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Lojalistai Tvirtai Laikosi Apgultame Madride
Sukilėliai Prie Madrido 

Atmušami
Madridas bombarduojamas kanuolių ir iš 
oro. Tūkstančiai žmonių žuyo nuo bombų, 
bet lojalistai vistiek sukilėlių neįsileidžia.

SUKILĖLIAI ATMUŠTI PRIE MADRIDO.
SU SUKILĖLIAIS, lapkr. 9. — Po kelių valandų mūšio, 

kuriame svarbiausią rolę vaidino kulkosvaidžiai, valdžios mili
cija neleido puolantiems Madridą sukilėliams pereiti Manzana- 
res upę. Todėl sukilėliai dar ^niekur neįstengė įeiti į tikrąjį 
Madrido miestą.

LONDONAS, lapkr. 9.—Ma
drido didieji hoteliai yra pilni 
sužeistųjų, o gatvės nuklotos 
užmuštais ir mirštančiais, sa
ko Daily Mail žinia. Manoma, 
kad 1,500 žmonių krito suki
lėliams bombarduojant miestą 
iš oro sekmadieny.
Smarkus mušis dėl Madrido.

MADRIDAS, lapkr, 9.—Su
kilėlių apsuptame Madride siau
čia “Marno mušis”.

Sukilėliai visu smarkumu 
puola lojalistų pozicijas palei 
Manzanares upę ir kartu visti 
t________  __ -■
tą iš kanuolių ir iš oro. \

šimtai žmonių žuvo bombar
duojant miestą iš oro. Atski
ri sukilėlių būreliai įsibriovė į 
miestą ir rado jį apgriautą 
granatų ir bombų.

Bet visa sukilėlių armija yra 
laikoma už upės atkaklaus lo
jalistų pasiryžimo neįsileisti 
sukilėlių į miestą.

Apsigynimo ministerija iš
leido pranešimą užtikrinantį, 
kad visos atakos ant Madrido 
liko atmuštos. Pozicijas į pie-

tus nuo Madrido, kurias vakar 
buvo evakavę, šiandie lojalis
tai atsiėmė.

Vėliau išleistas papildomas 
pranešimas, kuriame pripažy- 
stama, kad nedidelės sukilėlių 
jėgos prasimušė į karaliaus rū
mų parką Casa de Campo, bet 
jos liko apsuptos ir atkirs
tos.

Dar vėliau sukilėliams pasi
sekė perbristi negilią Manza
nares upę ir pradėti masinį 
puolimą gatvėse pastatytų ba
rikadų, 
lerijos 

smarkumu’ bombarduoja^, mifes- i bombos 
I duTyje 
žuvo 
j ant miestą.

Bet dar daugiau žmonių žu
vo kovojant miesto pakraš
čiuose ir bandant neleisti su
kilėliams pereiti upę. Vyrai ir 
moterys petis į petį kovoja su
kilėlius.

(Sukilėlių pranešimas iš Se- 
ville radio stoties sako, kad 
sukilėlių jėgos perėjo svar
biuosius tiltus ir “dabar me
todiškai veda užėmimą Madri
do”.).

Tuo pačiu laiku arti- 
granatos ir lėktuvų 
griauna triobėsius vi- 

miesto. Daug žmonių
sukilėliams bombarduo-

SENATU, Mo. — P-ia Bridges, 35 metų amžiaus, ketveriukės 
motina. A

JAPONIJA GRO
BIAS! NAUJUS 
CHINIJOS^PLOTUS

GENERAL MOTOR 
išdalins $10,000,- 

000 BONUSAIS

Pradėjo veržtis į Suiyuan pro
vinciją. Japonijos derybos 
su Chinija nevyksta.

Kiekvienas darbininkas gaus 
nuo $35 niki $60 bonusais.

Laivų darbininkų 
streikas persime
tė Į New Yorką

Atsisakė Francijai 
išduoti pabėgusius 

bankierius

Lenkija dabar ban
do glaustis prie 

Anglijos
Lenkijos užsienio reikalų mi

nisteris Beck su visu štabu * 
atvyko į Londoną keturioms 
dienoms. -

LONDONAS, lapkr. 9.—Va
kar į Londoną atvyko Lenki
jos užsienio reikalų ministeris 
pulk. Juozas Beck su visu šta
bu užsienio ekspertų keturių 
dienų vizitui ir jo atvykimas 
sukėlė daug kalbų tarp Euro
pos diplomatų. Tai yra dar 
pirmas Lenkijos užsienio rei
kalų ministerio vizitas Angli
joje. ,

Europos diplomatai, ypač 
Berlynas su susidomėjimu se
ka šį lenkų • vizitą Londone, 
neš jis gali labiau Lenkiją su
artinti

Dėlei

Prezidentas reikalauja pa 
gerinti darbininkų būklę

Prezidentas reikalauja plačios socialės 
įstatymdavystės, kuri suteiktų darbinin

kams tinkamesnes darbo sąlygas ir 
geresnę būklę

NEW YORK, lapkr. 9. — 
Laivų ir dokų darbininkų strei
kas persimetė jau į New Yor
ką.

Šimtai prekių laivų visai ne
gali išplaukti ir yra priversti 
pasilikti uoste. Pasažieriniai 
laivai niekurie išplaukė labai 
pavėluotai, kiti gi galėjo iš
plaukti vien su prekėmis ir pa
štu, nes negalėjo gauti užtek
tinai darbininkų patarnauti 
pasažieriams.

GRAND ISLAND, Nebraska, 
lapkr. 9. — Jim Blazer, 55 m., 
pralaimėjo laižybas ant gub. 
Landono ir turėjo pėščias at
eiti 100 mylių į čia iš Lincoln. 
Kely užtruko keturias dienas.

Cnicagai ir apielmkei iede- 
ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja :

Giedra, biskį šalčiau.
Vakar

peratura
Saulė

2 vai. po piet 
Chicagoj e buvd 
teka

tem- 
41°. 

7:33, leidžiasi

WASHING,TON, lapkr. 9.— 
Augščiausias teismas atsisakė 
išduoti Franci jai. Amerikos po- 
liečius B. Coles, George W. ir 
Aubrey Neidecker, kurie pa
bėgo į Ameriką užsidarius jų 
bankui Paryžiuje.

šis teismo nuosprendis gal
būt privers pakeisti visas Ame
rikos 
limis 
lių.

sutartis su kitomis ša- 
apie išdavimą nusikaltė-

Amerikos darbinin
kų pagelba Ispani

jos lojalistams
NEW YORK, lapkr. 9. — 

šiandie iš Brooklyn išplauks i 
Ispaniją ispanų laivas Sil su 
3,500 tonų kroviniu drabužių, 
maisto ir medikalių reikmenų 
Ispanijos valdžiai, kuriuos su
aukojo Ispanijos lojalistams 
Amerikos darbininkai.

TIMMINS, Ont., lapkr. 9.— 
Penki vaikai, visi jaunesni nė 
10 metų amžiaus, žuvo gais
re, kuris sunaikino jų namą. 
Jų tėvas, Hollinger angliakasis 
Arthur Charbonneau, smarkiai 
apdegė begelbėdamas savo 
vaikus ir liko paguldytas ligo
ninėn.

SHANGHAI, lapkr. 9.—Chi- 
nijai atsisakant patenkinti Ja«i 
ponijos reikalavimą' sudaryti 
specialius japonų valdomus 
plotus šiaurinėje Chinijoje ir 
kooperuoti prieš komunistinį 
veikimą, japonai pradėjo briau- 
tis į rytinę dalį Suiytfan pro
vincijos. t \ 1

To puolimo jau senai buvo 
laukiama ir pastaromis dieno
mis įvyko jau keli susirėmi
mai, kuriuose puolikams padė
jo ir lėktuvai. Puolimui vado
vauja Manchukuo kariuomenė, 
kuriai padeda mongolai ir šiau
rinės Chahar provincijos ka
reiviai.

Tuo tarpų Nankinge veik 
kasdie vyksta derybos tarp 
Chinijos užsienio reikalų mini
sterio Kao Ghung-Wu ir Japo
nijos generalinio konsulo Ya- 
kichiro Suma. Bet, kaip išro
do, iš tų derybų, nieko neišęi- 
na. Išrodo, kad todėl ambasa
dorius Kawagoe neužilgo turės 
gryšti atgal į Tokio.

Japonai oficialiai paskelbė, 
kad nesusitaikoma tik dėl Šiau
rinės Chinijos ir komunizmo, 
bet chiniečiai tą skubiai nugin
čijo ir paskelbė, kad nesusitai
kyta nė vienu ginčijamu4 klau
simu.

Ne tik Chinija atmeta svar
biausius Japonijos reikalavi
mus, bet diktatorius gen. Chi- 
ang Kai-shek viėšoj prakalboj 
pareiškė, kad Chinija siekiasi 
dagi i atgauti administratyvę 
valdžią Hopei ir Chahar pro- 
vinci j ose, šiaurinėj Chini jo j.

Padėtis su kiekviena diena, 
blogėja. Nė viena, nė kita pu
sė nebegali daugiau nusileisti 
ir einama prie atviro ginkluo
te konflikto.

NEW YORK,,, ląpkr. 9. — 
General Motors Corp. direkto
riai savo susirinkime nutarė 
išmokėti po $1.50 dividendų 
ant kiekvieno “common” Šero 
ir taipjau išdalinti darbinin
kams $10,000,000 bonusais.

Kiekvienas General Motors 
darbininkas gaus bonusais nuo 
$35 iki $60.

Anglijos karalius 
apsivesiąs su 

amerikiete
LONDONAS, lapkr. 9.—-Tik

rinama, kad Anglijos karalius 
Edvardas VIII neužilgo po 
karūnacijos apsivesiąs su ame
rikiete Mrs. 
Bet kad tai 
jis suteiksiąs 
nes titulą.

Wallis Simpson. 
galėtų padaryti, 
jai kunigaikštie-

____ ____________________ _ \

Paryžiui gresia mai
sto streikas

, PaPARYŽIUS, lapkr. 9. 
ryžiui gręžia generalinis mai
sto streikas, jei samdytojai ne- 
išpildys unijos reikalavimo. 
Maisto darbininkų uniją, kuri 
turi 150,000 narių, paskelbė, 
kad galbūt bus paskelbtas 
streikas, jei nesutikimai su 
Pantin priemieščio darbinin
kais nebus išlyginti. Ten sam
dytojai bando šalinti veikles
nius organizuotus darbininkus 
ir atsisako vesti su darbinin
kais kplektyvęs. derybas.

Anglija. . i
ueiei »vis labiau blogėjančių 

santykiiį\tarp Vokietijos ir Ru
sijos, Lenkija gali • atsidurti 
tarp kūjo ir priekalo. Ji prisi
bijo, kad kritiškame momente 
jai mažai pagelbės jos sąjun
ga su Franci j a, o kadangi Vo
kietija nenori dėtis prie rytų 
Europos saugumo sutarties, tai 
Lenkijai nieko kito nelieka 
kaip-viėškotis naujų stiprių 
draugų "kitose šalyse, kurie ją, 
reikalui esant, paremtų.
Prašys atidaryti žydams kelią 

į Palestiną.
*

VARŠĄVA, lapkr. 9. — žy
dų sinagogose liko atlaikytos 
specialės pamaldos už pasise
kimą Jutozo Beck pasitarimų 
su Anglija.

Beck tuose pasitarimuose 
prašysiąs Angliją atidaryti žy
dams kelią į Palestiną, kad ga
lėtų į ten išvažiuoti bent dide
lė dalis Lenkijos žydų, kurie 
dabar negali išvažiuoti dėlei 
labai suvaržytos immigracijos 
į Palestiną. Lenkija gi labai 
norėtų nusikratyti žydų gyven
tojų, kurių ji turi apie 4,000,- 
000, nes esą žydai trukdą Len
kijos ekonominį atsigavimą.

Beck nori išlaikyti draugin
gumą su Vokietija ir todėl 
bandys įkalbėti Anglijai, kad 
didžiausiu Europos taikos prie
šas yra Ritei j a, kuri bando ap
supti Vokietiją nedraugingo
mis valstybėmis ir iššaukti ka
rą, tikslu išnaikinti nacizmą.

Kaipo pavyzdį' bolševizmo 
pavojaus jis nurodys čecho- 
slovakiją ir Lietuvą, kurios ir
gi buk ardančios taiką. (Tas 
“ardymas taikos” veikiausia 
yra tame, kad* Lenkija kursto 
sumišimus čechoslovakijoj ir 
kad Lietuva nepaliauja reika
lavusi grąžinti lenkų pasigrob
tą Vilnių, kur lietuviai yra 
lenkų persekiojami visu įžūlu
mu) . - " /

VIENNA, lapkr. 9. - 
jos užsienin reikalų ministeris 
grafas Ciano, Mussolini žen
tas, atvyko į Vienną, kur ne
užilgo prasidės Austrijos, Ven
grijos ir Italijos konferencija.

• ■ - .

grafas Ciano,

Itali

Salvador pripažino 
Ispanijos suki

lėlius

WASHINGTON, lapkr. 9. — Prezidentas Rooseveltas svei
kindamas trečią nacionalę konferenciją dėl darbo įstafymda- 
vystės, pasisakė už plačią socialę įstatymdavystę, kuri suteik
tų darbininkams tinkamas darbo sąlygas, augštesnes algas, 
trumpesnes darbo valandas ir pagerintų visą darbininkų bū
klę.

Jau pirmiau valdžia dirbo ta kryptimi, bet, sakė preziden
tas, pereiti rinkimai neabejotinai įgaliojo valdžią dUr plačiau 
tęsti tą darbą. Ta linkme turi dirbti kiekviena valstija, o kur 
liečiama tąrpvalstijine prekyba, ten pagelbon ateis federalinė 
valdžia.

Visa šalis ir visos valstijos, sakė prezidentas, turi dirbti, 
kad ^užtikrinti darbininkams padorias darbo sąlygas, jų tarpe 
sveikas ir saugias darbvietes, užtektiną priežiūrą paliegusių ir 
sužeistų, apsaugoti nuo nedarbo ir senatvėje; užtikrinti gali
mai trumpas valandas, užtektiną uždarbį, tinkamus butus ir 
panaikinti vaikų darbą”.

Ispanijos sukilėliai 
susilaukė • daugiau 

kareivių
> ■

Nauji kareivių pulkai atvykę 
iš Moroko.

GIBRALTARAS, lapkr. 9.— 
Tūkstančiai Ispanijos regulia
rių kareivių atvyko iš Moro
ko padėti sukilėliams 
vilį karą.

Juos atgabeno per 
mio juros siarumą
karo laivas Almirante Cerve- 
ra, kurį lydėjo penki ginkluo
ti žvejų laivai ir du lėktu
vai.

vesti ci-

Vidurže- 
s inkilėlių

Lenkai protestuoja 
prieš Danzigo 

nacius
Len

Dabar patys fabri 
kantai norėtų atgai 

vinti NRA 
• <■. -------------------------------------- -----

Šaukia ateinanti mėnesį Wa- 
shingtone masinį susirinki
mą kariu su darbininkų va
dais.

puolimą dviejų lenkų
“Duokite

GDYNIA, lapkr. 9.
kai čia suruošė demonstraciją, 
protestuodami prieš Danzigo 
nacių 
namų ir šaukdami
mums ginklų ir mes atsteigsi- 
mė tvarką Danzige” jau ruo
šėsi eiti prie Danzigo sienos 
ir ten pakartoti savo protes
tą, bet Gdynios valdžia jutos 
sulaikė.

Lenkai sako, kad užpultieji 
Danzigo gyventojai buvo len
kai, bet naciai teisinasi, kad 
tai buvę Danzigo piliečiai, na
riai nacių darbo fronto.

WASHINGTON, lapkr. 9.— 
Industrialistai ir darbininkų 
vadai, kurie petis į petį kovo
ja už išlaikymą gerųjų daly
kų panaikintame NRA, šaukia 
ateinantį mėnesį čia didelį ma
sinį susirinkimą.

Susirinkimas šauKiamas 
Council for Industrial Pro- 
gress, susidedančios iš pramo
nės ir darbo atstovų ir j ku
rią yra priimami visi biznio 
vadai. Ją suorganizavo Berry, 
federalinis industrijų koordi
natorius.

Bite stengiamąsi paruošti 
įstatymus, kurie įvestų dides
nę kooperaciją tarp darbo ir 
pramonės, pašalintų nesąžinin
gą kompeticiją ir užmegstų 
geresnius santykius su darbu, 
žodžiu — “pašalintų kliūtis 
taikai, progresui ir pastovu
mui iųdustrijoje”.

Sukilėliai prižada 
“laisvę” rifams

BALBOA, Panamoj, ląpkr. 
9. —- Salvador (mažytė cen- 
tralinės Amerikos respublika) 
valdžia vakar formaliai pripa
žino Ispanijos sukilėlių fašisti-

Ramsay MacDonald 
pavojingai susirgo

LONDONAS, lapkr. 9.—Buf- 
vęs premjeras Ramsay MacDo
nald, dabar lordas prezidentas 
tarybos, susmuko ir sunkiai 
susirgo mero bankiete.

MacDonaldas dabar yra 70 
m. amžiaus ir dėlei sųmenkė- 
jusios sveikatos buvo privers
tas pasitraukti iš kabinėto ir 
užleisti savo vietą Stanley Bald- 
win

CASABLANCA, Franc. Mo- 
roko, lafpkr. 9. — Sužinota, 
kad Ispanijos sukilėliai vylio- 
jasi Morokos maurus ir rifus 
siūlydami suteikti jiems auto
nomiją viduriniuose reikaluose, 
kuomet Ispanija kontroliuotų 
tik Moroko užsienio reikalus.

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

MOUNT KIOSCO, 
lapkr. 9. — Savo namuose 
maudynėje ]

N; Y.,

pasiskandindama
nę valdžią, vadovaujamą gen. nusižudė Mrs. Sarah Paddock, 
■nFranco. 83 m.

v, K
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IC/4GOS

ADVOKATAIdieną.

•Tel. Central 4411-2

Tonas

8.45

KL. JURGELIONIS8.85

galima gauti kaimininiam taverne.

MELROSE PARK, ILL.

Kas Bake, kad musų

KURIASI KULTŪROS

Giceros Lietuviu 
torių Asociacijos.

Nariai j 
Laidotu

7.20
3.90
3i75

3.65
4.10
4.15
4.35
3.40
8.15

2.10
2.30
2.35

11.25
11.25
13.25
.5.00 
is;oo

9.40

13,00

9.10

13.65 
7.00 
6.75

6,50 
7:40 
7.50 
7.95
6.20
5.65

9.75 ‘ ‘V
U.00 
11.00 
ii .oo 

8.75 
12.25

$7.50 
7.05 
8.05
: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

P-nąs B. Vaitekūnas sėk 
m ingai dar buo j asi

6.75
7.65
7.75
8,20

5.90
4.75
6.75
5.25
4.90

Nau-
Choro nariai

Gycįo staigias įr chroniškas ligas 
motefų ir vaikų pagal hau- 

jaUsdus metodus X-Ray ir kitokius

lobe atsid
aromas su 
usias klai-

Torto
$4.25 
'4.50 
5,00
5.25

Kalbės Dr. Strikolis 
jos Gadynės’ 
išpildys muzikališkai vokalį 
programą.

Išrinkta valdyba, buvo 
programas

Kuriasi JRącine Lietuvių 
Kultūros draugi ja

10 
vai. po

ŠIANDIE CHICĄGOS
LIETUVIŲ DRAUGI
JOS SUSIRINKIMAS

Ofiso Tel. Dorchester I 
Rez. Tel. Drexel'919

Ofiso Tel Boulevard 5913 

DR. BERTASH 
756 West 35th St

Cor. of 35th and HalstedSts.
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:8Q-8:3f 

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

JTel. Ken^yood 5107

rių, W'W'Bark 
lietuvių ' Kulturps Draugijų. 
Neabejotina, feąd 'M mSnęsĮ 
musų darbštus narys p. B. 
Vaitekūnas sukels reikalingą 
skąičįų flanų >Kū|t&pš P$įugi- 
joįi

10734 S. Michigan Ayę/ 
it. ..t n i. ■ ..ji ! .1. i pi

LACHAW
2314 West 23rd Place' ■ PI

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ĄDyOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Res. 651T So. Rockįvell $t.
Telephone: Republic 9723

’ r Tel. Sęelėy’ 7330
Namų ĮelefonAk ■ Brunswick 0597

Ęirkite savo apielinkė?
krautuvėse.......

and Midwįfe ! 
6630 S. Westera 
Avė,, 2nd flobt' 
Hėmlock 9252 ' 

Patarnauju prie 
gimdymo" namuo
se ar ligoninėse, 
d u odų massage 
electric t r e a t- 
męrit ir magpe- 
tic olankets ąr tt. 
Moterims ir mėr.-f

DRAUGIJOS OFISAS, 1739 South Halsted Street. Telefonas Canal 0117 
VALDYBA: P. MIKLI

• ' MICKEVIČIUS, prgzideątas į pĘGU’

v F

Clement John Pazno^as
LIETUVIS ADVOKATAS Į 

10707 SO. MICHIGAN AVENUE 
Telefonas Pullman 1293 

CĘICAGO, ILL. ‘

-------- ---------------- ------Įką<i fflS® Naujienos 
Mr?. Anelia K. Jarusz yra naudingos.

mos tevąš” sjnąųdžia? Nors 
Wi į^jrįais 

Urbais, bet ABK 
lęiięo ąfitepkyti jj|
Čia vis dahgiau ir daigiau įra- 
šo naujjj naHfi.
naujų narių įrašyta, bet dar

Šiandien 7:30 vai. vakaro 
įvyksta Chicagos Lietuvių 
Draugijos susirinkimas, North- 
west Masonic Temple svetai
nėje, 1547 N. Leavitt St.

Apsvarstę organizacijos rei
kalus dar išgirsime įdomų pro
gramą. Dr. Strikoįis, Šios 
Draugijos narys, kalbės svei
katos klausimu, “Naujos Gady
nės” choro nariai duos gražų 
muzikos ir dainų programų. 
Narii/s kviečiam skaitlingai At
silankyti.

DR. VAITŲSH, W 
LIETUVIS 

OptometrięaĮly Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežhstimigalvos skaudėjimo, 
svaigimo, ąkių aptemimo, 
mo, skaudamą akių kare 
trumparegystę ir ’toliregyi 
gia tęiąįngąi'akinius. Vlą’ 
kimųose egzaminavimas < 
elektra, parodančia mąžis____  ...
das. Speciali? atyda atkreipiama j 
mokyįdos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos ri iio 10 iki 8 v. 
Nedelioj nuo 10 iki 12 v. dieną. 
Daugely atsitikimų akys atitaiso- 

mos beąkiiriu. Kainos .pigiau 
' ” kaiti pirmiau. nT r

4712 South Ashland A v.
Pilone Souleverd' 7589

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė. 

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vąkaro. 
‘Sereddj pagal sutarti.

HARVEY, ILL. LIETU? 
VIAI PROGRESUOJĄ 
šį šeštądi^nį, 7:^0 vai. var 

kąpo, Dudeno svetainėje, 156§8 
So. Halšleid St. įvyksta pirma| 
Chicagos Lietuvių Draugijos

CLEMENT J. SVĮIiOJV 
Advokatas’ ■

Miesto Ofisas—33 "N. La Šalie St. 
ant 6 augšto. Telefonas Central 
1840. Valandos nuo 9 ryto iki 5 
popiet, šeštadieniais nuo 9 iki 1 va|. 
popiet.
Marguette Pąrk Ofisas—6322 South 
Western Avė. Telefonas' Prospėct 
1012. Valandos nuo 6 iki, 8:30 va
karais. šeštadieniais popiet ir vak.
' ■ ■ - - ■ -‘irf; U1,;’

'ĄgŠAI '' ’ r'
* < g It 8 4 Tonai

r Toriai ar Viri

$ 7.75 
. q on

Tel. Office -Wentworth 6880 
Rez. Hyde Park 8895

Pr, Susanna Slakis 
Moterų ir vaikų ligų gydytoja 
6909 So. Halsted St.

‘i", v -—.n*T!irrT,ny’7rr>—p/vr.vrn’T—r 
Kazimieras J. Vaicikauskąs 

(Chas. J. White)

Pravartu priminti, kad p. K. 
J. Vaicikauskas yra senas Ra
tine gyventojas ir stambus šio 
miesto lietuvių biznierius, per 
13 metų laiko bučerųės įr, gro- 
sęrnės biznį. Jis noriai pade
da darbuotis ;mų4sų atstovui p. 
E. Bulaw, kąd įrašius kįU9 dau- 
giausią naujų narių ,ChįcagoAs 
Lietuvių Draugijom ,

Šį ąntrądienį p. F; Bulaw vėl 
vyksta į Rącįne, kad- b^ų ga
lima sudaryti rtiRaliUŽ^Dki/pt^ 
nai/jų narių. Lapkočio 21 (į- 
įvyks pirmas Chįcagos Lietu
viu Draugijos narių susirinki
mas Ratine, kad įkartų Ratinę 
Lietuvių Kultūros ' Draugiją. 
Vieta ir susirinkjino programas 
bus paskelbtas šiame Draugijos 
skyriuje kitą antradienį.

Valandos: nuo IMI ir 7—8 
Saredomis ir nedėk pagal sutartį 
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telęfonae Repubyc £868

NATHO

pyOKATAS
VVashington St.
Room 787 ” ' v

Vai 9 ryte iki 5 vai. vakare. 
Ofiso TeL Central 4490

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

DR. G. SERNER
LIĘT.UVIS OPTOMETRISTAS

taisąs ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

‘ kampas HalšteH ^t?
’aląndos: nuo 10-f4 nuo 6 iki 8

M?į» fo“1? y* įiffl08

DR. A. J. MANIKAS
PHYSICIAN-SURGEON Office 4070^Archer Av^uųe 

5 ” 5Tel. Virgihia 1116.™’
Valandos: 1—3; 7—8:30 p. p.

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

' Sekmadie

Dr. Charles Šegal 
OFISAS

DR. STRIKOLIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

SO. ASHLAND AVĖ. 
ub 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

ral sutarimą, 
evard 7820

KAIP 9 VAL. RYTO Iš 5'

Stoties W. G, B, S. 1360 kilocycles 
TAIPGI IŠ TOS PAČIOS STOTIES V - 

madh?mais kaj ‘ 7:30 vai. vakaro
5:00 vai. vakaro

Gąry dąrbąs iĮęj>riin.e <Gary 
Lietuvių Kultūros Draugijos 

’lgai jau 
arti ‘ pabaigos. Senas Petras 
šią savaitę nusitaręs savo sėk
mingam darbui padėti tašką, 
genas Petras sako, kad jeigu 
p. Grąkęy, > Steponaitis, p-nįą 
PraĮturuotięne ir p-nia Varei- 
kjęįjįė jį šiek tiek savo darbu 
P^ręms, tai J<yot^ n^ujij pą^ų 
kiiainnH cii V0111S11

K. F. fitCIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn St.
Kamb. 1431-1434
Namų, ofisas—3323 So. ^alsįed St. 

Valandos vakarais nuo 6 ild 8:80.
Tel. Boulevard 1310. 

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarties.

Veda bylas visuose teismuos* 
Bridgeporto ofisas: 

3241 S. Halsįed St. Tel. Calumet 7262 
Ofiso Vai. dienomis nuo 1 iki 5 vai;

po piet. Vakarais nuo 7 (iki 9 
Rezidencija:

3407 Lowe Av«. TeL Varde 2510

DR. V, Ą. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3343 South Halsted Stu ■ 
TeL Boulevard 1401

Savo Gyventa, Ateityje 
ypalps taupomi pinigai ap- 

prausti per Fedęrąl Sąving^ an.<įL Koan 
X^^Insurancc Corp., Wasliington, D. C.

įRęį^au,darni savo sutaupytus pini
gus yisuęnįiėt galite atsiimti.'

Turtas Virš $1,600,000.00
U£ taupomus pinigus išmokė jom <%• 

Pjy>d?fflę pa^olgg ąS,t girnių yiorgi^ių nuo 5 ĮĮęį 20 metų. 

STANDARD FEDERAL S AVINUS 
& LOAN ASSOCIATION of CHJGAGO

S- Leąvitt S|> T4
JUSTIN. MACKIEWICH, Prezidentas 
1IELĖN kUČHINSKAS, Raštininkė.

Lapkričio 3 d. čia buvo atsi
lankę Chicagos Lietuvių Drau
gijos prezidentas f. Mickevi
čius ir Sępąs Petras; turėjo sU 
vietos veikėjais pą^itarjniųs 
dėl įkūrimo Ąuroręs Lietuvių 
Kultūros Draugijos. 
dant vietos darb^tojam? r~ 
pp. Stankui, Pociui, Vi^ąį if 
kai ku’rięms kitiems — įr?iylą 
didelis Į?urys naujų narių ,Ghi- 
cagos Lietuviu Draugijon.

Pirmas Chicagos Lietuvių 
Draugijos narių susirinkimas 
Auroroje, kad įkurtų Ąųroijoa 
Lietuvių KulUirps Draugija, 
įvyks lapkričio 22 d. Plačiau 
apie tai bus pranešta kitą aųt- 
radienį šiame Draugijos aky? 
riuje.

Pažangus Ratine lie/tuyįai 
skaitlingai rašosi Chicagos Lie
tuvių Drapgijon, kad čia butų 
galima įkurti Ratine Lietuvių 
Kultūros Draugiją. Chicagos 
Lietuvių Draugijos atstovas pi 
Frank Bulaw rado didelę pra
jautą vietos lietuviuose įkūri
mui Ratine Lietuvių Kultūros 
Draugiją. Laike jo dviejų 
.dienų darbo Ratine įsirašė dau
giau 20 naujų narių. Jo sėk
mingam darbui daug prigelbs- 
ti—K. J. Vaicikauskas (White), 
p-nia Anna Dukshus, p-nia Ju- 
lia Gruzdąs, Juozas Samalonis, 
Svaikauskas ir keletas kitų.

Dvigubas Ceilophane Old 
Golds suvyniojimas sulaiko 
sausra, drėgmę, dulkes ir 
fciekyfęną kitą dgąrMų pxie-

P. VARKALĄ, t Drąųgijos Auditorius.

narių susirinkimas įkūrimui 
Harvey Lietuvių Kultūros 
tougijog. įSųsMnįimas, o 
podraug ir programas prasidės 
7:30 vai. vakaro.

Progrąmą ižpil^ys ,p. Vytau
tas $eįiajus su savo artistų 
tru‘pe, bendrai dalyvaujant 
p-lei Pačiukaitei, žymiai piani
stei ir dainininkei, p-lei Grybin
te - Rudauskui ir daugeliui ki
tų artistų ir artisčių. Formali- 
Štai įkiirus Harvey Lietuviu 
Kultūros Draugiją, išklausius 
įdomų programą, eis draugiški 
pašnekėsią! įvairiais gyvenimo 
klausimais. Vertėtų, kad visi 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
nariai Harvey dalyvautų savo 
ęrganizacijos įkyrimo iškilme-

Lftidotuvin Direktomi

Knlrton VilUpnsikelįįti be lspUiw> ’ 
W(W APMOKANT’*i- 1/4
.'pooąąoNTAS ANęuYS 

Mine Run. 65% Stambioji -------------—— $2-40
" r Mažoa N u t' ar Vesi" — ---------—:—-'2<50

' •Krosniui ar Pečiui 2.75
1 Lump ar ‘Bg* --------  2,Q0

COKSAI—KOI’FERS AR SOI,VAT 
pečiaus Koksai ■ ... ------------------------- 3.20

• Nut Koksai -------- -------------- --------- -—- 3.20
Pea Koksai —-------------------------------— 3.20

Petroleum Carbon Štili Run------- -——* 2,65
Petroleum CarbOh Lump, Egg—— 
MH.LKRS CRKEK WMP ---------
MILIAUS CREEJK, EGO------ ----- -
JILACK DANO EUMP-JL-„.---------

Chestnut (Penneyivkma) ‘' i-u—i* 
Indiana Lump 
Indiana Ekk 6x4

Mine fRun — Stambios 
Plautos Nut—3X2 _—__

' TUgg —.... . i.;,,.',.,
■ - Uurnp .... . ....... .

Dabar

» WLW8? B
Visi Telefonai TARPS 0861 

. VIENINTELIS DIŠTRIBUTORia

Bęųjeyard 5208-841A 
ta....->.it L--. <1-.. į, .Į.a, ,.,'f j;.į-

$, M. SKUDAS
'13 istai stręęį , Pįone lĮop^oę y»7!7

IR SŪNŪS ' ■ •
Tel. Pullman 5703

Ofiso vi
vak. Nedėlioj 

Ofiso TėU 
Narni} TęL: ^rospect X^39.

DR. T. DUNDUUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Vilnią 6036 

2—4 ir nuę 
pagal sutarti

PhonėMMIDWAY 2880.

T.clęConas Varis 0994 ' 
. Maunce Ka

Rez. 6609 SO. ARTESIAN AVĖ.
' ' Tel.Prospect 8403

Pr. A. J. šhįmkus
GYDYTOJA^ ir chirurgas

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

M u madieniais susitarus.
’ K OFISAS

3156 West 59th St
•.... SSĮ. Hendpff SįįlĮĮI. s

KITATAUČIAI
DR. HER^tfAN

IŠ RUSUOS
Gerai lietuviams Žinonias per 35 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Na] 
Ofiso valandds: nud 2 iki 4, nuo 
i|d 8:3Qy.Nedėl. nuo

Sekmadienį lapkričio 
įvyko pirmas Chicagos 
vių Draugijos narių susirinki
mas Rockford, III. Įkurta 
Rockford Lietuvių Kultūros 
Draugija, išrinkta įtakinga vaf- 
dyba. Valdybon įeina Šie na
riai:

Inž. Joseph J. Gura, pirmi
ninkas,

Joseph Bacevičius, pagelbinin- 
Kas,

Dr. Peter G. Luomis, sekre
torius,

Stasys J. Petrauskas, sekre
torius - iždininkas,

Jonas Strumas, iždo globėjas, 
Alfonsas Savickas, ižcįo glo

bėjas,
Petras Alinauskas, maršalka.
Kitą antradienį šiame skyriu

je duosime* platesnį šio susirin
kimo aprašymą.

LIETUVIS
Specialistas, 

įlipimą, kuris

ąęryuotu

elektros prietaisus.
------ Ofiėas ir laboratorijai
1034 W.18th St., neitili Morgan SL

• • Tet Canal
Ęezidenciįos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

YRA PABALTOS LIGOJE, POMIRTINIŲ IR KULTŪROS DRAUGU į
Atdaras ketvergais visą 
inansų sekictor 
•iždininkas ” ’

MILAŠEVIČIUS, trustisas.
■>R. MONTVIDAS, Drjy, p^s, JT, gŲŲIg, Dr-jos

NAUJAS SKYRIUS

7/^Vf . 'k 7/'^'

^,■1, J,...———................................... t ■

’ r
..... » ■ • • • - • ■ , - ,

r J ,i Į ,.į ■■y «■■!<
............................................. ——1 '

1646 West 46th Str

A< fc W J®/* • 4 t • > .•• - »«.»V •* 14 *■•<& ■'•'/' ? j

J.3F. Ei 
4605-07 S. Hermitage Avei 
Brighton Park Skyrius, į

JDEIKIS
tiūe Phončs Vards 1741-1742
1447 S. Fairfield, Laf. 07Ž7

42-44 Ęast M8th ęi. Tel. F

x •*. »•-. a > ■ • • ■ M < i • • «’ **i • r>i <•-» > A-* r*'1*'“* s

lCHAVICZ
’ullman 1270 arba Ganai 2515

.. j L.rf n»- ' rnoi ..........rj.

R P NI P* F* B319 Lituanica Avenue

' . '* ** ' ’ ■’ '* " * * t ’•*■* ’• '*• * •' ’’ f" 4 » • J

1 JrSf BjV M *■

/ Yards 1188
»• * • * - <»« a- * - 4 • čįK «• * 4 »»

J. UUl
4092 Archer ;

**• * V'*'» V>. -

iMFtATTTG!
Ptymę bafąyette 857?

8807 Litucnica
3ALSKIS

Phone Boulevard 4139

’ 410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

ąą§4 So. H^sjįgd "IIDIKAS...
4(W



Antradienis, lapkr. 10,1936

Jos. Jaėikas Tavetn Rekomenduojamas Kaino Skilvio Vaisįa;

Adresas

Golden Gate Buffet
degti

Budrik’s Furniture MariSavinin

3347-49 SO. HALSTED STREET

Senas Petras,
Frank Bulaw

šilkines Kaldros po

West Side Hotel
MUSŲ ATSAKYMAS

DABAR

Estelle’s Beauty Shop

Elektrikinis Prosas 6 svarų

M

$49.00$8.00

Visose 
Vaistinėse

Vardas
t

Adresas

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

21st Place Tavėrn 
& Restaurant

Ir atsiminkit. šie Modemiški Virtuves Pečiai 
tinka kiekvienam reikalui—-kiekvienam budŽetui. 
Pasirinkit sait vieną pečiu Šiandien!

dienas į savaitę per visus metus.
Kalėdų Diedukas taipgi prisius gražų ir naudingų AMERIKOS

nuo............................
.dienos šiuo adresu

, į teatrus arba kratftu- 
neužmirškite šios lietuvių

GERIAUSIA 
DOVANA

Jos. Jacikas Tavėrn randasi 
adresu 6556 So. State Street. 
Pp. Jacikų užeigoj visuomet 
yra geros rųšies degtine, vynas, 
Ambrosia alus, cigarai, cigare: 
tai, penktadieniais veltui, žuvis 
ir muzika. Užprašo Visus drau- 
gus ir tautiečius atsilankyti.

Chicągoje
Kitur Suv. Valstijose ir
Kanadoje . ........ ......... ..

IŠPILDYS ŠITĄ KUPOM ŠIANDIEN

Julius Weliėka 
muveris

ŽODIS LIETUVIŲ 
KULTŪROS DRAU

GIJOMS

DIDELĖ NUOLAIDA Už JŪSŲ SENĄ PEČlį 
LENGVUS MĖNESINIAI IŠMOKĖJIMAI

Chicago, III.—“Aš vartoju Trinerlo Bitterio Vyną visuomet 
nuo skilvio ligos ar šiaip nevirškinimo ir galiu Širdingai 
rekomenduoti visiems.—Mrs. Susanna Pavlus”. Nedarykita 
jokių bandymų- su kitais liuosuotojais. Imkite Trinerio 
Bitterio Vyną, kurs per 45 metus jau yra įrodęs, kad jis yra 
tinkamiausias vaistas nuo, nevirškinimo, gasvj, blogo apatito, 
galvos skaudėjimo, neramaus miego ir panašių negaliavimų.

Reikalui prisėjus mufyti ką 
nors ar anglies pasipirkti, ne
užmirškite Juliaus Welickos. 
Jo garsinimas eina “Naujieno
se” kasdien.

Nė laiko, nė pinigo ir nė 
pastangų nepaisoma, saugo** 
jant neįkainuojamų 01d 
Golds Cigaretų labiau-su- 
švelnintą šviežumų.

Chicagos Lietuvių 
Draugija

North Roseland Liųuor 
Store

Pamatykit šiuos Moderniškus Gasinius 
Virtuves Pečiau pas Peoples Gas didmie

sčio arba savo apylinkes krautuvėse.

Chicago Heights lietuvių yra 
skaitlingas būrelis, bet žymes
nio veikimo kaip ir nėra. Tie
sa, lietuvių profesionalų pas 
mus nėra, bet lietuvių biznie
rių yra vidutiniškai geras skai
čiui, jaunimo taipgi yra, bet 
jaunimas čia gana pasyvus. 
Chicagos Lietuvių Draugijai 
yra proga įrašyti nemažų skai
čių naujų. narių. Dabar Chi-

• Tik sykį pažiūrėję į šiuos modemiškų spalvų 
gražius, stream-line Naujausio padarymo Gasi
nius Virtuvės Pečius, jus būtinai norėsite toki 
pečių turėti savo namuose. Bet kai jus sužinosi
te kaip jis gali pagerinti jūsų virimą-—paliuo- 
suoti jus nuo daugelio valandų virtuvėje—JUS 
TIKRAI NUSISTEBĖSITE!

Jie beveik “protauja”—tie Moderniški Gąsiniai 
Virtuvės Pečiai. Nauji automatiški įtaisymai ap
saugoja jūsų verdamą maistą. Nepraleiskit > šios 
progos palyginti VISU šių naujų pečių ypatybės—

Gplden Gate Buffet randa
si adresu 4070 Archer avenūę. 
šioj gražioj užeigoj visuomet 

t degtiąč, 
Blue Ribbon 
penktadieniais 

Savi; 
pp. R. Budrikas ir Mf

Visos Radio pas Budrika 
pigiaus:

RCA. VICTOR, 
RADIONAS, PHILCO, 

ZENITH, 
GENERAL ELECTRIC

ši biznio vieta yra adresų 
701 West 21 place. Čia vi
suomet gaminama geros rųšies 
valgiai iš šviežios mėsę® ųž 
prieinamas kainas. Geros rų; 
šes degtines, vynas, Pabst Bluę 
Ribbon alus, cigarai. Teikia;

I NAUJIENOS,
1739 . So. Halsted St, .

| Chicago, Illinais. > \
Aš čia prisiunčįu $...........UŽNaujienų prenumeratų

| visiems metams. Pradėkit, siuntinėti

randasi geros rųšies
vynas,- Pabst 
alus, cigarai;
veltui žuvis ir muzika 
ninkai — 
Valinčius

West Side Hotel randasi ad
resu 2435 So. Leavitt Street, 
šių gražią vietą užlaiko Walter 
Neffas, plačiai žinomas tarpe 
Chicagos lietuvių kaipo senas 
tavern biznierius ir draugiško 
budo žmogus. Užlaiko viešbutį 
ir svetainę, kuri tinka įvai- 
siems parengimams — vestu
vėms, šokiams, parems, vaka
rienėms ir kitokioms sueigoms. 
Jo garsinimas eina “Naujieno
se” kas penktadienis ir rešta- 
dienis.

šią savaitę Chicagos Lietu
vių Draugijos latstovas p. 
Frank Bulaw baigė darbą 
Racine, Wis., lapkričio 17 d. 
pradės darbuotis Waukegan. 
Waukegan kolonija skaitlingai 
apgyventa lietuvių, čia musų 
atstovui bute plati dirva sėkmin
gai darbuotis.

------- ------------  PRASYK SAMPELIO DYKAI -------------------
Trlner’n Bitter IV Ine Co. “ * 1 S. WelU St., Chicago, III 
PrisiiiBk man aanipeli dykai
Vardas------------------------------———-----------------------------—

Organizavimas Chicagos Lie
tuvių Draugijos skyrių, tai yra 
— Letuvių Kultūros Draugijų 
iki Naujų Metų bus baigtas. 
Nuo Naujų Metų, Lietuvių Kul
tūros Draugijos, turi pradėti 
laikyti mėnesinius susirinki
mus reguliariai. Svarbu, kad 
Kultūros Draugijų susirinki
mai nesupultų keli vieną dieną. 
Pirma negu renduosite svetainę 
būtinai susižinokite su Chica
gos Lietuvių Draugijos prezi
dentu J. Mickevičių, nuo jo 
gausite žinią kurioms dienoms 
kokių miestų Lietuvių Kultū
ros Draugijos laiko susirinki-' 
mus, geriau pasakius, kokios 
dienos užimtos.

Chicagos Lietuvių Draugija 
nuo Naujų Metų bus prisiren
gusi Lietuvių Kultūros Drau
gijas aprūpinti reikalingais 
programo dalyviais. Gal pri- 
seiti taip, kad tiems patiems 
programo dalyviams reikės pa
tarnauti tą patį mėnesį ke
liems susirinkimams. Jeigu tą 
pačią dieną per neapsižiūrėji
mą butų laikoma daugiau ne
gu vienas susirinkimas, tai 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
centrų apsunkintų aprūpinimą 
programo dalyviais. Prašome 
vengti susirinkimų supuolimų.

Salutaras Drug & 
Chemical Co.

Salutaras Drug & Chemical 
Co., 639 West 18 Street, išdir
ba Salutaras Biterį, kurs yra 
geras gerti su degtine ir be 
degtinės; gera gyduolė vidu
riams; vartojamas tavernose ir 
aptiekose. Kompanijos garsi
nimas eina “Naujienose” kas
dien.

Pamatykit musų pilną pasirinkimą 
geriausių pasauly

MODERNIŠKŲ BASINIŲ PEČIŲ

North Roseland Liųuor Store 
randasi adresu 10314 So. Mi- 
chigan ayenue. P-nas Antanas 
Balchunas praneša visięms Ro
žių žemės tautiečiams, kad jo 
sandėly yra didelis pasirinki
mas įvairiausios rųšies degtinės 
taip importuotos, taip ameri
koniškos, ir papso u«ž prieina
mas kainas. Reikalui esant 
neužmirškite p. < A. t Balchuno 
degtines sandėlio. Jis garsi
nasi “Naujienose” kasdien.

Chicagos Lietuviu Draugija 
yra gavusi paklausimų apie 
steigimą šios organizacijos sky
rių iš gana tolimų kolonijų. 
Esam dėkingi už prijautimą 
musų darbui, bet turime pasa
kyti, kad' Chicagos Lietuvių 
Draugija nėra nusitarusi kurti 
skyrių, būtent — Lietuvių Kul
tūros Draugijų, tolimesnėse 
kolonijose nuo Chicagos. Chi
cagos Lietuvių Draugija yra 
daugiau lokalė organizacija, rū
pinasi vienijime 'lietuvių jėgų 
Chicagoje ir artimosi Chicagos 
apylinkėse, kad tiksliau butų 
galima aprūpinti savo narius 
savišalpa, taipgi dirbti vienin
gai Hr planingai ' švietimo ir 
kultūros darbą.

Julius Welicka — muveris, 
kurs pigiausia pervežimą atlie
ka taip mieste, kaip ir gaben
damas į kitute miestus. Tatai 
jam skirtumo nedaro.

Pristato taipgi anglis geros 
rūšies už pigias kainas.

cagos Lietuvių Draugi j on pri
klauso dvi šeimos, būtent: pp. 
Butkų, 1443 Wentworth Avė., 
žymus šio miesto biznieriai, 
taipgi pp. Paulikų šeima — 
rimti vietos gyventojai.

Seniau Chicago Heights lie
tuvių kolonija buvo darbšti, 
bet dabar pas mus kaip ir dau
gelyje kitų kolonijų pasireiš
kė lietuvių gyvenime susntfdi- 
mas. Reikėtų į vietos lietuvių 
gyvenimą įnešti gyvumą. Įka
rus Chicago Heights Lietuvių 
Kultūros Draugijos, manau čia 
vėl butų galima išbudinti lie
tuvių gyvėnimą, o ypač įtrau
kti lietuvių jaunimą į • vietos 
lietuvių kultūrinį darbą. Ka
dangi Chicagos Lietuvių Drau
gija rūpinasi įrašimu narių 
Chicagos apylinkėse, kad įstei
gus Lietuvių Kultūros Drau
gijas, mano patarimas yra 
šios kolonijos nepamiršti.

Draugijos narys.

Estelle’s Beauty Shop ran
dasi adresu 903 West 35th st. 
ši nauja Beauty Shop yra gra
žiai išpuošta ir su geriausiais 
įrengimais. Paskiausios mados 
mašinos. Darbas garantuoja
mas ir kainos prieinamos.

Neu’žmirškite, reikalui įri
šėjus, p-lės Slotkiutės Beauty 
Shop. Jos garsinimas eina 
“Naujienose” kasdien.

KYĮjA
" VARIUOSE VEINS, ATDAROS 

KOJŲ ŽAIZDOS, ECŽEMA, 
RAUDONGYŠLĖS

t>ęlsk|t jums sutelkti nuolatinę pagalbų. 
Musu gydymas Jūsų darbo negalfilns.

PATARIMAS DYKAI 
SPECIALUS PATOGUMAI MOTERIMS

Dr. E. N. Flint’s Assoc.
32 No. State St.; kambarys 1105 

Kasdien nuo 0:30 v. ryto iki 5:00 po piet.
Ąntr.' ir Penkt.' 9:30 V. r. iki 8:00 vak.

IŠPARDAVIMAS 
ant skalbiamų 

. mašinų:
T H Q R skalbykla ii 
Prosijimo mašina sykiu 

Vertos $95.00 už

$49.00
MAYTAG No. 10 
Kaina $89.50 už

$69.50 
WESTINGHOUSE 
verta $69.50 už

ANT VILNONIŲ BLANKETŲ
Vilnoniai Blanketai po ................................  "y PjĮ

4.75

$17.50
ir. aukščiau

Mažiukai Radioš Baby 
Grand po

$9.50

CHICAGO HEIGHTS 
ILL.

NAUJIENOS, Chicagę, III.
-i- "j 11 .i; ija.il u V ■MTI......LL .U ,1L,1!".1-1! Ii! U....L'.'L1- UI

įįia mandagus patarnavimas 
Pątys pp, 

haųjięniečiąi, 
vįų Draugijos 
tautiečiai 
na “Naujienose

i i.i.i m į>,e'. >' 11 J' —■—

PAMATYKITE ’

AUKŠČIAUSIA KOKYBĖ 
ŽEMIAUSIA KAINA

Pasirinkite iš šių plačiai 
paRirsėjųsįų išdirbysčių:

Ą, B. GAS RANGĖS
< ALCMŽAR GAS RANGĖS 

CRGWNGAS RANGĖS
DETROlT4EWU MAGIC-CHEF 

ESTATE GAS RANGĖS 
MOSM OAtRAMlES ;

ROPER OAS RANGĖS UNIVERSAU

NAUJIENŲ PRENUMERATA
• Tegul Kalėdų Diedukas jūsų visai šeimynai užrašo NAU
JIENAS visiems metams. Tai buą geriausia dovana iš visų. 
Visa šeimyna džiaugsis šita dovana hė vieną dieną, bet šešias

1937 metų Parlor Setų didele vertybe, visokių spalvų.
Prideįąma., liampa ..................... $49 50

50c

JOS. F. BUDRIK, Ine
3417 South Halsted Street 

TeL Boulevard 4705

Stvčkai yra seni 
Chicagos Lietu- 

nariai ir geri 
Jų garsinimas ei- 

’ kasdien.
.w;rni',i > i ■

Mųopię Ihn
Muopie Jnn yra adresu 6(h 

West6Š Street. šioj gražioj 
užeigoj visuomet galima gauti 
geros rūšies gėrimai 
nę» yynas, alus, cigarai, ‘ penk- 
tądeiniąis veltui žuvis, šešta 
dieniais įvairus skirtingi už 
kandžiai ir muzika 
kai — pp. Pollock.

Atvažiavęs į 63 gatvės apie 
liftkę, 
ves, 
(įstaigos

,I,UUĮ>J i.. ,J>. J-V!!TW!

THE PEOPLES GAS LIGHT AND COKE COMPANY
P H O N E ,W A B A S H 6'.0. O y-

■ ••

•i''*1 : ■■ ■'

• ■ / ■“■■/.J- 
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IW«CIM
valdžios kišima-

Darbininkų gerovės klausimas
JAM SAPNUOJASI CENZŪRA

Po Eilutę Kasdien

Coughlino terjerą pasibaigė

Tai Lengvas Užsirūkymas!
Didvyriški respublikos gynėjoj

fHi*

gynė 
Šistų.

$8.00
. 4.00

Reikalaukite "NAUJIENAS 
ant bile kampo, kur parduoda
mi laikraščiai. Pardavėjas lai 
kraščių bus gatavas Jums pa
tarnauti. Jisai tenai stovi ne sa
vo smagumui, bet Jūsų pato

Subscription Ra tęs;
$8,00 per yęar in Canada
|5,00 per year outside of Chicago
$8.00 per year ta Chicago 
3c per copy.

Naujienos eina kasdien, JSskiriant 
gekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. ^Halsted SU Chicago, 
PL Telefonas Ganai 8500.

NAUJIENOS
The Lithpanian Daily New« 

Published Daily Except Sunday by 
The jųtbuanian l}ews Pub. Co., Ine

1739 South $alsted Street 
Telephone CANal 8500

Cenzūrą tai 
si į redagavimą laikraščių, ku
liuos leidžia ne valdžia, bet vi- 
sąi Atgeri nųo j°s Čmonės. 

. 1 ■ t

Cenzūra yra toks pat daly
kas, kajp ir žodžip laisvės su
varžymas. Bet ne kiekvienas 
laisvo žodžio suvaržymas .bus 
panašus į cenzūrą. Jeįgu tauti
ninkų partija pasamdys kalbė
toją, kad jisai už ją agituotu, 
tai aišku, kad ji turi teisę tam 
kalintojui duoti instrukcijas,

Tai pirmas Roosevelto pareiškimas svarbiu politi
kos klausimu po rinkimų, kuriuose jisai laimėjo milži
nišką pergalę ant ^naujosios (Jalybos” priešų. Matyt, 
jisai neketina pasidaryti toks konservatyviškas, kaip 
pranašavo kai kurje žmonės. Darbininkų organizacijos, 
kurios rėmė jo kandidatūrą, dabar turės progos patiek
ti valdžiai savo sumanymus, liečiančius dirbančiųjų ma
sių gelyje.

Susirinkusiai Washingtone darbo įstatymdavybės 
konferencijai prezidentas Rooseveltas pasiuntė laišką, 
kuriame jisai sako, kad valdžia stengsis pakelti darbi- 
pinkų gyvenimo lygį, kooperuodama su visuomenės at
stovais ir įstatymų leidimo įstaigomis. Prezidentas nu
rodo, kad pereitos savaitės balsavimai davė .aiškų įsa
kymą administracijai ir legislaturoms veikti šitą kryp-

TEiW FAWŲS ANT SĄVjO

(Iškirpkit šias eiles ir pasidėkit atminimui. Ilgainiui sudąrysit 
gražų eilių rinkini).

Vienas geriausių dalyku, kuriuos atliko pereitos 
savaitės “Jąndsljde” už ĮRposeveltą, buvo kun. Coughlino 
nutildymas.

Tas deiųagogas su atbula apykakle buvo aršiausias 
jš visų agitatorių, rėkusių prieš “naująją dalybą” ir 
gąsdinusių publiką “raudonu” baubu. Jisai bjauriai plū
dosi įr skelbė sipųrtO' evangeliją krikščionybės vardu- 
Vienoje savo kalbų jišAThet grasino valdžiai “kulkomis, 
vietoje baliotų”.

Bet po rinkimų kun. Coughlin subliūško, kaip pra
durta pūslė. Mat, pasirodė, kad jo remiamą “JJnįo.n 
party? tegavo -visoje šalyje tik apie 600,000 balsų. Perei
tą šeštadienį jisai pranešė per radio, kad jisai .dąųgiaus 
į pęlįtiką nebesikiš ir prakalbų per radio nebesakys, nes 
jisai jaučiasi esąs “diskredituotus”.

Kąs tiesa, tąį tiesa — diskredituotas.'!

Saukia "cigarai, eiga retai/ 
sulule Jam atgal dėl lengvi

'o krėsle karaliučia.
puikiausi 
iems .nąjįųčĮa, 
lyj svajoja...

Wkslp Katedros 
(universiteto) name.

Proletaras.

-lengvas užsirūky/n 
TURTINGO, BRW>AMS-KŪNO TABAKO^W

Ispanijos sostinė dar nepasiduoda fašistams. Atkak
lus mūšiai eina Madrido priemiesčiuose, bet darbininkų 
milicija sulaiko maurų ir syetimšąlių legipnų gaująs, 
nors kraujas liejasi upeliais ir fašistų bombos naikiną 
miesto triobas ir kelia gaisrus.

“Tautos gelbėtojas” gen. Franco pasiryžo sulyginti 
48U žeiųe yje.ųą gražiausiųjų miestų Europoje. Ar ilgai 
Ęunopa bus pasyvi ir žiūrės į šitą kovą?

W kumpos bulius.
Baliaus neinąs skiriamas 

įrengunui lietuvių paminklinio

prezidento rinkimuose šio mies
to piliečiai savo balsus atidavė 
sekamai: .už demokratą F. D, 
Rooseveltą 4534 balsus, o už 
republikoną A. M. Landoną 
2743 balsus. Vadinasi, demokra
tes ^ooąeyeltas gavo bal
są daugiau, negu repuhlikonas 
Landon- W tau, Jwį» b* *»- 
pubUkuny miestas.

Eįntęręd #ąs Second Class Matter 
March 7th 1914 at tne Post Office 
pf Chicago, UI. under the act of 
Mąroh^Am

Užsakymo kalnai
Chicagoje — paštu:

Metams ... ..................      $8.00
Pusei mėty ------- --- —-------4.00
Trims mėnesiams ___ ______ ?.00
Dviem mėnesiams --------į,-......... 1.50
Vienam mėnesiid —----------- .75

Ghicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ,_____________ _ 8c
Sayaįtei _----------------------- 18c
Mėnesiui___ ,_____________  JJ5ę

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: 7

Metams ___ _______________ 45.00
Pusei metų -----------------------  2.75
Trims mėnesiams___ ______ 1.50
Dviem mėnesiams 1.00
Vienam mėnesiui   ;—r,, .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginto)

Metams_____
Pusei metų-------
Trims mėnesiams
Pinigus reikią siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

na kas mėnesis ‘įvairią krimii, 
nališką nusidėjimą, tai bus bai
sus paveikslas,. bet nė vienam 
sveiko proto žmogui neateina 
į galvą mintis sakyti, kad už 
tas piktadarybes atsako 'Rbose- 
velto administracija. ■:

Tarpe “Draugo” nąinimų bai
senybių, beje, yra ir tokių, ku
rios turi politišką arba religinį 
pobūdį, pavyzdžiui: sudegini
mas 10 bažnyčių' ir 19 “religi
nių pastatų”; įšgrioyimas “po
litinių buveinių”; generaliniai ir 
lokaliniai streikai. Tačiau čia 
reikia pastebėti, kad kerštingų 
darbų jprieš kunigus ir bažny
čias Ispanijoje pasitaikydavo 
ir prie monąrchiškos valdžios. 
Gal būt, dėl to, kad Įspąnijps 
klerikalizmas yrą labąi žiaurus, 
arba dėl to, kad liaudis tenai1 i-* 
yra nežmoniškai išnaudojama, 
bet yra faktas, kad tenai ne
apykanta prieš dvasiškų^ nuo
latos pasireikšdavo per daugelį 
metų.

Ispanijos vyskupai ir vienuo- 
lynąi tuiji mijžįniškųs dvarus. 
Kaimiečiai prieš juos kovoja, 
kdip prieš dvąrpqnius. Jeigu 
Lietuvoje nebūtų buvusi įvy
kintą žęmės reforma (dvarų iš- 
parceliavimas), tai gal ir Lie
tuvoje .šiandie kaimiečiai dva
rus degintų.

O, kai dėl streikų, tai dėl jų 
kaltinti valdžią yra tiesiog ne
sąmone. Darbininkai streikų0- 
ja, " norėdami pagerinti savo 
ekonominę padėtį, nežiūrint ko- 
kia y aidžia. j

žędžiu, tie visi Marijonų or
gano priekaištai Ispanijos vy
riausybei yra be pagrindo. Ant
ra vertus, jisai visai užtyli fa
šistų ir monąrchjstų išsišoki- 
mus prieš 'valdžią -|r įprįęš kal

bėti. Jeigu jisai kalbės prieš 
tautininkus, tai suprantama, 
kad partija gali jį ne tik su- 
draĮfstk bet >įr atstatyti, nes ji
sai neatlieka savo pareigos, čia 
nebus nieko panašaus į cenzūrą.

Bet bus panašu į cenzūrą, 
jeigu tautininkai, turėdami ga
lią savo rankose, ims diktuoti 
kitų partijų agitatoriams, kaip 
jie turi kalbėti. Ir bus tikra 
cenzūra, kuomet tautininkų 
valdininkas davinės1 įsakymus 
kitų partijų laikraščiams, ką 
jie gali ir ko jie negali spaus
dinti.

■V

Dar kąrtą pabrėžiame: kon
troliuoti savo laikraštį nėra 
cenzūra, visviena ar laikraštis 
priklauso vienam asmeniui ar 
organizacijai. Keista, kąd p. 
Tysliava, būdamas laikraštinin
kas iš profesijos, dar nesupran
ta šitokio paprasto dalyko.

irių pąstątų sudeginta.
“Chuliganų gaujos išvąrė 

kunigus iš 4eyypįų .parapijų.
“šventvietės pakeliais bu

vo išniekinamos. r
■‘‘žmogžudysčių pąpįldyta 

61, p pasikėsinipių padarymą 
224.

“Ėjo vagystės, plėšimai .i 
‘kidnąpinįmąi’.

x “Išgriauta 10 politinių 
veinių.

“Surengta 15 generaliniu 
ir 129 lokaliniai sti;ęįįcai.

“74 bombų sprogimai.”<
Aišku, kad dauguma šitų bąi- 

sepybįų prikaišiojama valdžjąi 
visai be i^įkalo. Juk kiekvienas 
gali suprasti, kad valdžia žmog- 
žudžįąms, vagims; plėšikams, 
^‘kidnaperiams” arba bomįbų 
mėtytoįams nępat^kayo. Tokių

je (pačioje Ispanijos šiaurėje) 
da ir šiandie tebeina.

Tojiaus “Drangas” .pasakoja 
apie visokiąs baisępybes, ku
rios atąitiko prie, dabartines 
valdžios, būtent:

Vargdienė ir Karaliučia.
Nuskurdusį, pakrypusi triobelė... 
Ant suolo—sUdruriyjusio rąsto— 
Nųrąudpsi ir liūdinti mergelė, 
Sėdėdama, ir verpią ,ir mąsto.... 
yAk, kod’ čia map teverpt ir teliudėti! 
Ąk, kod* man. karalaite nelikti! 
Mpkėčiąp-gi aš deimantais dėvėti, 
Gražiąjam karalaičiui intikti....” 
Pylis, lygiai svajęnė juogražiausi... 
Ten ąžuole 
Puikiausia pasipuoš^ 
Tarp daugelio sveČi 
Toli nuo jų kalbu, 
“Ak, kod’ man piemenėlė nebūti, 
Klausyti kaip karvutės man .muroja, 
O ryto j rasužę pa|diuti!...w

—KJurgelonis.

GĘKkLfiMS NĖRA 
BAUSMfiS!

-rTal lengvas užsirūkymas

Jei jūs esat užkimę žaįdime, 
tai nebus nuo rūkymo .. . Jei 
I M*4 yra lengvas užsirūkymas -

Apžvalga

Soo^pkU gerki*J
ti ... M iiurUtB knitčjimą 

j.■. . pasiaiekįt ųž lengvo užsiratymo . . . už Lucky! 
Ar tai jūč šaukiat ir drąsinai sporto komandą, ar 
tiktai kąlbat ir dajinuojat ir juokaujat namie," jūsų 
gerklė yra Apąųnikinta, ką vargiai jūs galit praleisti 
nepastebėję. Tad pasirenkant savo užsirūkymą 
užsimoka porą kartų pagalvoti. Paaiaiekit už lengvo 
užsirūkymo . . . tua Luoky . . . jįr paataaudokit 
pageidautinąja gerkles apsaugą, k#rįą tildai 
Luckies suteikia—(ta išii^tiftąja&>aą$ed” pro
ceso apsauga. K^dą kai&ą ^t jfcųr ęęrs 
pąaiinjcit daug Lūokięs! N^tihtąi jię tįBĮri gqrą 
skonį, bet pasilieka ąu geru skoniu .per ištisą dieną 
. , . ąes Luckies yrą lengvu užsiriikymu % Jąng- 

' vąs nžąiriikyznaa ipąlieka svarią gerklę-^gr^ąk^.

Juozas Ty^lįąva nori ržiųoti, 
ąr nebuvo cenzūra, kada 
Apšvietos Komisija nurodė p. 
Vitąičiųi jo klaidas “Tėvynės” 
redagavime. Ląbąi* gaila, kąd p- 
Tysliąva įpaišo dalykus, kurie 
neturi vienas su kitu nieko 
bendro. 
•;-A *’ * .f- . . ,)

Organizacija, kuri leidžia 
laikrąšjį, nori, kad jisai tarnau
tų jos1 reikąląms. Kitokio tiks
lo to lajkraščio leidimus neturi. 
Taigi aišku, kad jeigu ląikraš- 
tis iškrypsta iŠ vėžių, tai orga- 
.ip^acijos viršininkai arba tam 
tikra iš anksto paskirta įstai
ga privalo dalyką sutvarkyti. 
Kalbėti čią žapię “cęnzurą” gąli 
tiktai žmogus, kuris neišmano, 
ką tas žodis1 reiškia.

fiępzura yra visai kas kitą, gmno deJęL

New Kensington, Pa
. —7—.1rįrrrrr“

Perniek pasigyrimas

jHno, ikftd teūsy j#etįnj J<arą 
jlspanįįpię sugėlė degi^ejį, J. y. 
fašistįąį, klerikalai ir pionąr- 
tchistąL Bet jisai viętięk ban
do jųęs pateisinti. Pirmiausia, 
jisai ąako, nors “liaudies f įtin
to” partijos buvo Jaunėjusios 
trinkimus į parlamentą, ityet de
šinieji buvo gavę “daugumą 
balsų”. Y

Tą “Augumą” Mąrijonų Qr.- 
^aną? padaro tokiu bųdu, k^d 
jisai ^priskiria baskų nacionalis
tų balsus fašistams. Tuo tarpu 
yra faktas, kad bąskai ęįną ne 
su fašistais ir klerikalais, bet 
su Ispanijos AįafclŽią. yisj ^iąo, 
kad Ispanijos ministerių kabi
nete dalyvaują baskj tautinės 
partijos atstovas ir kad baskai įpiktarysčių įvyksta visose ša- 
kartu su respublikos milicija’ lyse ir prie kiekvienos valdžios.

riųjų partijų vadus. Kad tie 
dešinieji gaivalai nuolatos kel
davo triukšmą, ardydavo dar-, 
bininkų susirinkimus, žudydavo 
darbininkų veikėjus ir per ąa- 
vo spaudą atvirai kurstydavo 
savo sekėjus prie teroro aktų, 
tai “Draugas” dedasi apie tai 
nieko negirdėjęs. . ta

Ispanijos valdžia, prieš ku
rią sukilo fašistai, klerikalai ir 
mbnarchistai, buvo vienų libe
ralų (kairiųjų respublikonų) 
rankose. Tie liberalai, gąl būt, kaip ir ąpie ką jisai turi kai 
nėra kairesni, kajp Api^kps ’ ”J ‘ ” " ‘ 1 ” ’
Rooseveltąs. Ne vienas kraštu
tinių partijų atstovas valdžioj© 
nedalyvavo. Šitas vienas faktas 
parodo, kad Marijonų organo 
argumęntai yra pąjuųgti veju. 
Sukilimą Ispanijos dešinieji pa
darė prieš liberalų valdžią, o iie 
prieš kokius tenai bolševikus 
arba anarchistus. x

z Viętps Tepublikopų dienraš
tis, pasibaigus piliečių užrašinč- 
jiinui labai džiaugsmingai pasi
gyrė, gįrdi: New Kensingtonas 
3-čios klases miestas yra repub- 
likąnų išriestas, nes skaitlinės 
rpdo, kad piliečiai, kurie turi 
teisę ir nori dalyvauti-bąlsuoti 
sekamuose .Suvienytų Valstijų 
prezidento rinkimuose lapkričio 
8 dieną užsirašė taip: republi- 
kpnų 5,543; demokratų 3,900, 
tai yrą 1643 repubhkonų dau- 
giąu negu demokratų.

Dabąr yąldžios paduotos 
skaitlinės rodo, kad lapkričio 
3 diena Suvienytų Valstijų

—■. .. „^..1 .-g“!" I ’ I 1 ' ■ ....................................T
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SUSIRINKIMAI
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NAUJAS PROGRAMAS

Smulkesni $7.15 tonas

ičius;

Saukite telefonu

dėlio

IJETJjyiAKA- BiHCA

arda OUT.

topą 
Sham 
jimaS

Sudegė katalikų 
bažnyčia; $150,- 

000 nuostolių

tęsimą 
ening,

Šiandien Laidojamas 
Automobilio Užmuš

tas Ben Levickis

Darb. Atstovai Ne 
nori Priimti Plieno 

Algą Pylimą

viams: saųtauąięui ųz garsia 
kalbių suvędinįą, J. Rakaus 
kili pianistui, šokėjai p-Įęi F 
šimkiutei, solistei p-lei T

litrbuk <•* h-
įas paš&cvpta.s koplyčioj

ątsiląnkyti: 
j&J Savihinl

gyvas. Jis buvo ve

Walter Zlabes

šiame skyriuje 
automobiliu parda’

stlteiktf 3 ai" paskutinį patar 
naVįmą’ ir atsisveikinimą. *

Nuliūdę liekame,
Brolis, anūkai ir giminės.

dir. Ląchavi- 
2515. V f

p RANKDARBIAI— 
FANCY GOODS SHOP

Pastębakit Raudoną Kryži 
ant * Plasterio "kada pirks’

Visuose Suv. Valstybėse 
esamose kalbose rūkytojai 
sako “šviežus’^ kai tik atsi
daro labiau-sušvelnintą O1(J 
Golds cigaretų pakelį.

pasirinkimą 
» kuris ftip- 
ntija. Pirm 

, __w __ ar, ‘ ątsiian-
i, nesigailėsit. Mažas 

likusi lengvomis į$ly<- 
Pašaukit mus, riiėš pade? 

jums u musų puikius

!ą,’ * o. dš' ’-tdn ■ bus nulydėtas • j 
H ^zųpį^ą ^nqs.

yjsi Ą, Ą. .Mykolo ’^aliliuno 
giminės, draugai ir pažį
stami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti —laidotuvėse ir 
įteikti

jacikąi,

į"!" j."Į'nĮ"!i"iiwr’

LietųviŲ Tautines 
Kapinės

’ Gaisras, kilęs Šv. Filomęno 
bažnyčioje, Northsideje, pada
re apie $150,000 nuostolių. 
Begelbėdamas iš liepsnų mon
stranciją, yos nesudegė kun. 
L. Bohnenb^rgėW4GaisraŠ ki
lo iš .nežinomos priežasties, 
užpakalyje didžiojo 'altoriaus! 
Bažnyčia randasi adresu, 1921 
No. Kedyale ayęnue.

n j, Lapkričio ii ■ d. 
-to, iš^bMmų j 
parap. bažnyčią, I 
b.us gedulingos . l 
VėliOiiip'’ sielį, o iš 
lydėtas 4 airių kąi

Buvo suvažinėtas šeštadienį 
vakare prie North ir Ash- 
lariį gatvių.

yfefelfl, .kad nfipąklįutį į polįci 
j°s ra

Nuvl į Cook Apskričipį 
ickis jau buvę ne-' 

T, . 1/ .ari^ 
Žymont, dentisto Dr. A. #y- 
mpnto šęperj. Laidot.uyėniią 
rūpinasi J. ijudeikią.’

ęėlšs Vęsiųvėms. BanMetams 
3316lrSO.aWte(J St, 

Tel. BPUĮcvĮird 7814 
yir'zfi? i..■!!!...m

Laidotuvių Direktoriai 
."t'ir 1 ..'r.t'ku..... ?■! .■« .irv r.Mhf*

' *1 7 4 * *•♦ .4.1*. *-'• C* ** A *•* * JU**#*»» »r> JUOZAPAS f* f UDEIKIV

gatvės ir 49 court. To namo 
svetainė ir keletas krautuvių 
visus aptarnauja: čia galima 
gauti ir pavalgyti ir išsigerti, 
apsirėdyti ir gyvastį apsidrau
sti, o ir atliekamus centus ga
lima taupyti. šių įstaigų ve
dėjai yra visiems' žinomi lie
tuviai.

Tai ot Liuosybės name šio
mis dienomis tapo atidaryta 
naujai isdekoruota, svariai pa
puošta valgomų daiktų' krautu
vė, tik jau nebe korporacija, o 
privati biznio vieta. ' Veclejas 
yra p. V. Vaičiulis, šioj Šaly 
gimęs ir augęs, turįs platų pa
tyrimą mėsos bizny.* Tenka ma
nyti, kad jis sugebės pasek- 
mingaj vesti tą pląčią krautu- 
vę. Taigi tįįęi " ' 
apie krautuves

vė-kočjperaciją. žmonės su
pirko ’ šėrus, vedėjai—mened 
žeriai mainėsi, kiekvienas sten
gėsi daryti geriausia pagal sa
vo išgalę ir supratimą. Paga
lios krautuvė užsidarė.

O vieta erdvi. Kiekvieno 
akį patraukė, nes randasi Lie-

Salutaro Biteris yra vieni 
Ą^tųBiterpj 
ant mąrketp. JJj Žinomas ra‘*gyduolė dįf vidririų/ar 
smągmfj. par

Chicagos plieno darbininkų 
vadai nepasitikėjimo akimis 
žiuri į darbdavių siūlomą |0% 
algų pakėlimą.

Tie vadai, 30 iš viso, atsto
vauja aŠtuonių stambių plieno 
dirbtuvių darbininkas Chica- 
goje ir apięlįnkėję. Sekmadie
nį jie atlaike , konferenciją: 
Morrison viešbutyje, kur nu
sprendė nesirašyti naujų algų 
sutarčių, tol, kol patys darbi
ninkai neduos savo sutikimą. •

Liejyklos paskelbė 10% al-i 
gų pakėlimą visiems darbinin
kams apie savaitę laiko atgal. 
Tas pakėlimas, pagal dabarti
nius patvarkymus, įeisiąs į ga
lią lapkričio 16 d.

Darbininkų vadų komitetą 
porą savaičių atgal suorgani
zavo C. I. O.
dustriniam Organizavimui. Jo 
oficiąlis vardas yra, Chicago 
VVage Distričt Steel Couneil.

Stambus nuošimtis pritaria 
naujoms algoms. Bet didžiuma 
sako, kad praeityje dirbtuvės 
nedavė pamato pasitikėti jų 
gerais norais. Tad, pergreitai 
pulti, neapsižiurėjus ir neišstu
dijavus reikalose neapsimoka.

St. Marijčš 
atsį- 

pąmalaos už 
ten bus nu- 

įpines.
. ^io\ Jarašiūno

gimfftes,' draugai br paŽ|stami 
fes£t nuoširdžidi kvįeičaini dar 
gyvauti iąįdotųvčse • ir suteikti 
Jani J paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą. NUliUdę Ifekajri 

dukterys ir 
giminės^, v
Patarffauja laid. dir. Hąnna- 

‘..... -
Garsinę • Ę. ?hWęt, 3^6 

.■ . 1

Policija sujudusi gaudyti .dp’ 
jaunus plėšikus, kurie specia
lizuojasi atiminėti iš moterų 
ridikivltus (pakabukus) įr 
operuoja daugįau^ia ųęrt.hsidėj 
tr^pisid^Pt V. \/

Iš vįenos moters jje ištrau
kė paketbuką, įąįrįame fįuvp. 
$920. Nukentėjusi moteris yra 
p-nia Vęronica Pozatek, 2504 
North Ballou Street. Ji gavo 
tflOS pipįguą, .ętly^įjųęp^ 
už nąijią, |t|ąį 
čių savininkas, ir nešėsi pini- 
gus namo.

Joęiu^, 
sekretorius.

& s.

ROSELAND.—Kuomet žmo
gus trokšta atsiekti kokį tik-, 

4sįą, tai ątąįękęs jį .^iąųgiaęi1 
kąįpo Įaiųiėtojaą. Pąteųkinti 
< kartų su Įąįmėtpjąjs ^žjĮąjr 
giamęs tąipgį žemiau 
yąrdįnti g yyąrdp

maniška pergalę ir Mųnčįa- 
, ’ i ąv,eikįpi- 
y^tįjų $^i- 

». ftppseyęl- 
įherpa-

Lietuviškos Tęat. Dr-tės Rūtos No. 1 susirinkimas įvyks lap
kričio 11 d. 7:30 vai. vakare, Lietuvių Auditorijoj, 3133 
S. Halsted St., Chicago, III. -- '

Persiskyrė su šiuo pasauli 
Ląųkr.,w;8'5>u*>«‘’ 
Ikiikęs AP 
mygalpš' 
Panevėžio

Amerikoj išgyveno 35 metus.
Išliko 1 didėliame “ nuliuciime 

braljy gh

Steikai norčiapąi ir kiti 
gūd. Blue iUbbon Pabst J

vktė'Stock" degUifiTS1 di

Wiu<Įjį įisĮcęipe,
Brolis, gifcikę?, draugai ir

Padarytos Johnson £1 Johnson, didžiausi 
pasauly išdirbinėtojų chirurgiškų dalyk

Parduodamos Visose Vaistynėse

JURGIS JARAŠUNAS 
De Kalb, III.

. Persiskyrė- su šiuo pasauliu 
Ląpkr® '.8 df, 6:30 ’V. ryto, 
193Š in., sulaukęs 70 m. ąiįiž;, 
ggw • šiąųlių •.apękr7 .^yo? 
piieąte. ' ’ . / ,

Atiierikoj išgyveno ‘35 metus.
Palikė dideliame nųliydiinę

W£lter|,’ ’ 2' dukteris Heleną' ir 
Elzbietą Dirsienę, ir daug ki
tų, girnium...

Kūnas u pašarvotas randasi

STOTIS W. G. E. S. (1360 KILOCYCLES)
KIEKVIENĄ ANTRADIENĮ 

š:00 Valandą Vakare.
Kalbančios žinios —- Mėgiami Lietuvių Balninkai 

Gražios Dainos ir Muzika.

Į^ifcjčįp ji fciftĮįByįy- 
T^iųęęę jĮsępihėSjs ,tapo pęlai-, 
dėtas WaĮtąr JBlaĮjes, kurs mi- 
re spalio 30 dieną. Gyveno ad-< 
£esu 7^0 Ęąąt 90 pįače. Mirė 
sulaukęs 4į metų amžiaus., 
Amerikoj išyveno 3Q'metų.

Paliko moterį Prancišką, dvi 
dukteris tOlgą ir Evą, brolį 
Vincentą ir seserę fivą. Vęr, 
lipnis paėjo iš Žagarės parapi
jos, Šiaulių apskrities. .

Ląpkrįčio 1 diępą J-ttetuvių 
Tautmč^e jkąpipėse paĮaięįotRę 
Juozas žądtęikis, kutrs mirė spa- 
įbo 30 dieųą Elgin, Illinois, šur 
Jaukęs ,47 metų amžiaus. Ame
rikoj išgyveno 24 metus.

Giminių paliko moterį Domi
cėlę Augūstinienę po pirmu vyr 
ru, tris dukteris Leoną, TheL 
mąirAnnę.

Velionis paėjo iš Alytaus aps
krities, Kauno rėdybos, Lietuj 
Vpj. ’ y. J. S.

‘^dip|įąųsiųs ąyeikįųi- 
muš ę$ęį?i-
^eųtui Ą-apkiii} Į). $įjgseyęl- 
įųi, Illinois yaįą^oji ^lįįierpą- 
toriuį Ęoiiųe^m,
Jęįsmo tėięėjui j, į. Zuriųj ir 
visiems kitiems Jaim^jusĮępis 

dęmpfkrątų t^ieių. 
Vęlijapię jiems gerįąųsįp pą- 
sisękimo tarnyboj visos šalies

Šiandien yra ląįdojąmąs 50 
metų lietuvis, kuris pereito 
šeštadienio vakare žuvo po au
tomobilio ratais.

Jis yrą Bęn Levickis, 201Q 
Foster ąvęnue. Velionis buyo 
suvažinėtas prie North avenue 
ir Ashland avenii'e gatvių. Tai 
buvo apie 7:30 vąl. vakaro. 
Levickis tuo laiku ėjo iš krau
tuvės į savo automobilį. ĮEi- 
nant skersai gatvę ant jo už
važiavo automobilis. Peryąžią- 
vęs lietuvį, kąltininkąs nestp- 
jo, bet nuskubino iš nelaimės

Kanceyičiutei, akordionistei 
A. Griz, akordionistui Al. Bu
kauskui, smuikininkui Al. Sa
kalauskui, kornetistui J. Ma- 
zemek, J. Misevičiui už dova
ną. Ačiū visai taip skaitlingą! 
atsilankiusiai mitingą publi- - ■. . r T..”'kai.

Kadangi negaliu visiems 
asmeniškai padėkoti, tai pra
šau priimti mano padėkos žo
dį viešai per spaudą. Reikale 
piękuom^t neužmiršiu jumis, 
ir turiu viltį, kad ir ateity 9 
SOrjį? itiestuviai kooperuos su 
mumis politikoj.

— S. boŲibro,
9 wardo demokratų boosterių 

pirmininkas.

Mes, .9 jyardo demokratų 
hoosteriąi, susirinkę pirmi- 
ųipko ;§>. Dambrausko Kamba
riuose lapkričio dieną š. m J 
yjęnįngąį nųtorčme pąsvei- 
Kįntį visų? tuos laimėjusius 
kąndidalų^, UŽ ikųrįuos dar
bavomės, ir j ąųčiąmę, kad jū
sų laimėjimas yra kartu ir 
musų laimėjimas. Turime vil
tį, kad jus, 
site geri ir ištikimi šiai šaliai, 
jos tvarkai ir šios šalies pi
liečiams. Mes nesigailime dir
bę sunkiai, kartais ir be pa- 
silsio ėję į savo kasdieninį 
darbą; mes esame patenkinti 
didžiausia pergale.

Todėl <jąr kąrtą sveikinam 
D; ą'oq?ev^tg) $įps

Uetlr lifitlĮVJ T ŽV

’^eibų^įį 
' P-nas Vaiči^į? gftj 
rieiųs nčr.a žinomas. Tačiau 
tai nesudaro kliūčių. Iš pir-

j|.ogęi yrą ŽĮųp^us yertąą ja- 
siįikęjimo, yedįs $ bizny' gerai 
myręą. Jis turi brolį Joųą, 
įurs lanko augštają mokyklą.

Mes turime did 
ląaująi atgautą kąru, 
Jdeljs, sų 90 $ 
nėgu pirksite 

pkykit pas “mus 
^mokėjimas, T“ 
gomis 
monstruosiifte 
karus.

Tel. Longbeach 8174

ROSELAND. — Tariu šir
dingą ačiū visiems, kurie yię- 

’ nokiu ar kitokiu bųdu prisi- 
I»?WtiKos W

; demokratij .partijos statytu^ 
i ir išrinktus Žandidatus ir už 
t pagelbą surengti tokį sekmin- 
■ ^ą1 masinį mitingą, koks įvy- 
į ko spalio menesio 25 dieną 

4iai$ !lR36 metais Struniilo 
J58 Ęast 107 st!

Dėkoju komitimaųui S. W. 
Govieriui, .kųįtjš sukėlė reika- 
liPgų Sūmą pinigų ir pagelbė
jo kitokius reikalus sAtvarky-

Vienintelis lietuvis pardavėjas Buick 
ooM-MSISiftis 

806 West 31-st Street 
‘ yfctory

■ usna 

s wvse 

rakandus už darbą, 
lis. kas kokias nori.

AŽiu boosteriams už gerų 
pąsidąrbavhną. Ačių Antanui 
Strumilui už suteikimą sve
tainės veltui. ĄČių dieprąš- 
čįui NaųjięĮipm^ suteikiinų 
savo špaltose vietos praneši
mams. Ačiū politiniam kliu- 
bųi už paskolinimų ąąyp gra
žių Amerikos ir Liętuyęs vė
liavų. Ačiū programo .daly-

ąkįrtmno kaip 
, MfcnU senus 
pristatau ang- 
■Reikalui atėjuš

Goods Shop
Mes darome hemstitching.

3108 SO. UĄLSTED STREET

Nariai:,.
" M 7 Pa

Dilius, AP Ką^is, Al. L 
riitenas, D. M&įliaus} 
P.' Grigžna^, K. GrĮnius

i ■ ’N, ■ N r j '"i " •' c' ‘1;

Atsidarė nauja krautuve
: T ' .•» •>' ' t* r.

KLAUSYKIT!
STEPONAVIČIŲ RADIO PKOliR AMAS

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

ANTRADIENI IR TRĘČIĄDIĘ5JĮ
9:30 vai. vak.

Sveikina su laimė 
jimis

FRANCIŠKA CHALKfENfc 
q' ■ -• • r ,• ' •’ - • f ; ■
Persiskyrė ,su šiuo pasauliu 

Lapkr. 7 dieną', 8:30 vai. ryto, 
1936 m,, plaukus .55 m. ąmž., 
gimus Kauno .apskr., Raudon
dvario paravį Durtionių' kaime.

• f* ■ . • ‘.. ..

Amerikoj išgyveno 26 metus.
Paliko ‘ dideliąipė nuliūdime 

broli"' ^H^onis, ąąukųs 
Jreųe ir Joną,. Jr. ir giminėj.

Kūnas 1 pašarvotas randasi 
LachayičiąUs' koplyčioje, ‘2314 
West 23hl Mąęe. b^uVė.s 
jvykš Trečiaaienj. Lapkričio 
114 d., 8:30 vai. ryto, iš koply-

i PPKM’lM8bažny/ią, Jturtoje . atsibus ge- 
dulingos pamaldos už velionės 
■Stalą? d iž ten ibiis "nulydėta j 
šv. Kazimiero kOPine®-

yisi A. X- Francįšk0? Chąl- 
kiėnės giminės, draugai ir pa-

Jps. Jacikas
Pranešu visiems draugams ir pažįs
tamiems, kad esą Tąvern \Whyje. 
Mu&i Užeigoje vlsadofe'Ibndasfgeros 
i;afies .degtipė, yyąas, Ak ‘

ridiš/ Užprašdmė visus’

Akiniąi Kredito
$1-00 ĮMOKĖTI >

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

Tfel. Yąrdp 3565 
Visą .darbą garantuoja 

pensus dųįųikąęįa-.fręLmųs pataiso Į

amž/, gurięs Ra-
Gudeliu kaime.

SOUTH SI0£ BRįlBlNG COMHNJ
Visi geria ir mėgsta aMpĮElOSIA 
ALŲ nes jie žino, ka4 tas *}įus V1* 
padarytas iš geriausios rųšies pro
duktų.

Urmo (WholesaĮe) kaį^OIP^s Prl" 
stato į alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas $,ORKŲ, 
kur ąąusite greitą ir teisinga patar
navimą.

?415 West 6<th Syęjet
Biznio Telefono* BOUĮ^VARD 7Į7«

y p K T;. .

.."!"J""fflgLl.U"ll> ’ILU Į"JL!.ilI L Ui Aliui 
Siunčiam OUm Telesramv | ViMp

PbmuUo DbUb

DAILY BUSINESS DIRECTORY

'TT’?1’. !«rri'.7" ... " Į!IUiil!Ą|Į: 1 ĮfrgĮ'rtt

STANLEY MANKUS, Jnc,
MEN^S and YOUNG CU)THKS

• Darome ant užsakymo pirmos rusi## vypų (frąbužius 
Turime didelį pasirinkimą importuotų ir naminių mer 
džiugų. Taipgi turime mažą pasirinkimą pajįįrljfų over- 
k^aučių.

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

27 East Monroe Street
Telefonas CENTRAL 4615

Galdiku Gąte Buffet
Pehktadiehiais Žuvis1 y&tu|/ Mužiką 
ir manpągųs pątarpuvtamįi. *

RAPOLIS 5lwBUS ir 
MACK TaRNCIUS,

visoks fptį&grafiaos
DAUBAS ATLIEEĄĄIĄ 

3200 So. Halpted St 
CąlŪmęt -r- Yąrdą 5934

» RE8TAURANTAI

Universal restaurant 
geresnių valgių Valgykla

Norfk Ęągęland

............................... . I .............■■■■■■.......................   H

f ______ _____ . ................. .

GERKIT tik

MISS. ESTELL
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AUTOMOBILIS UŽMUŠĖ LIETUVI CICEROJ
Mirė Berwyn ligoninėj Theophil Juchnewicž, 

Archer Avenue Big Store savininko žmonos 
brolis, kurj sužeidė automobilis praėjusi 
penktadieni.

Užsimušė vonioj
P-nia Dora Goldstem 72 ine^ 

tų, 1245 So. California aVe., 
paslydo maudydamasi vonioj, 
užsigavo šoną. Dėliai susidau- 
žymo Sprogo plaučiai dešinėj 
puĖėj. Moteris mirė ligoninėj.

UI

Pranašavo Kad Mirs 
lĮz SeptyniųSavaičių 

Ir Mirė

BRIGHTON PARK. — Pra
ėjusį penktadienį, lapkričio 6 
dieną, automobilis sunkiai su
žeidė lietuvį Theophil Juchne- 
wicz 34 metų, 4319 So. Fran- 
cisco avenue.

Nelaimė Juchnewicz’ų ištiko 
Ciceroj, 4800 bloke, kai jis ėjo 
per Cermak road.

Sužeistasis buvo nugabentas 
į Berwyn miestelio ligoninę, 
bet išgelbėti jo gyvastį jau ne
bepavyko.

Velionis Juchnewicz buvo 
brolis, p-nios J. Brdecka-Juch-

Mirė Policistas Iš

va Nuo Kulkų
ržmokėjo gyvybe už pasi

šventimą savo draugui;
žuvo Town o f Lake 

alinėj

— Town 
policistas 
bet mirė

T0WN OF LAKE, 
of Lake nuovados 
Mykolas Toth mirė, 
didvyriu.

Neilgai jis galvojo apie tai 
ar verta pasišvęsti savo drau
go dėliai. “Jis turi penkis vai
kus, aš tik du,” Toth pagal
vojo ir šoko į priekį savo 
draugo, kad uždengti jį nuo 
banditų kulkų.

Piktadario revolveris visas 
kulkas ir suvarė į Tothą.

šis kruvinas incidentas 
ko Town of Lake alinėje, 
r esu, 4830 South Wood 

šeštadienį anksti rytą 
■alinės

įvy- 
ad- 
st. 
tos 

savininkas. yWalte|r
Godula, telefonavo policijai 
atskubėtėi jį gelbėti. Alinėje 
triukšmas. Kokie tai dii Vytui 
bando jį priversti nupirkti jų 
revolverius. Jie nori $10.00, 
kad gauti pinigų pasigerti.

Nuovada nusiuntė alinėn 
Tothą ir policistą Thomas 
Burke, 8013 Dowson Street.

“Pilk tam ‘koperiui’ *’
Kai policistai pasirodė ali

nėje, tai banditai puolė prie 
Totho.

“Pilk tam ‘koperiui’ ’’ suri
ko antrasis piktadaris. Pa
matęs, kas daros, Burke nu
stūmė Tothą į šalį. Bet Toth- 
as, žinodamas, kad Burke tu
ri penkis vaikus maitinti, o 
jis tik du, šoko į priekį. Ban
ditas tuo laiku šovė ir visos 
kulkos teko Tothui. Po pašo- 
vimo, abu piktadariai dingo.

Pašautasis policistas buvo 
nugabentas į Evangelical li
goninę. Ten įvairiais budais 
bandė gelbėti jo gyvybę, bet 
veltui. 'Net ir jo žmona, porą 
mėnesių atgal turėjusi kūdikį, 
atidavė vyrui puskvortę krau
jo, bet ir tas negelbėjo. Ji mal- 

' davo, “Mykolai, nepasiduok. 
Nemirk—dėl manęs ir vaikų.”

Bet jis turėjo pasiduoti. 
Mirė.

Tothų namai randasi adre
su, 2042 W. 52nd street. Vė- 

• lionis buvo 32 metų amžiaus. 
Turėjo du sunu. Vieną, pus
trečių metų, o antrą—dviejų 
mėnesių.

Sugrąžins pinigus 
už gazą

Tarp 75 ir 90 tūkstančių 
Chicagos gyventojų garis iš 
Peoples Gas, Light and Coke 
kompanijos “kiškio pirago”. 
Jiems bus sugrąžinta daug 
maž po šešius centus kiekvię- 
nam. Tai yra pinigai, kuriuos 
gazo kompanija ’sukolektavo, 
kai teisėjui Klarkovvskiui lei
dus, kainos už gazą tapo pa
keltos. Pinigai bus grąžinami, 
kadangi apeliacijų teismas at
metė teisėjo Klarkowski nuo
sprendį. Pinigai taps išskaity
ti iš sekančios gazo bilos. .

newicz, žmonos savininko di
džiulės Brighton Parke krau
tuvės —- The Archer Avenue 
Big Store, 4187 Archer avė. 
Jis dirbo miesto darbą ir ėjo 
klerko pareigas miesto salėj 
(City Hali). Paliko moterį, Ma
riją, Vieną sūnų ir kitus gimi
nes.

Theophil Juchnewicz’iaus kū
nas yra pašarvotas laidotuvių 
direktoriaus Frank Petka kop
lyčioj, 4035 So. Richmond s t., 
telefonas Lafayette 9881.

Lietuvos Pašto Žen
klai ir Vokai Filate

listų Parodose
Rinkiniai bus išstatyti Mar- 

shall Field krautuvėj ir 
Balaban and Katz 

teatruose.

Įdomus Lietuvos pašto žen
klų rinkiniai ir įvairus isto
riniai vokai bus išstatyti ke
liose pašto ženklų parodose. 
Tos parodos prasidės lapkr. 
16 d., Chicagoje.

Lietuviški eksponatai bus 
dalis įvairių kitų šalių ženk
lų, kuriuos turi surinkę Chi
cagos filatelistai. Tie ženklai 
išstatyti Marshall Field krau
tuvėje ir Balaban and Katz 
teatruose, didmiestyje.»

Parodos tęsis nuo lapkričio 
16 d., iki 21-mos. Majoras Kel
ly apšaukė tą savaitę “Nation
al Philatelic Week”— “ 
nalė Filatelijos Savaitė”, 
latelija—yra pašto ženklų rin
kimas).

Nacio
(Fi

Ragina apsaugą nuo 
geležinkelių ne

laimių
Chicago Regionai Planning 

Association direktorius Robert 
Kingery praneša, kad ateinan
čiais metais yra nužiūrėta iš
leisti $4,765,000 iškėlimui gat
vių ir iškasimui tunelių tose 
vietose, kur tenka važiuoti ar 
eiti per gelžkelio bėgius, ži
noma, kalbama asociacija turi 
tik patariamą balsą, ir todėl 
darbai bus pradėti tik tuomet, 
kai Cook kauntės vieškelių de? 
partamentas užgirs šiuos pla
nus.

Reikalaus susisieki 
mo įmones suvie

nyti
Chicagos meras Edward J. 

Kelly nusprendė duoti gatvė- 
karių, elevatorių ir busųz lini
jų viršiloms 60 dienų laiko, 
kad jie susitartų ir patiektų 
miesto tarybai planą bendros 
suderintos transportacijos mie
ste. Jeigu per tą laiką tos trys 
kompanijos nesusitars, tai me
ras ketinąs pasiūlyti miesto 
tarybai savo planą. Meras no
rįs suteikti Chicagos gyvento
jams tokią transportacijos si
stemą, kad piliečiai galėtų pa
simainyti transferius visoms 
šioms linijoms už vieną mokė
jimą.

12 žmonių žuvo au
tomobilių nelaimėse

Praėjusį sekmadienį Chica- 
ąoj ir ąpielinkėj žuvo ąutomo-,

Prezidento Ž m o n a 
Rooseveltienė Vakar 

Kalbėjo Chicago j
. 1 I " ' —■

Kalbėjo apie pilietybes atsa
komybes; vyksta toliau į' va
karus.

Rinkimams praėjus, p. Roo 
seveltienė, Amerikos preziden 
to žmona, pasiliuosavo nuo po 
litinių rūpesčiu. į Vakar ji lan
kėsi 
kyti 
čio 
bos

Ji 
liečiu atsakomybes.

Prezidento žmona važinės po 
vakarines valstijas per kurį 
laiką ir pasakys eilę kalbų įvai
rioms labdaringoms organiza
cijoms.

Jr yra darbšti veikėja visuo
meninių reformų ir visuome
nės reikalais susidomėjusių or
ganizacijų tarpe. Visus pini
gus, kririuos ji gauna už 
bas ir radio darbuotę, ji 
ria labdarybei.

Chicagoje. Atvyko pasa- 
kalbą Oak Parko priemies- 
suaugusių švietimo tary- 
nariams. '
kalbėjo apie Amerikos pi-

Vakar, laikui pasibaigus, dūk* 
' terys ruošiasi motinos laido
tuvėms.

Septynias savaites atgal, 
prieš teisėją Oscar F. Nelson 
atėjo Mrs. Margaret Albin, 
4134 West 24th street.

ji maldavo teisėjo, kad jai 
paliktų dvi mažas dukreles. Ji 
pasakojo, kad daktaras tvirti
no, jog jai paliko tik septy
nios savaitės gyventi. Paliko 
tik trumpas laikas šioj žemėj. 
Ji norėtų per tą laiką turėti 
prie savęs, savo dukreles. Jos 
buvo Florence, 10, ir Betty 
Ann, ,'8. ... z- ,i ■ ■.

Pagal pirmesni teismo nu
sprendimą, motina .turėjo savo 
dukteris atiduoti vyro globai. 
Su vyru4 ji buvo persiskyrusi.

Vakar pasibaigė tų septy
nių savaičių terminas. Ir vakar 
dvi jaunosios dukrelės pradė
jo ruoštis laidotuvėms. —■ Mo
tinos laidotuvėms. Lygiai sep
tynioms savaitėms praėjus, 
motina numirė. Gydytojo pra
našavimas išsipildė.

Merginoms ąviaci? 
jos pamokos

Oak Parko miestelio žais- 
maviečių departamentas pla
nuoja merginoms mokyklą, ku
rioj jos galės mokintis aviaci
jos. Ir į šią mokyklą bus pri
imamos vien tik merginos.

Nėr Republikono Ku
ris Butų Galėjęs 

Įveikti Roosevelta
Republikonų vadas norėtų ži

noti “kas jb partiją taip 
nušlavė”.

kal-
ski-

Moterų Piliečių Ly
gos darbuotė

Moterų Piliečių Lygos mė
nesinis susirinkimas įvyko 
spalio 28 dieną Fellowship 
House svetainėje. Lyga smar
kiai žengia pirmyn, neatsilie
ka nuo moterų senesnių drau
gijų, dar ir pralenkia jas. 

* 4 * '

Energingai veikia pirm. M. 
Zolpienė. Iniciatyvos jai ne
trūksta. Dabar rengia baząrą 
Pittsburgho universiteto lietu
vių kambario naudai. Baza- 
ras įvyks gruodžio 5 ir 6 dd. 
Sandaros svetainėje.

Nutarta pasiųsti į Juvenile 
Home vienai mergaitei drabu
žių skrynutę, nes drabužiai 
esančioms ten mergaitėms la
bai reikalingi. Butų gerai, kad 
daugiau atsišauktų kas turi 
moteriškų drabužių, tad su- 
taisytumėm ir kitą skrynutę.

Dėliai platesnių informacijų 
kreipkitės į P. M. Zolpienę 
adresu 3562 So. Halsted Street, 
telefonas Yards 2576.

Pirmininkė davė . įnešimą— 
klausimą, ar mes norime at
lankyti Cook kauntės ligoni
nę. Mielu noru visos narės su
tiko. Nuvažiuosime, kai laikas 
leis, ir aplankysime.

Truputį informacijų iš pa
vieto ligoninės pridavė pirm. 
M. Zolpienė. Paaiškino, kad 
ligoninėj šiemet išekzaminuo- 
ta 150,000 ligonių. Į ligoninę 
priimta 4,900 žmonių, šį mė
nesį ligoninėj randasi 2,900 
ligonių. Daktarų, slaugių ir 
darbininkų ligoninė turi 4,- 
500.

Kai pasižiūri į šias prižiū
rėtojų ir ligonių skaitlines, 
tai atrodo, kad ligoniams čia 
turėtų būti labai" gerai. Bet 
tikrenybėj yra kitaip. Kurie 
būna pavieto ligoninėj, tie ži
no kaip ten iš tikrųjų kloja
si. ■

žodis apie politiką. Pilieti
nes popieras 1935 metais iš
siėmė Cook kauntėje apie 14,- 
000 . žmonių, o 1936 metais 
apie 18,000.

Moterų Piliečių Lygos susi
rinkimai būna gan įdomus, 
nes pirmininkė visuomet ką 
nors naujo pateikia — tai iš 
politikos, tai iš Illinois Mo-

bilių nelaimėse 12 žmonių. Vie^ |el.ų Federacijos veikimo ir 
tp. Kurios norite įsirašyti į 
Moterų Piliečių Lygų, tai ma- 

Kilbourn, Wis. Pavardė rodo, lonėsite temyti Naujienose 
lūs apie ja.; / 

t — A, Mličikaitienėi

nos Žuvusių merginų vardas 
buvo Mane Gelius. Ji paėjo iš

kad žuvusioji mergina galėjo pranešimus apie ja.
būti lietuvaitė. ......

Kalbės teisėjas J. Zuris, dai
nuos Peoples radio kvartetas, 
graži muzika, svarbus pra
nešimai.

“Abejoju ar yra republiko- 
nas, kuris butų galėjęs įveikti 
Rooseyeltą,”

Taip kalbėjo George F. 
Getz,> didelis republikonų vei
kėjas ir, paskutiniu laiku, tos 
partijos iždininkas. Jis yra 
buvęs stambus Chicagos pra
monininkas, pasitraukęs iš 
biznio dėl amžiaus.

“Aš norėčiau žinoti kas mus 
taip nušlavė”, tęsė toliau iž
dininkas Getz. “Aš norėčiau 
žinoti kas atsitiko, kad mus 
taip smarkiai supliekė?* Jis 
pridūrė, jog tikėjosi, kad Ro- 
oseveltas laimės. Bet niekas 
nelaukė tokios stebėtinos per
galės, kokios Rooseveltas su
silaukė.

Dar ne visi rinkimų rezul
tatai yra suskaityti, bet jau 
žinoma, kad Rooseveltas ga
vo 10 milionų balsų daugiau 
negu Landonas, republikonų 
kandidatas*

Antratfielris, lapkr: 10, 1936

Stukai

18 GAT. APIELINKfc. — 
Lapkričio 7 dieną sugrįžo iš 
atostogų p-nia Agnės Stukie- 
nė ir Tadaušas Stukas, Jr., 
701 West 21st place tavern 
ir valgyklos savininkai.

A. Stukienė, begamindama 
skanius valgius, pavargo ir 
nutarė aplankyti rytines val
stijas, savo gimines ir drau
gus. Ji yra pirmiau gyvenusi 
rytuose.

Dabar ji lankėsi Binghamp- 
tone, N, Y., pas brolį. Teko 
apvažiuoti ir daugelį kitų 
miestų nauju Dodge automo
biliu, kurį pp. Stukai praėju
sį pavasarį pirko.

Atostpgininkai sakosi turė
ję good time, praleidę virš 
dviejų savaičių rytinėse val
stijose. Taip giminės, kaip ir 
draugai priėmė juos labai gra
žiai, už ką p. A. Stukienė ir 
jaunuolis Tadaušas širdingai 
dėkingi visiems.

■— Senas Petras.

Personai 
Asmenų Ieško 

PAIEŠKOJIMAS
Ieškomas Vincas Jozenas, taipgi, 

žinomas kaipo VINCAS Josiu- 
nas, paeinąs iš kaimo Gaižunų, Lin
kuvos valsčiaus, Šiaulių apskrities. 
Vincas Jozėnas gjrveno 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 if žino kur jis randasi, 
jeigu gyvas, arba, jei žino, kad jau 
miręs, malonės pranešti.

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

Waterbury, Conn.

Help VVanted—Male-Female 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS patyręs veiteris 
ar veiterka dirbti į restorantą.

1745 So. Halsted Street.

REIKIA patyrusių cushion ape- 
ratorių, nurodyk amžių ir norimą 
algą. 1739 So. Halsted St., Box No. 
538.

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

Help VVanted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKIA TVIRTŲ VYRŲ stakrui- 
miui kaipo pekerių ir dirbtuvės dar
bams.
Ali Trades Einployment Bureau, 

16 West Jackson Blvd. 2-ros lubos.
—O—

? šiandie 7-tą valandą vakare 
per stotį W. G. E. & Peoples 
Rakandų Bendrovės krautrivės 
rengia. specialiai> naują, gražų 
ir įdomų radio.'programą, kurio 
išpildymui yra;aižkviesti žymus 
asmenys, dainininkai ir muzi
kai. Kalbės teisėjas Joųas Zu
ris, dainuos, visų, 'laukiamas ir 
seniai girdėtas?) harmoningasis 
Peoples radio kvartetas solis
tai, p-lės Ona oSkeveriutė, Al
dona Grigoniritė, A. čiapas ir 
kiti. Prie tojngraži muzika, 
svarbus bei įdomus pranešimai 
suįdomins ir palinksmins kiek
vieną klausytoją
pepamiršti užsistatyti savo ra
dio paskirtu laiku.

Lietuviai ir lietuvai
tės paėmę leidimus 

vedyboms

Patartina

Iškritęs iš makšties, 
revolveris “nušovė” 

savininką
Kulka palaike tiesiai į širdį

Labai keistu budu mirtį su
tiko William Ex, savininkas 
State Liąuor Store, Ine., 6761 
North Clark street.

Vakar po pietų sėdo į au
tomobilį važiuoti į banką pi
nigų padėti. Buvo apsiginkla- 
vęs revolveriu. Besėdant, re
volveris iškrito iš makšties. 
Atsimušęs į automobilio grin
dis, revolveris šovė ir kulka 
pataikė beveik tiesiai į Ex’o 
širdį. Jis mirė vietoj.

šeši žmonės vos ne- 
nutroško nuo pe

čiaus dujų
šeši žmonės vos nenutroško 

kai nakties laiku iš pečiaus 
ėmė veržtis nuodingos dujos. 
Neapšvaigo tik vienas jaunuo
lis. Pajutęs, kad oras persi
sunkęs dujomis, ir kad jo mo
tina ir seserys yra be sąmo
nės, jaunuolis išbėgo laukan 
ir prisišaukė policijos.

Toji visus atgaivino. Nelai
mė įvyko Catherine Radzik 
namuose, 4939 West Grand 
avenue.

T

GERB. MaizjtaiV įkaityto
jo* ir įkaitytoji prašomi 
pirkinių reikalai! eiti į tas 
krautuvei, kurios skelbiasi 
Naujienose.

iš 
va-

m. ir

Emma

ir

24

28

Kathe-

ir Pel-

m. ir

ir

ir

ir

šie lietuviai ir lietuvaitės 
siėmė laišniuš (leidimus) 
dyboms:

Stanley Lazowski 25 
Anna Radke 22 m.

Paul Jendras 24 m. ir
Boukal 18 m.

John Oram 22 m.
rine Karas 19 m.

Alex Bulawski Jr.
lesky 18 m.

Ralph - Rukowski 
Victoria Arant 29 m.

Frank Javek 23 m. ir Anne 
Pellas 23 m.

Anton Janrilewicze 50 m< 
Kazimiera Walackis 33 m.

Garland Thompson 22 m. 
Gertrude Lukasavage 24 m 

Casimir Jankauskas 21 m. 
Nellie Waitėkunas 22 m.

Edward Parus 23 m. ir Irene 
Markiewicz 20 m.

Tony Butkus 39 m. ir Har- 
riet Butkus 26 m.

John Sokolovvski 22 m. ir 
Antoinette Polas 21 m.

Leon Parlus 23 m. ir Stella 
Klemba 22 m.

John Wisemna 38 m. ir Ber- 
nice Žiogas 22 m.

Tony Sculles 32 m. ir Rose 
Evanovich 25 m.

Joseph Gustis 42 m. ir Mary 
Saucunas 25 m.

Edward Kennedy 
Stella Kobus 33 m.

Nikedamas Kulys
Petronella Vaišnoras

CONRADAS
PHOTOGRAFAS

420 West 63rd Street 
Jaunavedžiams duoda $5.00 gražią 
dovana. Modernišku Vestuvių Pavei
kslu tuzinas $12.00.

Tel. Enrlewood 5888—5840

38 m.

39 m.
28 m.

ir

ir
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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. 
3755 Wallace Sti'eet 

Tel. Bonlevard 0250

. —O—
REIKALINGAS geras žmogus 

dirbti J tavern — valgis ir guolis 
ant vietos. Klauskite bill; 1643 W. 
69th Street.

Help VVanted—Female 
Darbininkių reikia

MERGINA 18-25 patyrusi namų 
darbui. Nakvoti savas kambarys, 
nėra virimo nė skalbimo. Mokyk
linis vaikas, $5.00; Dworak, 5742 N. 
Spaulding Ąve., Keystone 8518.

MERGINA lengvam namų dar
bui, vienas vaikas, geri namai, ma
žas apartmentas, $5.00 pradžioje;

Ardmore 4278.

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

LANDLORDS BURBAU OF 
CHICAGO, Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 metu.

MERGINA bendram namų dar
bui, vaikas, geri namai, $5.00--$6.00 

Keystone' 1005.

JAUNA mergina namų darbui, be 
skalbimo ir virimo, nakvoti ar ne, 

Sheldrake 4253.

For Rent
2433 W. CONGRESS -4- 4 kam

bariai $15.00 naujai išdekoruoti. 
Pečium šildomi, arti mokyklos. Gėra 
transportacija. Franklin 1094.

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted St.

Victory 4965

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

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

Hemlock 0800

Mezgimo Dirbtuvės
—Knitting Mills 

THE BRIDGEPORT KNITTING 
MILLS 

F. Selemonavich 
504 WEST 33-RD STREET 

Sveterių krautuvė atdara, kasdieną 
—ir vakarais ir skemadieniais.

Telefonas Victory 8486

ANGLYSI ANGLYS!
AUGŠTOS RŪŠIES NORTHERN

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

Pašaukite dieną ar naktį 
Telefonas KEDZIE 8882

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

IŠPARDUODAME BARU FIKOE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
ir atakom. Taipgi Storų fikčerius dd 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les. registerius ir iee baksus. Casb 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite
mus pirm negu pirkaite kitur.

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

CALumet1 5269. 
(Naujoj Vietoj) 

■1

PARDUOSIU (China Closet) di- 
šių šėpą — kaip nauja, taipgi ge
ležinę lovą su matrasu, dining rui
mo setas tinkamas į porčių. 827 
W. 34th PL, 1-mos lubos iš užpa
kalio.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

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

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

7132 So. Racine Avė.

Real Estate For Sale 
Namai-žemi Pardavimui

SAVININKAS turi keletas lotų 
arti Archer tarp Crawford ir Har- 
lem. paaukuos už $150. Išmokėji
mai pagal išgalę. Rašyk Mr. Miller, 
111 W. Washington St, kambarys 
437. tel. Andover 4141.

90 AKRŲ Ind. farma, geri bu* 
dinkai, atakas ir mašinos, mažas 
morgicius, 90 mylių nuo Chicagos. 
Mainys į 2 ar 8 flatų budinką.

W. C. K. 6621 So. Ashland Avė. 
Hemlock 8716.


