. hausted Street

Jos. Jacikas Tavern

rūšies degtinė, vynas, Ambrozia alus, 
cigarai’ ir cigaretei. Žuvis penkta
dieniais veltui ir muzika šeštadie- 
nais. Užprašome visus draugus ir 
pažįstamus atsilankyti į musų nau
ją* užeigą,

JOS. & PAULINA J&C1KAI, 
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

?

—Grožio Salonai
5

" BOUlevard 741
MlSSi ESTELLE SL0TKUS

» ■
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4'METU'MIRTIES SUKAKTIS

t- ? • : -fe-fe-fe - -

VIENUOLIKOS’ METŲ
Mirties sukaktis

mandagus patarnavimas.
RAPOLIS BUDRIKASUr 

MACK VALINČIUSį 
Savininkai.

. Tel. Lėfayette 4296' 
4070 Archer Avė.

4

Permanent 
iki____ __ ./.^v
Permanent be ma
šinos ....... $5.00
Shampoo ir Sudė
jimas ______ 85c
penkti, o šešt. 50c 
Plaukų DAŽY
MAI ....... $2.50
Visas darbas ga

rantuotas.
Dėl sutarties pa
šaukite* telefonu: 
------  ‘ 7459

21-st PLACE TAVERN
& RESTAURANT

Steikai porčiapai ir kiti šilti val
giai. Blūe Ribbon Pabst alus, viso
kios geros? rūšies degtinės ir savi
ninko Vardu A. Stukas Toriy’s Pri- 
vate Stock degtinė ir cigarai. Sa
vininkai—/

ANTANAS AGNĖS STUKAI

CANAl^ 7522.
teilhi i ijTiteM Ii

_ _  ... ^..je
Tel* Viėtbry.

iena*
1 12 vai. 

torijoj, 3133

' Jurgis Kiškis
... . y • . . v ■’ ' 'V, • " ■ ■ :1 .1

metais, Lapkričio;
8 dieną. Palaidotas Sioux City, 
IbM^a, Kalvarijos kapinių mhu-’ 
soleume.

Jau praslinko- keturi metai 
nuo tos dienos, kada apleidai 
mus mylimas tėvą ir? vyre, lai
kas bėga^UŽpiirš priptbliaii .ir 
priešai' tavo; bet mūšų/ Širdy- 
so* tū’ pasiliksi' amžinai.

Nuliūdę liekame, 
Moteris U SūnusMbteris ir. Sūnūs:

* Mttfcdhteri* »r Gediminas

ALBERT P. DOLAN 
Atmin&ai musų mielo su-' 
naus ir brolio, kurs mi^ 
rė Į925 metais Lapkričio 
9 dieną.
Nors ir didi musų meilė, 
TaVę» netekome amžinai, 
Mtis bedžiugin vien ašara 

gaili i..
Tebus ramybė tau

Tenai ,..
Mylintys Motina ir BroUa

Tel BOUIevard 7814’
—.. lite*.. ii iii I »<luxi tetete

Įįiįrif’■*•-

North Roseland
. Liąaot Store
I Pranešu visiemb draugams ir tau- 

—*5 kad' emr naujame* bizny— 
Storai kur1’ yra didelis pa- 

Jvalriausios rųšiek degti- 
—, ir' alaus. Reikalui pri- 
«jus neužmirškite4 musų f degtinės 

gausite gerą degtinę už

So. Michigan Avė. 
Cdmmbdore 1946

.te. ■ nif < ■ i... ■■ ...................

POPSW8f TAVERN
LIETUVIŠKAI UŽEIGA

Prieš didžidosius' Stoek Y ardų var
tos. Skanus gorimai: ir užkandžiai

Lžkviečia .
n 1 Savininkai

HĮRęet

ILaidotuvių Direktoriail
JUOZAPAS

REPublic 8340

< lankyti:



DAWES BANKO ST0KH0LDER1AI TURI 
ATSAKYTI UŽ BANKO SKOLA

Privalo atmokėti $14 milionų dolerių Cen- 
tral Republic Banko paskolos iš R. F. C.

Central Republic Bank and 
Trust Company of Chicago bų- 
vd žinomas kaip Dawes . ban
kas. Tas bankas gavo pasko
la iš Reconstruction Finance 
Corporation suma $90,000,000.

Per keturis metus ėjo tųsi- 
nės teismuose < klausimu, ar 
kalbama paskola buvo teisėta. 
Jeigu teisėta, tai už jų turi 
būti atsakomingi banko šeri- 
ninkai. Jeigu* neteisėta, tai še-

rininkai paliuosuojami nuo at
sakomybės.

Dabar federalis teisėjas. Wil- 
kerson išnešė sprendimų, kuris 
sako, kad paskola buvo teisė
ta. Taigi 3,800 banko šerinin- 
kų privalo sumokėti $14,000,- 
000, kad banko skolas išlygin
ti. ;

Šerininkai turės sumokėti 
po šimtų dolerių už kiekvienų 
šėrų, kuriuos jie turėjo.

Vienu Kartu Atšvęs 
Du Reikšmingus SLA 

Jubiliejus
260 kuopa mini 10 metų su
kaktuves; SLA. jau 50 metų

MARQUETTE PARKO ko- 
lionijos SLA. 260-ta kuopa lap
kričio <15 d., Hollywood sve
tainėj, 2417 W. 43rd St. kaip 
4 vai. po pietų rengia smagų 
pasilinksminimo vakarėlį.

Kadangi šįmet sukanka ly
giai 10 metų nuo įsikūrimo 
Marąuėtte Parko kolionijoj 
SLA. 260-tos kuopos, tad ap
vaikščiojant SLA. 50 metų ju
biliejaus sukaktuves, kartu 
bus apvaikščiota ir kuopos ju
biliejus. Vakaras yra rengia
mas su gražiu ir įvairiu pro
gramų. Pirma dalis programo 
susidės iš kalbų apie SLA. is
torija ir jo kulturinį uždavi
nį.

šioj temoj kalbės “Naujie
nų” redakcijos narys, p. K. 
August.

Dainuos O. SkeveriUtė
Dainos ir meno dalį 'išpildys 

viena iš musų mėgiamų dai
nininkių panelė Ona Skeveriu- 
te ir keletas kitų dainininkų. 
Akompanuos musų gerbiama 
Nora Gugienė. Taigi, kaip ma
toma iš programo dalyvių, rei
kia spręsti, kad jie mokės at
silankiusių publikų suintere- 
suot ir palinksminti.

Be to, vakarėlio rengėjai de

• ARTINASI ŽIEMA
. * m —- •— -« ** — •
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da visas pastangas, kad butų 
svečiams daugiaus malonumo, 
už tad bus gera muzika, kuri 
gros lietuviškus ir angliškus 
šokius.

Mums svarbu, ir labai svar
bu, kad kuo daugiaus' atvyktų 
į kalbamų/ vakarėlį. Mes mie
lai priimsim į savo draugystę 
visus kaipo savo tautos myli
mus viengenčius.

Kuopos Narys.

Motina pasiuntė 
dukteri i kalė

jimą
/ I.

Moterų teisman pateko p-lė 
Nina Bernard 23 metų, 4826 
Winthrop avenue. Ji buvo kal
tinama turėjus narkotikų sa
vo žinioj. Merginos motinos 
prašymu, teisėjas Schiller pa
skyrė, kaltinamajai bausmės 
kalėti pataisos namitose mies
tely Dwight metus laiko.

John F. Eudeikio lietuviškas 
radio programas vėl bus gird- 
žiamas iš W.H.F.C. stoties šį
vakar 9:00 valandų ir žada bū
ti pilnas įdomios mužikos ir 
dainos. Rekordai nebus varto
jami, bet bus geriausi lietu
viai muzikantai ir artistai. Pra
šau pasiklausyti. Programo ve
dėjas yra pranešėjas Povilas 
šaltimieras.

Rep.

Caponė išgelbėjo 
savonam^

—-- —*——— .
Neseniai buvo pranešta spau

doj, kad Jungtinių Valstijų pa
jamų departamentas ■ ruošiasi 
parduoti aukcionu Al., Caponės 
rezidencijų esančių Floridoj. 
Tos rezidencijos verte apskai
čiuota suma $250,000? Valdžia 
rengėsi parduoti jų^ kad iško- 
lektuoti iš Caponės taksus su
ma $51,293. ( ;

Tačiau Caponės rezidencijos 
parduoti aukcionu neteko. Ca
ponės žmona sumokėjo taksus 
ir valdžia atšaukė aukcionų.

- ■ .. ■ < 

Reikalauja Atimti 
Leidimą Iš Metropo
litan Insurance Co.

Nori uždrausti firm<a| daryti 
biznį Illinois valstijoje

Superior teisme neseniai bu
vo užvesta įdomi byla! Skun
dėja toje byloje reikalauja įsa
kyti Illinois valstijos apdraU- 
dos departamento vedėjui, Ęr- 
nest Palmer, įsakyti panaikin
ti Metropolitan Insurance Com
pany bendrovės leidimų daryti 
biznį valstijoje.

Skundėja yra viena Gertrude 
Hakanson, 2028 Dayton Street. 
Ji tvirtina, kad apdraudos ben
drovė prasižengė įstatymams 
ir nebeprivalo turėti teisę ope
ruoti Illinois valstijos ribose.

Anot skundo, ta bendrovė iš 
Illinois teismo perkėlė bylų dėl 
$5,000 apdraudos į ftederalį 
teismų. Pagal apdraudcls įsta
tymus, tai yra prasižengimas 
prieš valstijų. Toks linksnis 
esu, apskelbiąs firmų > kaipo 
“svetimų“ ir nepriklausančių 
prie šios valstijos.

U. Kbciai Susilaukė 
Dukrelės

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

Pp. M. Kociai, 2117 West 
52nd Place, susilaukė dukre
lės. Motina ir naujagimė per 
kurį laikų buvo Evangelical li
goninėje, bet dabar jau namie. 
Mergaitė pakrikštyta Mary 
Ann. 1

NAUJIENOS* Chicago, lū.
. »    I I)  .

; . > . ■ . j
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NEW YORKAS. — Vaizdas- iš jūreivių streiko.
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Reikalauja Draudi-

Kainų Kapojimą
Skundžia Kiram Walker, Ine., 

gėrimų bendrovė

Hiram Walker,/ Ine., stambi 
gėrimų firma, užvedė bylų, rei- Petras Brazdžiūnas. Abu vien- 
kalaudama draudimo (injunc- balsiai priimti, 
tion) prieš degtinės kainų ka
pojimų. Ji yra suinteresuota 
savo gaminių kainomis.

Skundas atkreiptas prieš 
Ąbe ir Morris Lazon, trijų deg
tinės krautuvių ir koncesijų 
savininkus.

' Skundėjai įvardina sekamas 
krautuves, kur Lazonai ope
ruoja degtinės skyrius: Shop- 
ping Center, 7205 West Gjrand 
avenue, NovaW < Stock Yards 
Market, 1647?»Wesi Chicago 
avenue ir Arcfier Avenue Big 
Store, 4187 Archer avenue.

patvarkymams ar- 
už sunkesnius nu

Įstatymas' neatsar
giems automobilis

tams suvaldyti 
\ ■. .1 .... 
Nužiūrima, kad sekanti Illi

nois legislaturos sesija išleis 
įstatymų saugesniam važinėji
mui automobiliais.

Du šios rųšies biliai jau yra 
įnešti valstijos legislaturon. 
Esmėj jie reikalauja, kad lais- 
niai arba leidimai važinėti au
tomobiliais btftų suspenduoja
mi už lengvesnius nusikalti
mus trafiko 
ba atimami 
sikaltimus.

Kaip tie 
laisnis taptų atimtas, tai auto
mobilistui jis nebus grųžina- 
mas koliai neišeis metai laiko. 
O kai po metų laiko laisnį grų- 
žins, tai dar bus reikalaujama, 
kad tokie neatsargus automo
bilistai įrodytų^ jogei kitoms 
nelaimėms įvykite jie pajėgs 
padengti nuostolius, jeigu teis
mas paskirtų jiėms nuostolius 
užmokėti. '

Manoma, kad šitoks įstaty
mas žymiai sumažintų skaičių 
automobilių nelaimių taip Chi- 
cagoj, taip viąoj Illinois val
stijoj. Panašus; įstatymai jau

4

biliai nužiūri, jei

veikia 26-se šalies valstijose, kas ten ištraukė rykštę (svi-

SPECIALUS IŠPARDAVIMAS!
PILNAS PASIRINKIMAS VYRAMS IR VAIKAMS

Martin’s Vyrų Krautuvėj
3225 S. Halsted St.' Dvi Krautuves 6214 So

Is Kupiškėnų 
darbuotės

Kupiškėnų Kultūros Draugi
ja turėjo sėkmingų susirinki
mų. Narių į susirinkimų atsi
lankė apščiai, taipgi ir naujų 
atsivedė įsirašyti. Prisirašė du, 
būtent Jurgis Barnatonis ir

'Susirinkimas buvo draugiš
kas ir organizacijos reikalus 
svarstė rimtai. Skaityta laiš
kas iš Lietuvos nuo Etinės 
Kultūros Draugijos Kupiškio 
skyriaus. Laiškų parašė to sky
riaus sekretorius K. Jeczius. 
Jis reiškė padėkų už $25, ku
riuos Kupiškėnų Kultūros 
Draugija pasiuntė laisvų ka
pinių Kupišky naudai. Laiškas 
vienbalsiai priimtas.

Išrinkti darbininkai draugi- 
jos busimai bunco ir kortų pra
mogai, ku^i įvyks šeštadienį, 
lapkričio 21 dienų, P. Balchu- 
no bute, 4601 South Faiyfield 
avenue. Komisija pranešė, kad 
tikietai jau padalyti ir yra 
platinami.

Šio vakaro rengėjos ir darbš
čios ■' kliubietės yra p-nios P. 
Balchunas, H. Rudinskas, B. 
Ustupas, D. Suveizdis ir D. 
Girdvainis. Atsilankiusius sve
čius vaišins tikrai kupiškėniš- 
kai. Prie to dar bus duodami 
geri prizai laimėtojams, taip
gi kava ir namie keptas keik? 
sas. Bus gera muzika.

Tad užprašome atsilankyti į 
musų parengimų ne tik kupiš
kėnus, bet ir pandeliečius, ska- 
piškėnufe, viešintiškius, sala- 
miestėnus ir alizaviečius. Ab 
silankę paremsite musų kultū
ros darbų ir prisidėsite prie 
įsteigimo laisvų kapinių 
pišky.

Ku-

Pabėgo du kaliniai 
iš kalėjimo

Iš Cook kauntės kalėjimo 
Statesvillėj šeštadienio vakare 
pabėgo du kaliniai. Vienas jų 
yra James O’Connor 29 metų, 
o kitasWilliam Pat King.

Apie 7:45 valandų vakare 

čių) kalėjimo elektros stoty ir 
visas kalėjimas atsidūrė tam
soj. Praėjo kokios penkios mi
nutės iki šviesos vėl sužibo. 
Tuo laiku minėti du kaliniai 
iš lentų sukaltomis kopėčiomis 
perlipo kalėjimo sienų ir din
go tamsoj.

Pabėgusieji kaliniai, O’Con- 
nor ir King, dirbo kalėjimo 
karpenterių šapoj naktinėj pa
mainoj, taigi turėjo progos 
kopėčioms susikalti.

ir

įdomi kriptis 
samdoj

Dr. A. H. R. Atwood, Illi
nois Employment Service direk
torius, atkreipia visuomenės 
dėmesį įdomų faktų samdoj. 
Pasak jo, vis daugiau samdo
ma pramonei tokių žmonių, ku
rie yra kaip nors suvaržyti, 
turi trukumų. Jis vadina to
kius žtnones esant “handi- 
capped”* ■.— pavyzdžiui kai tas 
ar kitas asmuo yra šlubas, 
vienrankis arba gerokai pase
nėjęs, tB.

Panašias žmonės tiems ar ki
tiems darbams gal būt netiks, 
bet juk? yra ir darbų, kur fi
ziški ^suvaržymai nekliudo 
jiems dirbti. Ir patyrimas ro
do, kad jie, bendrai imant, yra 
rūpestingesni ir atsakomin- 
gesni kaip ' darbininkai, negu 
tie, kuriuos mes skaitome 
sveikus esant. Be to, patyri
mai rodo, kad jie yra atsar
gesni už sveikuosius.

Turėdamas visa tai omenėj 
Dr. Atųrood pareiškia, kad va
dinami i “handicapped” asme
nys yra labai pageidautini 
samdiniui.

Kiekvienas Old Golds ei? 
garėti^ pakelis suvyniotas į 
dvigubų cellophane — dvi 
eilės 'cellophane — neper? 
merkiamų—aukščiausios rų
šies*

Garsinldlės “N-nose’
- " * ■ 1

AAAJUkAA

PAMOKOS
Anglu Kalbos 
Lietuvių Kalbos 
Pilietybės 
Knygvedystes 
Stenografijos 
(Gregg Shorthand)

Prisiunčiame paštu pilną 
kursą anglų kalbds.

Amerikos Lietuvių Mokykla
3106 S. Halsted St., Chicago, I1L
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Business Service 
Biznio Patarnavimas

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

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

Leonas Roofing Co. 
3750 Wallace Street 

Tel. Boulevard 0250

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

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO, Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armltage 2951
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 matą.

Pijmatfiefiis, ląpkr.' 9, 1936

CLASSIFIED ADS

Mezgimo Dirbtuvės 
; —Knitting Mills

f. i^ — — -*■ — -»■ -rv -w- ■»- -

THE BRIDGEPORT KNITTING 
M I L L S 

F. Selemofiavich 
504 WEST 83-RD STREET 

Svetelių krautuvė atdara kasdieną 
—-ir vakarais ir skemadieniais. 

Telefonas Victory 3486

COAL

ANGLYSI ANGLYS!
AUGšTOS RŪŠIES NORTHERN 

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

Pašaukite dieną ar naktį 
Telefonas KEDZIE 8882

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

IŠPARDUODAME BARU FIK6E- 
RIUS. visokio didžio su Coli Baksala 
Ir rinkom. Taipgi Štonj liktorius dėl 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk- 
les. regiąterius ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm nesu pirkaite kitur.

8. E. SOSTHEIM A SONR 
1915 SO. STATE STREET.

CALumet 5269. 
(Naujoj Vietoj)

■ 1 " - .....Į--" ........ i———

PARDUOSIU (China Closet) di- 
šių Šėpą kaip nauja, taipgi ge
ležinę lovą su matrasu, dining rui
mo setas tinkainas i porčių. 827 
W. 34th Pi., 1-mos lubos iš užpa
kalio.

Personai
•________Aąmenų Ieško _________

PAIEŠKOJIMAS
Ieškomas Vincas Jozėnas, taipgi, 

žinomas kaipo VINCAS Josiu- 
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.

j Help Wanted—Mate .
Dubininką Reikia

REIKIA TVIRTŲ VYRŲ stakrui- 
miui kaipo pekerių ir dirbtuves dar
bams.

Ali Trades Epiployment Bureau, 
16 West Jackson Bivd. 2-ros lubos* 

7 Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA tavernas — gerai 
išdirbtas biznis; arti Lietuvių, salė, 
Bodths ir stalai. Geri fikčeriai. Pri
einama renda, kreiptas 8147 South 
Halsted St.

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

7132 So. Racine Avė.
■■ ■ ——....................... .......-............................................. ... ■ ■"

PARDUOSIU arba mainysiu gro- 
sernę ant gerame stovyje karo. Biz
nis geras. Renda pigi; priežastis 2 
bizniai. 4537 So. Paulina St.

Real Estete For Sale 
Namai-žemi Pardavimui

PARDAVIMUI mūrinis cottag«4 
kambarių aukštas beismentas, ant
ras medinis 2 aukštų. 2 pagyveni
mai 7 ir 4 kambariai, cementuotas 
beismentas ir Storas. Parduosiu 
pigiai arba parenduosiu su tavemo 
fixturia& 832 West 83rd St.

ŽIEMIŲ VAKARŲ KAMPE—69th 
ir Rockwell—bus pastatytas naujas 
budinkas tuojau—National Tea Co. 
kompanijos randuojamas kampinis 
Storas—tinka bučemei, kepyklai, gė
rimų, elektrikos. drabužių krautu
vėms. Dėl planų ir informacijų 
kreiptės į Ben. H. Silverman, 2845 
E. 71st St, Tel. Dorchester 0700.

ŠIO - 
SKYRIAUS 

>■ ‘ 
apgarsinimus 
priimam 
telefonu

VYRŲ GERO FELTO

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted St 

Victory 4965

$1;65 iki $2.65
VAIKŲ
SKRYBĖLĖS

KAKLARYŠIS DYKAI
Jei prisiminsit • šj skelbimą

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

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

Hemtock 0800

NKIT SAVO

4 ,? V i,’1

ILGAI
PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500
Musų apgarsinimų kainos 
prilipamos. Už pakartoji
mus duodame gerą nuo- 
IftidcL 
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