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Madridas Neprisileidžia 
Sukilėlių

Sukilėliai neįstengia pereiti upę ir įsi- 
briauti į miestą. Turbut ruošiasi naujam 

puolimui sostinės.
MADRIDAS, lapkr. 10. — 

Mušis l*ž Madridą eina Casa 
Del Campo parke, kitoje pu
sėje upės, nes sukilėliai dar 
niekur neįstengą pereiti upę 
ir įsibriauti į patį miestą.

Gyventojai po 24 valandų 
veik nuolatinio bombardavimo 
iš kanuolių ir iš oro, su susi
domėjimu laukia mūšio pasek
mių.

Kituose miesto pakraščiuo
se viešpatauja rusti tyla. Dagi 
kanuolių šaudymas apsistojo 
ir yra aišku, kad priešas per
tvarko savo linijas naujam puo
limui sostinės. Tik ryte ta ty
la buvo nutraukta dviejų su
kilėlių lėktuvų, kurie pietinia
me miesto pakraštyje numetė 
tris bombas.

Amerikos laikraščių kores
pondentas aplankė visus tiltus 
per Manzanares , upę ir pats 
įsitikino, kad visi tiltai yra 
laikomi lojalistų ir sukilėliai 
nė vienoj vietoj neįstengė per
eiti upę.

Lojalistai dabar yra daug 
optimistiškesni, pamatę kaip 

, narsiai kovoja jų milicija ir 
nesenai suorganijjjotas svetim
šalių pulkas, susidedantis iš 
franeužų; vokiečių ^ir rusų ir 
kuris atlaikė nepaprastai smar
kias sukilėlių atakas. Tečiaus 
sukilėliai įstengė kiek pasiva
ryti į priekį Casa Del Campo 
parke, kur iš upės žiūrint jo
kio mūšio nematyt, tik girdi
si nuolatinis tratėjimas kul
kosvaidžių.

Miesto pakraščiuose gatvėse 
statomos barikados.

Lojalistų vadas gen. Jose 
Miaja išleido pasveikinimą ka
reiviams dėl jų pasižymėjimo 
vakarykščiame mūšyje.

“Aš tikiuos, kad nė vienas 
jūsų neatsitrauksite nė vieno 
žingsnio. Ir tik aš vienas duo
siu jums įsakymą eiti prie- 
kyn”, pareiškė jis.
Smarkiai bombardavo lojalistų 

pozicijas.
SU SUKILĖLIAIS, lapkr. 10. 

— Apie visą Madridą visą die
ną ėjo smarkus mušis, bet val
džios milicija išlaikė visas sa
vo linijas palei Manzanares 
upę, nežiūrint smarkiausio bom
bardavimo jų linijų iš oro, ko
kio turbut dar nėra buvę.

Trys dideli sukilėlių bombų 
nešikai, apsaugoti 15 karo lėk
tuvų, pakartotinai skraidžiojo 
virš Madrido. Jie numetė dau
giau kaip 40 sprogstančių ir 
padegančių bombų, daugiausia 
ant lojalistų linijų ir sutvir
tinimų darbininkų kvartale.

Lėktuvai taipjau smarkiai 
apšaudė lojalistų tranšėjas. Lo
jalistai iš jų pasitraukė, bet

kaip tik šaudymas aptylo, tuoj 
sugryžo į savo tranšėjas.

Smarkus mušis jau* ketvirtą 
dieną eįna Casa de Campo par
ke.

Nė 75,000 voltų 
elektros jo 

neįveikė
NEW YORK, lapkr. 10. — 

Elektrikininko padėjėjas Er- 
nest Haglund paslydo ir nu
krito 8 pėdas ant plikų elek
tros vielų. Per jo kūną perėjo 
75,000 voltų elektros, t.y. daug 
sykių daugiau, negu naudoja
ma elektros kalinių žudymui. 
Bet tokia smarki elektros srio- 
vė jo neužmušė. Jo širdis pa
liovė plakti bent per 10 minu
čių ir jis visas išrodė supara- 
ližuotas, tečiaus vistiek pasi
sekė jį atgaivinti ir jis grei
tai pasveiksiąs. Jokio skaus
mo jis nejautęs.

didelius dividendus 
ir bonusus

Kadangi nuo ateinančių me
tų teks valdžiai mokėti dide
lius taksus ant k.pelno pervir
šio, tai dabar visos didžiosios 
kompanijos skubinasi to per
viršio nusikratyti, mokant sa^ 
vo šerininkams didelius divi
dendus ir taipjau darbinin
kams bonusus. Tokiu bųdu 
nors valdžia negauš didelių 
taksų, bet apivarton bus palei
sta šimtai miliopų dol.

Gulf Oil Co.,’ kurią kontro
liuoja Mellon šeimyna išmokės 
extra dividendus ir dar duos 
100 nuoš. dividendus Šerais.

Chrysler Corp. išmokės di
videndais po $5.50 ant Šero ir 
taipjau duos didelius bonusus 
darbininkams.

Columbian Carbon Co. taip
jau paskelbė specialius divi
dendus ir po $50 bonusus dar
bininkams, kurių ji samdosi 
apie 1,500.

General Motors išdalins to
nusais $10,000,000, išmokės 
extra dividendus ir dar pakels 
algas. Tas algų pakėlimas siek
siąs apie $20,000,000 į metus.

Tikimąsi, kad jas paseks ir 
šimtai kitų didesnių ir mažes
nių kompanijų. ,

Pavogė istoriškų 
kardų

lapkr. 
puoli- 
nacio-
muze-
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Amerika suvaržė 
karo lėktuvų 

eksportų

Lenkai kivirčijasi 
s su naciais

No. 267

KELIA ALGAS
CLEVELAND, 0.—Youngs* 

town Sheet and Tube Co. pa
kėlė algas 10 nuoš. visiems sa- 
yo 25,000 darbininkų Youngs- 
town ir Indiana Harbor dirb
tuvėse.

DETROIT, Mich. — General
Motors pakėlė algas 5 nuoš. 
Pakėlimas algų liečia apie 
200,000 darbininkų.

ROCKFORD, III. — Owens, 
Ine. departamentinė sankrova 
pakėlė algas 10 nuoš.

DULUTH, Minn.
Iron Mining Co. pakėlė savo 
5,000 darbininkų algas 10 
nu<oš.

BURANA, O. — United Pa
per Board Co. pakėlė algas 
darbininkams 10 nuoš.

Oliver

Italija statysis 14 
airportų

RYMAS, lapkr. 10. — Mus- 
solini įsakė tuoj aus pastatyti 
14 naujų airportų ir padidin
ti keturius kitus.

39 jurininkai žuvo 
paskendus laivui

Vokietijos naciai 
mobilizuoja darbi
ninkus ir pramonę

lai-

WASHINGTON, lapkr. 10.— 
Prezidentas Rooseveltas po 
konferencijos su valstybės, ka
ro, laivyno ir teisingumo de
partamentų atstovais, uždrau
dė eksportuoti iš Amerikos 
karo lėktuvus pirm negu visi 
valdžios užsakymai yra išpil
dyti.

Tai padaryta pasiremiant 
karo laiko špionažo įstatymais, 
draudžiančiais išduoti militari- 
nes paslaptis svetimoms val
stybėms.

Esamomis žiniomis, Anglija 
norėjo pirkti daug karo lėktu
vų Amerikoje. Bet dabar ne
begalės pirkti naujausių . lėk
tuvų, kokie yra gaminami dėl 
Amerikos armijos ir laivyno 
,iki už metų po išpildymo an- 
tro valdžios užsakymo.

Dėlei šio uždraudimo eks
portuoti naujausius karo lėk
tuvus, kitos valstybės galės 
gauti tik mažiausia du metu 
atsilikusius lėktuvus.

STIRLING, Škotijoj, 
10. — Keturi maskuoti 
kai, pasivadinę Škotijos 
nalistais, pifolė Wallace 
jų ir surišę sargą, pastvėrė
garsaus 14-to šimtmečio Ško
tijos patrioto Šir Willįam 
Wallace milžiniškąjį kardą. 
Prisibijoma, kad tas dviejų 
rankų kardas, kuris yra 5 pė
dų 6 colių ilgio, gali būti pa
naudotas sukursįymui škotų 
sukilimo prieš Angliją.

Škotai per ilgus metus yra 
kariavę su Angliją ir neužmir
šta prarastos nėpriklausopiy- 
bės. Ypač pastaruoju laiku vėl 
pradėjo nepaprastai 
škotų nacionalistinis

stiprėti 
jtfdeji-

mas.

70,090,000 gyventojų 
Japonijoj

TOKIO, lapkr. 10. — Statis
tikos biuras paskelbė, kad per 
pereitus metus Japonijos gy
ventojų skaičius padaugėjo 1,- 
000,000 ir dabar Japonija tu
ri 70,150,000 gyventojų, kurių 
trečdalis gyvena miestuose.

BERLYNAS, lapkr. 10. 
Lenkų kivirčiai su Vokietijos 
naciais vis dar tebesitęsia.

2,000 lenkų surengė demon
straciją Gdynioj, reikalaudami 
nubausti Danzigo nacius,’ ku
rie sumušė Lenkijos pilietį 
Danzigo priemiesty.

Lenkijos Silezijoj 49 vokie
čiai jaunuoliai liko atiduoti 
teisman už priklausimą slap
tai draugijai.

Danzige Lenkijos komisio- 
nierius Papee įteikė Danzigo 
senato vice-pirmininkui Huth 
protestą prieš 'Danzigo centra
lizavimą oficialės samdos. Taip
gi pareiškė, kad Lenkija dar 
neskaito sumušimą Lenkijos 
piliečio išaiškintu ir užbaigtu 
dalyku.

Lenkijos laikraščiai reika
lauja Danzigo banko direkto
rium paskirti lenką vieton re
zignavusio vokiečio.

Nors šie incidentai daro di- 
delio^ nesmagumo Vokietijai, 
bet Vokietija, norėdama palai
kyti draugiškus ryšius su Lenr 
kija, bando jų reikšmę mažin
ti, ar ir net visai juos užty
lėti.

Lenkijos, diktatorius 
pakeltas į maršalus 
Kompanijos dalina

VARŠAVA, lapkr. 10.—Len- 
kijos diktatorius gen. Edward 
Rydz-Smigly liko pakeltas į 
Lenkijos maršalus ir tuo pil
nai užėmė buvusio Lenkijos 
diktatoriaus maršalo Juozo 
Pilsudskio vietą.

LONDONAS, lapkr. 10. — 
Hamburg-American linijos mo
torinis prekių laivas Isis pa
skendo pereitą sekmadienį 
ke audros už 200 mylių nuo
Anglijos. 89 nariai įguloš Žu- 
vo. JSslgeJįęįo, tik laivo pąlar- 
nautpjas Fritz Roethke, 17 m., 
jįuriri ir galėjo papasakoti apie 
įvykusią nelaimę. Jam pasise
kė įsigauti į tuščią gelbėjimos 
valtį, atsigulti 
taip 
kyti 
vas.

jos dugne ir 
blaškomam bangų išsilai- 
iki jį išgriebė kitas

IŠ LIETUVOS

lai-

BERLYNAS, lapkr. 10. — 
Vokietija pradėjo naują savo 
atsiginklavimo fazę, šioj fazėj 
numatomas mobilizavimas visli 
Vokietijos darbininkų, dirbtu
vių ir visų Vokietijos išteklių. 
Visą tą tvarkys ekonominis 
diktatorius gen. Goering, ku
riam yra pavesta vykinti Hit
lerio keturių metų planą.

Vakar išleistuose dekretuo
se’ gen. Goering sako, kad dė
lei jo sudaromos milžiniškos 
organizacijos, kiekvienas pajė
giantis dirbti žmogus turės 
prisidėti prie kokio nors dar
bo, taipgi organizuoti, lavinti, 
ir paskaidyti darbininkus pa 
valdžios kontrole. ‘‘

*»
Visoms metalo ir statyboj 

pramonėms, kurios samdosi 
mažiausia dešimtį darbininkųyt 
įsakoma sistematiškai mokinti 
naujus darbininkus, arba ap^ 

* mokėti už jų lavinimą nacio*-; 
nalėse įstaigose.

Išlavinti metalo ir geležie^ 
darbininkai gali būti samdomi 
tik po valdžios kontrole ir val
džia spręs kiek darbininkų tu
ri būti samdoma kiekvienam 
darbui. Tos dirbtuvės, kurios 
dirba dėl atginklavimo indus
trijų, gamina maistą, naujas 
žaliavas ir stato namus darbi
ninkams, galės samdytis dides- 
nį, nuošimtį išlavintų darbinin-

Išlavinti darbininkai gali bū
ti satndotni tik prie darbų, ku
rie reikalauja išsilavinimo.

Visos statytos kompanijos 
turi gauti leidimą samdytis iš
lavintus darbininkus pirm ne
gu pradės kurį nors projek-

Samdytojai turi patupint! 
darbus žmonėms virš 40 metų 
amžiaus, jei tie samdytojai 
samdosi virš 10 darbininkų.

LOS ANGELES, Cal., lapkr. 
i, — Kadangi jos 91 m. vy-10.

ras buk vaikėsi paskui kitas 
moteris per pastaruosius 40 
metus, Mrs. Anna Johnson, 81 
m., paplovė skustuvu savo se
ną vyrą Charles ir tada pati 
pasikorė. Jiedu bhvo? vedę 60 
met|j5’

B
i

Nebus didinami fe 
deraliniai taksai

Uždaryti šv. Kaži 
miero Dr-jos 

skyriai
WASHINGTON, lapkr. 10.— 

Pasikalbėjime su laikraštinin
kais, prezidentas Rooseveltas 
prižadėjo pertvarkyti hieku- 
rius valdžios biurui, sumažin
ti biudžetą ir nedidinti fede- 
ralinių taksų.

Ispanijos Sukilėlių 
vėliava Berlyne

BERLYNAS, lapkr. 10. — 
Pasinaudojęs išvažiavimo iš 
Berlyno Ispanijos charge d’ 
affaires proga, buvęs Ispanijos 
ambasadorius Berlyne iškėlė 
virš Ispanijos ambasados suki
lėlių vėliavą.

VILNIUS.— Pereitos sav-tės 
pabaigoje Švenčionių Storasta 
uždarė Lietuvių šv. Kazimiero 
draugijos skyrius Kiekiškės ir 
Rubelnykų kaimutose, Mielagėnų 
valsč. Uždarymo motyvuose sa
koma, kad skyriai likviduojami 
dėl to, kad jų kai kurie nariai 
yra buvę bausti įvairiomis ad
ministracinėmis baudomis. Be 
to esą skyrių kai kurie nariai 
platinę kalbas, kurios galį su
drumsti viešąjį ramumą.

TIRANA, Albanijoj, lapkr.
Karalius Zog pavedė 

parlamento prezidentui Koco 
Motta sudaryti naują Albani
jos kabinetą.

LONDONAS, lapkr. 9.—An
glija baigia išvystyti tanj tik
rus “mirties spindulius”, ku
riais bus galima apjuosti visą 
šalį ir per kuriuos negalės per
skristi jokie priešo lėktuvai.

Ir kraštotyra pavo
jinga

ALMA, Wis., lapkr. 10. — 
Gryštant iš medžiokles trauki
nio liko užmuštas Dn Joseph 
G. Mayo, 34 m., sūnūs garsaus 
Dr. Charles H. Mayo.

BUCHARESTAS, lapkr. 10. 
— Apsivertus trokul iš jo iš
sirito trys statinės, kurios su
dužo ir iŠ jų iškrito trys la
vonai. Policija areštavo krema- 
torijos mąnažerj, kurį kaltina 
pardavinėjus lavonus moksliš
kiems tikslams, o paskui, už- 
slėpimui prigavystės, deginus 
gyvulių kunus. f

4 žmonės žuvo
CL1NTON, III., lapkr. 10;— 

Keturi vietos gyventojai žuvo, 
jų
Illinois Central greitąjį trau*- 
kinį.

automobiliui įvažiavus į

KANKAKEE, III., lapkr. 10 
— Fred Flessner nusišovė šį

sako, kad smuklė nėra tinka 
ma vieta vaikams

PERU, III., lapkr. 10.^-West- 
ern Clock Co. išdalins savo 3,- 
000 darbininkų $120,000 bonu-

YUMA, Ariz., lapkr. 10. — 
Į čia atskrido ir tuoj po vidur
nakčio apsivedė garsus mūviu 
aktorius John Barrimore, 55 
m., su . Ellaine Berrie, 21 m■

VILNIUS.—Šiomis dienomis 
Vilniaus mieste Storastos įsa
kymu lenkų policija paėmė iš 
Lietuvių Ryto švietimo drau
gijos pirmininko ktfn. K. čiba- 
ro. kraštotyros lapus, kuriuose 
užrašinėjami seni, lietuviški 
posakiai, mįslės, pasakos ir ki
ta. Jau ir tas dalykas tur būt 
virsta pavojingu krašto saugu
mui... '
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LONDONAS, lapkr. 10.-4o 

kių pėdsakų vokiečių prekių 
ląivo Isis, kuris sekmadieny 
šaukėsi pageltos, neužtikta įf 
galbūt yra paskendęs audroję

*•

PRADĖJO STATYTI INSULI 
NO FABRIKĄ

'KAUNAS.— Aleksote, šalia 
“Maisto” fabriko pradėtas sta
tyti insulino fabrikas. Varžy
tynes laimėjo rangovai už 90 
tukst. lt.

'KAUNAS
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KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 85 

inetuS kaipo patyrę* gydytojas chi
rurgas ir akušeris. _

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vynį, moterų ir vaikų pdįfal nau
jausius metodus X-Ra/ ir kitokius 
elektros prietaisus, J 4

Ofisas ir Laboratorijas 
1084 W. 18th St„ netoli Morgan St

Valandos nuo 10—12 p#” ir 
nuo 0 iki 7:30 vai vakaro.

Tat amai 8110
Rezidencijos telefonais^

Suporto* 9454 ar Central ?464

2-ros lubos 
CHICAGO, ILL.

»„««

vdt po pietų ir nuo 7 Iki 3:80 vak
vakaro. Nerišliomis hutt 10 iki 12 

wAt

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
Rez. Tek Drexel 9191_

DR. A. A. ROTD
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Mdteriiku, Vyriškų, Vaikų ir visų 
ėhnmOkų Mg*.

Ofisas 6859 Stony IsIsUd Avė. 
Valandos: 2—4, 7—9 vak vak. Nedta 

Įlomis ir šventadieniais 1<P*42 
dienų.

2nd floorSIS TAS iŠ ŠEN IR TEN
TORONTO, KANADA

Pasekmingas balius

e.76

is.es7.203.85

4.35

S. L. A. jubiliejinis vajus
J. Jokubynas

Kiti Lietuviui Daktarai.

Frandes

TORONTO, KANADA
Susirinkimas

i'TiHK

4092 Archer Avenue

Boulevard 4089

nuopini

Pbone Monto© 8377

ŠIRDINGAS AČIŪ

7.50 
7.05 
6.20 
5.65

Stirtų ir 
didžiau- 
Toronte, 
gyVtfoj# 
laikų ir

NATHAK
KANTRU

$7.50 
7.05 
8.05 
0.50

10.75 
10.75 
10.75

8.45
12.50

9.20 
8.75 
8.85

13.40
7.75 
6.50
6 25
7.15
7.25
7.70 
6.05 
5.50

liko areštuo 
šaltojon, p<

paskir- 
iš šios

7.65
7.75
8.20
6.30
5.75

Cheatriiit 
Indianai 
Indiana

13.00
7.25 
7s00

Samų akių karšti, atitarto

Maksai 
t 

Tdfi&a
* Oo 

8.45 
3.56

10.00
11.44 
11,25 
11.25

9.00
< 13.00

arfai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
udotttvių Direktorių Asociacijos.

Trūksta man žodžių išreik
šti pasitenkinimų ir padėkų# 
kurių aš jaučiu savo Širdyj, 
visoms toms S. L. A. 236 kuo-

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS ik CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginta 0036 

Ofiso valandos nUo 2—4 Ir nud 
6—8 V# V&k. Nedelioj pagal sutarti

DR, STRIKOUIS
Gydytojas ir Chirurgas 
OfMt «<S SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedalioj pfigal sutarime.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tek: Prospect 1930.

5.90 
5.0O

Clement John Paznokas
LIETUVIS ADVOKATAS

10707 SO. MICHlGAN AVENUE 
Telefonas Pdllman 1293

CHICAGO, ILL.

Vbntf
$2.40

2.50
2.7,5 
2.90
3.20

APLINK
PASIDAIRIUS

tflEMlNOTON Nui 
WLMINGTON Mitu

T6no

Š4.25
4.50

Ofiso Tėl. Boulevard 5913 

DR. BERTASH 
756 West 35th St>

Cor. of 85th and Halsted Sta. 
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:80-8:8A 

Nedaliomis pagal sutarti, 
Rez. 4910 SO* MICHlGAN BLVD, 

Tel. Kenwood 5107

DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 Iki 9 
tat, Nedaliomis nuo 10 ikj 19 

8843 South Halsted St. 
TeL Boulevard 1401

Gyv. vieta: 6733 Craridon Aventie 
namų Tel.: — Hyd© Park 8395

Pirkite savo apylinkės 
krautuvėse

S. L. A. 236 kp. susirinki
mas įvyko lapkričio 8 d; Buto 
numatytos nominacijos kandi
datų į ateinančių metų valdy
bą, bet buvo įnešta, kad ati
dėti ateinančiam susirinkimui, 
t. y. gruodžio mėn. 13 d., 2 
vai. p.p., 949 Dundas str. W.

Taigi, visi nariai prašomi 
Įsitėmyti datą ir būtinumą La
me susirinkime dalyvauti, kad 
kiekvienas galėtų aktyviai da
lyvauti nominacijose.

Be kitų kuopos reikalų, gy
vai buvo svarstytas būtinas 
susirūpinimas sale paterigi- 
mams ir patalpa skaityklai. 
Buvo pareikšta htiiičių# kad ke
lios lietuvių organizacijos šu- 
’dėję stengtųsi surasti ben

drą patalpą. Reikia tikėtis, kad 
tas bus įvykdyta.

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

j*k.n« cmmi «in
DR.S.BIEžlS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Valandos: nuo 1—8 ir 7—8 
Seredomis 

RdA 6681

Rinktinio derliaus taba
kas padaro Old Golde dga- 
retns labiau-stišvdnirttais, c 
2 eilės eellophane jtios pa
laiko visuomet dirbtuvėm 
šviežume.

KL. JURGELIONIS 
ADVOKATAS

Veda bylas visuose totemuose 
Bridgeporto ofisas:

3241 S. Halsted St. Tel. Calumet 7262
Ofiso vai. dieniomis nito 1 iki 5 vUk 

po piet. Vakarais nuo 7 iki 9 
Rezidencija: ,

3407 Lowe AVą. TėL Varde 2010

visuomeniniame
- žino, kad ge-

Aš būdama viena iš 
tųjų tam darbui, viena 
moterų šeimos, tariu širdingą 
ačiū visoms ir linkiu, kad mu
sų vieningumas kas kart stip
rėtų ir Žėngtų pirmyn kultū
ringo veikimo lihk. Kad ines 
butume pavyzdžiu kitiems.

Ačiū taipgi vyrams: A. KU- 
niučiui, A. Batkui, A. 
liunui, J. Yokubynui 
Frenzeliui, kurie noriai 
darbavo šiame parengime.

— Maria F. Yokubyniertė,

Kadangi Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoje jubiliejinis 
vajus artinasi prie galo, tad 
ir musų 236 kuopos veikėjai 
dar ketina pasidarbuot.

Nors 236 kuopa per vajaus 
laiką pašoko daugiau kaip 50 
nuošimčių, bet visgi dar yra 
nemaža žmonių, kurie norėtų 
prisirašyt, tiktai vis atidėlio
ja, vis sako: “kitą kartą”... 
Musų kuopos organizatorius 
A. Frenželis dirba kiek tik ga
li, taip sakant, deda tišas pa
stangas, kad kUodaugiatfsiai 
naujų narių prie kuopos galė
tų prirašyti. Aš irgi numatau 
keletą, kuriuos gal kaip nots 
prikalbinsiu, tokiu budu rtiti- 
sų 236 kuopa su pabaiga jubi- 
lėjinio vajaus dar gali gero
kai paaugti nariais. Kaipo 16 
rajoho organizatorius prašau 
visus 236 kuopos narius kiek 
galima kooperuot ir teikt vi
sokių paramą naujų narių pri-

P. X RIDIKAS
3354 So. Halsted Street 
.IĮ......<■ i, illfi ,1 ................................... ,,1! i, ii,' n . II. I) 'l

Rez. 6609 SO. ARTESIAN AVĖ. 
Tek Prospect 3403 

Dr. A* J* Shimkus 
GYDYTOJA^ IR CHIRURGAS 

Vai.: nuo 2 iki 4 v. p. p. ir rfdd T 
iki 9 v* vak. Trečiadieniais ir Sek

madieniais susitarus. 
OFISAS

v 3156 West 59th St 
TeL Hemloek 5998.

(PennaylyaniajT _
Luirfp ......-------- .

m — . staniDios ‘ ■ ■■ ■ i ■
ii Nut—3*2

Mrs. Anelia K. Jarusz
PhysicaĮ Therapy 

H and Midwife
6630 S. Westem 
Avė,

Hemloek 9252 
Patarnauju prie 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
d u odų massage 
eleetrie treat- 
ment ir magne- 
tiC blanksta irti. 
Moterims it mer
ginoms pat a r i- 

• mai dovanai.

CLEMENT J. SVILOW 
Advokatas

Miešto Ofisas—-33 N. La Šalie St. 
ant t 6 ąugšto. Telefonas Central 
1840\ Valandos nuo 9 ryto iki 5 
popiet, šeštadieniais nuo 9 iki i ’fral. 
popiet.
Marųuette Park Ofisas—6322 South 
W«įsterh Avė. Telefonas Prospeet 
1012. Valandos nuo 6 iki 8:80 va
karais. Šeštadieniais popiet ir vak.

ki^EUDEIKlS
46007 S. Hafihitefcė Avėnue Phones Karda 1741-1742
Efi-igHtcm j*a< Sfeyrta, 4447 Š. Ėairfiėld, tai. 07Ž7

LACHAVICZ ■
42-44 East 108th St Tel. Pttllman 1270 arba Ganai 2515

S. L. A. 236 kuopa lapkri
čio 7 d. surengė šeimynišką 
Silkių balių. Balius buvo ypa
tingas tuo, kad jame visi val
giai buvo paruošti tik iš silkių 
ir žuvų, na ir alučio pusėtinai 
buvo. Nors iŠ anksto buvo nu
matyta tik 65 vietos ii* tiek 
bilietų buvo leista išpatduotl, 
bet vėliau pačiame vakare pa
sirodė svečių pribūta per 80 
asmenų, nes vieni savo gimi
nes, kiti draugus atsivedė if 
tokiu budu’ susidarė kiek di
desnis būrys. Nors ir buvo 
kiek ankštoka, bet visi SVeČidi 
buvo linksmi, — dainavo, šo
ko ir rodė tikrą pasitenkinimą 
visa aplinkuma. Šeimininkes ir 
bendrai visos kuopos moterys, 
kurios prisidėjo prie to vaka
ro paruošimo, gavo daug kom
plimentų už gražų paruošimų, 

> tur būt visi, kam tenka ko- 
’f.ame nors 
aibe dirbti,

. .s žodis sveria daugiau už 
inigą. Nežinau, ar vyrai ga

vo komplimentų, bet alų jie 
tai tikrai nuoširdžiai, iškaitę 
iš statinių pilstė. Linkiu S.L.A. 
236 kuopai pasekmingo veiki
mo ir ateity.

žemiriantis elgesys

Pora savaičių tam atgal trys 
Toronto lietuviai (vienas iš jų 
vedęs, turi gražią jauną žmonų 
ir mažų sūnelį) užsigeidė pa
smaguriauti su panom. Nuvy
kę sutarton vieton pradėjo 
“romansą” i 
užklupo 
matyti, buvo iš 
formuota.

vieton
pačiame įkarštyj 

juos*, policija, kUri, 
anksto paiti-

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS

111 W. VVashington St
Rdom 737

Vai. 9 ryte iki 5 vai. Dakare.
Ofiso Tek Central 4490

PASIKtAUSYKIT
SOPHIE BARČUS

Kas Pirmadieni, Arttradieni, Trečiadienį , 
Penktadieni ir šeštadieni

ĖA1P 9 tAL. RYTO IŠ J
Stoties W* G. E. S. 1360 kilocycles

Z- TAIPGI IS TOS PAČIOS STOTIES
Pirmadieniais kai 7:30 vai, vakaro
ir Trečiadieniais kai 5:00 vai. vakaro

& LOAN ASSOCIATION of CHICAGO
2324 S. Leavirt Št Tel. Canal 1679

JUSTIN MAdKlEWICll, PfesideritM 
HELEN ifUCHlNSKAS, Ha-ftininkS.

pos moterims, kurios buvo 
kviečiamos ir ne tik neatsisa
kė, bet st? didžiausi h atsidėji
mu prisidėjo prie Silkių ba
liaus paruošimo, šios kuopos 
moterys dar kartų frodė^ jog 
jos daug ką gali padarytu jei
gu tik viėftiiigaf dirbk. Akty
viai šiame pattioŠiirte dalyvavo 
šios narės: M. Šimonienė, 
Kidžienė, Br. Kavoliunienė, O. 
Kuniutienė, St. Butkienė, O. 
Indrelienė, Reinartienė ir E. 
Frenzelienė.

Khip jatt 
Duktetų draugija yra 
šia gal būt ne tik 
bet ir Kknftdojfe. ji 
dar nuo prieškarinių 
šiahdieri yrA centraližuota. Jai 
priklausov keletas kuopų, pora 
iŠ Jų yra fciibše pfoviflcijose. 
Narių skaičius yra' apie 400, 
FiriAiisiriis štoviš’ tkrp 5,00G-^ 
6,000 dolerių.

Kontroliuojama btivo ir yra
. .................. .. iimf iK.iuj-ln. ■ 1.1......'«.... .. i «

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR MARTI 
Turime Koplyčias Vikoše Miento Dalyse.

Gydytojai ir UENTištAi 
Amerikos Lietuvių Dukterų 

ašžssJBaiiel.

A. Montvid. M. D. 
West Towii Stoto Bffnk Btcto- 

West Medfaron Street
i S po pietų* 6 iki 8 vak 
Tef. Sėetey 7336

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS 

Tetaptame: Boutavard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUĖ 

Res. 651F So. Rochwell St.

e k a 4 Tonai
Tortai ar Virš

i. 7.75
8.20
9.30
9.75

fl.oo
11.00
11.00

8.75
12.25

Visi jie ir jos 
ti ir patubdyti 
kaucija iki teismo.

Lapkričio 4 d. įvyko teis
mas, kuris vyrams ir mergi
noms paskyrė palyginti nedi
delę baudą, bet šeimininkas tų 
namų, kuriuose “romansas” vy
ko, buvo nubaustas 300 dol.

Kad ir didžiausia piniginė 
bauda neatstos žmogaus gar
bės kainos. Tokis negražus pa
sielgimas gadina vardą lietus 
viams, tiems asmenims, kurie 
prasižengia, o ypač vedusiems 
vyrams, kurie ne tik sau ne
garbę daro, bet ir savo Šei
mai.

t
Taupykii Pinigus 

Kad Užtikrinti ir Pagerinti 
savo Gyvenimą Ateityje

Kiekvienoš ypatos taupomi pinigai ap^ 
draušti pfcr Federal Savings and Loan 
Insurance Corp.r Washington, D.

Reikalaudami savo sutaupytus 
gus visuoinet galite atsiimti.

Turtas Virš $1,600,000.00 
Už taupdHlUš piiiigtis išliiokėjoiii 4%.

Duodame paskolas ailt pirmų morgičių nuo 5 iki 20 metų.

STANDARD FEDERAL SAVINGS

Phona Boulevard 4189 
.į,. . .Į,,'.

A. PETKUS
141ft SįCtith 49fh Cdurt Cicero ' Pitone Cicero 2109
■ ■m »i.iiiil»,»Rįį|MMwH i>'ii> iH iut l. .. .u........ ....... ........ . u ■■ — . m» - . —.

aedėL j
- - 1

Telefonas Republ
■i.......... ,a,4ur>lfcaa4> .i «...

Tel. Office Wentworth 6880
Rez. Įlydė Park 8895

Dr. Susanna Slakis
Moterų Ir vaikų ligų gydytoja
6900 SO. Halsted St.

Valandos 1—4 $o pietų, ?•—8 v. vak. 
išskyrus seredomis ir subatomis.

Kninos gali pArffcehtf be isiiSfftbo 
TUOJ APMOKANT — 
pocahoAtAs ANduys
MUM Rnn. 65% Stambios __—

KANADOS LIETUVIU ŽINIOS

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kttris 

ėsti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo* akių aptemimo, uervuoth- 
rto’, skdhdamą akių karštį, atitaišo 
thimparegystę ir toliteg^stę. Pfiteh- 
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzartiifiaVimaS daromas Su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speciali atyda atkreipiama į 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati- 
taišomos. Valandos ttuo 10 iki C .. 
Nedelioj nuo 10 iki 12 t. dienų. 
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 

4712 South'Ashiand Av.
Pitone Boulevard 7589

DR. G. SEkNER
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

Tel. Yardš 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas it Akirilų Dirbtuvė 
756 West 35th St

ČESNAKAI ir
PETRO

AUGŠTO KRAUJO
Spaudimo VM|i
Tūkstančiai aukšto •’<rau- 
jo spaudimo- ligoniai var- 
toja ALLIMIN česnaku- 
petrufiku esencijos tablė- Eai >
čiukes. Užtikrintas sau-
gumas ir veikimas arba -1 SaĮp
pinigus gražiname. Tab- I . Ę į
Ičtčs specialiai aptaisytos i *
N8 Wa0o, ne skonto, nč ZBiaaOSiwB 
vaistų. Klauskit &luo var- 
<TU—ALLIMIN ESSENCJ3
o f GARLlC-PAflSLEY. ~
Dvylika dienų KeturitfaV. $< OO
Treatmentas Tfeatmėntag

Parsiduoda pas visus Vaistininkus 
ISpardavimas VVALGRĘEN Ir kitose didžio- 

slosė. vaistinėse.

KENTUCKY YEARLING 
VIENU METU SENUMO.

ADVOKATAI
K. P. 6UGIS

ADVOKATAS .
Miesto ofisas—127 N. Deatborn Stj
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2
Namų ofisas—3328 So. Halsted St. 

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

Ketvirtadieniais. it Sekmadieniais-—1 
pagal sutarties.

rašyme mdsų kuoį)t>s orgAiii-* 
zatoriui A. Frenzeliui.

•. I

Miesto polių rinkimai

Sausio 7 d. įvyksta metiniai 
miesto tarybos majoro ir kitų 
valdiftiftkų rinkimai. Kaip pa
prastai, nemažai žmonių tą 
dieną išeina pas kitus pasisve
čiuoti it taip besisvečiuojant 
užmiršta ir savo pilietinės pa
reigas atlikt. Tai yra peiktina. 
Reikia ne tik rinkimuose da
ly vattt, bėt> taipgi teikia Žinot, 
kad kiekvienas darbininkas 
privalo balšttot tik Už pažan
gaus nusistatymo žmones. Jei
gu šiais metais miesto valdy
boj butų buv^ pažangių Žmo^ 
nių, tai Ispanijos liaUdieš de
legacija butų buvusi oficialiai 
miesto priimta, o dabar mie
sto popai nutarė^ kad jiems 
geriausia yra laikytis “neitra- 
liteto”, nes ir Anglija taip da
ro... Kažin kokio neitraliteto 
butų laikęsi, miesto ponai, jei- 

^av^"|gu butų generolo Franco de
legacija atvažiavusi?...

Taigi, kaip matome, net it 
tokiu atsitikimu svarbu yra, 
kad butų miesto valdyboj ir 
taryboj kttodaUgiausiai darbi
ninkų atstovų, o ką jau ir be
kalbėt apie kitus kasdieninius 
darbininkiškus reikalus, todėl 
ir privalome visi' rinkimuose 
dalyvauti

NAUJIENOS, Chicago, I1L 
........................  i..i..w.i»iii^i.i..1ii' I ,i,i I ii..l. I ....1.1. .

Dabar gailini gauti kaiminiuiant tavethe.

MUTUAL UQUOR 60.
4707 . South Halsted Street 
Vis! Telefonai tAHHS 0801

VIENINTELIS blSTRIBUTOKjte

ils mio 10 iki 12 Vai. dienos 

LIETUVIAI

Laidotuvių Direktoriai

Tėl. Boulevard 5914 Dienų ta Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nho 7 
iki 8:30 v. Nedėk nuo 10

DR. S. NAII
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidenciją.
3335 So. Halsted St 

CHICAGO, ILL.

DR A. 1MANKAS 
PHYSICIAN-SURGEON

Office 4070 Archer Avenne 
Tel. Virginia 1116.

Valandos: 1—3; 7—8:88 p. p.
Office & resijence 2519 W. 43fcd St 

Tel. Lafayette 8051
Valandos: 9—10 ryto, 5—6 p. p. 

Kasdien, išskyrus seredų.
į Sekmadienį susitarus.

DEŠIMČIAI METŲ PRASUNKUS
kdhiUiiiStinio husistatyitao žmo
nių’, nors kaipti ' pašalpinei 
draugijai priklauso jVairau’s 
Uušišiatymo bei pasaulėžiūros 
ašmenys; Kadangi draugija su
organizuota dar prieš karą, ro
dosi, 1912 metais, tai prasidė
jus plAfėsriėi imigracijai iš 
i,A" . V n i , i ■ 9 * * »■ i- -ii

Lietuvos nemaža dalis iš nau
jai atvykusių be . jokių ceremo
nijų stojo į minimą draugiją.

(Tąsa pūsi. 3-čiam)

DR.TŽVEZEL’18 
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė 
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.
Šerėdoj pagal sutartį.

WOOD COA

COALCOKE
3719 S Į^EDZ<E A 
guačanteed >

...L,
•-ii 'ik‘l * *» '.'i'

iiHi iii i*
X.-..- 1 ..1: !. — - ■ ’ T -

n. ■ liliii j ličiui iiill ....

Dr. Charles Segal
4729 So. Ashland Avė.

Rez. Tetaptame PLAZiA 2409



NAUJIENOS, Chicągo, Ui
................. i.. ..... u. , m>»....rH i. i. iti".

KANADOS LIETUVIU ŽINIOS Rekomenduojamas Kaino Skilvio Vaistas
Ą§ vartoju Trinerio Bitterio Vyną visuomet

kurisredaktorius

Adresas

IŠ MONTREAL PADANGES
Ylai teko

Budrik’s Furniture Maritam

3347-49 SO. HALSTED STREETmoųtrealie

Šilkines Kaldros

nepa<

seimy^

Putinas

spalvų

jis sto

$49.00$8.00

JOS. F. SUDRIK, Ine
daugiau apie tai klausi

Už Naujienų prenumeratą

kas iš šalies butų tą 
pasikalbėjimą nugirdęs,

kitų Kanados, lietuvių 
nedaug žinių tesima- 
kaip atrodo, torontie- 
labai veiklus ir daUg

Įsikūrė Lietuvių dar- 
“Darbininkų žodžio”

Visose 
Vaistinėse

draugija. Minimai, drau- 
visą laiką, t.y. per tą 10 
kaip jau aš Toronte gy- 
diktavo ir dabar tebedik-

įkyrus re- 
fanatizmas

GĖRB. Naujienų skaityto- 
jot h skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti I tas 
krautuvei, kurios skelbiasi 
Naujienose.

loldblatt krautuvę (pirma 
Davis)—2nd floor.

3417 South Halsted Street 
Tel. Boulevard 4705

masiniam
liko su-

Lietuvių organizacijos, 
bininkų draugija, 
redaktoriaus kalba

GERIAUSIA 
DOVANA

Toronto lietu 
tiesioginių pa 
pašalpą ligo

. labai gM 
ums ener

gijos dirbti, kad musų drau
gija galėtų dar smarkiau aug
ti ir bujoti, . J : ,

kia pasakyti, jog muzikalių pa 
rengimų atžvilgi
čiai buvo pusėtinai atsilikę.

Vytauto klubas 7 tarp vietos 
lietuvių yra labai populiariš- 
kas. Mat, jis pasižymi savo be
šališkumu ir stengiasi neįsilei
sti partyviškų rietenų.

Mažiukai Radios Baby 
Grand po •

$49.00
MAYTAG' No. U) 
Kaina $89.50 už

Triner’f. Bltter 
PriBlųsk
Vardas

gų suplaukė jų rankpsna, tik 
manėme, kad reikia saviesiems 
tą pelną duoti, bet jei jiems 
nemalonu tie pinigai ir musų 
pastangos palaikyti glaudes
nius ryšius, galime apsieiti ir 
be to, o salių Toronte nestin-

tąrįįįj, darbininkų 
vienybę. Trumpoje 

planuojama įsteigti 
Su Vytauto klubu 
norima. artimesnius 

planUo j ti
ras parengi-

musų 
tai butų juokais trukęs; aš 
draugijos vardu apie salę, o 
jis apie mano griekus. Galų 
gale norėdama vizitą baigti, 
klausiu, kaip, su* sale, ar iŠ-

Pastebėjęs, kad “Naujieno
se” jau prigijo Kanados lietu
vių skyrius, sumaniau ir aš iš 
savo kolonijos pateikti daugiau 
žinių. Juo labiau, kad tame sky
riuje iš 
kolonijų 
to. Mat, 
čiai yra 
žinių parašo iš savo kolonijos. 
Reikia tikėtis, jog ilgainiui iš
sijudins ir kitos kolonijos’ Ta
da tikrai atsispindės Kanados 
lietuvių gyvenimas. O tai bus 
idomu ne tik kanadiečiams, bet 
ir kitų kraštų lietuviams.

$69.50
WESTINGHOUSE 
verta $69.50 už

$5.00
ŠIANDIEN

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

IŠPILDYS ŠITĄ KUPONĄ

Suburti sp- 
vietos lietų- 
demokratiš- 

ir rūpinasi

pas mus 
komunistai nė-

nuste- 
jis pa

MODERNIŠKAS “PAKLYDUSIŲ AVELIU 
IEŠKOJIMAS”

viams 
reigų

nims ir rūpintis palaidojimu 
mirusiųjų — ji yra nuveiku
si kultūros dirvoj labai daug, 
o ypatingai meno srity j. Per 
tuos 10 metų buvo pastatyta 
scenoj visa eilė pusėtinai ge
rai apdirbtų veikalų. Vaidin
tojų tarpe yra visai gerų vai
dintojų, kurie savo roles at
lieka kartais visai gerai. Daug 
praščiau jiems sekėsi su kon
certinėmis programomis,—pas 
juos pastebimas trukumas 
žmonių su gerais balsais, o ka
dangi be gerų balsų nepasidaro 
harmonija, todėl nors ir bu
vo mėginama šioje srityje kaip 
kas daryt, bet nieko neišėjo. 
Visa bėda su minimos drau
gijos lyderiais, kad 'jie buvo 
užsispyrę smarkiai politikuot 
ir tokiu budu privertė dalį na
rių prasišalint, ir šiandien jau 
turime trečią pašalpinę organi
zaciją, būtent, 236 S.’ L. A. 
kuopą, kuri netolimoj ateityj 
galės konkuruot su Sūnų ir 
Dukterų draugija.

— J. Jokubynas.
(Bus daugiau)

Prieš kiek laiko įsikibė naų 
ja organizacija, būtent, Lietu 
vių Darbininkų Draugija. Tt 
draugija stengiasi 
cialistiškų minčių 
vius. Tvarkosi ji 
kais pagrindais 
švietimu. Nariuose pasireiškia 
daug entuziazmo, tad reikia ti
kėtis, jog netrukus ji pasida
rys gana įtakinga. Draugija 
pasirinko sau organais “Nau
jienas”, “Keleivį” ir “Naująją 
Gadynę”.

Draugijos susirinkimai yra 
gana skaitlingi ir jie praeina 
visai pavyzdingai. Nesusiprati
mams čia nėra vietos, nes dau
giausia dėmesio yra kreipiama 
į švietimo reikalus. Vadinasi, 
stengiamasi 
palaikyti 
ateityje 
knygynas 
taip pat 
santykius palaikyti 
ma jaui net beUj 
mas turėti. ,-i-

Vadinasi, prądž 
.. Tai priduoda?

NAUJIENŲ PRENUMERATA 
• Tegul Kalėdų Diedukas jūsų visai Šeimynai Užrašo NAU
JIENAS visiems metams.-Tai bus geriausia dovana iš visų. 
Visa šeimyna džiaugsis šita dovana ne vienų dieną* bet šešias 
dienas į savaitę per visus metus. *
Kalėdų Diedukas taipgi prisius gražų ir naudingą AMERIKOS 
LIETUVOS termometrą tiems* kurie užsimokės už, metus iš- 
kalno. : į

Turime mes ir komunistų, 
kurie kontroliuoja ALDLfi 
kuopą. Kiek; tenisą patirti, ki* 
tų kraštų komunistai kultUrė- 
j a, darosi sukalbami. Atseit, 
jie skaitosi ir 'su? kitų žmdriįį 
nuomonėmis. Ne tik skaitosi* 
bet ir pradeda išmokti skir
tingas nuomones pagerbti, žo
džiu, pas juos tas 
ligiško pobūdžio 
pradeda pranykti.

Visai kitaip yra 
čia lietuviški 
spėjo atsipeikėti. Jų protavi* 
mas tebėra neįmanomai siau
ras. Paskutiniųjų kelių metų 
įvykiai jiems dar neatidarė 
akis. Jie vis dar šūkauja ir

PRASYK SAMPELIO DYKAI-------------------
____ Wlnc Co. K‘4 8. Well» St., Chlcago, m 
man sarhpeli dykai

Skaudamos etrSnos? Gau
kite malonų ir greitą 
palengvinimą su keliais 

ifisitrynimais.
PAIN-EXPELLER 

pilniausiu pasisekimu nau
dojamas nuo 1867 metų.

Jeigu klebonas mano, kad 
tv.os “fornerius” lietuvius suor-

Chicago, III.—“Ąš vartoju Trinerio Bitterio Vyną visuomet 
nuo skilvio 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 jrodęs, kad jis yra 
tinkamiausias vaistas nuo nevirškinimo, gasų, blogo apetito,

ANT VILNONIŲ BLANKETŲ
Vilnoniai Blanketai po ...........................  $g 7 S

4'75

$17.50 
ir aukščiau

visokių

49.50
50 c

ganizuos gąsdinimu ir pakly
dusių, avelių šonų vanojimu ga
nytojo (piemens) lazda, tas 
klysta, nes baudžiavos am
žiams senai galas. Mes jau4 vi
si mokame savo protą naudę- 
ti ir su žmonija skaitomės ly
giai, neatsįžvelgiame nei rasės, 
nei religijas.

— S. Bątkienė.

IŠPARDAVIMAS
- . 1
ant skalbiamų 

mašinų:
T H O R skalbykla ii 
Prosijimo mašina sykiu 

Vertos $95.00 už

draugijos nariai 
Sūnų ir Dukterų 

susirinkimus, taip

hiškas frazes, kurios nebeturi 
jau jokios prasmės.

štai šiomis dienomis iš To
ronto .buvo atvykęs “Darbinin
kų žodžio 
paprastai yra žinomas kaip Yla. 
Atvyko jiš tuo tikslu, kad mū
siškiams komunistams galėtų 
dvasią sustiprinti bei juos su
tvirtinti. Ta proga spalio 25 
d. buvų šaukiamas masinis su
sirinkimas. Rengėjai, tur būt, 
tikėjosi, jog susirinks didžiau
sia žmonių minia. Bet jie 
skaudžiąi suklydo 
kalbėti sienoms.

Neišdegus 
mitingui atvirukais 
šauktas kitas mitingas spalio 
30 d. Ir šį kartą žmonių vos 
puskapis tesusirinko.

Nuvykau ir aš pasiklausyti, 
ką tas svečias iš Toronto pa
sakys. Vis dėlto maniau, kad 
jis . y^a pakankamai kultūrin
gas ir tolerantiškas, kad su
prastų nors tiek, jog plūdi
mais nieko gero negalima at? 
siekti.

Kaip sakoma, iš vietos jis 
pasileido zovada: be niekur 
nieko visus tuos, kurie nepri
taria komunistams, išvadino 
darbininkų klasės skebais! Sa
paliojo kažką apie Kamenevą 
ir Zįnovjėvą. Girdi, Stalinas 
gerai padaręs, kad tuos “pa
saulio revoliucijos skebus” su
šaudęs.

Išmanymas to “vado 
prastai mįzernas. O koks, ži
noma, išmanymas, tokia ir 
kalba. Įdomu, kiek dar laiko 
turės praeiti, kol tie “vadai” 
šukudtufės? šiaip ar taip, o vis 
dėlto reikėtų jiems apsidairy
ti, kas dedasi aplinkui. Juk jų 
pačių vienminčiai kituose kra
štuose padarė pusėtiną pro
gresą. .

Montreal didmiestyje yra, * 
tur būt, susiburusi didžiausia 
Kanados, lietuvių kolonija. Ap
skaičiuojama, kad čia gyvena 
apie . keturi tūkstančiai musų , 
tautiečių. Tai pusėtinas būrys. 1 
Aišku, kad turėjo įsikurti ir 
visokių organizacijų. Apie jas ; 
čia trumpai ir pakalbėsiu.

Iš bažnytinių organizacijų : 
yra šios: šv. Jono pašalpinė 
ir šv. Kazimiero pašalpinė : 
draugijos. Pastaruoju laiku tos 1 
draugijos gerokai pašlijo, — \ 
neteko daug narių. Vyriausia ; 
priežastis to buvo ta, kad tarp 
klebono Bobino ir parapijonų 
įvyko nesusipratimai, kurie 1 
net teisme atsidūrė. Tąsynės 1 
teisme dar tebeini'1$.Uežinia, : 
kada jos pasibaigsT^ - *

Demokratiškiausioms draU- •: 
gijoms tenka priskaityti Mon- ; 
treal Lietuvių Sūnų ir Dukterų ; 
Pašalpinę Draugiją, kuriai pri
klauso labiau apsišvietęs ir su
sipratęs jaunimas. Narių skai
čiumi ji pralenkia visas kitas 
organizacijas. 1

Visai neblogai gyvuoja Di
džiojo Lietuvos Kunigaikščio?. 
Vytauto nepriklausomas klu- i 
bas. Paskutiniais metais tas 
klubas tiek sustiprėjo, jog pa* 
jėgė įsigyti naują ir puikią 
svetainę, kurioje vietas lietu
viai rengia įvairius pasilinks
minimus bei pramogas. Klubas 
jau sutvėrė chorą, kuriam pri
klauso gražus jaunimo būrys. 
Choras yra žinomas kaip Klu
bo Aido choras. Kiek teko pa
tirti, choras nėtrUku? ketina* 
surengti koncertą. Tai bus tik
ra w naujenybė, kurios vietos 
lietuviai jau seniai laukia. Rei- senu4 įpratimu beria revoliucio

V'ardds -----ki....................

VISUOMET ŽEMOS KAINOS
, X-RAY

Vai.; 8:30 iki 8:80 v. vak.
■ TEL. HARRISON 0751

Visos Radio pas Budriką 
pigiaus:

RCA. VICTOR, 
RADIONAS, PHILCO, 

ZENITH, 
GENERAL ELECTRIC

(Tąsa iš pusi; 2-ro)
Lygiai taip, kaip kad šv. Jo

no pašalpinei draugijai dikta
vo ir iš jos visokios paramos 
nuolat laukė parapijonys, tas 
pats buvo ir su4 Sūnų ir Duk
terų 
gijai 
metų 
venų
tuoj a ALDLD 162 kuopa. La
bai dažnai tos kuopos susirin
kimuose . būdavo nutariama 
kaip elgtis ir kokios krypties 
laikytis Sūnų ir Dukterų drau
gijos susirinkime. Tokiu budu 
literatūros 
ateidavo į 
draugijos 
sakant, organizuotai ir visuo
met savo pasiūlymus pravary
davo. Taigi tas pasakymas, 
kad A.L.D.L.D. draugija dik
tuoja Sūnų ir Dukterų . drau
gijai nėra tuščias. Nežiūrint 
kas jai diktuoja, bet minima 
draugija yra atlikusi visą eilę 
naudingų darbų

Be savo 
— teikti

1937 metų Parlor Setų didelė vertybė, 
Pridedama liėmpa ........ .................. .

4 *■-z -''t' • - 'Vi ‘
J 4

Elektrikinis Prosas 6 svarų už ............

bonas man pareiškė, jeigu 
S. L. A. kuopos mokykloje vi
sus vaikus mokysite tikėjimo 
ir patys eisite bažnyčion, tai 
gausite.

Grįžtu vėl į tą patį tašką, 
iš kur pradėjome, kad musų 
draugijoj priklauso įvairių pa
žiūrų žmonės ir net nekatali- 
kai, todėl kaip mes galime jų 
vaikus mokyti tikėjimo arba 
versti narius eiti į bažnyčią. 
Pareiškiau4 jam, kad musų or
ganizacijai neapeina jos narių 
religingumas ir versti juos ei
ti bažnyčion yra prieš organi
zacijos įstatymus, todęl versti 
negalime ir nemanome. Gaunu 
jo griežtą atsakymą: “Salės 
negausite” ir priduria vaikiš
ką nerimtą prilyginimą, kad 
jis esąs apsiavęs naujais ba
tais, vienoj pusėj kelio esą sau
sa, o antroj purvas 
vįs sausoje pusėje, o aš jį tem
pianti į purvyną. Bet jis ne- 
pasiduosiąs ir atliksiąs sauso
je kelio pušėje neduodamas sa
lės, nes jam rupi ne bažnyčios 
materialybė, bet moralybė, ši
tokį palyginimą išgirdus iš 
vaiko nenustebčiau, bet iš 
žmogaus suaugusio ir mokslą 
baigusio tiesiog gėda klausy
tis. Be to, išeinant jis pabrė
žė, kad neateikite salės pra
šyti tol, kol visi nelankysite 
bažnyčios.

Mes tos salės kampo neat
kandame naudodamies ir nau
da ne vien musų buvo, nes per 
keletą metų graži suma pini-

Lietųvių parapija, kaip vi
siems torontiečiams žinoma, 
įsigijo nau4ją dvasišką tėvelį, 
airišį. Atėjęs čia klebonauti, 
jis rado parapiją visai susmu
kusią, daugybė skolų ir visai 
maža parapijonų, todėl pasiti
kėdamas savim pasiryžo dirb
ti tol, kol visi Toronto lietu
viai liko viena bendra 
na.

Išgirdus tai, aš labai 
bau, nes numačiau, kad 
siima milžinišką nepakeliamą 
darbą atlikti. Tačiau, pama
niau, jeigu jam rupi nuorgani
zuoti lietuvius į vieną didelę 
šeimą lietuvybės ' dėlei, o ne 
savo asmeniškiems reikalams, 
tai savo širdyje, geros kloties 
palinkėjau, nes lietuvių vieny
bė šiuo momentu yra labai 
reikalinga.

Norėjosi užeiti ir pasikalbė
ti su j.uo. Ir štai pasitaikė ge
ra proga: buvau paprašyta už
eiti pasikalbėti parapijos salės 
S. L. A. kuopai išnuomavimo 
reikalu.

Užeinu su kita moterim kle
bono raštinėn ir ten jam kaip 
ant delno išdėščiau4 reikalą, 
kad mes norėtumėm 5. L. A. 
kuopos ir mokyklėlės vakarė
liams išnuomoti salę. Klebonas 
atsakė, — negalįs dabar pasa
kyti, nes musų organizacijos 
nepažįstąs. Aš kiek žinodama 
ir galėdama žodžiu jam api
budinau musų organizacijos 
tikslus ir žmonių nusistatymą. 
Jam užklausus, ar parapijonų 
yra musų organizacijoje, su 
kitos moters pagalba pasisekė 
keletas asmenų įvardyti. Tuoj 
užklausia manęs, ar aš lankau 
bažnyčią. • Aš gražiai atsipra
šiusi, paprašiau neiti į asme
niškumus, nes aš atėjau drau
gijos, o ne savo asmens rei
kalais. Bet jis užsispyręs klau
sia, ar aš einu bažnyčion ir 
kada paskutinę velykinę atli
kau. Pareiškiau jam, kad tai 
mano asmens reikalas ir iš 
mano elgesių nei jis, nei kas 
kitas negali spręsti apie musų 
organizacijos tinkamumą ar 
gerumą.

Pagaliau, kad baigti kalbą 
apie mano religingumą daviau 
jam tokį atsakymą, kuris jam 
mano religinio nusistatymo nė 
kiek nenušvietė ir po to nebe
drįso 
nėti. NAUJIENOS,

1739 So. Halsted
Chicago, Illinais.

£ Aš čia įrišiunčiu’i $.
visiems metams. Pradekit siuhtUįėtl ........ .

...... .....dienos šiuo adresu

įmimt 1
i

1
. Z. .

M



•ĮR_________________

NAUJIENOS
The LMhūanha Baily Neva 

Published Daily Except Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co.» Ine

1739 Seeth Hateted Street •
Telephone CANal 8500

Subscription Rates:
|8.00 per year in Canada .
$5.00 per year outstde of Chicago
$8.00 per year in Chicago
8c per copy.

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 et the Post Office 
of Chicago, UI. under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted SU Chicago, 
I1L Telefonas Ganai 8500.

Socialinė apsauga
Jungtinių Valstijų kongresas išleido Socialinio Sau

gumo Įstatymų, kuris ateinantį sausio mėnesį įeis į ga-į 
lią. Jisai yra pusėtinai komplikuotas ir daugelis sako,; 
kad jame esą stambių neaiškumų ir prieštaravimų.

Įstatymo tikslas — sudaryti fondą, iš kurio bus mo
kama pensijos darbininkams, sulaukusiems 65 metų am
žiaus. Bet atrodo, kad tų darbininkų, kurie jau dabar 
yra 65 metų amžiaus, įstatymas neliečia.

Sudaryti socialinės apdraudos fondą, bus imama 
mokesčiai nuo darbininkų ir darbdavių. Pradedant sau
sio 1 diena, kiekvienas darbininkas turės mokėti valdžiai 
vieną nuošimtį nuo savo algos, ir tiek pat turės mokėti 
kompanija, kuri darbininką samdo. Darbininkų mokes
čius nutrauks nuo jų algų kompanijos ir kartu su savo 
dalim turės įteikti valdžiai. z

Sausio 1 d. 1940 m., į tą fondą turės mokėti po 3% 
nuošimčio nuo algų (darbininkai ir darbdaviai). Paskui 
už trejų metų mokestis bus pakelta iki 2 nuošimčių, dar 
už trejų metų — iki 2% nuošimčių, o pra
m. mokėt reikės 3 nuošimčius, iki įstatymas nėbus pa
keistas arba panaikintas.

Apskaičiuojama, kad visame krašte yra 26,000,000 
darbininkų, kuriuos liečia tas įstatymas. Jisai nėra tai
komas farmeriams, namų tarnams, laikiniems darbinin
kams, labdarybės įstaigų tarnautojams, mokytojams, 
valdininkams ir geležinkelių darbininkams. Geležinke
liai turi savo senatvės apdraudos sistemą.

Daugėlis šitąuĮštatytną kritikuoja j ypač dėl to, kad 
mokesčius teks mokėti darbininkams. Jie sako, kodėl 
neparupina visų pinigų darbininkų pensijoms valdžia ir 
darbdaviai? Bet įstatymo trukumus galima pataisyti. 
Svarbu, kad padaryta pradžia. Seniaus apie tokius daly
kus, kaip darbininkų pensijos, valdžia nenorėjo nė kal
bėti.

,nt 1949

Hitlerio darbo armija
Diktatorius Hitleris paskyrė gen. Goeringą vykinti 

“4 metų planą”, kurio tikslas yra padaryti Vokietiją 
ekonominiai nepriklausomą nuo kitų kraštų.

Bendra šito plano idėja yra tokia pat, kaip Stalino 
“piatilietkos” (penkerių metų plano). Žinoma, Rusija 
daugeliu atžvilgių skiriasi nuo Vokietijos. Rusijoje rei
kėjo dar įsteigti stambiąją pramonę, kad ji pasidarytų 
“nepriklausoma” nuo užsienių, o Vokietija stambiąją 
pramanę jau turi. Nacių diktatūra dabar nori, kad Vo
kietija išmoktų gaminti žaliavas savo pramonei.

Bet ir Viena, ir antra šalis siekia “ekonominės nepri
klausomybės”. ,

Vokiškam “ketvertų metų planui” dabar Hitlerio 
adjutantas Goeringas organizuoja “darbo armiją”. Ji
sai išleido dekretą, kuris nūstato kokį darbą kuris dar
bininkas turi dirbti, kaip, darbininkai turi būt samdomi, 
lavinami, skirstomi tarp įvairių pramonių ir t. t.

Tokiu budu “laisva” kapitalizmo tvarka yra pakei
čiama. Bet ar šitas valdžios reguliavimas darbo reiškia 
progresą, tai labai abejotina. Greičiau tai bus regresas.

MUSSOLINIO DRAUGAS SU
ŽEISTAS ISPANIJOJE

Leitenant Fluvio Panteo, bu
vęs Mussolinio draugas ir ben
dradarbis, guli sužeistas Lere- 
dos- ligoninėje, Aragonos fron
te, Ispanijoje. Jisai dalyvavo 
mūšyje, kovodamas Valdžios 
pusėje — prieš fašistus. Anot 
Londono ‘‘Daily Herald” kores
pondento, Įeit. Panteo pareiš
kė:

“Aš norėjau nusiplauti sa
vo gyvenimo dėmę -—kad aš

« $8.00
..... 4.00
.... 2.00
..... 1.50
— .75

~ 8c 
. 18c 
;75c
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Lietuvon ir kitur užsieniuose
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Pusei metų___________—~~ 4.00
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Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

vienu laiku tikėjau j fašiz 
mą”.

SUMUŠ© REPUBLIKONUS”

Komunistai t gavo pereitos sa
vaites rinkimuose mažai balsų. 
Illinois valstijoje jų kandidato 
visai nebuvo baliote, x> Nėw 
Yorko valstijoje jie neteko par
tijos teisių, nes jų kandidatas 
nesurinko 50,000 balsų, kurių 
reikalauja įstatymas. New Yor- 
kas ir Illinois yra dvi valstijos, 
kuriose komunistai turi dau
giausia pasekėjų, ir pasirodo, 
kad čia jie nestengė iškovoti nė 
teisės dėti savo kandidatus ant 
balioto.

Reikia tačiau pastel

NAUJĮ^AoŠ, Ohicagti, Į1L
tai žinojo, joge! jie 'negaus daug? ■ Kad Norman Thomas stengė- 
balsų. Todėl jie iš įtraukti kaip galint dau-,
be, kad jų vyriausias" \ tikšl^s gaau balsų nuo Roosevelto, tai,?

žinomą, buvo naudinga reakci
jai, — nors faktinai tos jo pa-; 
stangos Rooseveltui nepakenkė. 
Rooseyeltas gavo daugiau balsų,, 
negu jam reikėjo dėl pergalės.

Tačiau logika vistiek buvo, 
Thomaso pusėje, o ne komunis
tų. Jeigu partija stato kandida
tą, tai aišku, kad ji turi steng
tis gauti kaip galint daugiau 
balsų. Konservatorių (republi- 
konų) eilėse, suprantama, So
cialistų partijos kandidatas ne
galėjo tikėtis surasti pritarėjų. 
Todėl jisai buvo priverstas žve
joti tarpejpąžangaus elemento.

Taigi, kuomet oficiali Socia
listų partija netarė eiti į rinki
mus sU savo atskiru kandida
tu? tai ji turėjo stengtis “gau- 
Ii juo daugiau baisų” ir turis jo 
atakuoti Rooseveltą. Vienas 
žinksniš logiškai seka paskui 
kitą, arba/' kaip toji vokiečių 
patarlė skamba: “Taręs A, tu
ri tarti ir B.” /

; ‘ . 
‘ * •'
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tai —- “sumušti republikony 
kandidatus, Landoną ir 
Knox’ą.”

Na, ir iš tiesų. jLąiidonas ir ■ 
Knoxas buvo sumušti. Taigft 
komunistai dabar giriasi, ;; kad 
“tikslas tapo pasiektas”. Jeigju 
norite, galite tikėti, kad Roo- 
seveltas laimėjo — komunistų 
dėka.: .

REIKIA SKIRTI

i

Pagyrę save, už tai, kad jie 
stengėsi “sumušti” Landoną, 
komunistai duoda. .yėjo oficia
liai Socialistų ^partijai, kuri ko
vojo ne tik prieš Landūnų, bet; 
ir prieš Rooševeltą. “Vilnis’’ ra
šo ! ?

“Kas kita su s socialistais. ; 
Jie skelbė, jog šiuose rinki
muose vyriausiai; klausimas! 
yra kova tarp socializmo ir 
kapitalizmo. Tiek mažai bal
sų už socialistus dėl to, su
lig jų aiškinimo,; yrą kapita
lizmui laimėjimas, o socialis
tams didelis smūgis. 1 <

“Norman Thbiūės savo 
kalbose daugiausia atakavo 
Rooševeltą, o ne reakcijos 
kandidatą Landoną. Jis Lan- 
donui dargi padėjo teisinda
mas jį kaipo liberališką žmo
gų, statydamas jam klausi
mus apie darbininkų reika
lus, o tas davė progų Lan- 
donui pasigirti i darbo žmo
nes.

“Socialistų kandidatas ve-1 
dė taip kampaniją, kad gau
ti daugiau ablsų, o ne kad 
reakcijos kandidatą sumušti/ 
Ir akivaizdoje tokio balsų' 
nupuolimo, negali nereikšti 
(kas? — “NA Red.) kito,, 
kaip tik smarkų tos partijos; 
puolimą, kaip skaudų jai 
smūgį.”
Tikra tiesa, kad tai skaėdiis 

smūgis partijai. Bet komunis
tų laikraštis daro klaidą, pri- 
nĮesdamas'tų" sihttgf v&iemš-šd- 
cialistams. YrA žinoma laba 
gėrai, kad Thomaso vadovauja
ma organizacija apima tik dal 
socialistų. Daūguina socialisti 
nuo partijos atsimetė, kai Tho- 
mas ėmė joje varinėti savo po
litiką — remti anti-demokratii- 
nes idėjas ir spendūoti 4 se 
socialistų veikėjus, kurie nepri
tarė “vado” užgaidoms.

To skilimo laiku, beje, komu
nistai karštai plojb Thomas’O; 
“kairiajai” frakcijai. Jie skel
bė, kad “senoji gvardija” esan
ti nieko nereiškianti mažiima. 
Mes tuomet sakėme, > kad tai 
netiesa, ir lapkričio 3 d. balsa
vimai musų žodžius patvirtino., 
Thomas negavo ne pučės tų 
balsų, kurie buvo už jį paduoti 
1932 m. Tai reiškia, kad nuo jo 
atsimetė daugūma, o ne mažu
ma, kaip skelbė komunistai. j

Atsimetusioji nuo partijas j 
socialistų dauguma įsteigė New 
Yorke Darbo partiją/ kuri, su-; 
rinko prezidento rinkimuose 
apie 300,000 balsų. Kitose vals
tijose tie socialistai veikė Dar
bininkų Nepartinėje Lygoje ar-j 
ba Progresyvėje Famierių-paį’*; 
bininkų federacijoje (kaip 
consine), arba Farmerių-Darbi- 
ninkų partijoje (kaip Minneso-; 
toje), šitos darbininkų organi
zacijos labai žymiai prisidėjo1 
prie Roosevėlto pergalės. f

Tokių bųdū socialistai, kuriej 
ėjo ne su Thomąsu, bet su oi? 
š’anizuotų darbininkų masėmis, 
jokio smūgio šiuose rinkimuose 
nesusilaukė. Priešingai, jie su-’ 
vaidino svarbią rolę.

..... :■...'■ /: ;
TAKTIKA KOVOJE SU 

REAKCIJA

tikrai būti > visiems plačiai ži-; 
nomu, kadį tuos ' balsus 'visos' 
Lietuvos kimpūbse surinkti! ;

■asmens ; bėpažį-i 
senus įtate ?; IŠ^k&rto matyti, kad 

juins. Lietuvos 'reikalai .vtsąi'f 
lyra svetimu Wk tik įsiyAizduo- 
kit sau, .’^ad pikU liežuviai 
tvirtino, kaš Šitas asmuo net: 
būsiąs Sėi^lo pirmininku iš-; 
rinktas! žmonės įsakmiai po
rina, kad vį’įeta) 
stipriai giiįčytiasi 
miausias yna

kaluarūosei 
kas tinka-i 

būti seimo pir*į 
jmininku. Sako, ilgai negalėtai 
: sumtarti, net, girdi, buvę pa-< 
i vojaufe, kad šeitnas busiąš pa-i 
i leistas! Ir 'žinot, kuomet tosj 
i aistros seimo sferose aptilo?: 
Š-Kaip buyo .pagrąsinta, kad į: 
seimo pinhiuinkus kandida
tuos tas jums iki žioL nežino- 
mas asmuo.

Juk supraskit, kiek šitas as- 
mUO ; yra populiarūs ir galin
gas, kad kaip tik pasiliuosuo- 
Ja kokia nors žymi valstybinė 
rietą, tai tuoj šito asmens kah-, 
didatura iškyla. Visi vienu bal
su, net kartais be nuomonių < 
skirtumo tiek pozicija, tiek; 
opozicija vieūu balsu tvirtinę,! 
kad šitas asmuo tokiai tai to-j 
kiai vietai yra tinkamiausias. 
Bet jei jus hianot, kad tasai, 
asmuo yra tik populiarus opo
zicijos tarpe, tai skaudžiai ap
sirinkate. • :

Jis tifek yria žinomas opozi
cijos, kiek it pozicijos žmoniiį 
tarpe. .?

Tikriausiai turite didelius 
nuostolius, kad . iki šiol šito 
gObihgo vjB nėpąrmdte. K 
tai vyras, JciĮrib visiems lygiai 
yra malonus, kuris Visą lygiai 
yra gerbiamas ir mylimas ir 
kurio likimu visi vienodai yra 
susirūpinę. ?

dangi M žiūrėję irJi Tai ne j&ių čikagietis. . aiL
< ydkatas čia, Lietuvoje yi$okĮy 

šposų prikrėtęs, kurio dabar 
niekas žinota nenori v it < kurio 

, . . ’ ' - L

Bet kurie elgėsi geriau: ko
munistai, kurie statė Browderj, 
Ar socialistai, kurie statė Tho- 
niasą?

“Naujienos” gali šitą klausi
mą panagrinėti bešališkai, ktt* 

■'< ..... * _ ..........
i komunistų agitaciją, ir į ofb 
Čialios Socialistų partijos kam
paniją.
i *♦»

O komunistų partija bandė 
elgtis kitaip. Ji irgi pastatė sa
vo atskirą kandidatą, bet ji 
skelbė, kad jos vyriausias tiks
las sumušti Landoną, o ne gau
ti balšų Browderiui. čia nėra 
jokios logikos. Sumušti Lando
ną galėjo tik Rooseyeltas. Jeigu 
komunistų vyriausias tikslas 
buvo, kad laimėtų Rooseveltas, ‘ 
tai jie neturėjo statyti Brow- 
derio,

Tas faktas, kad komunistai 
statė savo kandidatą ir kartu1 
netiesioginiu budu agitavo už 
Rooševeltą^ publikai akių neap-. 
dūmė. Visi suprato, kame čia 
dalykas. Bet komunistų “rank 
and filė” susimaišė. Jie negalė
jo visa širdim stoti nė už vie
ną kandidatą, ne už kitą.

Nuosakiausios taktikos laikė
si tie socialistai, kurie nutrau
kė ryšius su Thomasu ir ėjo į 

i darbininkų mases organizuoti 
jas prieš republikonus. Jie ne- 

i davė pagelbos reakcijai ir nesė
dėjo “Ant dviejų kėdžių”.

Kas dabar Lietuvoje yra 
žymiausias žmogus

būt, 
gar

Ąr tai jus šito nežinote?! 
Na tai jus nieko neišmanote 
Lietuvos, ^reikaluose.

Tai jus ' visai nepažįstate 
Lietuvos žmonių! šitokios gar-j 
šinybės nežinoti! Tai tikra gie
da prisipažinti. Ir kaip gi ki
taip! Juk vis Lietuva dabar 
tik apie jį kalba. Jo gyveni
mu įdomaujasi tiek maži, tiek 
suaugę, lięk vyrai, tiek mo
ters!

Gėda, geda šitokio vyro ne
pažinti L. i

Tik pamanykit? Daug kas 
tvirtinte tvirtina ir įrodinete 
įrodinėja, kad kaip ėjo seimo;

’Smrinko balsui; 1
puvo opozicijos bal

rinkimai jis daugiausia visoje
Lietuvoje g

Juk r
sai! Turint galvoje kokibše są-^
lygose ėjo rinkimai, tai reikia^

jus pas save tikrai, tur 
nežinojot. O šita mūsų 
sėnybė tikriausiai visų yra pri
pažinta! Tai musų dienų, lai 
musų šiokialaikio dvasia ir ge
nijus!.!!

Kaip? jus tai stebina, kad 
ir dabar Lietuvoje gali būti 
genijus? ;

O vienok jisai yra ir, deja, 
jus jo nepažįstate! Jo vardas 
plačiai skamba visoj ė Lietuvo
je! Apie jo vargus ir laimes, 
musų net oficiozas kasdien ra
šo ir jo foto nuotraukas de-i 
da.

Tai vyrai ne juokai. Tai vi-: 
.sai rlmū. dalykai.

‘ genijų. Turime -vy-
rą? Lietuvoje, kuris ’ visiems ° 
yra žinomas ir apie kurio kas-; 
dieninį gyvenimą musų spau-; 
da atsidėjusi rašo.

O sakykit; ką daryti, . jei; 
berašyti?

Juk kartais nebūtų kas ra
šyti. Na rašyti, tai Vis dėlto 
atsirastų kas parašytų.

Bet didėlis klausimas, ar kas; 
skaitytų. .?.?'' i

Matote, kad iki šiol, tur but,i 
Ir pas jus tokia mada, kad pi-j 
Pigus moka tik tiems, kas ra
šo, b kas skaito, tai tiems Už j 
jų tą triūsą pinigų neduoda.

Butų tikrai oficiozinė spau
da Visai menka, jei ji nieko; 
apie musų garsenybę nepara-i 
šy'ty- ?: , . .• . s •’ i

Mielasai skaitytojau 1 Tam
stos padėtį aš be tik supran
tu, bet bet visai įvertinu.

Juk iki šiol nedrįsti paklau*-J 
sti tai, kas jau, galų gale, ta
ftai vyriškis, apie kurį net ofi
ciozas diena iŠ dienos rašo ir 
jo atvaizdus deda. Juk tikrai, 
nemalonu paklausti ir tuo pa
čiu prisipažinti, kad jo nepa
žįsti. Gerai, tamstos smalsų i 
patenkinu, TAI PENSININ-. 
KAS MELCH1OLAS PUTELE!

Ką!!! Negirdėjai tokio? Ne
paėsti! Tai tikrai skandalas ! ! V j

Tai pilniausia ignorancijali 
Q mes čia Lietuvoje tą Pute
lę visame proteguojame, jam 
tarnybos skiriame.

norėta padaryti, o jus sakote 
jo nežinote.

Prašau, supažindysiu*.
štai kaip kas ? iš jo gyveni* 

mo bruožų.
Pirmiausiai jisai jau pensi

ninkas. Kitaip tarus, jau visos 

gus Vis dar visokiu, darbų kas
dien imasi ii* dažnai visi jo 
tite sumanymai baigiasi nelai
mingai.

Bet jei kartais koks nors 

s ta jis džiaugsmu betveria. Va
dinasi, žmogus,Akūris visais W 
siekimais nenustoja vilties visi

**

Trečiadienis, lapkr. 11, 1936

Dafoe nursery

Tourtst crowd

CALLANDER' Ont. — Kiekvieną dieną suvažiuoja Šimtai 
turistų pažiūrėti Dionne penketuko (penkių mergaičių, kurios 
gimė susyk).

■r.: a-■/.‘■s.........................

Sako, jis turįs giminių net 
Amerikoje. Ir tenais ką tai 
panašaus į Putelę daug kas iš 
dienraščių turi.

žinoma, tai labai skaudu pa
tirti, kad Putelė nėra gryno 
kraujo lietuvis, bet jis Lietu
voje taip prigijo, kad skaito
si vist/r savo žmogumi.

Juk supraskit, kad bet kokį 
valkatą Lietuvos oficiozas pas 
save nebūtų priglaudęs.

Putelė savo dvasia atitiko 
Lietuvos nuotaikai, todėl jį 
musų garbinga spauda padarė 
savo žmogumi. Ir dėka tos 
spaudos Putelei Lietuvoje vi
sose gyvenimo srityse pašėlu
siai; sekasi. ‘ '. i

Tik pagalvokit! štai jau veik 
metai, kaip spauda diena iš 
dienos apie jį rašo. Ir niekam 
jis nenusibodo.

Ana apie jūsų garsenybę či- 
kagietį advokatą, kaip tik daug 
pradėjo rašyti Žmonės, tai yra 

J skaitytojai, tuoj protestuoti 
pradėjo.

Girdi, ar jau neturite apie 
ką geresnį rašyti!

O Putelė niekam nenusibo
do, niekam neįgriso!

Visi jo laukia ^ ir gavę dien
raštį tuoj ieško, kas apie Pu
telę yra pasakyta, kaip jis kas
dieniniuose savo darbuose, rū
pesčiuose ir varguose atrodo.

Tikrai, be Putelės dabar vi
sai butų nuobodu gyventi!

Atleiskit, kad ir aš tiek daug 
Čia jam vietos paskyriau.

Bet apie žymiausi musų gy
venimo dienų žmogų negalima 
mažai rašyti.

O tai kartais net patsai Pu
telė gali užsigauti!

— Vtstaspats.

dar į gyvenimą prasimušti.- 
Matote, jis atspėjo amžiaus 
dvasią. Dabar, kuomet Euro
poje daug kur įsigalėjo fiure
rių pradas, šitokie žmonės la
bai yra madoje.

Matote, Putelė visuomet no
sį laiko pavėjumi! Vyras žino 
ką daro! z

jei jisai visai butų menkas 
vyras, tai, sakysime, kad tok-, 
sai rimtas Lietuvoje dienraštis 
kaip Lietuvos Aidas Putelės 
darbų diena iš dienos nesek
tų, jo atvaizdų diena iš dienos 
nedėtų! i

O dedą dar ir dėlto, kad 
skaitytojai jį labai pamėgo. Jie 

’atsidejį seka jo gyvenimą. DU 
ger; Lietuvoje pažįstami susi
ėję tuoj vienas kito klausia:

— Na kaip Putelei šiandien 
vyksta!

— Ot gyvenu kaip Putelė.
— Na ir sekasi man kaip 

anam Putelei. >
— žinai, šita tarnyba tik

rai Putelei visais atvejais tin
ka. \

žodžiu, apie Putelę visais pa
šaliais. kalba. ; z

Jei tai teisybė, tai neveltui 
Putęlė seimo rinkimuose dau
giausiai . balsų surinko.

Kaip matote pensininkas: 
Putelė Lietuvoje net daro po
litiką! „

Bet jei jus esate didelis pa
triotas ir grynosios rasės ša
lininkas, tai? teks čia jums? 
skaudžiai nusivilti!!!*

J *

Pensininkas Mėlchioras Pu-; 
teie nėra gryno kraūjo^lietu- 
v i s ! Jis pavidale matricų yra 
Prancūzijos vieno menininko į 
Lietuvą tik importuotas.

Po Eilute Kasdien I 
įii-jii»..-'>t'H,iyjr.,/n,: -i ; .y/

<IŠkirpkit šias eiles ir pasidėkit atminimui. Ilgainiui sudarykit 
gražų eilių rinldn|)«

Vargdienėlis
Užgimė viens prasčiokėlis; 
Nieks to nežinojo. 
Ėmė augti vargdienėlis, 
Apie jį nieks nedurnojo.
Kaip paaugo, valgas spaudžia— 
Reikia duonos sau jieškotie, 
Nieks prie savęs jo neglaudžia— 
Apie jį nenor gal votis. 
Buvo geras ir patogiai 

z Vargšas su visais šnekėjo.
Bet jį vargo spaudė magiai, 
Nieks žinot jo nenorėjo. 
Kožną dienų prasčiokėlį 
Vargas, bėdos vienos graužė, 
Ir į grabą, vargdienėlio 
Kaną silpną tuoj parlaužė.

~ Kėip lydėjo vargdienėlį, 
Nieks ant to nė neatbojo; 
Griaudžiai verkė motynėlė, 
Svetimi tiktai žiopsojo. 
Ir užmiršo vargdienėlį 
Jau it tie. kurie žinojo. * 
Verkė jo tik motynėlė, 
Bet ir ją tuoj pašarvojo.

’ -r *

!
P. Vaičaitis.
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VAIKŲ FELTO BATELIAI

atsakęs Duonelaitis,

tinka k«Vvmui

Tol

esmei

Mėgiamo .Naujo Styliausnesvarbu ar

ARCHER AV. BIG STORE 14 METŲ AMŽIAUS

Ištiktųjų iki $7.'95' vertečs
kautus

MellonOi

©verkautai

STRATGHT 
bourbon 
WHISKEY

GARSfNKFi'FS
NAUJIENOSE

bango- 
modų- 

papuo- 
iki 46. 
madų

dau- 
taip

Vertės iki

32 'unc. vien Vilnų, pritai
komas juosmens sektis, 
pilno ziperio priešakys.] 
36 iki 46.

Pirk Žiemos 
Reikmenis 

Dabar

Dalinai Vilnų 
Blanketai

70 x 80 
$2.98 vertes

kaimas, ku- 
Duonelai- 

jo gimtines 
Bramin-

ŠTAI SOAK 
FELLOW 

O VER
KAUTAI

Naujos 
Skrybėlės 
ki' $L39 vertės

KĖTVIRls’PENKTAD., dEŠTĄD„ LAPKRIČIO 12—13-44 DIENOSE

Vyrų Vilnoniai 
U. Siutai

I

$1.89 vertės

Sunkus dvigubi Manke
tai, sveriantys 8^ sv 
Turi 5% vilnų rinktini, 
languoti.

Tik pamanykite, atiduoda 
UŽ tokią kainą.
Nauja žiemos naujenybė 
tuose Swaggers ir felto 
liuose. Puikiais kailiais 
šti. Mieros 14 iki 20, 38

Nepraleisk progos musų 
parodos pamatyti.

jam pagal jo darbus. Jo sau
gokis, nes jis musų žodžiams 
priešinosi ir daug pikto pada-

Vaikų 
Pančiakos 

15c kokybės 
)1« p°ra

KAIP GARSUSIS RAŠYTOJAS KRISTIJO 
NAS DUONELAITIS KOVOJO DEL 

LIETUVYBĖS

4187-93 ARCHER AVĖ, Nėar SACRAMENTO ST 
3Z 14 lėtinis Išnarda

AMERIKIEČIAI V AL 
GYS LIETUVIŠKA 

DUONA

Pilno ilgio pančiakos ly
gios arba ribsuotos. 6Vfe 
iki 9%. Beige and

Šįvakar 8 vai.
MUSŲ NAUJENYBIŲ 
STYLIAUS PARODA

Sutrauks tūkstančius tolimųjų ir artimųjų

Labiau^sušvelninti Ok 
Golds yra dirbtuves šviežu 
MD cigaretei 
tuos pirktam kaimb krautu 
vėje ar prie didelio cigare 
tų baro mieste; x

puikaus Šilku, C rėpti, 
po fir. mntalesė. Rąuko- 
štos bu velvetu, >rin- 

cess styliaus, aukštas kalnierius, 
"lai. Visos sežoni-

‘<Champion” Sena

Bourbon 
DEGTINft

Kvorta 89c.

DYKAI 
Šeštadieni 
Puikus vaisių 

bUudeUs 
perkant mėsos 

dėpartmente

patraukė 
iškeldamas 

nors 
laimėjo, pa

dirvy savo

Prie Inai ku
rių galinta 

pritatk'iiįįįi.
Skrybėles ir 

nuifhs

-Gražus nauji 
išeiginiai mar
gaitėms, 7 iki 
16 mfetų.
Puikiai papuo
šti. MIEROS 8 
IKI 6.

Ml WtMdu&*
1 dėmi*. ./j

Kristijonas Duonelaitis mi
rė 1780 metais palikęs vertin- 
kų poezijos kurinių. Iš visų 
kurinių į o (gražiausias, Žy
miausias ir visame kultūrin
game pasaulyje žinomas “Mė
tai**, kurie yra išversti į ke
liolika kalbų ir kuriuose Duo
nelaitis gina baudžiauninkus 
nuo dvarininkų išnaudojimo.

Pačartfcai
Džeketai kazokų 

styliaus.

Iš Lietuvos į Jungtines A- 
merikns Valstybės didesniais 
kiekiais įvežama celiuliozės, 
Švieži ir rūkyti ir konservuo
ti kumpiai, švieži ir rūkyti be
konai ir konservuotos dešre
lės, šiek tiek sviesto ir sūrių. 
Lietuvos prekybiniai santykiai 
su Amerika yra stipriai pa
gerėję ir toliau žada gerėti. 
Maisto produktams rinka jau 
išdirbta ir ateityje ji bus nau
dinga Lietuvos kumpiams, be
konams ir sviestui. Prie mė
sos ir sviesto, dedama pastan
gų pridėti lietuviškųjų degti-: 
nę, krupnikų bei alų ir rugi
nius miltus tikrųjai lietuviš
kajai duonai. Lietuvos gėralų 
galima tikėtis Kalėdoms. Tuo 
budu, amerikiečiai galės val
gyti lietuviškų duonų ir gerti 
lietuviškus trankus. — Tsb.

Moterų Naujenybės 
Bateliai

Kmiė pam’JavinBJo iki $2-98

59c vertės39c
Storo felto bateliai su iškimš
tais padais, rinkinės spalvos, 
meros 8% iki 2.

Vaikams nuo 10 iki 18 
Paprastai $12.60

Vien vilnų __ --j
languoti ir vrindow panel 
mados. Su diržu,* papra
stos rankovės, sezono 
naujausi stygai.

Metinis 
Išpardavimas 

VAIKŲ 
SNIEGO 
SIUTŲ 

ir mergaičių Ski 
Siutų 

vertes iki $6.50

Rodlnės visas vėliausias madas
DRESIŲ IR KAUTŲ 

SKRYBĖLIŲ ir BATELIŲ 
..Gerinusiems modeliams bus duodama. 

BRANGIOS DOVANOS 
Ateikit ir bukit teisėjais.

Duosime naudingų dovanų kostumeriams. 
✓perkant Dreses. Kautus, skrybėles ir 

batelius, parodos laiku.

Jxtra 
inion 
-elsvog spalvos. 36 iki 46

Vaikų vien vilnų 
sniego Siutai su pa
mušų, languoti arba 
tvirtos, spalvos kautai 
ir tvirtos spalvos Ski 
kelnaitės^ ir pritai
komos skrybėlės. Mie
ros 8 iki. 8 . ..
Ski siutai turi storus 
kautus ir Ski kelnai
tes 7 iki 14 mieros.

vokie- 
klausė 
ir mu- 
Dięvas 
dabar, 

nie- 
jei švebeliuoji į 
vokiškai, jei už- 
lietuvniks. Musų, 
čia žemės, musų 
Ramintos šilai, o

ŠVIEŽIOS
Pavasarinės 

Vištos 
NUPEŠTOS

sunkus žiemos 
siutai, vilnoniai,

—Taip gudriai, kad aš nie
ko nesuprantu—tarė nuraudęs 
vokietis.

—Na, tai pasakysiu būriš
kai. Per daug jūsų čia yra ir 
lietuvnikam sunku jus išpe
nėti. Ir už tai, kad lifetuvni- 
kai jus peni bei ponais laiko,; 
tai jus dar norit iš jų kalbų 
atimti. Dievas leido visiems 
savo kalbų vartoti ir aš, tai? 
primindamas, nenusikalsiu 
nei prieš Dievų, nei prieš ka-? 
ralių. Prašau sėsti, kaip sve-< 
čias, arba išeiti.

Būdamas atviras ir nepa
kęsdamas melo, Kr. Duonelai-; 
tis nemėgo niekam pataikauti, i 
Jam klebonaujant į Mažųjų 
Lietuvų buvo įsiveržę rusai. 
Kaip ir kiek vieni atėjūnai, 
rusai skriaudė žmones ir dar 
įsakinėjo juos garbinti. Kartų 
įsakė Duonelaičiui paminėti; 
bažnyčioje- mirusį senovės Ru
sijos kunigaikštį Aleksandrų 
Nevskį. Duonelaitis šitaip 
maž daug prabilo bažnyčioje:

—Man yra dabartinės aukš
tos valdžios įsakyta. pagerbti) 
Aleksandras Nevskįs. Galimas 
dalykas, kad jis ir geras žmo
gus yra buvęs, bet aš jo ne
pažįstu, o ir jus taip pat ne
pažįstate, todėl mes geriau1 
apmųstysime šiuos žodžius:) 
“Alenksandras man daug pik
ta padarė. Viešpatie, atlygink

Rusų generolas už tokį “pa
gerbimų” buvo Duonelaitį iš
sišaukęs ir pagrųsinęs mirti
mi. . r-';. ■ ? ’

—Mes visi esame Dievo va
lioje, — atsakęs Duonelaitis, 
—meluoti aš negaliu. Aš ma
niau, kad tik vokiečiai* bet ir 
jus, rusai, lietuvnikus bedu- 
Šiais sutvėrimais laikote.

j e prasidėjo jau seniai 
jau senovėje vyko tyliai ir at
kakliai. Tatai įrodo ir kruop
ščiai surankiotos garsių Ma
žosios Lietuvos ‘lietuvių gyve
nimo nuotrupos.

1714 m. Lazdinėlių kaime, 
dabartinėje '‘Gumbinės apskr., 
gimė didysis lietuvių rašyto
jas Kristijonas Duonelaitis, 
kurio vardas ilgainiui plačiai 
skambėjo ir tebeskamba, ste
bindamas savuosius ir sveti
muosius. Tuo laiku Duonelai
čio gimtinė buvo gryųai lie
tuviška vieta;* {kurioje lietu
viai tebegyveno ir lietuviškai 
kalbėjo. Kristijonas Duone
laitis gimė lietuviškoje šei
moje ir pats buvo tikras lietu
vis, savo krašto mylėtojas. Jo 
tėvas, pasak kai kurių istori
kų, turėjęs dvarelį ir jam ne
reikėję baudžiavos eiti, ’ ta
čiau, kai tėvas mirė, našlei 
motinai likusiai su septyniais 
vaikais, teko daug vargti. 
Kristijonas sunkiai mušėsi į 
gyvenimu. Besimokydamas, 
kartų jis buvo net apalpęs iš 
bado. Baigęs amj laikų vidu- 
rinųsias mokyklas, Kristijo
nas įstojo į Karaliaučiaus u- 
niversitetų, kuriame studija
vo teologijų ir senųsias kal
bas. 1743 m. Duonelaitis iš
laikė egzaminus, įgijo kunigo 
vardą ir buvo paskirtas 
minkiemio klebonu.

H iki « tiktai
Moterą

Shuggies j 
35c vertes

Ktetv. vakat^ Tiki S

IŽVzc į
St&niko ir kalnai- ■ 
čių jĮsralės verstos n 
Mažų, vidutinių it ■ 
didelių. / ■

Moterų Kailiais 
Papuošti Kautai

Taipgi sporto modeliai
- Vertes iki $15.00

KETVIRTADIENIO VAKARO SPECIALS
HEADLIGHT 

OVERALIAI 
Ketvirtadienio va

karą 7 iki 8. 
$1.98 vertčs

S 1.39
Vyrų extra sunkus 
8 unc. sttšankyti 
overadiai. Nauja po
ra DYKAI jei ne
paliaus trauktis.

Gražus nelijo velveto 
felto ir kombinacijos. 
Briliai ir turbanai pla
čios spalvos dydy.

Iš labai 
Satino croį 
vės. pWUo:

akfcėiituoti ireia- ..
špaTvos. 'Miėros 14 iki It 

88 iki 46. :

Anais laikais lietuviai, 
giausia paprasti žmonės, 
vadinami būrai, ėjo baudžia
vas. Dvarininkai vokiečiai, 
amtmonai, smarkiai juos 
spaudė, niekino. Kristijonui 
Duonelaičiui teko guosti var
gšus burus ir ginti juos nuo 
skriaudėjų. Daugeliui ūkinin
kų buvo atimti ūkiai ir- pris
kirti prie dvarų. Talminkie- 
mio dvaro amtmonas pradėjo 
skriausti net Duonelaitį, sa- 
vindamasis klebono žemes, 
nuganydamas jo pievas. Duo
nelaitis neiškentęs 
amtmonų tieson, 
jam bylą. Byla užsitęsė 
Duonelaitis šį tų 
ruošdamas gerų 
įpėdiniams.

Tolminkiemio 
riame klebonavo 
tis, buvo netoli 
Tie patys kalneliai 
tos ir Peisos upės gyvai pri
minė didžiųjamz dainiui lietu
viui jo gimtinę ir sustiprino 
didesnį prisirišimų prie gam
tos, prie savo žmonių. O tuo 
tarpu kaip tik ėjo smarkus 
Duonelaičio gimtinės vokieti
nimas. Kr. Duonelaičiui teko 
skelbti Dievo žodį abiem kal
bom: vokiečių ir lietuvių.. Iš 
ryto jis sakydavo pamokslus 
vokiškai, o po pietų lietuviš
kai. Ir štai kartų jis pranešė 
visai parapijai, kad kitą sek
madienį kuo daugiausia žmo
nių susirinktų į bažnyčią, nes 
jis nori kaž ką svarbaus pa
sakyti. Ir kai parapijiečiai su
sirinko, Duonelaitis šitaip 
pradėjo pamokslų:

—Ale koki dyvai. Ans vo
kietis kitras įkalba lietu
vnikam, kad jų kalba yra po
niška ir graži, kaip tų vargo
nų bei cimbolų garsai. Vo
kietis stipinėja apie jūsų so
dybas ir jum nori įdėti į gal
vų, kad jus apleidžia Dievas 
tik dėl to, kad jus norite pa
sitenkinti savųja gimtąja kal
ba. Aš, jūsų kunigas sakau? 
kad tai netiesa. Vislab, kol 
nebuvo šitame krašte 
čių, šlovinga Dievas 
musų gražiosios kalbos 
sų neapleido. Neapleis 
lietuvnikai, muši; ne 
Tų vargonų bei cimbolų 
kini garsą, 
savo tėvus 
miršai esąs 
lieluvOikai, 
kalneliai ir

S!.88lr$2.88
ii Į. griūsi k styliai, 
fcąda * matuti, ;
^epo.Jr Y/“ "

Mergaičių 
'Graznos 

SEOIADIE-

yilnų 
_Jhcess ir 

^Žekįtį. Mieros 7

Lietuvių kova su vokiečiais ne vokietininkų, kurie čia iŠ 
dėl įtakos Mažojoje Lietuve- pašalių atėjo ir knibždėti, 

Ji j kaip tie blogieji vabalai, pa
gavo.

Anų laikų garsusis baud
žiauninkų ėdikas amtmonas 
Weineris ar Wemperis kitų 
dienų atėjęs pas Duohelaitįir 
jam pasakęs:'

—Tu, pastoriau, vakar bau
džiauninkams pasakojai, kad 
nebereikia yokiečių ir kara- 
liauš.v

—Taip, — atsakęs Duone
laitis nei kiek negalvodamas. 
—Laiminga parapija, kur nė
ra jokio karaliaus kelio, lai
mingesnė ta, kur nėr jokio 
k r alinus dvaro, o laimingiau
sia toji, kur nėra jokio didi-

Mr. John Brdecka
Prieš 14 metų Archer Avė. Big Store buvo tik maža dra

bužių krautuvėlė. Ji apėmė vos 10 pėdų žemės sklypo plotį. Dar 
bar, dėka sveiko ir pasekmingo jos savininko p. John Btdecjka 
nusistatymo, ji išaugo ;^didžiulę krautuvę.

Jo nusistatymas toks, parduoti geriausias, prękes žemiau
siomis kaip galima kainomis. Tod#l netenką stebėtis, kad jau 
1926 metais tos krautuvės’patalpos prisėjo gerokai padidinti. 
Nepaveikė neigiamai jos kiemui nė depresija, nes štai šiofrife 
dienomis prisėjo krautuvė dar padidinti, ;

Kitas dalykas. ŠiaiŠ metais suėję .14 . metų . nuo krautuvės 
įsikūrimo. Ta proga tapo paskelbta didžiulis? prekįų išpardavi
mas. Kainos žymiai shhikŽidtoS. Tad' prašoma pasinaudoti pro
ga. Prekių turime įvairiausių, pradedant drabužiais, baigiant; 
maisto dalykais. Antrašas 4191 Archer Avė. .

nelio Drabužiai

MERGINU

BUS IŠDUODA

20 Didelių Maisto dovanų 
ANtRADllENY, LAPKR, 17 d. 8 v. vai. 
TREdADiENit) VAKARĖ, LAPKR. 25 D.

Laimėtojai turi dalyvauti
— 8 gyvos ^ąsys
—4 gyvus Vištos 1 .....
— 5 kresČiai valgo- 1 a-/*  

mų daiktų <
— 2 puikus layer 

keiksai.
4—gyvos antys
Ž-—čielikunipiai

su tidcvfenD 25c Arkiniu.

PAMATYKĮT MUSU ^!WN1SK|,MAISTO PARODĄ, BARONU UmUGSMO GAUSA. DYKAI SAMPEUAL GKEIT ATEIS,,. ,

Tiktai
Ketvirtadieni

■ , KITCHEN
KLENZER

HHEI 0 4 kenai

CHER AVE.BIG STORE

■ • fV !?.

■MM
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Cicero

Antra-

Chicago, III

VITNER & CO

Joniškiečių Kliubas
GARSINKITE “NAUJIENOSEIEŠKOKIT BAYER KRYŽIAUS

PASIRŪPINKITE ŽIEMAI!

NAUJA

NAUJAS PROGRAMAS

UŽTIKRINAME KAD SUTAUPYSIT PINIGŲ!

Nitoi

VIŠI TEL.' VIRGINIA 0458

i ArijfcŽ,

geros 
su p. . Gruodžio 5 

Gruodžio 10 
Gruodžio 15 
Gruodžio 16

Ui žiliai
Tikrumoje 
1c Tablete.

Kombinuo
tos Durys

SLA109 kuopos 
susirinkimas

Štuką
Turim visų mierų

Klauskit Gydytojo Kaslink 
Tikrojo Bayer Aspirin

Visiems Didelis Pasirinkimas 
Gerų Rudeninių čeverykų

LAIVAI IŠPLAUKIA Iš NEW YORKO

EUROPA ....
NEW YORK 
HAMBURG.
BREMEN ....

Dvi eilės cellophane, ne 
VIENA, bet DVI, saugoja 
rinktinio derliaus šviežumą 
Old Golds cigaretų.

M. Baronaite, Ė. Minei 
A. Kalpokiene, Z. Puniš 
A. Dalidonienė, O. Sto 
A. Demikienė, Dr. Jaru- 
M. Zolpienė, K. Ketura 
M. ViŠčiulienė.

Ieško vaiko ir 
mergaitės

Nusiritęs Nuo Laiptų 
Persiskėlė Galvų

2x4 Colių
Už PĖDĄ

ŽIEMINIAI LANGAI
(Storm sash) 
Pigiai kaip

Greitam 
Reumatizmo 

’ Skausmų 
Nuraminimui

Pirkite Medžius Lengvais | DYKAI Pristatymas 50 Mylių aplin 
Mėnesiniais išmokėjimais.

Šavininkų 
turėjo pa- 

kurs buvo gan sek- 
Taip rengėjai, taip

seilsmenų. Mokestis dabar že
mesnis negu kada nors pir- 
miaus ir už tai jus pripažinsi- 
te. kad prekiavimas per tele
foną. duos pilną patenkinimą 
ir nebrangų patarnavimą.

į vakarus 33fd

Bayer Tabletes 
Tirpsta veik Ūmai 
Tikro BAYER ASPIR
IN tabletė ištirpsta 
per 2 sekundes ir pra
deda veikt, {dėjus Bay
er Aspirin tabletę i 
stiklinę vandens ir kai 
ji tik spėja pasiekti 
dugną ji)tuoj ištirps
ta. Kas atsitiks stik
linėje... atsit i k s ir 
jūsų skilvyj.

8:00 Valandą Vakare.
Mėgiami Lietuvių Daininkai

Greiti traukiniai prie pat laivo BREMEN ir 
EUROPA Bremerhavene užtikrina patogią ke
lionę j Kauną.
Patogus geležinkelio susisiekimas iš Hamburgo.
Informacijų klauskite pas vietini agentą arba

Kalbančios Žinios
Gražios Dainos ir Muzika.

SUSIDAUŽĖ DU, IS KITU VALSTIJŲ 
ATVAŽIAVĘ, TROKAI

BRIDGEPORTAS 
dienio rytą, apie pusę po Šešių, 
kuomet biznierius Mr. Stasiulis 
prie 33rd St. ir Union Avė. 
darbavosi savo bučernėje, jis 
ūmai išgirdo keistą trenksmą 
ir jam atrodė, kad kas įgriuvo 
į vidų. Laukan išėjęs atrado 
susidaužiusius du trokus.

Trokas iš Detroit, Mich., pri
klausąs Roadway Transit Co., 
važiuodamas 
St., buk nesustojęs prieš “Stop” 
šviesą pervažiuoti Union Avė

paguldytas ap-‘

Raudonos Rožės kliubas
Raudonos Rožės kliubas tu

rėjo paprastą susirinkimą pra
ėjusio penktadienio vakare. 
Narių susirinko nemažai. Visi 
atydžiai svarstė savito reikalus. 
Iš komisijų pranešimų pasirodė, 
kad parengimo šiemet nebus, 
nes svetainė užimta. Parengi
mas įvyks sausio mėnesy 1937 
metų.

T0WN OF LAKE 
ritęs nuo laiptų į gatvę, gal
vą persiskėlė Jonas Sukunas 
(?), 4418 South Hermitage 
avenue, 63 metų.

Nelaimė įvyko ties 4411 So. 
Marshfield avenue.

Sužeistasis 
skričio ligoninėje.

Iždininko reikalu komisija 
pranešė, kad yra daromi lega
liai žinksniai, idant kliubui ne
būtų nuostolių. Dėliai to rei- 
kalč kai kurie nariai ir pašali
niai žmonės skleidžia įvairius

CHARLES J
1723 W. 47th STREET PHONE YARDS 2588

Mrs. yitner’s gardžiųjų namų darbo bulvių Chips ir kitų gerų
Valgio dalykų gamintojai. , <

SVIESTO PRETZELIAI—GRYNI KIAUŠINIU NOODELIAI > 
r -—TAVERNŲ SURIJI'1

kūmoj nuo Chicagos.
Ofisas atdaras kasdien iki 8 vai. šeštadieni iki 6 vakaro*

niškiečių kliubo jiems pašius 
tas aukas. Sekretorius V. Vai
tekūnas parašys laišką į Lietu
vą. —R. š.

Namų savininkų kliubo 
parengimas

Lietuvių Namų
Politikos Kliubas 
rengimą 
mingas.
publika parengimu patenkinti. 
Kai kurie laimėjo ir geras do
vanas. Pirmoji dovana teko 
p. Tumėnui, vietos gyventojui.

Teko girdėti daugelį žmonių 
kalbant apie šią organizaciją. 
Organizacija gera ir reikia ją 
remti. Namų savininkų kiek
vienas turėtų priklausyti kliu
bui. Tai jų reikalas.

gandus, bet tai jau gandų po
būdis, J
Lietuvos Kareivių draugijos 

\ parengimas

Draugija ■ Lietuvos Kareivių 
rengiasi prie savo metinio pa
rengimo, ktfrs bus Šeštadienį, 
lapkričio 14 dieną. Atsilankę

CZERWIEC LUNIBER C0 
3658-64 S0. WESTERN AVĖ

Lietuvių Moterų Draugija 
Apšvieta' lapkričio 15 dieną ren
giasi važiuoti į Oak Forest ap
lankyti senelius. Apšvietietės 
pagamins seneliams pietus ir 
suteiks dar po mažą dovanėlę. 
Bus programas 
Brighton Parko jaunuoliai ir 
kiti.

Taigi lapkričio 15 dieną ma
lonėkite atvykti kuo skaitlin
giausia ir kartu aplankyti se
nelius. Pietus bus duodami 1 
valandą popiet.

Kviečia skaitlingai atsilanky
ti. — Rengimo Komisija.

i \

Maskių vakaras
Lietuvių Moterų Draugijos 

Apšvieta spalio 31 dieną įvyko 
maskių vakaras Ghicagos Lie
tuvių Auditorijoj. Vakaras 
pasisekė. Nors pelno ir mažai 
liko, bet pasilinksminome už
tektinai, Joku'bo Palausko or
kestrai grojant.
• Mažai buvo su maskėmis. 
Dovanas gavo visi, maži ir di
deli. Išdalinta apie 20 dovanų. 
Daugiausi dovanų nusinešė 
Brightonparkiečių jaunuoliai.

Dovanas suaukavo šios na
rės: A. čurienė, D. Muzdeikie- 
nė, M. Gruzinskienė, M. žemai- 
čiutė, 
kienė, 
kienė, 
nienė, 
šiene, 
kienė

Už dovanas suteiktas maskių 
vakarui draugijos vardu ta
riame nuoširdžių aču vardu 
draugijos.

M. Schultz.
A. Misčiukaitienė, 

Komisija.
Apšvietiečių susirinkimas

Lapkričio 1 dieną įvyko L. 
M. Draugijos Apšvieta susirin
kimas Sandaros svetainėje.

Nutarimai perskaityti ir pri
imti. Visi raportai, jų tarpe 
ir raportas iš maskių vakaro, 
priimti.

Daugiausia laiko praleista ap
kalbant klausimą, kaip tinka
mai aplankyti Oak Forest įstai
gą ateinantį sekmadienį, lap
kričio 15 dieną.

Vienas svarbus tarimas pa
darytas, kaip ir tinka apšvie- 
tos draugijai, tai reikalauti, 
kad valdžia pastatytų Brjdge- 
porte augštesnę mokyklą. To
kią mokykla čia labai reikalin
ga, nes daug randasi biednuo- 
menės, kuri negali savo vai
kams nė karterių suteikti. -

Yra perstatytos draugijai ke
lios narės. Sekančiame susi
rinkime jos bus priimtos. Sa
kantis susirinkimas įvyks gruo
džio mėnesio 6 dieną. Tame 
susirinkime bus renkama val
dyba ateinantiems metams.

—- A. Misčikaitienė.

Chicagos policija ieškojo pir
madienio vakare ir antradienio 
ryte John Gordono 14 metų, 
Dr. Gordono priimto sunaus, 
ir mergaitės ' Marian Johnson. 
Jie sekmadienio vakare aplei
do daktaro namus ir nežinia 
kur dingo.

Tuo tarpu kitas didžiulis tro
kas, iš Kansas, važiuodamas 
Union Avė., atsimušo j Michi- 
gano troką ir nuvertė jį su vi
su kroviniu.

Roadway Transit Co. trokas, 
Virsdamas išlaužė Mrs. Kairie
nės, 3258 Union Avė., geležinę 
tvorą, palenkė storus medžius 
ir ką tik neįvirto į taverną.

Draiveriai išliko nesusižeidę, 
bet trokus abu nuvilko sudau
žytus. —Niekutis.

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoj 109 kuopa turėjo mėnesi
nį susirinkimą. Po apsvarstymo 
kuopos reikalų prieita prie nau
jų sumanymų. Valdyba pasiūlė 
nariams, kad butų surengtas, 
jubiliejinis vakaras atžymėji- 
mui 50 metų Susivienijimo su
kaktuvių.

Nariai nuoširdžiai pasitiko 
sumanymą ir nutarė vakarą 
rengti kaip galima greičiau. Vi
sas darbas pavestas kuopos val
dybai.

Po susirinkimo valdyba pasi
teiravo pas svetainės savininką 
W. Neffą, 2435 S. Leavitt st., 
ar bus galima gauti svetainė. 
Patyrė, kad svetainė yra liuosa 
b k šeštadienį, gruodžio 5 dieną. 
Taigi tai dienai svetainė ir ta
po parenduota ir tą dieną įvyks 
joje kuopos vakaras.

Visi nariai būtinai dalyvau
kite vakare, nes susirinkimas 
nutarė vienu balsu, kad kiek
vienas narys turi būtinai užsi
mokėti įžangos po 50 centų — 
ar jis dalyvaus, ar nedalyvaus.

Valdyba.

Pereitą sekmadienį p. Yuš- 
kos salėj įvyko Joniškiečių su
sirinkimas. Įstojo du nauji na
riai į kliubą — M. Bell ir P. 
Jonaitis. Jie vienbalsiai tapo 
priimti.

Žagariečių Kliubo raštinin
kė, p-lė Ambrosaitė, prisiuntė 
laišką, kuriuo kviečia Joniškie
čius dalyvauti jų rengiamam 
vakarėly. Parengimas įvyks 
ateinantį šeštadieni West Side 
Uall svetainėje, 2242 W. 23rd 
Place.

Joniškiečių Kliubo pirminin
kas d. Gasparaitis pareiškė dar, 
kad Joniškiečių privalumas yra 
atsilankyti pas savo kaimynus 
žagariečius, nes ir žagariečiai 
visados skaitlingai lanko Joniš
kiečių parengimus.

Komitetas pranešė, kad Bun- 
co Party įvyks gruodžio 13 d. 
Hollywood Inn svetainėje. Iš
rinkti darbininkai tam vakarui, 
įžanga tik 25 centai. Bus daug 
dovanų laimėti. Jau daugelis 
kliubo narių pasižadėjo įvairių 
dovanų duoti, bilietai taipgi jau 
visur platinami.

Sekančiam vakarui yra paim
ta svetainė sausio 20 d. 1937 
m. Dėdė Vaitekūnas prirengs 
veikalą. Į komisiją įeina šie as
menys: J. Gasparaitienė, V. 
Rimdžiukienė, M. Bell, M. Mi
ra vičienė, O. Povilaitienė, N. 
Mickevičienė.

IŠ atsibuvusio vakaro komi
tetas negalėjo raportą išduoti, 
atidėta sekančiam susirinkimui. 
Narių j susirinkimą atsilankė 
vidutiniškai.

Buvau pamiršęs: drg. Dantie- 
nė pranešė, kad iš Žagarės 
kdškų kapinių valdybos nėsu-

Musų krautuvėj visada gali rasti 
sau tinkamus, stiprius, gražius ir 
nebrangiomis * kainomis ČeverykUs, 
vyrai, berniukai, moterys, mergai
tės ir vaikai. Dabar pirkdami su
taupysite nuo $1.00 iki $1.50.

lapkričio 14 dieną 
turės progos laimėti dovanų, gi 
mėgiantys šokti turės progos 
šokti iki soties. prie 
Henry Peters orkestros 
Rudoku priešaky.
, šiomis dienomis mirė 
gijos narys Juozas Kazrigis. 
Buvo nevedęs, ramaus budo 
žmogus, neturėjo artimų gimi
nių. Kaipo globėją paliko J. 
Anglickį, draugijos narį, vie
tos biznierių. Laiodtuvės bus 
trečiadienž. Laidotuvėms pa
tarnauja P. Petkus.

Lietuvos Seserų Tautiška 
draugija

V
Lietuvos Seserų Tautiška 

Draugija rengiasi prie savo me^ 
tinio parengimo 21 dierią šio 
mėnesio Liuosybės svetainėje. 
Seserys visuomet sutraukia 
gražią' publiką ir visus malo
niai priima. — D.

UNIVERSAL SHOE STORE
A. ZALECKIS ir J. MARTIN, " Siv.

3337 So. Halsted Street ,

E k s k u r s i j a

Į LIETUVĄ

MASTER WIND0W SHADE C0.
S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560

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

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

$100,000
NAUJŲ RASTŲ MALKOS ATSARGA TAIPGI IR PAVARTOTA 
TURI BŪTI IŠPARDUOTA UŽ LABAI ŽEMAS KAINAS DĖL
TO, KAD PERSTATOME IR DIDINAME SAVO SANDELIUS

KLAUSYKIT!
STEPONAVIČIŲ RADIO PROGRAMAS

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

ANTRADIENI IR TREČIADIENĮ 
9:30 vai. vak.

Visi kas kenčia reumatizmo skaus
mus turi žinoti štai ką:

Dvi tikrojo BAYER ASPIRIN ta
bletės su stiklu vandens paprastai 
palengvina net baisius reumatizmo 
skausmus labai trumpu laiku.

Klauskite savo gydytojo. Ir, iš
tiktąją, jis pasakys, kad nėra nieko 
geresnio. Nes tikras1 Bayer Aspirin 
duoda ne vien tik galingą analgesi- 
ką (skausmo palengvinimą), bet 
pradeda veikti veik ūmai, vos tik 
spėjus nuryti. Pastebėk paveikslo 
stiklinėje. 1 u

Pamėginkit ši paprastą būdą. Nu
sistebėsite tuo kaip greitai skausmai 
pranyks,“ Gaukite tikro Bayer 
Aspirin klausiant jo pilnu vardu, 
“Bayer Aspirin” bile kokioj vaisti
nėj. Dabar tikrumoj vienas centas 
už tabletą.

užtu- lo? žiną

Jūsų Telefono Pašaukimo!
Budrus prekybos vedėjai ir jų 
seilsmenai pelnys pašaukdami 
telefonu savo užmiesčio kostu- 
merius. ' Telefonas patarnauja 
greitai, asmeniniai, palaikyda
mas ryšius su labai išsimėčiu
siais dyleriais,. ypatingai tarp

• j Naudokis Long Distance mokesčio bargeno nauda, kuri yra 
, 1 teikiama po 7 vai. >kas vakarą ir sekmadienį visą deną.

DYKAI
Apskaičiavimai

• NAMŲ PER
STATYMO

• SIENŲ 
APTAISOMO '

• STOGŲ
APDENGIMO

LINE,^i HAMBURG -AMERICAN
IB d)
NORTH GERMAN LLOYD

2x6 coL
2x8col. 1
2x10 col. i
2x12 col. ,

1 : už
/ KETV

PfšD4

i 3c
1x8

W. P. SHIPLAP 2c
Už PĖDĄ

SIENŲ APDENGIMAS
ASFALTO IR ASBESTO

. GONTAI
* * X '

PPTMnVęi ĄŽUOLINES IRUIVUl U 10, ‘KLEVINfiS (MAPLE )

PflPTITP A DfiL GARANTUOTAJTVi AJLjIVrl stogu Po yd. roleliai

GATAVOS Durys ir Langai
DIAOTrDDAADn '

IZOLIACIJA
rLAd 1 lKdUAKU GATAVI RĖMAI

. 'z



Trečiadienis, lapkr. 11,1936

Betaisydamas Kami 
na Nukrito 14 Aukš 

tų ir Užsimušė

200,<)00 darbininkų. • Pakėlifriaš 
jiems algų po 5 centus VAlari- 
čtaį apskaičiuojama, sudary
siąs metams apie $25,000,00d, 
o dividendai siekią $1.50 šė- 
rui.

Tėvas Nusišovė, Nes 
“Tavernas Ne Vieta 

Vaikams”

Bepopieruodama 
kambarį nupuo
lė ir nusilaužė ;

koją
- ■

DAILY BUSINESS DIRECTORY
Tragingas jtykis atsitiko Aus- 

tin dangoraižyj, kur dirba 
nemažai lietuvių.

Du Plėšikai Apiplėšė 
Lietuvį; Atėmė ©0

Didmiesčio dangoraižyje, Au- 
stin Btiildirig, ties 111 W. Jack- 
son bulvaru, dirba keliolika lie
tuvių. Vienas jų yra B. Ambro
zas. Jis ten tarnauja už elevei- 
tefio aperuOtoją; Tarp lietuvių 
jis buvo žinomas vienu laiku 
kaipo Vaidylų Vyrų choro pir
mininkas ir dainininkas.

Bet vakar jis negalvojo apie 
dainavimų. Savo visas bėdas 
užmiršo ir kiti lietuviai darbi
ninkai.

Jie tekalbėjo ir tegalvojo apie 
žiaurią mirtį, kurią sutiko vie
nas jų kolegą, darbininkas 
Coneerto Lallone.

Jis, taisė kahiirtą ant to dan
goraižio stogo. Bedirbant, ply* 
tos gerokai pasiliuosavo, lenta 
ant kurios darbininkas stovėjo 
lūžo, ir jis nukrito į kaminą. 
Krito keturioliką aukštų.

Buvo pašaukti gaisrininkai 
nelaimingąjj gelbėti. Jie išmu
šė skylę kamine. Ant dugno 
gulėjo Lallone, negyvas. Jo ku
ras buvo sulamdytas, sumuštas 
į kruviną mėsos krūvą.

Kaminą taipgi taisė jaunuo
lis Thomas Balando, 21 mėtų, 
1006 W. Polk Street. Kai len
ta lūžo, jis suspėjo įsikibti j 
stogą ir tokiu budu išsigelbėjo.

a. ,
X

Nukertieji Jonari Kokrilertis; |si* 
gavo j namą per užpakalines 
duris.

šiandie Armistice 
diena

Du» plėšikai, abu apie 30 me* 
tų amžiaus, apipiešė lietuvį Jb4 
ną Kokalenį.

Jie atėmė nuo jo $360 gry
nais pinigais.

Apiplėšimas įvyko adresu 
3400 South Pbrt Avenue, vakar 
anksti rytą.

Kokiu tai budu piktadariai 
įsigavo vidun per užpakalinės 
duris. Pasiėmė piriigriš, ir grū
modami apiplėštą jam, jie iš* 
spruko laukan. KdRAlėhiš pasa
koja, kad susėdę į tamsiai ža* 
lios spalvos Ford šedan auto* 
mobilį, jie nuvAžiąvo šūVo ke
liais.

Viehas iš piktadarių buvęš 
sunkaus svorio, riesta nosim, ir 
šviesiais plaukais. Jis dėvėjo 
pilką siutą ir paltą.

Antras buvo apie 140 svarį 
svorio* ir dėvėjo aštuoniakam
pius akinius. Jis taipgi buvo 
šviesių plaukų.

Jonas Kokalenis gyvenąs ad
resu 1601 W. North avenūe.

Uždarė alinę ir paleido sau kul
ką j kaktą

Karikakeė mieste, , Illinois, 
vakar ąritsti rytą aludminkaš 
Fred Flessner uždarė savo įs
taigą ir atsisėdo prie stalo ra* 
š£ti. Parašė keturis laiškučius.

Užbaigęs, pasiėmė revolverį, 
pristatė vamzdj prie kaktos ir 
paleido širvį. Krito negyVas Vie* 
toje;

Vieną paliktų raštelių jis uŽ- 
adres&vu savo* žmonai ir vai^ 
krims:

"Tavernas ne vieta vaikams”.
Vaikų jis turėjo keturis.

Stinkiai susižeidė 30 ritėtų 
Margarita Weris

BRIGHTON PARK.
•poįrieruoddma būta kambarį, 
riuu kopėčių nupuolė ir nusi
laužė koją, < Margarita Wėris, 
30 metų,- 5536 South Talman 
ąveritie. ‘

, Nelaimė įvyko adresu, 3637 
South Hamiiton averiue, kur 
moteriškė su šeimyną fėhgėsi 
persikelta

Kopėčios, anf kurių ji buvo 
atsistojusi popieruoti, lūžo it 
ftidtėfiškę sviedė žemyn. De
šinioji koja buvo nulaužta ke
liose vietose.

Vyras, Wiliiarii Weris žmo- 
rią paguldė šVėntb Kryžiaus 
gririmėjė.

Naujas Kliubas

buVO taip. Kiėk IrilKd ai* 
prėžideritaS gAVo laišką, 
sena ciceriečių pora, bu- 
pp. James FrrinėiS A116- 
švęs 50 metų vedybinio

Be-

H.

H įvykusio Liętaboš Ateivių 
Jaunimo N eprigulmingo 

Kliubo darbuotes.

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE <
ŠU įkyriu* yra vedamai tikslu pagelbsti musų skaitytojams susirasti^ kur ydU 
įvairių paprastų ir nspaprastų daiktų^ intaisų ir. reikmenų. Jeigu U telpančių 
uegaliia susirasti ko ieikott palaukite Naujienas, Canal 850(į. iį klausltUd SŪi 
01 jus gausite intormadjų, jeigu tik jiį f

•
Minskas, 238 S. Central Avė.; 
pirm. pag. Jonas Jasinskas, 4300 
W. Ėnd Avė.; nut. rašt. M. Me- 
dalinskas, 233 S. Central Avė.; 
fin. rašt. Chas. Katala. 4676 W. 
Etid Avė.; kasierius M. Kaziūnas, 
3508 Gunderson Avė., Beflnvyrt, 
1114 kasos glėbiai: V. Mimikas, M. 
Davidonis ir D. Brazas; ligonių 
lank. J. Garadauskas, 8812 W. 
Monroe St.; maršalka B. Stankus; 
koresnondehtaš N. William£f; Dr. 
kvotėjas Dr. AI. Margeris.
Susirinkimai laikomi kas antrą ne- 

dšldienj LaWlėr Hali. 8929 West 
Madison St:,

S. Union Avė.; Petras Balsius —- 
kasierius, 5653 S. ThtoOp St.; Le
onas Lendauskas — maršalka. 
3180 S. Halsted St.

LIGONINES—

LIETUVIŠKA TEATRALIŠKA 
DRAUGYSTfi RŪTOS No. 1 vai
dyba 1936 mietams: Charles Sten- 
cel, Dirm-t Joe. Razminas, pirm. 
pag.{ Wfilter zlabės, f m. rašt.; 
Anna Aleliunas, kontf. rašt.; Ted. 
Seletskis, kasos glob.; Josebhine 
Yuškenas, . kas. glob.; Justinas 
YūškehaS, kasieritis; Anha Ateliu- 
nas, Joe Razmunas, lig. lankyt.; 
Stanley Žukauskas, marš.; Frank 
OpulskaS, nut; rašt, 4046 So. 
Artesian Avė., Chicago. UL

LIETUVOS VĖLIAVA AMERIKOJE 
N. 1-as Valdyba 1936 metams: 
Kaz. Davis, pirm., 5648 South 
Bishop St.; Fr. Venckus, pag., 
2713 W. 43 St.; Melix Mikolajuns, 
nut. rašt., 1617 S. 49 Avė., Cicero; 
Severą Skridulis, iždo rašt., 1538 
S. 49 Avė., Cicero.; Daminik Mo- 
tuz, kontr. rašt.,. 6931 S. Artesian 
Avė., Ida Kačinski,. kontr. pag., 
7204 S. Rockwell St.; Ant. Česna, 
kasierius, 4501 S. Paulina St.; 
Petr. TiškeviČ, maršalka. 6939 So. 
Washtenaw Avė.; Antanas česna, 
ir Ida Rocinski, spiek, ligonių.

LIETUVOS VĖLIAVA AMERIKOJ 
No. 1 VALDYBA: pirm. Kazimie
ras Davis; pagelb. Ffanciškus 

' Venckus, nutarimu rašt. Felix Mi- 
kalojunas. iždo rašt. Severą Skri
dulys. kont Dominikas Motuz, pa- 
§elb. Ida Kačinski, kasierius Ant 

esna, maršalka Peter Tiškevičia, 
ligonių lankytojai: Ant. česna 
Ida KoČinski. .

Priešmetini susirinkimą laikysime 
biržėlio-June 14 d., 45U1 So. Pauli-

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentiški gydytojai, o ne etų- 

dentai, teikia patarnavimę.
Išima tansilus. Ekzaminuojs akis, 

priskiria stiklus. Medikai* ekzami- 
nacija ir gydymas. Ligoninšs gydy
mas arba namuose. Raudongyslės 
gydymas (švirkštimu, kyla ir vari- 
C0SD0U6LA8 PARK HOSPItAL 

1900 South Kedzie Avenne 
TeL Lawndaie 5727.

♦ KRAUSTYTOJAI — 
MOVERS

JULIUS WELICHKA
Pigiausias lietuvis perkraustyto- 

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

2507 West 69th St.

šiandie yra Armistice diena, 
Pasaulinio karo mtfŠių paliau
bos diena.

šiandie sukanka 18 metų 
nuo to laiko, kai tapo paskelb
ta mūšių paliauba užbaigusi 
Pasaulinį karą. s
į Chicagoj sukaktuvės bus 
atžymėtos paradais, bankie- 
tais, šokiais ir kitokiais paren
gimais — tokiais, kuriuos val
džios organai surengs oficia
liai, ir tokiais, kuriuos priva
čiai žmonės turės.

Geri Ceverykai Liei- 
tuvių Krautuvėj

Nužiūri dideli Kalė 
dų bizni

Chicagoj yra trobėsis vadi
namas Merchandise Matt. čia 
dažnai būna parodos naujų ta- 
vorų reikalingų krautuvėms. 
Pirmadienį tame Merchandise 
M arte prasidėjo rakandų na
mams paroda.

Pirmą dieną parodoj užsirėk 
gistravo 1,077 pirkėjai repre
zentuoją įvairias departamen-* 
tinęs ir pavienes krautuves; 
Tai rekordinė pirkėjų tokioj 
patodbj skaitlinė. IŠ jos daro* 
ma išvadas, kad šiemet, bent 
eentralinėse valstijose, krautu
vės numato nepaprastai 
Kalėdų biznį.

gaivų

Kelia algas
General Motors prezidentas 

Alfred P. Sloan Jr. pirmadie
nį pranešė, kad još Vadovau
jamos korporacijos darbininkų 
algos bus pakeltos po' 5 eeh- 
tus valandai. Kad, be to, btiš 
dar išmokėta darbininkams bo- 
nų suma $10,000,000 Kalė
doms. Ir dar Sloah pareiškę 
kad iki metų galo taps Gene
ral v Motors Šerininkams divi
dendų išmokėta* su‘ma $65,000,- 
000.

Algų priedas palies apiė
,, ....

Nėra abejonės^ jog ei Nau<- 
jienų skaitytojai pastebėjo, 
kad tris syk į savaitę telpa 
skelbimas Universal Shoė 
Store, 3337 So. Halsted Street. 
Savininkai šioš. ihodęrniškoš 
krautuvės yra lietuviai, A. Za
leckis ir J. Martin.

Atėjo rtidiid, artinami žiema. 
Kiekvienas turėtų pasirūpinti 
įsigyti naujus čeverykus ir už
laikyti kojas šiltai, nes kuo- 
mėt sušąla kojos, tuomet greit 
prikimba slogos ir kitokios H- 
ghš.

Nauji čnverykai višada yra 
šiltesnį negu seni. Taigi, pri
siartinant žiemai ir žiemos 
šventėms, verta kiekvienam at1* 
šliaukyti į Universal Šhoe 
•Store, pas liėtuviite, ir nusi* 
pirkti sati tinkamus* čėvėry* 
kus.

Dabar pirkdami čeverykus 
sutaupysite pihigų, neš pfiė£ 
pat Šventes kairios pakils.

šioj moderniškoj lietuvių 
krautuvėj rasite tukstančiuš 
čeverykų porų pasirinkimui. 
Matetiolas kuogetiauSiaS/ o 
kairio® pigesnės hegti kitur. 
Tai kam tuomet eiti kitur, kuo* 
met lietuvių krautuvėj gahsi4 
te tokius čeverykus, kokie 
jums patinka.

-Patartina remti tuos biznie* 
riuš, kiirie garsinasi Nritijieno* 

■se.
— Prekybos žvalgas.

P-nia RooseveltienŠ 
Ciceroj

■ ■ > -

Prezidento žmonay Frankliri 
D. Rooseveltienė, pirmadienį 
lankėsi Chicagoj šu’’ prakalbo* 
miš. T>riėf progos ji aplankė ii 
Cicero. A

O 
gąi 
kad 
tent 
way
gyvenimo jubiliejų. Laiške bu
vo išreikštas noras grittti žinu
tę ta proga iš piezidento.

Prezidento, gal tiksliau bus 
pasakyti prezidento žmonos, 
atsakymas į šį prašymą pasi
rodė toks, kad p-nia Roosevel
tienė, palydima dviejų sargų, 
įmaršavo tiesiai į auksines 
Alloway’ų vestuves, kurios ap
vaikščiota Oak Park Arms 
viešbuty, ir pasveikino asme
niškai jubiliantus.

Alloway’ai gyvena Ciceroj 
adresu 1585 So. 60th coutt.

Budriko radio ptdgramas iš 
stoties WGFL praeitą sekma
dienio vakarą džiugino daugy
bę musų tautiečių riblių rridio 
klausytojų, kurie reiškia nuo
širdžią padėką šių programų 
leidėjui Juozui Budnikui už jo 
pastangas.

Programo repertuare daly
vavo simfoninė Budriko radio 
orkestrą^ žymus baritonas Sta
sys Rimkus ir radio drama Ma
kalai. Teko taippat išgirsti 
svarbus pranešimas, kad Bu
drikei rūdio programą! iš tos 
pačioj stdtiėš WCFL sękma- 
diėriiais bite nuo 7 iki 8 vai; 
vak., ir taip bus pūstOYiai pėr 
visą sezoną.

Budniko pastangomis dar 
yra leidžiami lietuviški radio 
progtarhai ketvirtadieniais nrio 
8 iki 9 vai. vak.,- iš stotie^ 
WHFG/ o pirmadieniais ir 
penktadieniais iš stoties WAAĖ 
5 vai. vak. . — H.

Praėjusį pirmadienį, lapkri
čio 9 d.> įvyko Lietuvos Atei
vių Jaunimo naujai suorga
nizuoto neprigulmingo kliubo 
pirmas susirinkimas “Šandd- 
ros” svetalriėje, 814 W. 333rd 
St., Bridgeportė. ■

Susirinko gražus būrelis 
j attiliftio, kttpiiiį gražių miit 
čių—sumanymu. , J; Kaunas 
perskaitė o^gaiiizbojariib jau
nimo kliubo ir tolimę- 
snio vėikiįįįp į^ąžius it arti
mus išeivio; ; ;<^ląi sumany
mus* , ' • .

Susirinkimaš.?. vienbalsiąį 
pritarė. įofe

Po, susirinkimo įvyko malo
nus draugiš^& pasikalbėji* 
irias ir tarp ®rau^-draugių 
sUsijtažirihbmJį pa- 
š.,k° gražių iglkclių ir apie 
10 vai;yakmfflo)rądei0 skirsi 
tytis—' i’rakilnių 
sumanymų folmiešriei darbuos

Antrą susit:
šaukti ateinantį Sėkttiadienį 
lapkričio 15 dieną, 3 vąL p<|> 
fiiėtų toj pačioj Sandaros 
avėtaiftėje.* ‘

. širdingai ašriini, draugai 
draugės, alsi vėsti kuodati- 

giausiai Lietuvos jauniriib, it 
tie, kurie nėgklėjri' atba neži
nojo apie pitirią, irialončkite 
atsilankyti į antrų susirinki
mą, nes bus renkariia pirmu
tinė Lietuvris išeivių jauriimd 
Nėpriguliriihgo. Kliiibo valdy
ba.

nutarta

< TIRED
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šįvakar Steponavi
čių Radio Valanda

šiandiėn, Sl:30 viii/ faltarė^ 
iš stotiėš WSBC bus ttand- 
Htiojama Steponavičių Lietu
viu valanda. Programas susi
dės iš dailių, Kiiftaš pildys jAS- 
iii dainininkai, p. Steporiatičie- 
hės mokiniai; muzikos, prarie- 
Šimų ir žinių. Tęsis' pusę va- 
JandOs, "ntio ‘^3U iki 10-tps Yd- 
kafo. Stotis WSĖd randasi tiės 
1210 kilocydes numeriu.

St valanda yra
iransliriojatna ir kas atttaadie- 
hf dirt JaiM ir 
iš foB priči< stotie.

; 3 K.
......... .11. • . ;Lį.l? 'r 7 ’ ' ę

LIETUVIU RYTINĖS ŽVAIGŽDES
PAš. IR PAS. Rlitibo Valdyba nuvx

metams: Ą. Walskis, pirm., na st., Chicago. A. česnos svet
3341 Evergreen Avė., Tel. BelmontĮ
7678; A. Lungevičius. pirm, pag., 
1814 Wabansia Avė.,. Tel. Hum- 
boldt 3245; M. Chepul, nut. rašt., 
3327 LeMoyne St., Tel. Spaulding 
7903 r B. Rogers, fin. rašt.. 2345 
N. Kedzie Blvd;, Tel. Spaulding 
3180; S. Jokubauskas; fin. pag.. 
1516 N. Kedzie Blvd.; A. Bulvitis, 
kas. glob., 1825 Wabansia Avė.; 
J. Railai kasierius. 4839 Winnemac 
Avė., . Tel. Avenue 1736; J. Mila- 
šėvičiii, marš., 2750 N; Neva Avė., 
Tel. Mariittač / 7641; A. Šebeckis, 
manadžerius kliubo, 1927 Califor- 
hisi Ave‘, 
Suširinkitnai jvyksta kas menesi 

pirma ketvirtadieni. 2007 North Avė. 
artt antru lubu 8 vai. vakare.

• AUTOMOBILIAI IR 
AUTO MEKANIKAI .
šiame skyriuje skelbiama tik tie 

automobiliu pardavėjai ir auto mO- 
kanikai, kurie kiekvienam užtikriną 
teisinga patarnavimų ir geriausia 
pataiso automobilius.

PHOTO STUDIOS
Banis Studio 

VISOKS FOTOGRAFISKAS 
DARBAS ATLIEKAMA 

3200 So. Halsted St* 
Calumet 42S8 — Rea. Yard, 6034

RESTAURANTAI

LIETUVIU POLITIKOS KLIUBO 
valdyba 1936 m.: Joseph Savage 
(Jųsevičius) pirm., 4456 So.

'•Talman Avė.: L. Klimavičia — 
Vicė-pirm., 2534 W. 46 St.; F. 
Jakavičia Sr„ — nut. rašt., 2638 
W. 40 St.; W. Sharka — fin. rašt., 
4685 S. Washtenąw Avė.; Helen 
Grhmontas — kasierius, 4535 So. 
Rockwell St.; J. Rasteinis — kasos 
globėjas, 4653 S. Ročkwell St.; 
Kąthfih'> Giedra kasės globėja,

FraimiscoaSA^.
Kllubd šųširinkiinai atsibtfna kiek

vieno -mėnesio kas antrą ketvirtadię- 
M, K. Gfamonto svet*. 4535 South 
Rockwell St.

DRAUGYSTĖS TAUTIŠKA GAR
SUS VARDAS, LIETUVIU IR 
LIETUVAIČIŲ, valdyba 1936 me
tams: Antanas Ivanaitis —• pirm.. 
5542 S. Talman Avė.; P. Ukocki— 
pirtot. pag., 4649 S. Washtenaw 
Avė.; I. Yuškenas — nut. rašt., 
2547 W. 45 St.; B. Judeiko — fin. 

!. rašt., 1803 W. 45 St; K. Cibulskis
kas. glob., 4609 S. Paulina St.; 
F. Stankus — ižd., 1812 W 46 St.; 
F. Dik.tua r- teisėjas, 4544 So. 
Marshfield Avė.; S. Vaitėkaitis — 
maršalka, 3508 W. 61 St.; Bruno 
Judeiko — koresp. .
Valdyba braneša, kad įstatai yta 

jad -pataisyti.
Susirinkimai atsibuna kas mėnesio 

piinfią sekmadieni,r 2 vai .po piet, 
A. Czėsnos Svetainėj, 4501 South 
Paulina, St.

Milda Auto Sales
Vienintelis lietuvis pardavėjas Buick 

/ir Pontiac automobilių.
DOMININKAS KURAITIS 

806 West 31-st Street 
Victorv 1696

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Vietory 0670.

—Juozas J. Kaunas.

šIANBJĖiN RiSTYNĖS

šidridieh Afcatdią Grirdenš 
patalpbsė , N. Drbųčhvayy 
df įVyks rišfyri^š)
kurta šiėkidšf • stitašti tirtkamų 
Pporieritą p^šąulio Čeiriptaiii.

Rištyhes ?ėn^ia Kohlėr, ku* 
ris kiėkViėrių kartų sutraukta 
geriausius ristikdš. • štai kddėl 
kidkvi^iią sušitėrika
kėli trikslaričtai * Žmbttių, taip 
sakant, galijotų Ta^ižfutėfi; ir 
publikai niekuomet netėhka riu-1 
sivrfti..

Chteagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1936 metams
lt z

LiETUVA 1936 iri

JibU

AUTOMOBILIAI
Mes turime didelį pasirinkimą 

naujai atgautų karų, bile kuris mo
delis, su 60 dienų, garantija. Pirm 
negu pirkšite karą kitur, atšilan- 
kykit pas mus, nesigailėsit. Mažas 
įmokejimas, likusi lengvomis išly
gomis. Pašaukit mus, mes pade
monstruosime jums musų puikius 
karus. A z ,, ’

' . ■ ŠTASELM DeANA < !
Tel. Longbeach 8174

Salutaras Drug & 
Chemical Co.

Salutaro Riteris yra Vienas iš ge
riausiųBiterių ką šiandien randasi 
ant marketo. Jis žinomas kaipo ge
ra gyduolė dėl vidurių ar kitų nė- 
smagunąų. Plačiai yra parduodamas 
aptiekose ir vartojamas Tavernose 
geras gerti su degtine ir be degtinės.

-

ANGLYS—COAL
Canal 1133.

639 West 18th St. 
CHICAGO, ILL.

Pocahontas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau $7.40 tonas 

Smulkesni $7.15 tonas.

PlfctflTE ANGLIS DABAR 
CHERNAUSKAS COAL CO.

1900 S, Unon Avė, Tel,' Canal 2183

5332 So. Long Avė. 
ttt. MPUCLtCc MOZ Jos. Jacikas TaVern 

Pranešti Visiems draugams ir pažįs
tamiems, kad esu Tavern biznyje. 
Musų užeigoje visados randasi geros 
rūšies degtine, vynas, Ambrozia alus, 
cigarai if cigaretei; Žuvis penkta
dieniais veltui if mužiką šeštadie- 
nais. Užprašome visus draugus ir 
pažįstamus atsilankyti j musų nau
ją užeigą. .

JOS. & PAULfNA JACIKAI, 
Savininkai

6556 S. State Si. te!. Englewood 279'2

LIETUVIU žAGARlEčlŲ KLIUDO 
1936 metų , Valdyba: P.. Arlauskas 
— pirmininku, 656 Belden Avė.; 
A. JanAvičia — pirm. pagelb. 
8852. So* CalifoTnia Avė.; Sophie 
Ambrdzaite —- nut. rašt., 11731 S 
Indiana Avė;; M. Miravitz — fin. 
rašt. 2539 W, 46 PI.; A. Rama- 
šauskiehe — fin. rašt. nagelb. 
1218 S.. Irideperidencė BL;: Frances 
Ambrozas 
Avė.; AUUU, iUUVVUA, 41UUJ7 »» 
46 PI. ir P. Arlauskas, 666 Belden 
Ąve. — kasos globėjais; R. šniu- 
fcaa, korėsp., A. Dtigotas — mar
šalka. 5649 S. Nashville Avė. 
Kliiibo . susirinkimai įvyksta kas

Ambrdzaite —■ riut. rašt.. 11731 S 
Indiana Avė.; M. Miravitz — fin. 
rašt. 2539 W. 46 PI.; A. Rama- 
šauskiene — fin. rašt. pagelb.

kasin., 11781 Indiana 
Adolf. Mirovitz, 2539 W

- kasos globėjais; R. šniu-
Šalka, 5649 S? Nashville Avė.”” ’ 
Kliiibo . susirinkimai įvyksta kas 

mėnesio ketvirta sekmadieni 1 v. pp., 
Hollywood Inn svetainėje, 2417 W. 
43rd St*

• RANKDARBIAI— 
FANCY GOODS SHOP

Auburn Fancy 
Goods Shop 

Mes darome hemstitehing.
3108 SO; HALSTED STREET

• BEAUTY SHOPS 
—Grožio Salonai

Golden Gate Buffet
Penktadieniais žuvis veltui. Mriidlią 
ir mandagus patarnavimas.

BAMpfcTvBAuWl‘r 

Savininkai.
Tel. Ląfayette 4296 
4076 Archer Avė.

. ■ ■ » ' ...............................

Estelle’s Beauty Shop

Lietuvių namu savininku 
BRIDGEPORTE DR-JOS Valdyba 
J966 m.:Vincas Stankus — pirmi- 
mininkąs, 6606 S. Mozart St.; 
Antanas Šimkus — pagelbihinkas 
3120 LituariicU Avę.; Stanislovas 
Kunevičia — nut. raštininkas. 
3’22'0 Š. Union Avė.; Dominikas 
Gulbinas — finansų raštininkas. 
3144 Sr Walėee St.: Jonas Matė- 
junas — kontr. raštininkas, 3400
T; ... t „

903 W. 35th Sf. 
Permanent $2.50 
iki ------ ....... $5.00
Permanent bė ma
šinos — $5.00 
Shampob ir Sudė
jimas ........... 85c
penki., o šeŠt. 50c 
Plaukų DAŽY
MAS ........ $2.50
Visas -darbas ga

rantuotas.
Dėl sutarties pa
šaukite1 telefonu: 
BOŪlevard 7459

21-st PLACE TAV1ERN
& RESTAURANT

Steikai pcrrčiapai if kiti Šilti val
giai. Blue Ribbon Pabst alus, viso
kios gerus rųši«s degtinės ir Savi
ninko vardu A. Štokas Tony’s Pri- 
vūte Stock degtinė Ir cigarai. Sa
vininkai-*- *

Antanas ir agnes stukal
701 W. 21st Place

Tėl. CAftAL 7522.

North Roseland 
Liąuor StoreMISS. ESTELLĖ StOTKUS

KVIETKININKAS 
Gėlės Vestuvėms, Baiikietams

Tel. BOŪlevard 7314

Old GoIcTs cigaretai yra 
lO^U-siišveliiihii, dvigubai 
šviežus, dvigubai garantuo- 
ii. Padaryti iš puikiausio ta
bako derliaus, jie pataiko į 
kiekvięnO skonį.

Pranešu visiems draugams ir tau
tiečiams, kad esu naujame, bizny— 
Liqūof Store, kur yra didėlis pa
sirinkimas įvairiausios rųšies degti
nės, Vyno ir ataus. Reikalui pri
ėjus neužmirškite musų degtinės 
sandėlio, gausite gerą degtiną už 
prieinamas kaimas.

10314 So. Michigąn Avė. 
Tel. Commodore 1946

, - .... :'t- - Į.   . . .. ^.-į;

POPSIE’S TAVERN
, UETtIVISHA UŽEIGA

Prieš didžiuosius Stock Yardų var
tus. Skanus gėrimai ir užkandžiai 

visados.'
UžkvieČia atsilankyti:

A. K. MASIULIS, j ą^„inVal 
JOHN NOMENAS < Savininkai

EDiįSTREET 
013T.

w. ao ©X4 b i oisvra-, pirm, pag., 
4548 3i Francisco Avė.; J. Bdla- 
kas, nut. tašt., 1432 g, 50 CU 
Cicero^ flkr K. Thilips, tuite rašt, 
2254 W. 19 Si; K; Jentlšauskas, 
kasierius, 3461 Morgan St.; 
Eris Rekšnis. 4456 S. Fairfiėld, 
kasos gl0b$aS, L. JeseVičia, kasoš 
globėją?, 4624 S; PattliflA St.; Ig
nas Jdrevičia, taąr&rifai. 8328 So’. 
Morgan St.) K. Philips, lyderis, 
2254 W. 19 Chicago: J, .Ka- 
tauskis, lyderio J pagėlbininkas, 
1525 Sd. 51 Av4.i Cicere, UL »

GA

Akiniai ant Kredito
6t.d0lMOK£TI

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

Tel. Yards 3565. '' , ..... 
Visą darbą garantuoja

Ištisus dublikuoja^reintUS pataiko

. ............... į.

Laidotuvių Direktoriai!

i JUOZAPAS
UDEIKI

KtTĖVAS
REPublic 8340

A

3132f

■' ■

........... iii i ilK >*■■■■ .

Lietuviškos Teat. Dr-tės Rutoš ko; t susirinkimas įvyks lap* 
krivio 11 d. tfiSO vai. vrikare, Lietuvių Auditorijoj, 
S. Halsted St., Chičago, IU.,
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TARP MUSU SKAITYTOJU
Jaunuoliai mokinasi kolegijose

Pp. Vaitekūnų, 3231 S. Union 
Avė., vyresnysis sūnūs, Felix 
Vaitekūnas, apie 20 metų am
žiaus, įstojo į Jungtinių Valsti
jų armijos aviacijos mokyklą, 
Selfridge Field, Michigan.

Felix esąs užbaigęs aukštes
niąją mokyklą, veiklus sporte, 
taip kad visą mokslo laiką išbu
vęs sporto grupių kapitonu; 
laimėjęs kelias bėgimo lenkty
nes.

Lengvai išlaikęs įstojamuo
sius aviacijos egzaminus ir ty
rimus.

Gero 
kiečiai 
kito F.

pasisekimo, kad ameri- 
lietuviai susilauktų ir 
V. lakūno.

P. Mineikienės, 3303 S. Lowe 
Avė., jaunasis sūnūs, sėkmin
gai pradėjo mokytis inžinerijos 
Armour Institute.

Mineikiukas su pagyrimais 
užbaigė aukštesniąją mokyklą 
ir esąs gabus matematikoj, to
dėl ir griebėsi inžinerijos.

Apsivedė W. Monstys su 
Malakauskiute

O.

Apie 70% Visų Ame- 
rikos Automobilių 
Priklauso Ateiviams
Automobilių pramanė rengiasi 

juos pagerbti Chicagos Auto
mobilių Parodoje.

Automobilių pramonė pasku
tiniais keliais metais ėmė daug 
atydos kreipti j svetimų tautų 
žmones, gyvenančius Ameriko
je — ateivius.

Išstudijavusi automobilių rin
ką pereitiems ir šiems metams, 
ta pramonė patyrė įdomų fak
tą. Pasirodo, kad apie 70% au
tomobilių savininkų Amerikoje 
yra kaip tik tie svetfrriŠaliai 
žmonės, atvykę ' Amerikon lai
mės ieškoti. Reiškia, iš kiek
vieno dešimties automobilių, 
septyni priklauso lietuviui, len
kui, vokiečiui, etc., o tik trys 
— taip vadinamiems “ameri
kiečiams”. Tai yra žmonėms, 
kurių tėvai ir. tėvų tėvai gyve
no Amerikoje gilioj senovėj.

Paroda atsidaro lapkr. 14 d.
Pagerbdama tas svetimas 

tautas, automobilių pramonė 
ruošia speciales iškilmes šių 
metų automobilių parodoje. Ta 
paroda atsidarys Chicagoje lap
kričio 14 d., ir tęsis iki lapkri
čio 21-mos dienos. Ji įvyks 
skerdyklų International Amphi- 
teatre, prie 43-čios ir 
gatvių.

Toms ceremonijoms 
na tauta išrinko savo 
lę. Lietuvių gražuolė yra Sofi
ja Ambrozaitė, 11731 Indiana 
avenue. Ji buvo išrinkta “Nau
jienų” baliuje, kuris įvyko spa
li ų 11 d., Sokolų salėje.

Gros tautų himnus

Kiekviena gražuolė bus pąsi- 
radžiusi savo tautos tautiškais 
rūbais. Amfiteatro viduryje bus 
paruošta tam tikra puošni sce
na. Nauji, 1937 metą automo
biliai ant tos scenos užveš po 
gražuolę. Joms pasirodžius, bus 
sugroti himnai tų tautų, kurias 
merginos atstovauja. Po to 
seks paradas, kuriam .pasibai
gus, automobiliai vėl užvažiuos 
ant scenos ir gražuoles nuveš.

Ceremonijoms gros garsus 
Cavallo dūdų orkestras, kuris 
vasaros meth grojo Grant Par
ko koncertuose.

Gražuolių ceremonijos bus 
pakartotos keturis kartus lai
ke parodos. Du popiečius ir du 
vakarus. Datos ir smulkmenos 
bus paskelbtos vėliau.

Halsted

kiekvie- 
gražuo-

Garsinkitės “N-nose” tės - 
kos.

mergai- 
ir svei-

šio mėnesio pirmą, dieną įvy
ko jungtuvės W. Monsčio su O. 
Malakauskiute. Po jungtuvių 
buvo iškelta jaunavedžiams ves
tuvių parė pas jaunosios tėvą 
Mr. Malakauską, 2918 S. Union 
Avė. Mr. Malakauskas yra vai
šingas žmogus, todėl ir parė 
prasitęsė atkartotinai per kelias 
dienas.

Jaunieji Monsčiai regis apsi
gyvens pas tėvą, nes jis vienas 
su dukteria gyvena Amerikoje, 
o kita jo šeimyna randasi Lie
tuvoje.

& &
Apsirgo

Mrs. A. Martinkienė, 3315 
Lituanica Avė., yra išvežta į 
Henrotin Hospital, 939 N. La 
Šalie St. Apsirgusi iš susiner
vinimo, bet šiomis dienomis jos 
sveikata pradedanti atsitaisyti.

Praeitą šeštadienį, tapo pada
ryta operacija p. Bakutienei, 
3447 So. Morgan. St. Ji randasi 
ligoninėj prie Racine Avė. ir 
Harrison St. Nepavyko sužinoti 
ligoninės pavadinimo.

Niekutis.

Klausimas: Ar Buvo 
Su Kirviu Ar Su Ga

balu Anglies?
Kai Aštuonioliktoj Apielinkėj 

kyla konfliktas, tai kyla ne 
juokais.

18 APIELINKĖ. — Policija 
kalėjiman uždarė . 48 metų lie
tuvę, Pųulinų Benitis, 617 West 
18th Street.

Ją ten laikys ko.’ patirs dau
giau smulkmenų apie įvykį, ku
riame moteriške dalyvavo. Ji 
buk esanti kaltininkė.

Skundą prieš suimtąją pada
vė kita lietuvė, Cąrolina Car- 
pck, 1703 S. Union avenue.

pasakoja skundėja, P.
(ar Benick) ją užpuolė 
su kirviu, buk tai su 

gabalu anglies. Užpuo- 
drožusi smarkiai per

Benitis 
buk tai 
dideliu 
hkė jai
galvą ir ją perkėlė.

Incidentas įvykęs prie 25-tos 
ir Halsted gatvių. Garrick bu
vo gana sunkiai sužeista ir ją 
paguldė į Cook apskričio ligo
ninę. Ji randasi 30 ligoninės 
warde.

Įvykio liudininkai buvę Rose 
Smith, 104 South Michigan 
avenue, ir Stanley Garrick, 902 
West 19th street, sužeistosios 
brolis.

Suimtoji randasi Maxwell 
stotyje.

Juozas Bakunas 
Cook Apskričio 

Ligoninėj
APIELINKĖ.—Cook18 

skričio ligoninėje vakar buvo 
paguldytas 41 metų lietuvis, 
Joseph Baktfnas. Jis buvo ra
stas prie 18-tos ir Racine gat
vių, pagautas epileptinio ant
puolio.

Ligonio adresas ir giminės 
— nežinomi. Namų buk netu
rįs.

Kanados “Penktinu- 
kų” Gydytojas Dafoe 

Chicagoje
Vakar Chicagoje lankėsi gy

dytojas, kuris į trumpą laiką 
pagarsėjo po visą pasaulį. Tai 
buvo Dr. Allan F. Dafoe. Jis 
yra gydytojas, kirtis buvo prie 
Elzire Dionnienės, kai toji pa
gimdė garsiuosius “Penktinu*
kus°. -

Dr. Dafoe po to pametė 
praktiką ir pašventė visą lai
ką tų kūdikių, auginimui. Vi
si penki kūdikiai jrrą 
tęs — ir visos gyvos

Išsiėmė Automobilio Ranka išdarė stikli- Štai J u m s R e tas 
Leidimą Fiktyvi u

Vardu ir Adresu

Vai

Getčaą, gyvenąs

Dabar jo ieško už automobilio' 
nelaimę, kurioj žmogus buvo 
sunkiai sužeistas.
WILL0W SPRINGS. -

stijos ir Chicagos policija ieško 
vieno vietos gyventojo, kuris 
nelaimėje sunkiai sužeidė žmo
gų. ' ' | - ;

Nelaimė įvyko trumpą laiką 
atgal, Willow Springs apielin- 
kėje.

Pagal žinomas informacijas, 
nežinomasis nelaimės kaltinin
kas važiavo automobiliu, ku
riam “laisnius” išsiėmė paduo
damas fiktyvį adresą ir vardą. 
Pildydamas blanką pasisakė 
esąs Jonas Getčaą, gyvenąs 
buk Willow Springšuose.

Nelaimės laiku, jis važiavo 
Plymouth gamybos sedan auto
mobiliu.
Du lietuviai jaunuoliai sužeisti 

nelaimėje
Viena jauna lietuvaite ir jau

nuolis buvo sužeisti automobilio 
nelaimėje prie 21-mo>s ir Ash
land gatvių.

Nukentėjo Matilda Siluckis, 
20 metų, 1931 S. Jefferson st., 
ir Edwardas Butkus, 23 metų, 
1908 Canalport avenue.

Jie buvo sužeisti kai jų au
tomobilis ir kita mašina susidū
rė ties 21-mos ir Ashland avė. 
kampo. Nelaimėje nukentėjo ir 
kiti du žmones: J. Bohenek, 
5347 S. Homan avenue, 28 me-' 
tų, ir Andrew Zebrowski, 5322 
S. Turner avenue.

Tony Albanas sužeistas 
automobilio

Prie Roosevelt ir Racine gat
vių kampo automobilis sužeidė 
50 metų Tppy Albanas, 2832 
Arthington avenue. Nelaimės 
Jkaltininkas, Irving Steen, 844 
S. Humphrey avenue, Oak 
Park, sužeistąjį nugabeno War 
shington ligoninėn. Jis važiavo 
Sears & Boebuck firmos troku.

‘Prieš veją nepapūsi’
“Prieš vėją nepapūsi” — yra 

trijų Veiksmų komedija. Veika
lo turinys esmėj’ toks: ,

Daunoras, viensėdis ūkinin
kas, jokiu budu nesusitaiko su 
savo žmona Barbora dėliai klau
simo, ar leisti podukrai Julijai 
tekėti už Antano, bajorėlio Ar- 
vido sunaus. Daunorienė nori 
savo pirmojo vyro dukterį Ve
roniką išleisti už Antano, kuo
met tikrenybėj Antanas ir Ju
lija yra įsimylėję vienas į kitą.

Tarpe tėvų eina smarkus 
ginčai, tuo tarpu į pagelbą An-r 
tanui ir Julijai ateina grintel- 
ninkė Ragaišienė. Tik Arvidų 
tarnaitė Katrytė nedaug težino 
apie šį reikalą iki Ragaišienė 
iš Žagarės neatneša laišką An
tano tėvui.

šis vaidinimas įvyks ateinan
tį šeštadienį West Side Hali sve
tainėj adresu 2242 West 23 
place žagariečių Kliubo vakare. 
Pradžia 8 valandą. Po vaidini
mo šokiai prie geros muzikos.
žagariečių Kliubo parengimas

Pirmas žagariečių Kliubo va
karas šį sezoną jau visai arti. 
Jis įvyks šeštadieny, lapkričio 
14 dieną, buvusioj Meldažio 
svetainėje, West Sidėje. Dėdė 
Vaitekūnas režisuoja 3 veiksmų 
komedijai, o ir pats yra paė
męs svarbią rolę vaidinti vei
kale. P-lė Sofija ’ Ambrozaitė 
taipgi dalyvauja vaidinime.

Linksma muzika . patenkins 
visus šokėjus. Tarp kitų Šokių 
bus panelių valcas ir vyliojimo 
polka, šiems šokiams vadovaus 
žagarietės pdės Ambrozaitė, 
Užkuraitė, Niprikaitė ir kitos.

Visi kviečiami esate į žaga
riečių Kliubo parengimą* R. š.
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nes duris
Nak-

’ • ----------------------------------

BRIGHTON PARK.
ties laiku ir neapsižiurėjusi, 
stiklines duris išstūmė Kotry
na Misiūnas,; 42; metų amžiaus. 
Ji gyveną a^tesu; 4224 South 
Artesian avenue, kur nelaimė 
ir įvyko. ?

Ji skaudžiai persipiove .deši
niąją ranką;] Nelaime įvyko 
bute. . .<•

A.

..................................... lll'Įi l'ilMĮI II I ) '

Šiandien Minės Hay- 
marketo Pakorimų 
47-tas Sukaktuves

Kalbės Lucy Parsons, pakarto 
jo A. Parsons našlė

šįvakar chicagiečiai pagerbs 
atmintį kelių , vyrų, kurie buvo 
pakarti už garsias Haymarketo 
skerdynes. (Jos įvyko lapkričio 
11 d., 1887).

” y ■ ' ' '■

Iškilmės įvykš Labor salėje, 
ties adresu 2419 Lincoln avė.

Tėri kalbės Lucy ‘ Parsons, 
našlė Alberto Parsons, kuris 
buvo vienas iš pakartųjų.

Taipgi kalbės W. M. Alder- 
ton, Chicagėš universiteto teo
logijos mokyklos profesorius ir 
Irvin S. Ąbrams, narys Chica
go Fręe Society. .
. Salėje bus išstatyti liaušių 
korimų paveikslai.

ir

Paštas Šiandien
Veiks Tik Pusę
. Dienos

šiandien - išpuola Paliaubų 
Diena. Visdš'' Valdžios įstaigos 
arba visai nedirbs arba dirbs 
tik' pusę laikoj . .

Pašto išnešiotojai aptarnaus 
biznio ir’ finansinius distriktus 
iki pietų. Po ‘ to, visos stotys, 
išskiriant- miesto stotį, bus už
darytos. Per Visą dieną neveiks 
ir bankai. -I''■

9 metų berniuką su
kandžiojo šuo

KaiBRIGHTON /PARK.
myno šuo škaiidžiai sukandžįę* 
jo 9 metų berniuką, Praną Ra
kauską, 4016 South Artesian 
avenute. r :

Berniukui einant per savo 
kiemų, šuo puolė pfer spragą 
tvoroje ir sukandžiojo jam de
šinių rankų.

Berniuko tėvas tuojau jį 
davė daktaro, priežiūrai, 
sūnų apsaugoti nuo ligos 
vojaus. , >

ati- 
kad 
pa-

4

Pranešimai apie 
Palestiną 
—..— i.

šiahdie Coliseum trobesy 
įvyksta masinis žydų susirin
kimas. Suvienytų Valstijų se
natorius Copeland ir rabinas 
Stephen Wise padarys svar
biausius pranešimus apie pa
dėtį Palestinoj, ypač apie j ų 
žydų problemas santikiuose su 
arabais. Nužiūrima, kad did
žiulis trobėsis. bus kimšte pri
sikimšęs publikoj \

S P E CIA L U S I Š P A R D AVI M A S!
PILNAę PASIRINKIMAS VYRAMS IR VAIKAMS

Martin’s Vyru Krautuvėj
3225 S. Halsted St. Dvi 

DARBO IR IŠEIGINIU
KELNIŲ 

$1.49 iki $4.50

GEROS RŲSIES
MARŠKINIAI
95c iki $1.59 

KAKLARYŠIS DYKAI 
Jei prisiminsit S| skelbimą.

y

Žmogus! Kad Daž
niau Tokie Pašilai^ 

kytų!
Sužeisltas atsisakė šauktis 

taro, bet nuėjo- namo
dak-

T0WN OF LAKE. Prię 
45-tos ir Ashland gatvių lietu
vis automobiliu netikėtai užga
vo žmogų. Lietuvis išsigando. 
Turbut sunkiai sužeidė. Tuoj 
pribus policija! Reikės mokėti 
daktaro bilas. Bus blogai.

Bet sužeistasis pasirodė esąs 
retas žmogus. Lietuvis pasiūlė 
jam lipti į automobilį ir važiuo
ti pas daktarą. Bet sužeistasis 
atsisakė. Kam pas daktarą? Di 
delio čia daikto! Truputį baks 
telėjo ir tiek! Eisiu namo!

Atsilygindamas sužeistą j am, 
lietuvis jį įsisodino automobi 
lin ir nuvežė namo.

Sužeistasis buvo Mikas Baro
nas, 4643 South Winchestei 
avenue, 59 metų amžiaus.

Automobiliu važiavo ir daug 
baimės pergyveno Petras Mila
šius, 44 metų, nuo 3537 Eme- 
rald sjreet.

Pavogė lietuvio 
automobili

MARQUETTE PARK.—Juo
zas Kantauskafe, 6821 (South 
Rockwell Street, raportavo, kad 
nežinomi asmenys pavogė jo 
automobilį. Jis buvo pastaty
tas ties 425 East 78th street. 
Buvo sedan modelis, Hudson 
gamybos. '

Lietuviai ir Lietuvai-
M'.

S įąfmi leidinius 
veflyįoms

šie lietuviai ir lietuvaitės iŠ 
siėmė laisnius (leidimus) 
dyboms:

-■ ' -y ' . '■ 4 ' t ' ■

Michael Dummis 21 m.
Marie-Wallace 18 m;

Philip Olszewski 23 m. 
Mildred Mushinski 20 m.

Victor Petkunas 24 m.
Agnės Szumma 22 m.

li*

ir

ir

/ CONRAD AS
PHOTOGRAFAS

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

Tel. Enrlewood 5888—5840

A

PAMOKOS
Anglų Kalbos 
Lietuvių Kalbos 
Pilietybės 
Knygvedystės 
Stenografijos 
(Gregg Shorthand)

Prisiunčiame paštu pilną 
kursą anglų kalbos.

Amerikos Lietuvių Mokykla
3106 S. Halsted St., Chicago, III.

Krautuvės 6214- So. Halsted St.

VYRŲ IR VAIKINŲ GERO 
FELTO

$1.49 iki $3.35'
KAKLARYŠIS DYKAI 

Jei prisiminsit šj skelbimą

Pasiklausykite Įdo 
mios Radio Pro

gramos
Rytoj, lapkričio 12 dieną, nuo 

l iki 4:30 valandos po pietų 
kalbės A. J. Gillies šia tema: 
“GRIAUDENIMAS KRIKŠČIO
NIŲ”, iš WMBJ stoties, 1083 
kyloc. (Apsk.)

Pasaulinio Karo 
Paliaubų Balius

šiandien, lapkričio 11 dieną 
pasaulis mini Pasaulinio Karo 
paliaubų dieną. Teddy Masiu- 
lionis, ką tik sugrįžęs iš Hines 
ligoninės, 
rengia Armistice Day Party. 
Bus dykai užkanda ir graži mu
zika. Antrašas 919 W. 35th St.

Kam leidžia aplinkybes, 
pamirškite šios puikios progos.

(Apsk.)

Speedway, Illinois,

ne-

CLASSIFIEDADS

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
—O—

NAMŲ SAVININKU AT YDAI 
Musų biuras suteiks patarimus na
mų savininkams reikale nesusiprati
mų su rendauninkais. Maža narine 
mokestis. Atdara kasdien nuo 8 vai. 
ryto iki 8 vai. vak. šventadieniais 
nuo 10 ryto iki piet

LANDLORDS BUREAU OF , 
CHICAGO, Inkorporuotas 
1642 West Division St.

Tel. Armitage 2951
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 metu.
—O—

i i STOGDENGYST®
Mes dengiame ir pataisome visokios 
lūšies stogus, taipgi dirbame blėties 
darbusl Lengvos išlygos, jei pagei
daujama.

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted SL 

Victory 4965
—O—

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

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

Hemloek 0800
----O—

Mezgimo Dirbtuvės 
—Knitting Mills

THE BRIDGEPORT KNITTING 
MILLS 

F. Selemonavich
504 WEST 83-RD STREET

Sveterių krautuvė atdara kasdieną 
—ir vakarais: ir skemadieniais. 

Telefonas Victory 3486

COAL

ANGLYSI ANGLYS!
AUGSTOS RŪŠIES NORTHERN 

ILLINOIS ANGLYS 
Mine Run .. 
Lump or Ej 
Screenings ..

Pašaukite dieną ar naktį 
Telefonas KEDZIE 8882

$5.75
6.00
4.75

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

ISPARDUODAME BARŲ FIKOE- 
RIUS. visokio didžio su Coil Baksaie 
ir sinkom. Taipgi Storų fikčerius dėl 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les. registerius ir ice baksus. Casb 
arta ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu pirkaite kitur.

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

CALumet 5269. 
(Naujoj Vietoj)

REIKIA siuvėjo vyriškų ir mote
riškų drabužių darbui. Atsišaukite 
greitai. 4800 So. Kedzie.

Situation Wanted 
Darbo Ieško

IEŠKAU darbo seliune ar 
Room, patyręs. Tony Stankus 
So. Wallace St., City.

Lunch 
, 3307

Help W«nted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKIA TVIRTŲ VYRŲ stakrui- 
miui kaipo pokerių ir dirbtuves dar
bams.
Ali Trades Employment Bureau,.

16 West Jackson Blvd. 2-ros lubos..1 •

CLASSIFIEDADS

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia

REIKIA patyrusių cushion ope
ratorių, nurodyk amžių ir norimą 
algą. 1789 So. Halsted St., Box No. 
588.

PATYRUSI , mergina bendram 
namų darbui, 3 užaugę, geri namai, 
gera alga. Kreiptas trečiadieni, nuo 
2 iki 4. 1721 West 68rd antras apt.

i M IM——4—■ I —f——**1—»

MERGINA bendram namų dar
bui. Geri namai, gera alga. Halpe- 
rin, 2322 Farwell, Sheldrake 6998.

REIKIA namų prižiūrėtojos—tė
vai dirba, gera vaikams. Puikus na
mai, . savas kambarys. Kreiptas po 
6:80 vakare. Siegel, 2126 East 75th 
St., Tel. Butterfield 1244.

MERGINA bendram namų darbui 
be skalbimo. Geri namai, gera alga. 
Dr. Klapman. 1430 North Kedvale, 
Belmont 8084.

MERGINA ar moteris lengvam 
namų darbui be virimo, būti, mo
kyklinis vaikas, malonus namai. 
Leibman, 102 So. Hamlin.

MERGINA ar moteris bendram 
namų darbui-—būti vakarais, geri 
namai. Kreiptis i krautuvę.
3648 W. Roosevelt Rd., Lazar.

MERGINA 18-25 patyrusi namų 
darbui. Nakvoti savas kambarys, 

MERGINA 18-25 patyrusi namų 
nėra virimo nė skalbimo. Mokyk
linis vaikas, $5.00; Dwork, 5742 N. 
Spaulding Avė., Keystone 8518.

For Rent
2483 W. CONGRESS — 4 kam

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

—iO—

RENDON 4 kambarai su maudy
ne — $12.00. 8603 So. Union Avė. 
Yards 2414.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI kepykla Gary,Ind. 
biznis seniai išdirbtas,. parduosiu pi
giai dėl senatvės. 1473 West 15th 
Street. *

PARSIDUODA grosemė labai ge
roj vietoj. Biznis išdirbtas per il^us 
metus. Pardavimo priežasti pabirsi
te vietoje. 2534 W. 45th PI.

i *‘'-

Real Ėstate For Sale 
Namai-žemt Pardavimui

90 AKRŲ Ind. farma, geri bu- 
dinkai, stakas ir mašinos, mažas 
morgičius, 90 mylių nuo Chicagos. 
Mainys j 2 ar 3 flatų budinką.

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

. ... ..... . ........... .
MAINYS 2 aukštų freimų namus, 

5 ir 6 kambarių, beismentas, viŠ- 
kai, asesmentėi apmokėti, dvyliką 
metų morgičiai $2200 į bungėloW 
arba katedžę. Savininkas, 1111 W. 
59th St., Chicago.

LOTAS, Geroj vietoj prie 46-tos 
ir Washtenąw. Kreiptas 2608 West 
47th St.

SAVININĘAS turi keletas lotų 
arti Archer Avė. tarp Crawford ir 
Harlem, paaukuos už $150. Išmokėji
mai pagal išgalę. Rašyk Mr. Miller. 
111 W. Washington St., kambarys 
437 arba telefonuokite Andover4141

PARDUODU NAMĄ gražioj apie
linkėj. čia namu niekas neparduoda, 
kas gyvena vadina tat aukso tnai- 
nomis, daug dirbtuvų vyrai pėsti 
nueina { darbą, pačios laiko vištas, 
ožkas, karves. Del žiemos pašarą 
nrisidaro už dyką- Aš parduosiu 
dėlto, kad esu viena, už mane čia 
niekas nedirba. Pati dirbu kitoj da
ly Chicagos. Kas norėsite pirkti at? 
sišaukite subatoj ar nedėlioj. Su
tiksime. Duosiu morgiČių. Antrašus 
5811 W. 64th PI. Chicago, III. Klau
skite antram aukšte užpakaly.

ŠIO
SKYRIAUS

apgarsinimus 
pnimaiii 
telefonu

PAGARSINKIT SAVO 
BARGENUS

NELAUKIT
ILGAI

PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANĄL 8500
Musų apgarsinimų kainos 
prieinamos. Už pakartoji
mus duodame gerą nuo-

. , 44 i/ '‘ fe t
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