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Sukilėliai Vėl
Atmušti

Lojalistai susilaukė pagelbos iš Katalom 
jos ir galbūt dabar pradės visuotiną ofen 

šyvą prieš sukilėlius.

yra girdimas , tik

MADRIDAS, lapkr. 11. — 
Sukilėliai, kurie visu smarku
mu išnaujo puolė Madridą, vi
sur liko atmušti ir nė vienam 
sukilėlių dar nepasisekė perei
ti nors vieną iš keturių tiltų 
per Manzanares upę ir įkelti 
koją į tikrąjį Madridą.

Tuo tarpu Madridas susilau
kė pagelbos iš Katalonijos, iš 
kur atvyko tūkstančiai patyru
sių kareivių su savo lėktuvais 
ir artilerija. Tai yra svarbi pa- 
gelba Madridui, nes lojalistams 
čia ginklų trūksta.

Oficialis pranešimas sako, 
kad fašistai liko išstumti iš di
džiojo Casa de Campo parko, 
kitoj Manzanares upės pusėj 
ir nuvaryti į savo linijas. Nak
tį gi sukilėliai atitraukė ir sa
vo artileriją.

Šiandie
lengvosios artilerijos ,šaudy- 
mas. ' <

Katalonijos4 puikai" yrą ko
manduojami garsaus vado Du- 
rutti. Jie atvyko iš Aragon 
fronto, kur per keturius mė
nesius kovojo sukilėlius.

Dabar lojalistų ūpas yra pa
kilęs ir visur kalbama apie 
pradėjimą visuotino ofensyvo 
prieš sukilėlius.

Lojalistams daug padeda ir 
nesenai susiorganizavęs sve
timšalių anti-fašistų pulkas, 
kuris susideda iš francuzų, ru
sų, anglų, jugoslavų ir net 
amerikiečių ir kuris jau pasi
žymėjo keliuose susirėmimuo
se su fašistais. Jie turi rusų 
tankų, gerų ginklų, kelis lėk
tuvus, turi dagi net ir vokie
čių ginklų, kurie tik vieniems 
ginklų perkupčiams žinomais 
keliais atsidūrė lojalistų pusė
je. Tarp tų svetimšalių yra ne
mažai gerų lakūnų, kurie ga
li operuoti naujuosius greituo
sius karo lėktuvus, kurių ne
galėjo operuoti Ispanijos lakū
nai.

Dabar padėtis kitėja. Susi
darius 
gionui 
pačios 
dabar
seks atmušti Italijos ir Vokie
tijos lakūnus, kurie padeda su
kilėliams.

Vakar sukilėlių lėktuvai bom
bardavo Madridą ir padegė ke
letą namų. Bet didelio gaisro, 
apie kurį buvo skelbiama už
sienio žiniose, nebuvo. Be to 
lėktuvai pirmą kartą buvo

smarkiai apšaudyti priešlėktu
vinių kanuolių.

Nėra abejonės, kad sukilė
liai su dar didesniu smarkumu 
puls Madridą, bet lojalistai ti
kisi juos atmušti, o ilgainiui 
ir visai nugalėti fašistus.
Smarkus mušis prie Madrido, 
bet sukilėliai vėl liko atmušti.

MADRIDAS, lapkr. 11. — 
Prie Madrido šiuo laiku siau
čia • labai smarkus mušis.

Sukilėlių lėktuvai be palio
vos bombarduoja lojalistų po
zicijas, o jų pėstininkai bando 
prasimušti per Manzanares upės 
tiltus ir įsiveržti į Madrido 
miestą.

Tūkstančiai žmonių krito 
mūšyje einant nuolatinėms ata
koms, kuriose nepatyrę žmo
nės, net ir moterys, tiek pat 
drąsiai kovojo ir žuvo, kaip ir 
profesionaliai kareiviai.

Abi pusės 
ir kiekviena
atakas. Bet šįvakar pozicijos 
nėra pasikeitusios ir sukilė
liams niekur nepasisekė įsi
veržti į Madridą.

Matyt, pas sukilėlius jaučia
mas nupuolimas ūpo, kad gen. 
De. Llano rado reikalingu ra
minti per radio sukilėlius dėl 
jų nesisekimo paimti Madridą. 
Girdi, jie (fašistai) niekad ne
manę, kad Madridą bus ‘leng
va paimti ir todėl sukilėliai tu
rį elgtis atsargiai, nes veiki
mas moderninės armijos esąs 
komplikuotas.

skelbia pergales 
sakosi atmušusi

Liepia svetimša 
liams apleisti šiaur 

vakarinę Chiniją

svetimšalių lojalistų le- 
ir atvykus patyrusiems 
Ispanijos kariautojams, 
lojalistams galbūt pasi-

NANKING, lapkr. 11.—Na
cionalistų valdžia paprašė sve
timšalius tuojaUs apleisti šiaur
vakarinę Chini ją, nes ten pra
sidės triuškinimas banditų.

Paliestosios provincijos yra 
Suiyuan, Ninghsia ir Chinghai, 
taipjau dalis autonominės vi
durinės Mongolijos.

INDIANAPOLIS, Ind., lapk.
10 vagonų Big Four11.

traukinio ties Fairland, Ind., 
Shelby kauntėj, nušoko nuo 
bėgiu ir nusirito 40 pėdų, už
mušdami du žmones ir 20 žmo
nių sužeisdami. Nelaimė ištiko 
važiuojant per Big Sugar upe- 

va- 
til- 
va- 
nu-

t

Jau žiema; Rochester, N. Y

Lietuvos Naujienos
Puošiasi Veiverių Lietuva ruošiasi pa

miestelis

Gal $3,000,000,000 
išdalins divi

dendais

žiniomis, įvairios 
korporacijos šie- 
$3,000,000,000 iš- 
šėrininkams divi-

NEW YORK, lapkr. 11. 
Surinktomis 
industrinės 
met gal net 
dalins savo
dendais. Tai bus didesnė su
ma, negu buvo išdalinta did
žiausiais. “geroves” 1929 me- 

’ : ■ .'t-.-. • ‘ ;>f
tnis. < i ' ■!

Tas rodo,.; kad korporacijų 
pelnas yra dabar žymiai padi
dėjęs. Be to jos stengiasi nu
sikratyti didelio pelnų pervir
šio, kad nereikėtų mokėti val
džiai nepaprastai augštų tak
sų.

SUKILIMAS GRU
ZIJOJ;^ 150 ŽUVO 
PARYŽIŲ^, lapkr. 11. — Le

Matin sako,; kad Gruzijos pre* 
sos biuro Geiievoje gautomis 
iš Tifliso žiniomis, Gruzijoj ir 
Armėnijoj v ištiko sukilimas 
prieš bolševįkus, kuriame žuvo 
150 žmonių

Angliakasių unija 
šaukia Green pa

siteisinti

VEIVERIAI.—Veiverių mies- 
telis, per Did. karą labai šw 
naikintas, dideliais šuoliais pra
deda atsistatyti, čia atsiran
da medinių ir mūrinių 
gražių namų, sparčiai auga lie
tuviška prekyba.

Per Veiverius einanti Itn. 
Bėro g-ve išmeksfaltuota, o pa
staruoju laiku ji dar praplatin
ta. Gatvės šonai išgrįsti. Bus 
ir šaligatviai. Grioviai taip pat 
bus užpilti, ir išlyginti.

■ ■ ■ ■ ■ 1 K, ■ ' ■

Bažnyčia taip pat gražiai iš 
vidaus ir iš lauko atremontuo
ta, o klebonija nauja pastaty
ta. Iš senosios klebonijos pa
daryta parapijos salė.

♦

Buv. Mokytojų Seminarįjos 
rūmuose veikia Tarno Žilinsko 
vardo vidurinė mokykla. Daro
ma žygių, kad Ši mokykla (pro
gimnazija) butų išplėsta į pilną 
gimnaziją.

Judėjimas Veiveriuose gana 
didelis.

gerbti Kiprų 
Petrauska

KAUNAS. — Netrukus bus 
25 metai, kai Kipras Petraus- 

’jkas išėjo į dainos kūrėjo ko- 
gana Hidžins kurvhinps dvnain

Japonijos jurininkas 
nuša

haijuje
SHANGHAI, lapkr. 

Nežinomi ^puolikai iš

Moterų siuvėjų uni
ja nedalyvaus Fede
racijos konvencijoj
WASHINGTON, lapkr. 11.-- 

Moterų rūbų siuvėjų unija, In
ternational Ladies Garment 
Wbrkers Union, nutarė nesių
sti delegatų į Amerikos Dar
bo Federacijos konvenciją, ku
ri įvyks ateinančią 
Tampa, Fla.

' *• , ■ * "j •.

Ji palauksianti iki 
vencijos ir tik tada 
sianti savo poziciją
jos ginče su industrinėmis uni
jomis; prie kurių yra prisidė
jusi ir moterų rūbų siuvėjų 
unija.

savaitę

po kon- 
nustaty- 

Federaci-

10 žuvo lėktuvo ka 
tastrofoj

11. — 
pasalų 

paleistu į 'nugarą šuviu nušo
vė Japonijos jurininką Yasuji 
Takase.

Dėlei to japonai skubiai iš
sodino stipriai ginkluotu^ ma
rinus ieškoti užmušėjų.

WASHINGTON, lapkr. 11.— 
Angliakasių unija, United Mine 
Workers of Am., pašaukė 
Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentą William Green, kai
po savo unijos narį, pasiaiš
kinti apie jo prisidėjimą prie 

• Darbo Federacijos suspendąvi- 
v .»<>■.u?’ios- — -Jž•;

Wfti. Greeri taipjau yra ang
liakasių unijos sekretorius it 
iždininkas, o John. L. Lėwis, 
su kuriuo Green veda atkak
lią kovą, yra unijos prėziden- 

■ tas.

Kongresmanas turės 
eiti kalėjiman

WASHlNGTON, lapkr. 11.— 
Vyriausias augs, teismo teisė
jas Hughes atmetė kongresma- 
no John H. Hoeppėl iš Califor- 
nijos ir jo sunaus Charles pe
ticiją * prailginti jų prašomą 
persvarstymą jų bylos ir nu
sprendė, kąd jie tuoj aus turi 
eiti kalėjiman.

• >

Jie yra nuteisti nuo 4 mėn. 
iki vienų metų kalėjiman už 
bandymą pardavinėti paskiri- 
mus į West Point karininkų 
akademiją. Augščiausias teis- 
mas jau? kartą atsisakė per
svarstyti apeliacijų teismo 
nuosprendį, kuris patvirtino 
jų nuteisimą kalėjiman.

Japonai bando grob- 
tiš naujus Chinijos 

plotus
PĘIPING, lapkr. 11. —Chi

nijos laikraščiai paduoda žinių 
apie kasdieninius japonų ko
manduojamą Manchirkuo ir 
Mongolijos kareivių susirėmė 
mus su gen. Fu Tso-yi armijos 
Suiyuan provincijos pakraš
čiuose.

Tientsin laikraštis Ta Kung 
Pao sako, kad visos atakos li
ko atmuštos, nors puolikus re
mia Japonijos lėktuvai ir tan- 
kos.

Japonai norėtų pradėti atvi
rai grobtis naujus Chinijos 
plotus, bet prisibijo. Viena, ir 
pati Chini j a dabar griežčiau 
statosi prieš japonuos, o antra, 
japonai negali perdaug pasiti
kėti nė mongolais, nė Manchu- 
kuo kareiviais, kurie kartais 
savo japoniškus ginklus gali at
kreipti prieš pačius japonus.

Meksika konfiskuo
ja dvarus ir dalina 

juos valstiečiams
Jau daug dvarų konfiskuota ir 

išdalinta neturtingiems val- 
stiečiams. '■ •*>’*'....

.. . t;.------------

MEXICO CITY; lapkr. 11.— 
50,000 akrų anglų valdomų že
mių pačiame Meksikos medvil
nės auginimo centre Torreon 
distrikte, Coahuila valstijoj, 
liko konfiskuota Meksikos val
džios ir išdalinta neturtingiems 
valstiečiams.

Dėlei to Anglijos pasiunti
nys įteigė protestą Meksikos 
užsienio reikalų ministerijai ir 
pareikalavo atlyginti 2,500,000 
sv. sterlingų už konfiskuotą 
žemę.

Bet konfiskuojamos ne vie
na anglų žemes*. Konfiskuoja
mi yra ispanu ir dagi pačių 
meksikiečių valdomi dvarai. 
Paimti ir keli Meksikos armi
jos vadų valdomi dvarai, kurie 
yra dalinami valstiečiams ben
dram valdymui.

lią. bidžios kūrybinės dvasio 
lietuvis, Lietuvos žemėje dain 
mis išaugintas, išėjo į paša? ; 
kaip žvaigždė patekėjo svetim 
j e padangėje ir vėl grįžo švies
ti kurti Lietuvai. Kad ir sve
tur kūrėjo darbą dirbdami?. . 
jis niekada nebuvo atsijęs n.x 
Lietuvos, savo žemės ir lietu
viškos dainos jis niekada nebu
vo pamiršęs.

Toji Kipro Petrausko sukak
tis numatoma švęsti ateinančių 
metų kovo mėnesį, bet jai Lie
tuvos visuomenė jau dabar 
radeda ruoštis. Valstybės te
atre įvyko pirmasis įvairių orga
nizacijų atstovų pasitarimas, į 
kurį susirinko keliosdešimts 
žmonių. aJp pirmame susirinki
me paaiškėjo karštas visų no
ras juo ryškiau ir verčiau mu
sų didįjį menininką pagal nuo
pelnus pagerbti, čia pat kilo 
daug įvairių sumanymų. To
lesniems pasiruošimams iš da
lyvavusiųjų išrinktas darbo pre
zidiumas, į kurį įėjo valst. te
atro direktorius V. žadeika, 
operos atstovas solistas Nau- 
ragis, tautininkų klubo atsto- 
vas Chmięliaųskąs, šaulių s-gos >^^>^vardas Ir dra
mos artistų atstovas Pilka. Pas
kui bus renkamos atskiros ko
misijos įvairioms sukakties mi
nėjimo iškilmių dalims paruoš
ti. Viena tokia komisija ir iš
rinkta, būtent,—spaudos komi
sija,! kurią įeina L. Aido red. 
A. Gricius, XX amžiaus red. 
J. Ambrazevičiui ir L. žinių 
red: J. Kardelis.

Girdėti, ir provincijos mies
tuose bei miesteliuose susidarys 
komitetai sukakčiai vietose pa
minėti.

Be visos eilės gerų ir gražių 
ketinimų, per sukakties minėji
mą žadama suruošti solenizanto 
gyvenimo ir kūrybos parodą. 
Taip pat norima pagaminti gar
sinį filmą, vaizduojančią K. Pet
rausko gyvenimą ir kūrybą. To
ji filmą butų laukiama tiek Kau
ne, tiek provincijoje.

Nelaimės sekė 
nelaimę

NCITY, 
Neatsargus įna- 

40 m.

PASLAPTINGAS PASIKĖSI
NIMAS

ANYKŠČIAI.— Praėjusią sa
vaitę Storių k. Anykščių valsč., 
apie 23 vai. nežinomi piktada
riai revolveriu peršovė Povilą 
Katiną. Jis tuo metu sėdėjo 
prie stalo ir šūvis buvo paleis
tas per langą. Su gyvybe pa
vojuje paguldytas Utenos apsk. 
ligoninėje. P. K. labai nesugy
veno su savo žmona ir uošve. 
Spėjama, kad į šia, šeimos ne
santaiką įsimaišWar ketvirtas 
asmuo, kurs ir galėjo įvykdyti 
šį pasikėsinimą, {vykis stropiai

ATLANTIC 
lapkr. 11. — 
mis Russell Tumeli, 
įmetė degantį cigaretą į sinką, 
nežinodamas, kad joje stovėjo 
blekinė su gasolinu. Kilo gais
ras.

Richard Rosebrugh, 66 m., 
svečias iš Syracuse, N. Y., ne
sustojo nesuprato reikšmės 
blikščiojančių geltonų šviesų 
ir nesustojo praleisti ugniage
sius. Kada juos pamatė, išven
gimui nelaimės, staigiai pasu
ko automobilį ir užgavo signa
lų stulpą, sužeisdamas savo 
žmoną Mary. Ugniagesiai irgi 
pasisuko ir užgavo elektros 
stulpą. Visa apielinkė. pasken
do tamsoj, o 
liko sužeisti.

Kompanija
Connoly pataisyti elektros vie
las. Vielos jau buvo sutaisy
tos ir jis ruošėsi lipti iš stul
po, kaip staigiai paslydo ir kri-

PHILADELPHIA, Pa., lapk. 
11. Rbbert Cooper, 15 m. 
iškrito iš gatvefcarid, bet pa? 
rėjęs namo nepasisekė apie su- 
sižeidimą, o ir tėvai nepaste
bėjo bėgančio iš burnos krau
jo. Tik šiandie jis pasijuto, blo
giau ir neužilgo pasimirė. Jis 
važiavo įsikabinęs į gatvekarį, 
bet siauroj gatvėj liko nublok
štas stovėjusio au?toihobiiio.

TORONTO, Ont., lapkr. 11. 
— Meras Samuel McBride, 70 
m., kuris jau šeši mėnesiai kaip 
serga, yra visai arti mirties. 
Vakar meras liko suparaližuo- 
tas ir pradėjo merdėti.

SAN LUIS OBISPO, Cal., 
lapkr., 11. — Trys žmonės, jų 
tarpe1 dvi moterys, liko užmu
šti ir 31 žmogus sužeistas bu- 
sui susidūrus su 
j • • ■- -a-•: ■ . «

Rusijoj areštuoti
5 vokiečiai

»RYMAS, lapkr. 11. — Pen
ki armijos lakinai ir penki 
valstiečiai Rocca Gorga kaimo, 
netoli Rymo, žuvo susidaužius 
dideliam armijos bombardavi
mo lėktuvui ir nukritus ant 
minios valstiečių. ?

MASKVA, lapkr. 11. — Vo
kietijos ambasadoriui grafui 
Von SchUltenburg įsakyta tuo- 
jaus sugryšti iš atostogų Kau
kaze į Maskvą ir ištirti areš: 
tavimą penkių vokiečių, ku
riuos Rusija kaltina organiza
vus fašizmą.

Berlyno įsakymu, užsienio 
reikalų ministerijoj apsilankė 
Vokietijos ambasados atstovas, 
reikalaudamas smulkmeniško 
paaiškinimo kaltinimo.

Pastaruoju laiku .liko areš
tuota daug svetimšalių ir Ru
sijos piliečių, susekus Vokieti
jos šnipų veikimą Ukrainos pa-to gatvėn, persilauždamas nu- 
sieny

penki ugniagesiai

Ant No. 40 kelio, dvi

troku garą. Jis mirė.

Hit* 
suteikė Mussolini Vokie- 
Raudonojo Kryžiaus or-

LONDONAS, lapkr. 
Šiandie čia pasimirė 
Anglijos kompozitorius

prisiuntė John

O R H S.,
Chicagai ir apielinkei fedė- 

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja :

Giedra; nedidelė permaina 
temperatūroj e.

Vakar 2 vai. po piet tempe
ratūra Chicago je buvo 51°.

Saulė teka 7:36, leidžiasi

lį. Garvežis ir pirmieji du 
gonai jau? buvo pervažiavę 
tą, kuomet paskutiniai 10 
gonų nušoko nuo bėgių ir 
sirito augštu kriaušiu, vieni į 
upelį, kiti į lauką.

EAST ST. LOUIS, III., lapk. 
11. — Ant No. 40 kelio, dvi 
mylios į šiaurę nuo čia, migloj 
vienas trokas įvažiavo į kitą 
troką. Trys negrai, kurie va
žiavo anglių trokų, liko užmu
šti. Kito troko vairuotojas iš
liko nesužeistas.

11. —— 
garsus 

Sir Ed- 
ward German, 74 m., kuris 
tarp kitko yra parašęs maršą 
ir hymną karaliaus Jurgio ka
rūnacijai.

RYMAS, lapkr. 11. 
leris 
tijos 
(Ieną.

PER

NAUJIENAS
GALIT PASIŲST

PINIGUS

IR KITUR.

OMS
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NAUJIENOS, Chicągo, Iii.
’JCE’T ------rr
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Ketyjrtądiegię, ląpk. į& ’3ft

Clevelanfo ir Oliij žinios ■
MTAMETIS DAKTARAS. — PIRMAS SNIEGAS. — 

BESKUBĖDAMAS J DARBĄ, ATSIDŪRĖ KALĖ- --  iš- 
TEISYBĖ AKIS DURIA.

JIME. - YeL INTRIGOS. 
SIGANDĘ

dęphrjjai^ent^ ir ięškę nų^įkąjb ^įau ir ją garsinau. Bet jeigu 
. t. dabar, norite .man ant ga’

tęiįę,%a W? j® t 
? ■' .T...

ne taip kad jųš galėtumėte tat pa-

Kortavimo vakarasX? .'*Ą, &>■. !'?■. y — • ,<: a • >» \5.b 
Lietuvių moterų “Atjautos” ....

klubas lapkričio. 14 d. Lietu-
vių svetainėje "Vengia smagų . ’?s ..?r .. . . . .
kortavimo vakarę. A Dovanos damlninkll mus>l
yra skiriamos kiekvienam sta
lui. Kimitetąs visus kviečia į 
tę vakarą atvykti. ,

Aplartkė sayo draugus ' ;
Jonas Polteris, vietos veikė

jas, su savo šeimą buvo išvy- 

savo giminių ir semį draugų 
bęi pažįstamų. ’ !Tie aplankė 
Donorą ir kitas pietas.

P,-ia Ęla^keyįčiepe irgi bu
vo išvykusi į Neyv ^orko val- 
stiją ir aplankė Ąlįąy*

tėlį». yą^nąsi, ieško tį p,Q- 
1WRk'J> <!«'■ tebeima 
kyšius iš įvairių raketierių.

Visa tai daroma f 
sau, dėl svieto akių, bet rimtai. 
Nemažą pčlicįninkų skaistį 
Ness jau suspendavo, o kllųs 
pasiuntė į kalėjimą, kur jie 
turės sėdėti iki teismo.

šiomis dienomis vėl buvo 
padaryta krata, kurios pase-J-u 75 metus praktikuoja kos artytojai pradėjo pakam-' .P“?®-

meiidha piais triukšmauH: Girdi, kos
«•**•*’* darbą atlikti niekas neturįs k“ & W

. . w„. teisės, .o Uk jie. O tie “jie” ka.ltB& Plaukti j
gyvena Dr. W a M k teisiu pasiMŠki^i. I tejsjn?
nn. kuriam nrieš J buv^ pašaukta 80 liudiniųkų,

, . IkuriįC patys davė kyšius arba
Maža to, kad jie triukšmau- mate- kitus duodant. Dėl jų į s . p valstii<i ‘mlankvU

laukė tokios gilios senatvės, ja ir ųerimąųja, bet jau ir į nusikajį^b i^ęiažiąysios .ąbejb- \ * * . .
bet vis dar nepaliauja medici- Centrą kreipėsi, kad tasai 136 nes perą. Iš visko tad ajro-
na praktikavęs. Daktaro pro- kuopai neleistų Susivienijimą do, ka^ tie policiinkai gaus
fesija jis jau verčiasi 75 me- įamžinti. Vienas Pildomosios po lęęĮis metus kalėjimo.
tus. Per tą laiką jis patarpa- Tarybos narys jiems atėjo į. Direktorius, Ness sako, jog 
vo prie aštupniolikos šimtų pagalbą. Vadinasi, palaikė jų jr ateityje policininkai ' bus 
gimdymų. Vadinasi, tiek kar-™1®* ' \
tų buvo “garnys”*

Jau žiema pradeda
Jau spalio 26 d. pas mus 

pasirodė pirmas sniegas, aV 
seit, pirmas žjęm°s pranašas*. 
Diena prješ tai buvo labai 
šilta, .tačiau pavąkarop pusė
tinai atvėso, o naktį ir sniego 
susilaukėme* Na, o ąu žie
mos sezono pradžia tenka gal
voji ir apie visękius parengi
mus, kurie įvyksta svetai
nėse. 

’ • t

Reikalauja, kad nuostolius 
atlygintų

Miesto aclministraęija tvir
tina, kad eksplio^ija stadione- 
įvykusi dėl di^žjųjų ežerų pa
rodos regėjų nebojimo. Iš 
rengėju reikalaujama, kad 
nuostoliai butų padengti. Kąs 
dangi jie nesutinka tai pąda- 
rvti, tad atrodo, jog vjsas rei
kalas turės teisme atsidurti, t

Ačiū visiems
šia proga noriu tarti ačiū 

visiems, kurie atidaryrųp jdie-

įpėihęihi ' \ ’
BERTMEL, OHIO. — Šiame 

miestelyje
’tom Thomson, kuriam prieš pOS> 
kiek lajkp sukako šimtas me
tu amžiaus. Nqrs jis ir su-

pusę. , . . smarkiai imaiDi i hągą« Esą,
Turiu pasakyti, jog tai yra būtinai rąikia tyarkbs ^aboj

—--------1OD tojų reputaciją atsįjęigji. Vą^i-
1/1 lroa nasį pašalinti nušį^ąįtėliųs, o 

palikti ^įk tųęs, kuriems nie
ko bįogo negalima prikišti.

Kiek teko girdėti, kai ku-

tikrai nešvarus darbas, 
'kuopa mielai sutinka, kad kas ; 
prisidėtų. Jėį nori, tai gali! 
prisidėti ir patys skundikai. 
TačįaU kuopa šį kartą neleis, 
kad jos sumanymą kas panau
dotų savo reklarųai. Juo la- 
biąų, kad 14 kuopos poneliai 
nekaip pasižymėjo seimo ren
gimo komisijoje? kurią jiej 
kontroliavo. Jie pridarė vi-’ 
šokių nesmagumų ne tik vie
tos nariams, ,bųt ir. Pildomajai 
Tarybai. Apyskaitos iš šei
minių parengiiųų juk ir da
bar dar ųėra sutvarkytos.

Rado du paskenduolius . •-1
Šiomis dienomis ugniagesiai 

ištraukė iš ežero dviejų pas
kenduolių lavonus. Abu pu- 
samdžiai vyrai. Jokių doku- 
.meųUį pas juos nerasta, tad 
kolkaš dar nežinoma, kas jie 
per 
tai, ąr jie pątys į ežerą įšo 
ko, ar juos kas nužudė.

Skundė savo vaikus

vieni. Nępatirta dar ir

dųjjųt Wr^te man ant g|b

dsiu ^elk;0 ¥^Sirsti, kad netrukus 
rengiasi mus apleisti visų 
mėgstamus dainininkas Jonas

Jo yra 
rengiamas koncertas, kuris 
įvyks lapkričio 15 d. Lietuvių

P-ą^S jįlrĮjonąs yra vienas iš 
Į 

kolonijoje.

Amžiną kelionė į Lietuvą ir 
atgal pasidarė labai ilga ir 
nuobodi. Tos keŲonės įspū
džiai, kuriuos rą§6 p. Karpius, 
visai skysti. Štai jis pasako
ja, kaip vienas žiųo^us jo pra
žus, kad jis parašytų įspūd
žius į| tietuybš į “Laisvę”!

Jas žiogus, kųrjo vardo p. 
Karpius nėminl, matyti, visai 
nekokios nuomonės tėra apie 

... ..... .. ■ "
— Jpriąs Jarus.

Tonas Deraitis (D,ęjtightęr) 
liko iŽriųk,t;as įeitam HeTmjųųi 
į Ąbjo valstijos legislatųrą.

. ■ .. . t , v ■ a Kąųįidatąyb jįš’demųkratų tl-
ne pol.cminkai vaikšto po tas kietu jr surinko labai daug 
landynes, iš kųrjų jie ųn<Ja- balsų.
- o kyšius, ir prašo, kad prieš ' , . »
juos neliudytų. Manau, jog v^tos la^kraštią nela- 
dabar jie patyą sutiktų 4ųbtj jį ,
. -'4't'. ' ■?*' ' • v'!:; ' ■'

Plačiau apie tai," kaip rin
kimai vyko musų piestė, pa
rašysiu kitą kartą.

:SkęĮ,į4fflai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 

naudingos. *

Pirkite savo apielinkės : 
' krautuvėse SfeĮįįĮĘiat.jNaulIęaaose 

' dijodą naudą dėlto,

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 
Rfiąnu QX’XThO DFDT A CJITAvi, 2nd^f!oO? UI** OEKlAblI

and Midwife

Hemločk 9252 
Patarnauju prie 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
d u odų massage 
electric tr.eat- 
ment ir magne- 
tic blankets ir 1jt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

Ofiso 1 ei. Boulevard 5913

756 West 35th St 
Cor. ^of 35th and 'Halsted Sts. 

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:80 
Nedėliomis pagal sutarti.

Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 
□ęel. Kenwood 5107

.  i ' ■ .!" l!  —"T-. " " ■      ■■    

Phone Canal 6122

t

St.

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

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

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarties.

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevąrd 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Rea. 65 J F So. Rockwell St. ’ ’ ’ 
Telep^Cįne: Republic 9723

VO J _ _ ..  r ■ - - . —
juos neliudytų. Manau, jog 

<
kyšjųs, kad tijc galėtų iš bė
dos išsisukti.

Gaisras
WILLOUGHBY, OHIO. — J. 

H. Cliemical Products kompa
nijos dirbtuvėje ištiko ^aisrąsK 
kuriame žuvo keli darbiniu-' 
kai. Mąt, įgriuvo lubos ir už
mušė tuos darbiniųkus.

Ąpskųiėįuojama, kad nuos
tolių padaryta už apie dvide- 
šiųįt tuksta,ųčių dolerįų. Gais
ro prjęžąątis dar nėra išųiš- 
kinta.

Nepatenkinti
Ęąi kurie Lietuvių , svetai

nės direktoriai labai nepateh- . . • . ’ 4" . Lr

Pirkit iąMąu^ušvelnintu 

pakely. Jp. Loriiiurd bendro
vė užmokės už du, jei Oldį 
Golds jūsų nepatenkins.

noje atvyko i Midway Meat <j»P-i,a Roshovenski iškėlė by-jĮkįnti tuo, kąd aš^įuo^ 
** ■■■’ * TT - A ' ^^Hą savo sunui ir dukteriai,Market (8420 Hoųgh Avė.)./ Į 

Noriu pareikšti, jog ne tik: kurie atšisakė duoti aji išlai- 
atidarymo dienoje, bet ir visa- kymą. Teisme ji pareiškė, 
da aš stengsiuosi visiems tiri- kad visiškai neturinįi iš ko 
karnai patarnauti.

Atėiųe tik kompąr.ijos 
pinigus

Plėšikas sulaikė Wallace 
Jonkins. kuris išvažinėjo alų, 
ir atėmė iš jo $83. Jenkins 
nradėio aiškintis, jog iš tų 
niniuu aštuoni doleriai jam

gyventi.
Teisėjas paskelbė tokį nuo

sprendį: sunūs turėsiąs duoti 
plotinai 17 dolerjų per mėne
sį, o -duktė — tris dolerius.

Policininkams vis dar 
išduoda ramybės

Miesto policijos, taip sa-

gražiai pasielgė su Kongreso 
rengimo komitetų, kai tasai 
rengė diskusijų vakarą.

Galiu tik tiek pasakyti: jei
gu jau rūstaujate, tai rūstau
kite patys ant savęs. Juk yra 
faktas, kad jus negražiai pa
sielgėte. /Ir vis dėlto jijs pą- 
sidūodate visokiems intrigan
tams. Laikąs, rodosi, jums 
butų atsimerkti ir pažiūrėti, 
kas aplinkui darosi.

Dėl sąyęs aš galių .įtąi ką 
pasakyti: jus gęrąi žiųote, jog

NATHĄN 
KĄĮJtfiR

• • .r* • i 6 
■jį 7 f Z\ A, f !'.
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Laidotuvių Direktoriai
.... .....a*--,. -i. r V f ' ‘ ** ’* , * s

Dabar galjma gauti kai miniuiap tąverhe.

i^UTUAL LIQUOR CO.
' (470Y South HalatSd Street ’

ĮiTIsl Telefoną! TARDS 0801 i
" VIENINTELlS DISTRiBūTOBlS

KENTUCKY YEARLING
VĮIENU-METŲ SENUMU

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas:

3241 S. HalstedSt. Tel. Calumet 7262
Ofiso va), dienomis nuo 1 iki 5 vai.

po piet. Vakarais nuo 7 iki 9' 
Rezidencija:

3407 Ljwe Avė. Tel. Vania 2510

GYDITOJAS IR' CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valandos: nuo 1—8 ir 7—8 
Seredomis ir nedėk pagal sutartį 

Rez. 6631 So. California Avenue
Telefonas Republic 7868

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. * Hyde Park 8395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
69Q0 8?- Halsted Šį.

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 vi vak. 
išskyrus seredomis ir gubotomis.'

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 464^ SO. ASHLANI) AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

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

DR. T. DUNDULIS
Gydytojas ir chirurgas 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

Ofiso valandos nUo 2—4 ir nuo 
6—8 v. vak. ‘ Nedėlioj pagal sutartį

Phoi^e Boulevard 7042

AAIAM

ADVOKATAS
111 W. VVashington St

Room 737
Vai. 9 ryte iki 5 vai. vakare.

Ofiso TeL Central 4490

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

DENTISTAS
4645 So. Ashland A ve.

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro, 

šeredoj pagal sutarti.

Clement John Paznokas
LIETUVIS ADVOKATAS

10707 SO. MICHIGAN AVENUE 
Telefonas Pullman 1293

t ČHIjCAGO,‘ ILL. :

’ CLEMENT.J. SVILOW 
jVdvokatas

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

W SPECIALISTAI
< rt ■■ r • "f

..... K#. JžįSteBį;-----
Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 Iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėk nuo 10 iki 12 a. m.

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS ĮR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija.
3335 So, Halsted St
'(U1CHĮGAGO; ILL. f / I

PHYSICIAN-SURGECN 
Office 4070 Archer Avenue 

Tel. Virginia 1116: ’ 
Valandos: 1—3; 7—8:30 p. p. 

Office & residence 2519 W. 43rd St.
Tel. Lafayette 3051 

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

Sekmadienį susitartu.

n^iklausa. o kiti esą kompanb k ant, “šeikinimas” vis dar te- 
ios. Tada plėšikas numetė bešitęsią. Apsaugos dirėkto.-v.. . „fc v, v 
aštuonis dolerius ir liepė juos rius ’Ness purto visą policijos ąš yįąais budais syętąįnę re- 
pasiimti, kai jis pasišalinsiąs. '

Beskubėdamas pateko i
M 1 X. j

Jaunas vyrukas Frąnk 
Ochab labai ąkubėjo, nes bu- ' 
vo pasivėlipęs į d^rbą. 
tiek skubėjo, jęg vid^prmies- 
tyje savo automobiliu pradėjo 
važiuoti 70 mylių per valan
dą. Žinoma, policija jį sulai
kė ir nusivežė į daboklę. Tei
sėjas jum paskyrė tokią bau
smę: pasimokėti ;10 dolerjų ir 
10 dienų kalėjimo.

Nusiskundžia dėl suirutės 
kehipo

Cv y *>*♦ » į1

Daugelis ųusiskųud^ią, kad 
L. K. Darželio Sąjungoje yrą 
asmenų, kurie tik šme|žją ki
tus ir visokius intrigąs y Pra
nėj a . .

Jeigu taip, tai butų jau lai- . 
kas padaryti tvarką- Juo 
labiau, kad metinis susirinki- . 
mas jau čia pat. Tame susi-;> 
rinkime juk galima intrigan
tus pakeisti kitais, kurie 
stengsis tinkamai jiems payą- 
vestas pareigas eiti.

Be intrigų nė žingsnio
Kaip jau mįųęjąų, :,SLĄ. 

136 kuopa sųpiaųę, .jęąd įi^’ 
įtuvių Kultūros -Darželyje bu
tų įamžintas Susi viepy imas/ 
kuris prisidėjo su stambia 
auka. Tuo reikalu buvpi 
kreiptasi ir į organizacijos va-' 
ilovylję. Per W laiką 
viskas ėjo gana sklandžiai. Beit 
štai k.ąi kusie toiksjai k W-

PASKiįffWW'"'
SOl’IIIE BARČUS

Kas Pjjrma^ięui, Trečiadieni,
Penktadieni įr še^Mię.ui

KAIP 9 V AL. RYTO Iš •'*
Stoties W. G. E. S. 1360 kilocycles 1

•TAIPGI Iš TOS PĄ^IpS STQTĮES
Pirmadieniais kai 7:30. Xąl. yąkąroir TrečiŽdieniais kai 5:00^1.^^

r«)3 F’

Nariai Ghicagos, Cicerus Lietuviu 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

.) . ĄmęULĄIĮięE iPĄTĄRNAVįlMĄS' DIENA IR NAKIJ.
-Koplyčias Visose Miešto Dalyse,

’ J. F. EUDEIKIS
4605-07 S. Hermitagė Avenue Phonės Yards 1741-1742
Brighton Park ^kjTiuš/ 44^ j>. Ęairfield, Ląf. 0727

f2-44Eašt 108thl SL' Tel? Pullman 1270'Arba Ganai 25?b
iiiL'.iiiĮįį'AAiZfftVii i’u.rT.f11 „,.j,:.1;. ....................... >■ ,y. . ........ .

" ■ • -- ' . —r.:.-.: ' ‘ .-:r ■ ‘ ’ .

)PT.

Į .... 8819 Lituanica Avėnųe 
r

rPhqne Yards 1188

/j /!.a x f¥ "pTJT^T1

Taupyki! Pinigus
Kad Užtikrinti ir Pagerinti

savo Gyvenimu Ateityje - 
.Kiekvienos ypatos įaųponp pinigąi ap
drausti per Federal Sąvings and Loan 

slnsurųnee Corp., Washington, D.
Reikalauęląmi savų sutaupytus 

gus Visuomet galite atsiimti?

Už taupomus įpinigus išmokėjom 4%.

, . ,J.LIULE VICIUS
4092 Arehar ATenųe 1 Phone Lafayette 8572

Phcįpe jBoulevarft 4189

P11’1

DR. VAITUSH 
LIETUVIS 

Optiometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi' galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo; skaudamą akių(karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. SpecialS atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12 v. dieną. 
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER 
LIETUVIS QP.TQMETRISTAS 

Tel. Yards 1829 
jĮdOjįSsĮįfcfc Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis *: 
Ištaiso.

, Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St.
Valandos: nuo 16—4 nuo 6 iki 8 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dienos

Rez. 6609 SO. ARTESIAN A^E.
Tel. Prospect 3403 1 * ’

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

madieniais susitarus.
OFISAS f

3156 West 59th St
TĄ Hemlock 6998.

KITATAUČIAI

Gerai lietuviams žinomas per 85 
mėtos kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris. ! ■"* '

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, Inoterų ir vaikų pagal hau- 
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus. - > .

Ofisas Ir Laboratorija:
1034 W. 18th St., netoli Morgan SL 

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nūo 6 iki ,7:30 vai. vakaro.

TeL Cahal 3110”
" Rezidencijos telefoną!: 

Supęrior 9454 ar Central 7464
- ? ~ 1‘1 . -1 ■

Dr. Charles Segal
OFISAS • ••

8807 Litucnica Aveniiė" *' ‘

A. PETKUS
1410 South 49tb CŲurt • Sięerc Bhon

P. JJ. RIDIKAS ; '
3354 So. Halsted §tręęt ' ‘ Boulevard 4089

*• ** ■ 4 > < fc . . O . * 4. « . 4.4 A • • 4k X * <♦ *• ■

L J. ZOLP 
1646 West 46th Street ^įionea Boulevard 5208-841?

Phone Monro© 8877

. IU
,r-J. A . ■4 V
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ffAM MM MVINH 
4IW JSSSMfflN ii Mg 
2324 S. Leavitt St. Tel. Ganai J679

iSKJS IR -SŪNŪS 
10734 S. Michigaii"Afve/ ' Tel. A ’ 

■■',■ ................. i............

LA€BAmG?lr SŪNUS
,231,4 JRęgt 28rd Męe BboiįM Canąl 2515—Cicero 5927 
r - > ' ■ ■ , ■ • .*

Tel, Pullman 5703

*»—

UhTIiVlAl
^GYDYTOJAriR 

Amerikos Lietuviu Daktarų 
____  _ _ j Draugijos Nąrįąj___ ~____

A. Montvid. M. D.
West Town State Bank Bldg- 

24Q0 West Madison Street 
.Vai. l'įki 8 po pietų, 6 iki 8 vak 

Tel. Seelėy 7330
Namų (telefonas Brunswick 0597

CHICAGO, IliL.
OFJ^O .VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vrI. ryto, nuo 2 i|d4 
vai. po pietų ir nuo T iki 8:80 vaL 
vakaro, ^edčliomis hup lO .iki ‘12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880.

Telefonas Yards 09!

■> ofiso fau&tir- ► - 
Nuo 10 IU fZ.dįeny, 2 Ųd SpopĮetą 

7 iki 8 vai. Nedčl. hud’ 10 nd 12 
Ręz. Telephone PLAZA 2409

Ofiso Tel. Dorchester 6194

*9 .... ' 17

Z, r

DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS iR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
▼ai., Nedėliomis nuo 10 Iki 12 

3343 South Halsted St. 
TeL Boulevard 1401

Rusas Gydytoja* ir Chirurgas

Ofisas 6850 Stony ' Ulaftd Avė. 
Valandos: Ž—4, 7—9 vai vak. Ned



Ketvirtadienis,' lapk. 12, ’36
iffi- ..... ,'į , „h, ,,

ATSIKLAUSIMAS VAŽINeJIMo AUTO- ,
MOBILIAIS REIKALU

Ar pritariate reikalavimui 
laisnių;, višiepis automobilis
tams illinoiš valstijoj? (Lais- 
nių draiveriains, o ne maši
noms). ? (\

Ar Sutiktumėt mokėti kas 
metai piokęsčius tokiam įstaty
mui vykinti? ’

Jeigu Sutiktumėt, tai kokio 
didžio mokesčiui?

Ar šutinkite aštriam ir nu'o- 
dugnam patikrinimui sveika
tos, pilimi negu laisnis auto
mobilistui bus duodamas ?

Ar sutinkate reikalavimui, 
kad laisniai butų duodami tik 
tokiems žmonėms, kurie galės 
padengti nuostolius padarytus 
au'tomobilio nelaimėse ?

Ar sutinkate pataisai prie 
valstijos konstitucijos, kuri 
uždraustų surinktus iš automo
bilių taksus Vartoti ne tam tik
slui, kuriam buvo surinkti, bet 
kitam ?

Ar norite, kad gazolino tak
sai butų numušti ir laisniai au
tomobiliams sumažinti — žino
ma, sumažinus vieškelių staty
bą?

Ar sutinkate, kad 
mažintas skaičius 
“stop” ir “go?”

Ar jus sustejate 
kartą prie signalo “stop?”

Ar sulaikote greitumą prie 
signalo “slow?”

Ar pritariate įtaisymui va
dinsimų “parkinimo myterių”, 
kad 
kytų 
savo 
toj?

Illinois legislaturoj yra įne
šti du biliai (įstatymų suma
nymai). Jie taikomi bent da
liai automobilių nelaimių paša
linti. Bet, suprantama, jeigu 
jie taptų įstatymai, tai uždėtų 
didesnę atsakomybę taip auto
mobilistams, kaip ir plačiajai 
visuomenei.

Ryšy su tais biliais Chicago 
Motors Club išsiuntinėjo pub
likai atsiklausimus — viso apie 
250,000 balotų. Balotuose yra 
20 klausimų su vieta atsaky
mui “yes”, “no” ir “no choice”. 
Pažymėtus balotus prašoma 
sugrąžinti atgal. O kliubas su- 
skailęs balotus spręs, kaip vi
suomenė žiuri į proponuojamą 
automobiliams įstatymą, 
kai kurie tų klausimų:

Ar pritariate įrengimui 
gyliuoto jų”, kad apriboti 
tomobilių greitumą ?

- Jei pritariate, tai koks 
žiausias greitumas turėtų 
ti?

Ar turi būti aštresnės baus
mės girtiems automobilistams, 
negu dabar kad skiriamos?

Ar pritariat pilnam, visiš
kam panaikinimui vadinamo 
“fiksinimo”, kad išsisukti nuo 
teismo?

Ar pritariate reikalavimu4!, 
kad ir iš pėstininkų butų griež
tai reikalaujama prisilaikyti 
trafiko patvarkymų, kai jie ei
na skersai gatvę?

Ar pritariate reikalavimui su
stabdyti nereikalingą birbinimą 
mašinų birbinių?

Ar pritariate bausmei už be- 
reikąlingą birbinimą ?

štai

re- 
au-

did- 
bu-

Mt. Greenwood
Iš lietuviškos politikos 

----------- - 
Tai jau ir po rinkimų, 

apie laiką prieš
laikas buvo įdo-

Čia

h

butų su- 
sighalų

kiekvieną

tūli automobilistai nelai- 
biznio centruose perilgai 
automobilių vienoj vie-

- • • . • • ir v

Brighton parkiečių 
dėmesiui

WPA klasės v Kelly augštosios 
mokyklos distrikte

Works Public Admiriistration 
yra įsteigusi ir steigia fcęliy 
High School distrikfe (Bright; 
on Parko apielinkęj) eilėj viė- 
tų klases suaugusiems ir jau
nuomenei. Pamokos teikiama 
veltui ir mokama įvairių da
lykų, kaip tai dailės, knygve- 
dystės, biznio, anglų . kalbos, 
dramos, drabužių siuvimo, vo
kiečių ir francuzų kalbų,, mu
zikos, lenkų ir ispanų kalbų, 
dainų, etc.

Klasės laikomos šiose vieto
se: . •

Chiady’s Hali, 47 gatvės ir 
So. Karlov avenue

Immaculate
Chu^ch, 44 gatvė 
avenife

Namuose adresu 
Melvina avenue

Kelly High School, 42 gatvė 
ir California avenue <

'St. Bruno’s School, 48 gat
vė ir So. Harding avenue

St. PančratiuS .Chūrčh, 41 
gatve ir So. Kedzie avenue. 
/ Jeigu susiras bet kuriai kla
sei 10 asmenų, tai bus galima 
gauti patyręs mokytojas arba 
mokytoja. Pamokos bus duoda
mos vęltiri. _

Norintys gauti platesnių in
formacijų apie šias pamokas 
gali gauti jų Ą.E.P. ofise, kam
bary 219, Kelly’ High 'School, 
prie, 42 gatvės ir California 
avenue, arba Brighton Parko 
knygyne adresu 4142 Archer 
avenue, . ' . '

Conception 
ir Fairfield

5236 South

i"

liarias pathokas kiekvieno gįneering Co./ 30: N. LaSąlle 
tadiėhio popietį, nuo 2 'iki Sį 
vai., Alfnira Simona svetainėj, 
1640 N. Hancock St,, ir kvie
čia jaunuolius ateiti ir prisi- 
dėti,-, ■. ■ ■ /įs

t- Narys. ;

streėt, pataisyti 22-trą gatvę 
arba “Cermak Road”. Sklypas 
tarp Archer .Avenue ir State 
gatvių bus naujai ‘ išgrįstas. 
Darbas kainuos $25,126.

ris, kasdien dainuoja per ra
dio N. B. C. fliėlynupju tinklu 
po pietų, pradedant pirma
dieniu ir baigiant penktadie
niu. Ji pati yra vaikų motina, 

reikia priimti už tiesę

pareigomis, 
apdedami

spalio 31 dienos 
Jūsų Padauža įdo-

betgi kalbėsiu 
rinkimus. Tas 
mesnis.

šeštadienio, 
vakaras.
mauja patirti, ką žmonės ma
no rinkti prezidentą. Kaipo ge
ras sportas, jis sumanė ir pi
nigo iš rinkimų pasidaryti — 
jei ne pinigo, tai alučio laimė
ti.

Pastebi • jis skersai gatvę 
alinėj pusėtiną būrį kostume- 
rių sustojusių prie baro. Ali
nė tai geriausia vieta prieš
rinkiminei politikai apkalbėti. 
Alinė tai biedno žmogaus po
litikos kliubas, nes čia jautiesi 
ir turtingas, ir išmintingas, ir 
didelis. Seniau, būdavo, tik ai
riai tokiose vietose politiką va
rinėdavo, o dabar, išbuvę šioj 
šaly po porą, trejetą desėtkų 
metų, jau ir mes, lietuviai, ga
lime čia politikauti.

Įeina Padauža vidun. Bar- 
tenderis sako: štai, girdi, ir 
Piščikas; lai bus jis šį vakarą 
legalis^ patarėjas.

0 kosttfmeriai ginčijasi. Vie
ni bazijasi,
laimės, kiti tvirtina, kad re- 
publikonai.
savo dvilekį ir Padauža: esą, 
nereikia užmiršti alkanų žmo
nių eilių, kurios nuo 1929 iki 
1933 metų stovėjo suplainėse 
ir laukė kaušo sriubos; nerei
kia užmiršti, kad su Roosevel- 
tu jie susilaukė žmoniškesnio 
gyvenimo...

“šat apl”, sudraudžia Pa
daužą barkyperis, “žinok, kad 
čia ginčas eina u‘ž alų, neter
liok biznio.”

Padauža biznį ir gerus in- 
vestmentus supranta, taigi nu
tyla, ba keturi jau ir sudėjo 
pinigus laižyboms iš šešių ga
lionų alaus. Tai ir biznio, ir 
investmentas. Geras invest- 
mentas — nes pinigų mokėti 
nereikės, o alaus gerti teks 
kaip ginčo dalyviui.

Sutarta, padaryta laižyboms 
kontraktas, degtinės stiklelio 
dugnii primušta antspaudas ir

kad demokratai

Neiškentęs įkiša

pinigai registery.
Biznis eina, daugiau fundy 

mo, bumaškos skrenda į regis 
terį. Panašiai biznis prieš rin 
kimus ėjo ne vienoj toj alinėj 

jūsų Padauža buvo.
— Demokratas B. W.

North Side

kur

North Side
“Gyvieji Nabašninkai” 

Scenoje

North Sidės lietuvių kolioni- 
ja nėra skaitlinga, bet kultū
riniame darbe pralenkia dide
les ir skaitlingas lietuviais ap
gyventas kolionijas.

Seniau visokius parengimus 
bei pasilinksminimus dažnai 
rengdavo Chicagos Lietuvių 
Draugija ir “Pirmyn” Choras, 
bet dabar jau tos dvi organi
zacijos išsikraustė iš North Si
dės su savo parengimais, ba 
North Sidėjė nėra tinkamų ir 
didelių svetainių. Kitaip elgia
si Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 226 kp. Ji, mat, tikra 
North Sidės patriotė. Ką ji 
rengia, tai vis savoj kolioni-

šį sezoną SLA. 226 kp. ren
giasi visu smarkumu prie bu
siančio vakaro, kurs įvyks lap
kričio 29 d.

Bus perstatyta scenoje trijų 
veiksmų komedija ‘‘Gyvieji 
Nabašninkai” Dania svetainėj, 
1651 N. Kedzie Avė.

Artistai, seni ir pasižymėję 
scenos mėgėjai, kaip tai p-nia 
Miller (Petraičiutė), p. K. Ra- 
dišauškiėnė, B. Vaitiekūnas, J* 
Stasiūnas, J. Dambrauskas ir 
V. Pačkauskas.

Artistų sąstatas gerai jau 
Chicagiečiarhs • yra žinomas. IŠ 
senesnių laikų jų darbuotės, 
galima tikėtis gero ir gražaus 
vaidinimo.

Po vaidiniifib bus linksmus 
šokiai ir Vaišės.

Orkestrą viena iš geriausių 
—- tai Jurgio Steponavičiaus. Ji 
gros visokius šokius. Northsį- 
diečiai bei kitų kolionijų lie
tuviai, rengkimes iš anksto j 
virš minėtą parengimą. Gali
ma užtikrinti, kad busim visu 
kuo patenkinti.

Vieno Šūvio Neužte
ko, Tad Paleido 

Ir Antrą
Blogos sveikatos kankinainaš 
nusižudė vaisių pardavėjas

- Jerry ^o?WEĘT SIDE. — Jerry, Ro- 
ziko sveikata buvo pakrikusi. 
Nusibodo kankintis. Jis nuta« 
rė gyvenimą užbaigti. •

Taip bent pasakoja vyriškio 
giminaitė, kuri vakar rytą pa
tyrė apie tragediją. Ji; netikė
tai užtiko Roziko kūną, jo vai
sių krautuvėje, ties, 4036 W. 
26th Street.
• Kūną apžiurėjus* pasirodė, 
kad RoZikaš sunkiai užbaigė 
dienas. Pirmiausiai jis paleido 
šūvį į krūtinę. Bet to viėilO 
šūvio neužteko. Tad, vėl pa
ėmęs į ranką iškritusį rėVbį- 
verį, paleido antrą šūvį į kaktą. 
Antrasis suvis darbą atliko.

Taisys 22-trą Gatvę 
— “Cermak Road”

• ’ ' J 4 ' ;* J

Valdžia atidavę kontraktą 
Union Contracting and. Ėh-

. Lapkričio. 4. d. S. L. A. 226 
kuopęs atsibuvo įinėnesinįs su- 
sirinkima^ih^ri^aičio 
taįnėj, 380.0 . W. Armitage, ayę. 
Iš raportų pasirodė, kad šį me
tą kuopa gerokai paaugo na
rių skaičiumi,, ir northsidiečių 
kuopa gali pasididžiuoti ne- 
snaudtfsi auksinio Jubiliejaus 
vajuje. j

žieminio sezono darbuotėj e 
kuopa ėmėsi gražaus- darbo,:‘ 
nes lapkričio 29 dieną rengia
si pastatyti scenoje gražią 3’ 
aktų komediją “Gyvieji Nabaš
ninkai”, Dania svetainėje, 1651' 
N. Kedžiė Avė. Tai bus ddr- 
pirmą kartą toje svetainėjeį 
lietuvių parengimas. Svėtainėl 
stovi parankioje vietoje ir,' 
ko, gana šauniai įrengta. ' r

Įžanga tik 35 centai ypatai.į 
Taigi bilietų kairia visiem pri-į 
einama — ypač jaunimui siha-/ 
giai ■ pasišokti, Jurgio Stepona
vičiaus Revelers orkestrai gro
jant. O kad veikalas bus ge-, 
rai suvaidintas, tai abejoti ne* 
tenka, nes vaidinime dalyvau
ja parinktos geriausios meno 
spėkos vadovystėj P. Millerię- 
riės.

Bijūnėlis g.
Mtfsų jaunuolių “Bijūnėlis” 

po sėkmingos “HaĮloween Par- 
ty”, buvusios spalio 31 d., J. 
Grigaičio svetainėje, irgi jau
čiasi patenkintas. Mat, paren
gimas buvo gana sėkmingas: ir 
pelno atliko apie $15.00. Ka
dangi savininkas svetainę su
teikė “Bijūnėliui” veltui, tai, 
“Bijūnėlis” už tai yra labai 
dėkingas.

.Praėjusio šeštadienio pamoį 
koše “Bijūnėliu”; susilaukė tū
lą skaičių naujų narių ir da
bar jau jaučiasi “didelis”. '

įRo pamokų* pasitarę su tė
vais,: “Bijūnėlio” nariai nu
sprendė rengti šaunų teatralį 
vakarą gruodžio 26 dieną. Tai 
bus šeštadienis, antra diena 
Kalėdų, ir tikimasi gerų pa
sekmių. Statys scenoje naujai 
mokytojos p-jės Onutės Skeve- 
riutės pagamintą operetę “Ka
lėdų Bazaras”. Parengimas 
įvyks J. Grigaičio svetainėje.

“Bijūnėlis” laiko savo, regu

Vaikų, parengimų 
dėžutes

• Akyvaizdoje visų keblumų, 
kokias tenka motinoms pa
kelti/ rengiant savo vaiku- 
čiąhiš; gimtadienių parengi
mus, Rellogs Dainuojanti Mo
teris pąrųošė, taip vadinamą, 
parengimų t dėžutę, kuri savo 
turinio įvairumo dėka bile 
kpkį( parengimą padaro leng
vai prieinamu, bei įvykdomu. 
/ Reiiogg’s dainuojanti mote- 
įy.ii"'i - *-— .......... ■■  ........

todėl , reikia priimti už tiesą 
ir tai, kad ji pilnai sugabejo 
atspėti tai, kas šiandien mu
sų motinoms yra ypatingai 
svarbų. Jos radio dainos su
kelia vaikuose ypatingą džiu- 
gavirpą, o tik ką paminėta 
dėžutė džiugina ir motinas, 
nes doje dėžutėje yra viskas 
kas reikalinga vaikų parengi
mams. čia pakvietimai, žais-

lai, valgių sąrašai, čia ir vai
kams reikalingos pravardės; 
ir kaukės sulig 
kokiomis vaikai 
baliaus metu.

Tad, kieno gimtadienis jau 
čia, pasinaudokite Šia proga. 
O kad tai atsiekti, reikalin
ga tik nupirkti bile kokioj 
grosernėj Kellogg’s Corn 
Flakes ar kitą kokį tos ben
drovės javinių produktą ir, 
nuplėšus dangtį, kartu su de
šimtuku, pasiųsti Singing La- 
dy, Kellogg’s Company, Dept. 
20, Battle Creėk, Michigan.

ii ■ I, i ■ > i> j  1—r ; r; .

Rekomenduojamas Kaipo Skilvio Vaistas
, . Chicago, III.—“A§ vartoju Trinerlo Bitterio Vyną visuomet 
| nuo skilvio ligos ar šiaip nevirškinimo ir galiu širdingai 

rekomenduoti visiems.—Mrs. Susanna Pavlus”. Nedarykite
■ jokiu bandymų su kitais liuosuotojais. Imkite Trinerio 
Ik Bitterio Vyną, kurs per 45 metus jau yra {rodęs, kad jis yra 

tinkamiausias vaistas nuo nevirškinimo,, gasų, blogo apetito, 
mĮ galvos skaudėjimo, neramaus miego ir panašių negaliavimų.

NENUMESI MANE 
AŠ KAINUOJU

PINIGO

GO

Krautuvninkai, kuriė nerei
kalauja iš jjkostunierių; pie
no boiikas grąžintiir • berū
pinusi sugrąžinti jas pieni
ninkui yra berupesčiai dėl
to, kad; pieno honkoš nu
metimas yra industrijos 

1 nuostolis.' Tas, galų -gale, 
prisideda; prie pakėliirio 
kainų. Išplauk tuščias ion- 

, kris . ir sugrąžink jas savo 
pienininkui; arba ' jkirautū-1 
vei. z";' i ' : .• r4

ACIU!
* Kiekvienas Old Golds ci
garetę pakelis suvyniotas i 
dvigubą cellophane ;4vi 
eilės cellophane neper-eilės cellophane • - 
merkiamą—aukščiausios rį-

Mokslas Pataria 
Vengti Maisto 

Neturinčio 
Ganėtinai “Bulk’

---------------------  PRASYK SAMPELIO DYKAI---------------------
Trlner’f Bltter Wlnc Co. 8. Welh St., Chicago, Iii. 
Prielųsk man eampelj dykai

V arda* -------- --------- ------------- -------------- --------
Visose 

Vaistinėse Adresas

Raportuoja, kad ’ALL-BRAN 
pripildo šį dietos reikalingumą

Svetainė Dėl Rendos
Vestuvėms, šokiams, parčms, Bunco ir įvairiems 
vakarėliams. Privažiuoti galima Westem Avė., Da- 
men Avė., Halsted St. iki 18-tos ir Blue Island Avė. 
prie Leavitt Street.-

WEST SIDE HOTEL
WALTER NEFFAS, Savininkas.

2435 So. Leavitt Street
Telefonas CANAL 9585

/ 7 • '

Moksliški bandymai parode, kad 
maištas kuriame stoka tinkamo min- 
fcžtąiis maisto (bųlk) tankiai būna 
priežastimi užkietėjimo vidurių, ši 
padėtis suteikia' nemalonumą ir ga
li privesti p»ie galvos skaudėjimo, 
stokos apetito ir net rimtos ligos.

Apsisaugokit nuo tokio maisto, 
vartodami Kellogg’s ALL-BRAN 
pHe valgio. Jis suteikia ganėtinai 
mipkštaus. maisto (bulk) patogioj 
fohrioj. Jis sugeria drėgnumą ir 
švelniai miklina ir išvalo jūsų syste- 
ihą. ALb-BRĄN taipgi suteikia vi
taminą B ir turi geležies.

1 ė i . .. . • .

MipkŠta^! u maistas (bulk) kuris 
randasi * ALL-BRAN tankiai yra 
daug veiklesnis negu vaisiai ir dar
žovės, neš nęišsidėsto , jūsų kūne. 
Du šaukštai kasdien . yra pakanka
mai. Jeigu nepagelbės, atsikreipkit 
pas savo gydytoją.

Kellogg’s ĄLL-BRAN gali būt 
valgdnias su grietine arba pienu. 
Valgykit jj su sriuba> su salotom 
arba, su koše. Arba kepkit su duona, 
mųffins, vafliais, ir tt. jis; priduoda 
skanų saldų skonį.
. .. Yra. daug, geresnis negu paten
tuoti vaistai—kurie kartais yra blė- 
dingi! ALL-BRAN parduodamas vi
sose grosernėse. j Padaromas per 
Kellogg;, Battle Ctėęk, Michigan. .
, *UžWetėjiirips vidurių paeinantis 
riuo neganėtino “bulk” valgiuose
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Geo. P. Cunningham
DISTRIBUTORIUS

4 ». : . . >'• -s • '? ‘ •',* «■

ALAUS
KENAIS, PUSGALIONIAIS, 

AŠTUNTADALIAIS IR 
KETVIRTADALIAIS.
VISADA ŠALTAS 

COIL BOXES RENDpN
ėi. ■ ........v,   ...

Pristatome Alų Visokiems 
< > ; Reikalams. ;
5017 SOUTH KEDZIE AVENUE
Phone PROspect 7565

AR TURIT SKAUDAMAS

KOJAS?
KORNUS — SUKIĘTfiJltoS 

■j, ftįSOį NAUJIKAULIUS? '
AtsiUpkykit/ i. Shąpiiro čeyerykri krautuvę-* 

> kpr ževąrykai bus. tinkairtal pritla|kyti.;
Mes užnikome dideli pasirinkįmą jvairio 

. dydžio ir rjišiesj čeverykų vyrams,' moterims 
ir \ kddikiains. x-Ray prithikyfnas ir patari?

7 tnąi PYKĄI. .f . Deformęd—Normai
. Mes garantuojame savo čevėiyiiuę ir jeigu nebusite pilnai paten- 

kihti; inės pritaiky$im kituą &vėiykū£ Jus džiaugsitės musų čeve- 
rykais ir Vaikščiosite: su šypsą y4idę.čeverykai. pigiomis kaino
mis po $2;95 ir brangesni Shapiro. vaikų kojų ir čeverykų 
Specialistas., Atsiveskite savotaikusdėl egząminacijos dykai.-

Atdari yąkąrąis:

6307-09 SOUTH V/ESTERN AVENUE 
Republic 5436

X>RAY HTTIN®. ATM© BXTSA CHARGE - 
-M.CAilY AU-iftife AHB. WI©THS :

1

PASKOLOS ant NAMŲ 
'/ Skolinant Pinigus ant Pirmų 

Morgičių lengvais išmokėjimais
Jūsų pinigai yra apdrausti iki $5,000.00 per Federal Sa- 

vings and Loan Insurance Corporation.
Dėl informacijų kreipkitės į

SirEbERALSAViNGS 
™’AND LOAN ASSOCIATION 

P 0f CHICAGO

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

GERKIT TIK GERA_ ALŲ

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

2415 West 64th Street
Biznio Telefonas BOULEVAKD 7179 Res. HEMLOCK 6240 

'..............  M

WOOD COAL i; CO.

COAUCOKE
........ ■ SSeS ...............”

;&i®EANTFfižrCOALa" BONDEO WEIGHT
Kalno* Kali pasikeisti be įspėjimo 

■ TUOJ APMOKANT — 
POOAHONTAS ANGLYS
Mine Run. 65% Stambios ....... .......

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

Lump ar Egrr .......................... ......
j UOKSAI—KOPPER8 AR SOLVAY 

Pečiaus Koksai ..............  ■■■■..
Nut Koksai .. .................  —____

Pea Koksai ....... .........  . ..... .......
Petroleum Carbon Štili Bun ..................
Petroleum Carbon Lump. 
MILLRR8 ureek LUMP ___ ;_____  _
MILLKRS UREEK, EGG 
BLACK BAND LUMP 
KIETOS ANGLYS*—ANTHRACITE 
Chestnut • (Pennsylvanta)  
Indiana Lump -_ _________ ___ __ .....___
Indiana E»r 6x4 ----------------- - ------- .
FRANKLYN COUNTY ANGLYS 
Mine Rdn — Stambios .. ............ .........

Plautos Nut—8x2 -
Ekt ■■ ■ 

Lump ____ ■
WILMINGTON Nut 4x2 Valytos___ L_
WLMINGTON Mine Bun —Stambios.

Tono

$2.40
2.60
2.76 
2.00

8.20
3.20
8.20
2.66
8.66 
2.00 
2.70
2.76

8.86
2.20
2.15

2.10
2.30
2.86
2.46
1.95
1.80

% . 
Tono
$4.25

4.50
6.00
5.26

5.90
5.90
5.90
4.75
6.75
5.25
4.90
4.95
7.20
8.90
3.75
8.65
4.10
4.15
4.85
8.40
8.15

TAKSAI KXTRA
2 Ir 8 4 Tonai 

Tonai ar Viri

$ 7.76
8.20
9.80
9.75

11.00 
11.00 
11.00

8.76
12.25

9.45 
9.00 
9.10

18.65 
7.00 
6.75
6.50
7.40
7.50
7.95
6.20
5.65

. . 1 . 
Tono

$ 8.00
8.45
9.50

10.00

11.25
11.26
11.25

9.00
18.00

9.70
9.25
9.40

13.90
7.25 
700

6.75

820

$7.50
7.95
8.95
9.50

10.75
10.75
10.75

8.46
12.50

9.20
8.75
8.85

13.40
7.76
6.50
685
7.16
7.26
7.70

Mi IhhHK
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Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
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Dalgis ir akmuo

Uisakymo kalnai
Chicagoje — paštu:

Metami ----- ----- .---------------$8.00
Pusei metu 4.00
Trims mėnesiams _______  2.00
Dviem mėnesiams --------------  1.50
Vienam mėnesiui .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija____ —i________8c
Savaitei----- —.------------------ 18c
Mėnesiui ____ ———— 75c

ęhlew>j,
J* •

Metams $5.00
Pusei metų 2.75
Trims mėnesiams______ • 1.50
Dviem mėnesiams — 1.00 
Vienaip mėnesiui -------------   .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams _ $8.00
Pusei metu ——■•įr*įrt•— ^.00
Trims mėnesiams 2.50
Pinigus reikia siusti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

RUSIJOS SOCIALISTAI IR 
BOLŠEVIKIŠKAS PER.

VERSMAS '■

Atrodo, kad, kaip toji rusų patarlė sako, “dalgis 
užėjo ant akmens”. Ispanijos fašistų armija, priėjusi 
beveik prie pačių Madrido vartų, sutiko tokį stiprų pa
sipriešinimą respublikos gynėjų pusėje, kad buvo pri
versta sustoti ir net šiek-tiek pasitraukti atgal.

Jau pereitą šeštadienį Amerikos telegramų agentū
ros buvo pranešusios kelias “žinias” apie Ispanijos so
stinės “paėmimą”. Bet pasirodo, kad fašistiškos bandos 
dar nėra įsilaužusios nė į miesto gatves. Per keturias 
pastarąsias dienas gen. Franco maurai bandė pereiti 
Manzanares upę, kuri iš vakarų ir pietų pusės apsiau
čia sostinę, bet jiems nepasisekė paimti nė vieno tilto. 
Užvakar fašistų gaujos buvo išmuštos ir iš didžiojo par
ko Časa de Čampo, kuris guli anapus upės ties vakarine 
miesto dalim.

Dabar .pranešama, kad fašistų jėgas prie Madrido 
sulaikė daugiausia Tarptautinis Legionas, susidaręs iš 
įvairių karo veteranų, atėjusių į pagelbą Ispanijos res- 
publįkąi. Tas legionas susidedąs iš rusų, jugoslavų, 
franeuzų, vokiečių, anglų ir net amerikiečių, viso apie 
3,000 vyrų.

Be to, Madridui atėjo į talką kataloniečių armija su 
tankais, aeroplanais ir išlavintais lakūnais. Ir štai, pasi
rodo, kad valdžios šalininkai jau imą viršų ant fašistų.

Ar respublikos gynėjai sugebės ne tik atmušti fa
šistų bandas nuo sostines, vartų, bet ir pereiti į ofensy- 
vą ir juos supliekti, kolkas dar sunku pasakyti. Bet Is
panijos demokratijos draugų viltys šiandie yra žymiai 
šustiprėjusios. O bešališki stebėtojai sako, kad genero
lui Franco veikiausia pritruksią vyrų Madridui užka
riauti. Jo visa armija susidedanti tik iš 30,000 kareivių.

Tai ko jie verkė?
Kapitalistų klasė įr jos agentai taip graudžiai de

javo prieš rinkimus dėl vargų ir nelaimių, kuriuos ant 
jų užtraukė Roosevelto “naujoji dalyba”, kad galėjai 
pamanyti, jogei Amerikos bizniui artinasi galas.

Bet šiandie tie patys laikraščiai, kurie tuos grau
džius kapitalistų verksmus dėdavo, rašo, kad nuo 1936 
metų biznio pelnų busią išdalinta kompanijų šėrinin- 
kams trys bilionai dolerių dividendų, t. y. daugiau, negu 
kad davė pelningįausieji iki šiol Amerikos istorijoje 
1929 metai!

Tąi gi jįe yęrkė?

PASMERKĖ MIRČIAI 
“PLEčKAITININKĄ”

Lietuvos laikraščiai rašo, kad 
spalių mė». 28 d. kariuomenes 
teismas uždaromis durimis 
sprendė buv. plečkaitininkų yęi- 
kėj o Rūstavo Bišo bylą. Teis
mas nusprendė nubausti Bisą 
mirties bausme, bet kadangi ji
sai pats grįžo iš užsienio, pasi
davė ir prisipažino, tai bausmė 
jam buvo sušvelninta, pakei
čiant mirtį 10 metų kalėjimu.

PIGUS “TRIĘSAS”

“Naujienose’’ buvo pažymėta 
visiems žinomas faktas, kad 
1917 metų spalių-lapkričio bol
ševikų perversmas Rusijoje bu- 
vo nė darbininkų sukilimas 
prįeš išnąųdotojųs, bet “karęi- 
vių ir dalies darbininkų sukili- 
jnąą prię| dajbinįnkų ir vate- 
tiečių valdžią” žodžiu^

se “Vilnis” bando surasti kažin 
kokį juokingą prieštaravimą. 
Girdi, —

“Tai sulyg ‘Naujienų’ pa
sakojimu išeitų, kad Rusijos 
darbininkai tais laikais patys 
sau iškirto didelį šposą: jie 
nuvertė, patys savo viešpata
vimą.”
Bet tai pigus žaidimas žo

džiais. Kad darbininkai nuver
tė darbininkų valdžią, tai yrą 
arti'tiesos, nors ne visai tiesa, 
nes “Naujienose” gi buvo pasa
kyta, jogei ta dalis darbininkų, 
kuri sukilo prieš Laikinę1 Revo- 
liįipiųę Vyriausybę, ėjo kartu 
su kareiviais; d valdžią rėmė 
irgi ne vieni tik darbininkai, 
bet ir yąlstjeėįąi.

Kam gi tad “Vilnis” baudę 
iškreipti musų žodžius? Argi jį 
negali'* suprasti tokio paprasto 
dalyko, kad dalis Rusijos dar
bininkų, kuriuos s uagitavo bol
ševikai, sukilo (kartu su karei
viais) prieš kitą dalį 
kų.

Toliaus, komunistų organas 
mėginą “pątaįsyti” istoriją, pa
sakodamas, kąd social-revoliu- 
cionįeriai, kurie dalyvavo Lai- 
kinėje Vyriąusybėje, buvo “ką- 
pitalizmo palaikytojai”.

“Vilnis” rašo:
“Ištikro, social-revoliucio- 

nieriai, kurie didžiumoj su
darė tą tariamą ‘darbininkiš
ką’ valdžią su social-revoliu- 
cionierium priešakyje, nie
kad darbininkų ir valstiečių 
reikalais nesirėmė ir jie nie
kada neketino tos prislėgtos 
klesos naudai panaikinti ka
pitalistinį išnaudojimą. '‘Vis
kas ko kerenškiniai social-re- 
voliucįonieriai norėjo, tai už
tikrinti buvimą buržuazinės 
respublikos it žinoma, su ka
pitalistinės sistemos išnaudo
jimu. Tai tokie jų, ir iš jų 
Sudarytos valdžios buvo sie
kiai. Bet prie tokios padėties 

' darbininkiška valdžia, pilna 
to žodžio prasme, juk visai 
negalima. Taigi ir Kerenskio 
valdžia negalėjo būti darbi
ninkiška. Ji buvo kapitalisti
nė valdžia ir todėl dėjo visas 
pastangas sustiprinti kapita
listų klesos viešpatavimą ant 
darbininkų ir valstiečių kle
sos.”
Juk tai yra melas nuo pra

džios iki galo.
“Vilnis” tvirtina, kad Rusi

jos socialistai revoliucionieriai 
visai net rieketina- panaikinti 
kapitalizmą. O tuo tarpu žino 
visi, kurie bent šiek-tiek nusi
mano apie Rusijos socializmo 
istoriją, kad socialistai revoliu
cionieriai (kurie išsivystė iš 
“žmonių Vąlįos” partijos) kaip 
tik ir skyrėsi nuo Rusijos so
cialdemokratų (marksistų) tuo, 
kad jie skelbę, jogei kapitaliz
mas Rusijoje gąli ir privalo 
būt panaikintas tuojaus, nelau
kiant iki atsiras stambi pramo
nė ir skaitlinga darbininkų kla
se.

Socialistų revoliucionierių te
orija buvo “liaudies socializmo” 
tėvija. Jįe sakė, ^ad ^Rusijoje 
bendra nuosavybė jau gyvuoja 
sodžiuje -— kaimuose, kiir ūki
ninkai dar nebu'yę išsikėlę į 
yįęąęędžiųs. Tąigi, jų puomoųę, 
reikia tiktai įvesti tą pačią 
nuosavybes tvarką pramoųeje 
— ir socializmus bus gatayas. 
Socialistai-revoliucionieriai di
džiavosi tuo, kad Rusija esanti 
“pasaukta” parętįyt yisap pa
sauliui kelią į socializmą, (šitą 
jų teoriją paskui nusikopijavo 
bęlšęvikų ’yądąi).

Šitą es-erų teoriją kritikavo 
socialdemokratai, įrodinėdami, 
kąd ji yra ątępišką. Jię sakė, 
kad rusiškas kaimas su bendra 
žemės puosavybe tai nė ąteitjė^ 
pagrindas, bet pfąeitięą liekana, 
kuri išnyks, kraštui besiplėto
jant ekonomiškai. Iki 1917 me
tų pats Leninas smarkiai ata
kuodavo s.ociąį-ręyęiiųeįbnierių 
utopišką programą apie “tuo- 
jąutinį” socializmo 'įvedimą Ru- 
sijoje. \

Na, o dabar “Vilnis” pasako
ja, kad sęciąl-^eypjįpčięnierial 
porėję sustiprinti ' -“kapitalistų 
klesos viešpatavimą’’! '

šitas komunistų ląįkrąščio 
priekaištas yra absurdas da ir į, <•» va*. .K O fe «,*•- -I l 
dėl to, kąd socialistai rev.oliu- 
cįonieriai yra valstiečių partiją,; 
Milžiniška Rusijos valstiečių 
dauguma niekuomet nebuvo ka- 
pitalisty draugai.

Rągąpęš, Rusijos es-erai bur i 
TO ir įtę^ra satelitinio IntjBT- 
iiacįępąlo nąyįąi. Kąpitalistiškų 
partijų Interpaciępalas nepri- 
Mfe: rife

Kalbant apie Rusijos Laikine 
Revoliucinę Vyriausybę, kurią 
gol|eviįcąi'nuverti ginkįp jęga, 
reikia dar įridūrtf, kad toje 
vyriausybėj ę dalyvavo ir So- 
cialdeįiokrątų Darbininkų par
tijos atstovai. .Kaip es-erus, 
taip ir juos į tą yyriąps^ buĮ 
vo paskyrusios darbininkų ir

Jas nepri- 
iwi«j 

Kalbant apię Rusijos Laikipg 

bolševikai nuvertė ginkįp jęga,

vyriausybėj ę! dąlyyąyo 
ęialdemokratų Darbininkų par

taip ir jųoą į tą vyriausybę

ValstįęČĮų
Tokių bųdu yra nęū|^ŪČ^ 
plas faktas, kąd bolšęyikąi pą-

PASIBAIGĖ NAUJA KRIMINAL1ŠKA 
BYLA LIETUVOJE

A. Sutkus, žinomas 
tas šešiems mėnesiams kalėjimo

Renę tąi bus šių metų iš 
visų gąrsiųjų bylų artisto, re
žisieriaus, buvusio radiofono 
direktoriaus A. Sutkaus pas
kutinioji byla. Tokio žanro 
bylų jau, regis, artimoje atei
tyje nenuj'aučiąma.

O šita byla labai paprasta ir 
savo mechinacijomis labai 
nesudėtinga, taip tariant, tai 
elementarinis kriminalis nusi
kaltimas. Radiofono tarnau
tojai padirbinėjo parašus, 
kitiems pinigų neišmokėjo ir 
sau į kišenių juos dėjo. Tai 
ir viskas. Tokiu budu per 
porą metų spėjo padaryti per 
keturiasdešimt tūkstančių nuo
stolių !

Lietuvoje visos valstybinės 
įstaigos dar neturi aiškiai nu
sistovėjusių atskaitomybės tai
syklių. Dar nėra tikrai nuo
dugniai išdirbto tarnautojams 
statuto, kuriame butų suskirs
tytos pareigos ir atsakomybė.

Nesant šitokio statuto pik
tos valios tarnautojai įsiteikę 
savo viršiųiųkams, įgiję pas 
juos pasitikėjimo gali visuo
met daug visokių niekšybių 
pridirbti. Be io, valstybinių 
įstaigų sąmatos labai suvaržo 
tarnautojo iniciatyvą, o ypač 
tose įstaigose sunku žmogui su 
iniciatyva dirbti, kurios turi 
ūkiško, pobūdžio ir kurios už 
savo patarnavimą gauna sa
vas lėšas, o ne vien tik jas iš, 
iždo ihįia.■' ■', 7 /'.. ' |

Buvęs radiofono direkto
rius A. Sutkus yra vienas iš 
didesio užsimojimo vyras. Jis 
dirbdamas radiofone ir nore- 
i 

dąmas tinkamąi y savo inicįa- 
tyvą išvystyti •.turęjo kaip; 
n9rs V?us^ tlJ9S VMtetes, 
kurie sąmatinėms įstaigon^ 
uždeda, i Savaime, , kad turje- 
jd leistis į ne viąai tikrą kelią.

“skersą fąųka’^ ųžyąžiuoti. Gir
di, žmogus, kuris sielojasi dėl 
St. Strazdo nepriėpiiųjtą/ d^f 
pats tebėra visai; jaunas narys, 
— Vos prieš keturis mėnesius i 

artistas ir r^žįsjerįuus, n»teis-i isite^
mėnesiams kalėjimo- i. ^ul'iu.

.. " į tis visai silpnas aritmetikoje.
Susivienijimo nariu aš likau 
balandžio 1 d. Taigi, butų įdo
mu iš p. , Vitaičio patirti, kiek 
bus menesių nuo balandžio 1 d. 
iki lapkričio 1 d.? Nejaugi tik 
keturi mėnesiai?

4^ ^te^ »•

p®** $>■
f> tev praftefla sj«p.

te) 
vte1 ,W?S «s»te^tes.

j .e a J '

Netikrą kelią parodė 
jj MUM PPŠ*?’; 

kėjimą savo tarnąųtojąiųsJ 
Šiuodu pradėjo savo naudai, 
o ne vien įstaigos dždąr-i 
biąuti. '

Ą. Sutkus tiek čia .kafjt^; 
kąd buvo pepalkąpkąmai ąp- 
sųjcrųs, tų tąrpąųfojų nep^įu- 
rėįę ir jUądu prącjęjo ąaų ųž- 
dąrbįąuti. Vienas Jų net pa
rašus padirbinėdamas pasisią- 
vino iki trisdešimties tųkstąn- 
čių litų, o antra bent kiek 
kuklesnė Jjuvp ir paąisayiri^ 
kelis tūkstančius liti;. Teis- 
mąs neįrodė, kad iįė A. Siit-1 
kus butų pasinaudojęs sveti
mais pinigais ir vis dėlto už 
neveiklumų, už neapsižiūrėji
mą, už apsileidimą A. Sutkus 
nubaustas šešiais mėnesiais ka
lėjimo. Vienas iš tiį tarnau
tojų gavo kelis metus sunkių 
darbų kalėjimo. Visiems pri
teista padaryti nuostoliai ^su
mokėti ir, jei kuris iš jų tų 
nuostolių negalės sumokėti, taį 
A. Sutkus turės juos visus 
dengti. z :

šita byla yra viena iš ne
maloniausių. Jau vįeųa jdęl- 
to, kad šitoksai kriniinąląs 
įvyko net tę^įpje įgtąįgoje 
kaip radiofonas, iš kurię tiek 
daug yįąokių gra^įų fedien 
idėjų po y|są Lietiivų pliųtą... 
0 ąųtjrą, kad jęj(ę buvę įpąi- 
niętas jyienaą įš plačiai žipo- 
jųų ir gęrbiąmų ąrįįstų — .tąį 
A. Sutkus. Jis turi dįiįęĮįų 
nuopelnų valstybės teatro dr- 
gamzavimę, gerų veikalų re
žisavime; tai vienas iš gabiau- 
šių Lietuvos ne tik artistų, 
bet ir režisierių.

Pas daugelį ir daugelį šitą 
byla paliko-nejaukų įsd^dĮ ?r 
dar nemaloriė^ftiu^ė prisimini
mus. — Betkaš.

• -c T ftąi
Jis turi dį<|ąiių
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ant ĮkoPfte įiųmajns.—Keista p. Vitaičio aiįt-
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vakarienė
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•• fe ŠCŠi žmogžudžiai ?ąukią jAS S

Ąpą kąrjtą pąrąšįąų į “Nąų-’ 
j ienas”, kad p. Vinikas SLA 
152 kuopai pranešė, jog St. 
Štrazdąs, “Nąujoąięs Gądypęą” 
Įę(dąktiQriUS, esąs orgąpiząęįjąi 
nepageidaujamas. - Savo prąųe- 
Šim.e pabrėžiau ir tą faktą, jpg 
kuopa taip lengvai nepasiduos :• 
jei bus rjęikalaš, tai kreipsis į 
pildomąją Tarybą ir reikalaus, 
kad St. Strazdo atmetimo rei
kalas butų tinkamąi išspręstas.. 
Juo labiau, kąd nėra jokio rim-į 
jto pagrindo tąįp elgtiš, kaip pa-; 
sielgė p. Vinikas. <

Iš tiesų, kuriems gąlams dar 
. tkm ii i ir? .-.n u u ii~ ■v.tck-iĮ-.;

skelbti koks ten auksinis kon
kursas naujiems nariams gau
ti, jeigu Centro sekretorįus sa
vivališkai gali atmesti nepa
geidaujamus jam žmones, nors 
sveikatos atžvilgiu jie yrą visai 
tinkami stoti į musų organiza
ciją.
• Seniau buvo labai1 piįus pa- 
si teisinimas: girdi, dėl sveika
tos aplikantas negali būti pri
imtas. ięa$ą tas numeris neiš- 
dege ir pUVo įrodyta, jog apli- 
kanto '^veį^ąta yra gera, tąt 
griebtasiprįeffiojnų. 
Būtent, prisikabinta prie “gėrę 
pasivedimo”.

" -g..' fe .

Taip bent stengiasi visą da
lyką išaiškinti p.- Viiaitis, ku
ris net ’ /edįtoriąlę tūę 
prabilo. Jis labai jau bando ap
ginti 'savo ’Vinikį, 
išleidę dekretą, kad p. Štrazdaą

WM- 
ffl-1 : konstituojo^ yra
teks Pte?tetetes’ w

prabilo. Jis labai Jau bando ap

išleido dekretą,' kad p. Strazclaą

se atliko vieną pfe
tadarysčių pasanlįp darbįpiųkų 
feterijote-

Vakarienė £ nusies8 
iki 2 vai. vakaro.

Prieš kiek laiko šeši jaunuo
liai liko pasmerkti mirti elekt
ros kėdėje; Ta bausmė buvo 
paskirta už tai, kad jie nužudė 
Edwin EsposUo, nors tasai yj- 
sai nesipriešino. Tie jauni ban
ditai nužudė Espositę apiplėš- 
dami jį.

Keliaįs atyejąis banditų advo
katai kreipėsi į apeliacijos tote
mą reikalaudami, kad byla bu
tų peržiūrėta. Pagaliau jų rei- 
kalavimąs liko patenkintas. Bet 
ar jiems pasiseks jaunuolius iš
gelbėti W elektros kėdės, tąi 
kitas klausimas.

Frank Ląvįnskas.

W §1 ,fį. LSS 19
Įropos Jai |.w

Ir k.ad W 
»!’ W ku(W 
vakarienės darosi sekmingę^ųę^.

am

rai nesitikėjo.

jp^einaipį. J^pielis ^<1 
bejosi, kaip už Mis jcęiir 
W W°Xėjo ypkjyie- 
nės dajyyjs, ^y,ę palupa dųojii 

Sapnus maiste?- >«t te’1’ 
žinoma, yra šėinimi^jdų Paslap
tis: jos sugebėjo mažai pinigų 
išleisti ir gerą vakarienę paga
minti. ’ •

Kai vakarienė buvo įpusėjusi, 
tai prasidėjo programas. Dvi 
jaunos merginęs su gitara ir 
mandalina išpildė kelis) muziką- 
liškus dalykėlius. Publikai jos. 
labai patiko. Pąskuį buVO pą- 
kviesti keli įvairių minčių sye- 
čiaį pažibėti. Visi kalbėję lą- 
bąi šyelnįai ir flraųg$kąj. |taį 
kąlba ąuįyydaa. įlnkį kųępąi 
pasisekirųo. Q juk y^ąĮ dąr p# 
seniai jis ugnim spiaude į so
cialistus. Kalba Dr. Petriko 
žmona. Sąyo lą^ku y ji pasakė 
daug karingų kalbų ir nesigai- 
16jo ,pip^ toię jigsuti- 
ko su Maskvęs dėdėmis.

Pakviestas buvo kalbėti St. 
Strązdąs, “Nąi|josm .G^dyiĮfs” 
■•edakteriu?- $ 
telėjo laisvięčiams, savo Mvu- 
s 
pasikarščiavimo. Kai \atėjo eiU 
kalbėji Muarai, tai jisąį ąt§i|y- 
gino Strazdui: sayę keliu gnyb- 
įgiėję Įkioklųįnkąms- ; 8

Vjsąi gerą kąlbą P: 
Paulauskas, “Rimbu” wak|ę- 
nūs. Kąą, jąm mltoR? W 
ciąl^tąį .sųgąbRJp telaikyti sąyp 
pozįęijąs, nors jie ir buvo įš vi
sų ppsią pupini b.<H 
mi. Dabar, sakė Ww
w jaį yrą prąejusįas, 
gąiipą tiktis, ką4 spc&Mm 
veikla sustiprės-

Kalbėjo ir p. Belas, 

nuoširdžiai remia p

sygčįų sk^S? >steWm> net 
y* ' • • 1 '•1

te

Spalį) £5 d. 2:30 v^l. po pje- 
tų įvyko' Lietuvių Organizacijų 
bęųdras sųvąžiayimas adresu 
325 E.' Markęt St. ‘

Nuvažiavimo vedėju buvo Įt
rinktus V. grjpbičjus. Pirminių-

kalbėtą apie Lietuvos yalstiekių
* į? ąpaudos, žo-

datų komisija praneša, kad vi
so <

tas.

Amerikos' Lietuvių istorinio

rafą. Juę lab^u, kąd 
likaptąs savo ląįkų yisękiate 
šmeižtais labai kęnkęs ęrgaųf- 
?ącįjąi.

Pasakyta trumpai |r ąteJw» 
nors ir yįsąi neįUkipąpčiąi. Nuo 
kurio ląikę vį.ępąs p. Vįųil^ 
tųyi teisę spresįi apįę yįąpę ar 
kitų Mp^įįs g.erą ąr blpgą 
‘.‘pąsįvpdįipą’’ bei „ąąyąip tą “pąr 
sįyądjiną”' iįnįerprętųptį?

Ar kritikavimas ir tarkavi
mas organizacijos viršininkų 
yra “blęgąs pasivedimas”? Ne
jaugi kritikuoti Viršinirikus rei
škia tą pat, ką ir niekinti or
ganizaciją?. '

Man ir daugeliui kitų atrodo, 
jog viršininkąį įųri būti atski
riami nuo pačios organizacijos. 
Jeigu viršininkai negerai elgia
si, tai nėr a ir* negalį būti jokio 
nusikaltimo nurodyti jų klai- 
das^ Taip bent yra ir tūri būti 
demokratiškai tvarkomose or
ganizacijose.' * ' * (

Bet kūibant jau apie šmeiž
tus, bus pravartu- prisiminti ke
li ryškus faktai. Visai dar ne- 
seniai vienas Detroito tautiškas 
tūzas buvo pradėjęs skaityti iš 
atbulos pusės Šuąivienfjimd' is
torijų 'ir' rašyti tiesiog inkrimi
nuojančius Šmeižtus. Tada nei 
p. Vilateiuiį nei icitiemš;
pasivedimo’’ saugotojams Aeąt- 
ėjo nė į galvą'7"' sudrausti tą 
Šmeižiką/ ;Labai galimas' daik
tas, jog jie jautėsi patenkinti, 
nes buvo niekinamas ne jų žmo
gus. Jeigu jau kalbėti apie or
ganizacijos kenkėjus, tai jų su
rasime pusėtinai daug tarp tų, 
dėl kurių gero ' “pfcsivedimd”

f-^ltodėl p. pas p. Vitiiką jokių Abejonių be
kalbamąjį kylą; ' ' X >

2 ątstoyąi nuo 17 
Ra^rUs priijn-

; Toliau išduodaipą raportąs iš 
Amerikos' Lietuvių istorinio 
kongreso, JęujSs jvyką Čleyė- 
land, Ohįo. ’ R^pęrtąs priipitas 
vienbaĮšiai. Svarstoma, ' kaip 
prįtrąųl^ti daugiau draugijų 
sėkmingaip veikimui ir sukili
mui finansinės paramos Lietu
vos valstiečiams, bei kad butų 
*alin» M at
sieisimo demokratinės tvarkos 
Lietuvoje. *

Nutarta kreiptis į Centrą 
Chicagoje, ar iebutų galima 
gautfi:W. Montvįdą kalbėti. 
Mat, spaudoje buvo praneštą, 
kad Dr. Montvidas bus Pitts- 
burghe ir važiuos į New ¥or-

¥^ži«.o4aw įfe 
sjpti Baire įr bM

$n$ta 
stelas te 

*■ *

Šiemet demokratai nušlavė 
republikonus, kaip su šluota ne 
tik valstijoj, bet ir Luzerne 
kauntėj, kurią jie kontroliavo 
per 24 metas. Visi demokratai 
liko išripkli į valdiškas vietas. 
Aį’ tarpe liko išrinktas ir vie
nas lietuvis (Dr. A. Valybas iš 
Edwardsville) į valstijos legis- 
laturą. Netikėtas smūgis repub- 
likonams. Republikonais buvo 
užsiregistravę 129,838, o demo
kratais tik' 91,152. Balsavimo 
pasekmės tokio?: Rooseyeltas 
104,809, Landonas 81,672. Lem- 
ke 1,188, Thomab 611, Brow-

lantj,

(Iškirpkįt šias eiles ir
3.?.. gt

n

Ilgu Ąfan ant Svi^Jo...
Ilgu, ilgu man ant svieto! 
Nors ko reikia, is yr*»
Taftum sbaiiŠŽ ranka > kieta,

traukia
Aš ir meile ^ftaut 

Ir mylst iižšižą<fejau, 
fiana} khnčias ’^ien kentSt!

K&m litidi
- Tarfa bėgi

širįį jąųv ujįąyo.
Kur* iušia5 “ *

Ten tiktai nebilgu d

t

t
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Studentų Kliubo 
balius

NAUJIENOS, Chicago, EI.

First Ajinųąl Inj^ormal of The 
Lithuaniąn Ųniversity Club 
Scholarship Loan P'und pi
ginai Štage Presentafion and 
Bali. Ęene^it L.U.C. Scholar
ship Loan Fund. CRYSTAL 
BALLROOM, HOTEL DEL 
PRADO, 53rd and Hyde Pariį 
Boulevard, Chicago, Satur- 
day, November " 21, 1936, 
9 P.M. Ticket-tax free 75c.

Kas aukščiau angliškai pa
rašyta, norėčiau, kad visi Chi-: 
cago ir apielinkės lietuviai ma
tytų, žinoma, per musų ger
biamų redaktorių bendradar
biavimą. Nuoširdžiai parašy
tas editorialas tai visuomenės 
ragintojas prie garbingo dar
bo. Visais atžvilgiais, aukšto
jo mokslo mokiniams ne au
kos, bet tiktai paskolos teiki
mas mokslą baigti yra girti
nas darbas ir lietuvių vardą 
aukštai pakeliantis tarp kita
taučių. Toje pramogoje, tiki
masi, musų jau*nimo darbu pa
sigėrėti atvyks ir kelių Ghica- 
go universitetą' profesoriai, 
bus naujasis Lietuvos konsulas 
gerbiamas M. Bagdonas, bus 
šio naujai įkurto Paskolos Fon
do direktoriai ir musų moks
lus einančios jaunuomenės vi
si draugai.

Viskas daroma labdarybės 
dvasioje, kad sukelti lėšų vie
no gabaus Northwestern uni
versitetą lankančio lietuvio, 
vieno meto mokslo stipendiją 
parupipti. Visus geros valios 
lietuvius ir lietuvaites meldžiu 
bent atsilankymu minėton vie
ton pasigėrėti musų mokslo 
siekiančios jaunuomenės dar
bais ir paremti L.U.C. Šcholar- 
ship Loan Fund. Visus vieti
nių laikraščių gerbiamuosius 
redaktorius maldaują į. ląįjcą 
tarti ~šavo žodžiui, kad visi ge
ros valjos lietuviai galėtų ži
noti ir prisidėti prie Chicago’s 
Lietuvių Universiteto Kliubo 
narių gražaus ir garbingumo 
pasirodymo labdaringoje pra
mogoje.

— A. K. Rutkauskas, M.D. 
4442 S. Western Avė., Chicago.

Pati turi keltis su 
vyru kartu gy-

Hįįnąis Apeliaciją teismas 
išnešė įdomą nuosprendį tąms 
moterims, kurios nori skirtis 
.su sayo vyrais.

Dalykas įoks, kad Paul 
^otz 48 metą, Illinois General 
gelžkęlio tragiko menedžeris, 
nusitarė persįkeįti iš Bluming- 
dale miestelio į Chicagą gy
venti, kur jam darbas yra ar
čiau. '' v

Jo pati pažiurėjo į dalyką 
kiljaip. Ji nusitarę paimti puo 
vyro skirybąs ir dar ąiimąnL 
jos gauti. Ąpd.įacijų teismas 
gi pareiškė, kad skyrybas mo
teris gali gauti, bet alimonijęą 
gauti tąi neturi teisęs.

Pamoka iš šio teismo spren
dimo yrą tokia: Jeigu vyrąs 
kelias į kitą vietą gyventi, 
ypač darbo parankumo sume
timais, tai tenka ir moteriai 
keltis kartu su juo. Kitaip mo
teris alimonijos negaus, o be 
ąlimonijos kokia gi yra pras
me skirtis.

kad Crooker atrodo šaunus vy- 
ras, taigi ji ir norėjo už jo iš
tekėti.

Atrodo, kad tos trys
1 MM • • •

Nauja metodą mo
kykloms ateinanti

Pjrąfledanl; vasario menesį 
1937 metų, tai yra su pradžia 
ąntrps* einamojo mokslo mėįo 
dalies, Čhicagos viešosiose mo
kyklose nužiūrėta rimtų pakei
timų mokymo metodo j. r1

Vienas tų pąkęi,1;įrną (tai 
toks, kad vąikąms ir mergai
tėms nebebus duodama moky
klos darbo namuose atlieti.

Kitas, įrgi svarbus pakeiti
mas, yra to^ks, ka^ nebėbus 
verstinai reikalaujama mąte1- 
niatikoš mokintis, iddnt' gauti 
a^štesĮ^s . ih^kyklos. (įiĮgfi 
Sęfeol) baigimo ' ’ 
(diplomą).

Kai kurie mokiniąi ir paokį- 
nčs tikrai džiaugsis šitais pa
keitimais, nes ne vienas jų 
piktai žiurėjo ir tebežiųr(į taip 
į mokyklos paiųų dąrbą, taip 
,į .matęp^ątįkos

$300
BiHP ...

Pakako Plėšikui; Kelnių 
Nepasjeme

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE 
...... V' f‘- " V. . ! ' - ■ - --f . ..

SU ekvriueyrapedamaė tikelu pagelbstimatų ekaitytojame eiuiraeti, kur galima aueipirkU 
įualrią papraetą ir nepapraetą daiktų, intaieų ir reikmenų, Jeigu ii telpančią Čia skelbimą 
negalite susirasti ke ieikot, palaukiteNaujienas, Canal 8500, fe kUutidciią Wuda. gtfątfjjr.
^įl kĮį fmttą ^tarmacŲą, įiigu tik ją įalim^ gantL

^... -■>. • -t . <> m.
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IIu . ™■Y RISISNESS DIRECTORY
Į Alcazar viešbutį vakar 

anksti rytą atėjo iki ausų apsi- 
ginkįąyęs, amunicijos apsikro-

Atstatęs revolverį į kasteriu 
ir du patarnautojus—“bell- 
boys’^plėŠikas liepė' jiems Nu
simauti kelnes. Netikėtai Už
klupti, viešbučio darbininkai 
neturėjo kitos išeities. Kelnės 
nusimovė.

Plėšiko mat butą gudraus. 
Kelnes jis susirinko ir tada drą
siai ėjo prie kasos. Lauke šal
tį^ žjiippęs vaikščioja. Ne^į 
dįrbiiiinkai bėgs : laukan 
šąuktiš įagalbos — be kel- 
niųi ’’ ■■/4" '■ J" .

Išsiėmė piktadaris iš kasos 
$300 ir išėjo per duris lyg 
niekas nieko. Bet vėliau ap
sisvarstė, ir darbininkams ** »* J v *v ‘
kelnes sugrąžino.
' Matyt, $300 pakako, nes 
plėšikas riėi nelietė kelnių 
kišeflių. O ten pinigų buvo 
nemažai. ‘

-4

Patvarkymai apie 
šaldytuvus

Mero ofisas praneša, kad 
miesto valdžia atspausdino iš 
naujo sutvarkytą kodeksą, 
kurs liečia įrengimą šaldytuvų 
Chicagoj. Brošiuraitę (knyge
lę) galima gauti Čhicagos vie
šajame knygyne.

Kadangi apšaldymo priemo
nes (refrigeration) vis pla
čiau4 ir plačiau vartojama taip 
pramonėj, biznio įstaigose, kaip 
ir privačiuose namuose, tai pra
vartu žinoti kodeksai, kurie 
jas liečia, ir pavartų žinoti taip 
biznieriams, kaip privatiems 
žmonėms. Todėl patariama įsi 
gyti ši brošiūra.

Reikalauja dar ir baus»®s’ vietoj žr . .. v? v. miai įbaugins automobilistus irnuošimčių
Federąlio teismo teisėjas 

Wilkerson šiomis dienomis iš
nešė sprendimą, sulyg kuriui 
buvusieji Daweso banko šėri- 
nirikai turi sumokėti $14,000,- 
000 kaip atlyginimą banko 
skolų. Dabar Reconstruction 
Finance Corporation advoka
tas iškėlė dar reikalavimą, kad 
šėrininkai sumokėtų ir $1,- 
^00,000 pąlaulęų (nuošimčių).

Teisėjas Wilkerson paskyrė 
šjam reįkalayimui išklausyti 
^eną gruodžio 16-tą.

negu tikėtasi.

* LIGONINES—

SVEIKATOS KLINIKAS 
KompetentiŠki gydytojai, o ne stu- 

deniai, teikia patarnavimą.' ~’

jie pasidarys atsargesni. Atro
do betgi, kad saugumo žvilg
sniu kalėjimo bausmėmis at
siekta mažiau, 
Taigi’ trafiko teismo teisėjas
McGarry dabar pradėjo skirti 
nusikaltusiems automobilistams 
ilgesnius kalėjimo terminus, 
negu dešimtį dienų. Ir štai By- 
ronui Walters, 4167 Ėmerald 
avenue, jis paskyrė šešius mė
nesius kalėti, o po 60 dienų 
jau gavo keli asmenys.

Sąvade
M f

automobilistams

Taip, iš tikrųjų, tas dvi
gubas pasiujymas už labiau- 
sušvelnintų Old Golds ciga- 
retų tebeveikia. Tinka per 
trisdešimts dienų nuo šian
dien.

priskiria atiklus. Medikais ekzami- 
nacija ir gydymas.' Ligoninės gydy
mas arba namuose. Raudongyslės 
gydymas įšvirkštimu, kyla' ir Vati- 
cora veinfl ’ ' *' '

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
19^LS°U^£e 5A727?Ue ‘

• KRAUSTYTOJAI — 
MOVERS

JULIUS WELICHKA
Pigiausias lietuvis perkraustyto- 

jas Chicagoj, nedaro skirtumo kaip 
tąli dieną ar naktį, priimu senus 
rakandus už darbą, pristatau ang
lis, kas kokias nori. Reikalui atėjus 
pašaukite tel. Republič1.3713.

2507 West «9th St

Crookeriui 
atsisakė ,

apsivesti, 
pasiūlymą

išsitraukė revolverį 
iš dviejų 
niekuomet

Revolveris — prie- 
mojiė ępsivesti

*
žinote, šiemet eina vadina

mi “leap” metai, t.y. tokie me
tai, kai merginos pasiūlo vy
rams vestuves, o ne vyrai mer
ginoms. Vienas toks pasiūly
mas šiomis dienomis pateko

v J

net į spaudą.
Buvo taip. Chicagoj lankėsi 

ponas Phineas Crooker, saldai- 
nių biząierįu.s miestely Mąrir 
boro, Mass.

Tavernoj prie baro jis susi
pažino su panele Esther O’ 
Rourke 29 metų, 3838 Broad- 
way, Chicago. Vienas kitam 
jiedu .paiįįko. Pažintis |ęsėsi ,pę-

Praėjusį antradienį, kai jie- 
dtf susitiko, panelė O’Rourke 
pasiūlė 
Crooker 
priimti.

Panelė
ir pareiškė: Vienas 
— vedybos arba 
daugiau ne vienos kęhdęs ne-, 
bevalgysi.

* i
Revolveris kalbėjo Crooke

riui labai’ įtikinančią!. Tąiįįį ’pą- 
nelei O’Rourke pašaukus' tak- 
sikebą, įsędį) pakįusųiai į jį ir 
Crooker. Taksikebas pasileido 
Waukegano link, kur duodami 
šliubai vakarais.

Bet laimė lošė į ranką Croo- 
kerįui. Pakeliu* panelė Užsima
nė pavalgyti. Ji ir \ Crępkęr 
įėjo į roijbauzę. <jią įr yėl pra
sidėjo argumentai —. .’Crdoie- 
jrio žodžiai, kad jis nenori ves- 
įti, o panelės revbįvęi;įč, kad 
ji noi;i vedybų.

Rodhauzės savininkas, pabū
gęs panelės “argumentų”, pa
šaukė policiją, kuri ir išgelbė
jo Crop^erį nąo vędybU’ Gi 
panelė O’Rourke paaiškino,

SUSIRINKIMAI
. 44! 5rr<,'~ <■*'■} r --?1.4 (j r 'į
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Kriaučių Lokalo 269 A. C. W. of A. susirinkimas įvyks penk

tadienį, lapkričio 13 d. Amalgamated centro name, 333 S. 
Ashland blvd. 7:30 v. vakare. Bus 1937 m. valdybos nomi- 
navimas, taipgi Joint Board valdybos ir biznio agentą. Vi
sų pareiga dalyvauti. —F. Prusis, sekr. ■ ■

Roselando Lietuvių D. N. Bendrovės direktorių ir draugijos 
delegatų susirinkimas atsibus lapjcričio 13 d. 7:30 vai. ypk. 
L. Darbininkų svetainėje, 10413 S. Michigan avė. Yra 
svarbus reikalas, atvykite laiku. - rast.

Lietuvių Politikos Kliupo susirinkimas įvyks šįvakar 7:30 vai.* 
va k. Gramonto s ve t., 4535 So. Rockwell St. Kviečiame vi
sus atsilankyti, nęs bus išduotas pilnas parengimo rapor- 

‘ ' >• A 7; JO. ' 4 f?/ Y- « \'17. i
tas ir kiti dalykai. —J. Jasevičius, Kliubo pirm.

Dr-stės Palaimintos Lietuvos sutrinkimas atsibus lapkričio JL 
d. 8 vai. vak. Čhicagos Lietuvių Auditorijoj. Nariai malo- 
neki|e būti laiku, ąes yra. (iaug svarbių dalykų įtarti. 
Taipgi bus rinkimai darbipinkų baliui, kuris įvyks" lapkri
čio 22 d. Čhicagos Lietuvių Auditonjpję. Vąjdyba.

Lenkijos Ambasado
rius^ Grafas Potocki 
"^7 n ■ ■*'?>«*<* 1 r> f 1Chicagoje

Vakar ęiiięagęn atvyko 
naujas ! Lekijos dmbasadoriu.s 
A.įiėi’ikafi, Gr^fas Jėrzy Tb- 
focki. Visos leiikų brįąni^a- 
cijos susijungę į daiktą iš
kelti svečiui’’nepaprastai iš- 
kiĮmįngaš sutiktuvėm Jos vai- 
šins ambasadoriij ir jo žmo
ną per tris dienas.
'"r " ■' > ■ 7'"-r-

Nusiskundžia svei-

.Chįcągos meras Ędwąi;d J. 
Kelly jšlęido proklamaciją, ku
rioj pąskelbia laikotarpį puę 
lapkričio 11 iki lapkričio 26 
dienos kaipo Raudonoję Kry
žiaus Čhicagos skyriaus sa
vaitę. r

Proklamacijoj meras nurodo 
Raudonojo Kryžiaus darbuotės 
kilnumą/ pažymi jo tarnybą 
žmonijai, ragina vistfs chica- 
giėčius, kurie tik pajėgia, pa
remti organizaciją ir 'kviečia 
juos įstoti į ’ ją. Meras išreiš
kia viltį, kad Čhicagos Raudo
nojo Kryžiaus skyrius susi
lauks platąus visuomenės pri- 
tąnmo per šią; j savaitę. j 

/p'V;'5 :’'į n * »’ *•' ' . '.J
■ ...... .

Paskelbė išmukesių 
dividendus 
*»tfr J-

■ • '.■<-- —’ ■'*!?•■. •. r

Nespėjo Gęperąl Motors .kor
poracija •paskelbti, kad ji išmo- 

; kesįaųti savo šėrimnkams, ęfcs- 
į^Mvjdęiidus; ir 
.dąybip^kams 5
yąįąn^ąi, štai ir ęhi:ysler aąfe 

(mpiįiįių kojępoijącya pyąnęĮe^ 
kąd jęs (įį^ąktorių tarybą nu-; 
.balsavo .išmoki dividendų pp 
$5:50 jįęn#.. Diyidęriįi|is gaus 
.ChrysĮerr korporącijęs 4,314,391 
Šerų savininkai. ■ j

Gulf ;Oil Corporation, žiųo- 
jUlPš Rittsbųrgho' rnuHimįlięmį^ 
rių Melionų šeimynos gazolino 
jir alfejaus kompanija, paskėL 
i be, kad j i išmokėsianti5 savo 
šėrininkams 100 nuošimčių di-; 
vĮdendų, po 50 centų ekstra 
dividendų kiekvienam serui ir 

tpo 25' centus regulėrauš mo- 
įkesčio. ' A ""' : : ,

rWėstern Clock Company 
miestely Peru, Ulinoiš, paskel
bei kad ji duosianti darbinin- 
kams bonų, kiekvienam sumą 
jo dviejų ’ ^savaičių ^uždarbio. 
-Bonus darbininkai gausią gruo
džio męnešy. Še So,' komįiani- 

,ja veda derybas šii darbinin
kais dėliai pakėlimo jiems al-

algų dešimčia nuošimčių Uni- 
M Mr ^in(n' 
.kąips mięsįely U.rbana, lĮhnpis.

Ir pėstininkams tra- 
fiko ”

Gyvename elęktro9 šviesu 
gądynę. Įhznio šviesos, trafi-» 
ąj) šviesos, gatvių šviesos. O 
Šįtąi dabar Chicagps parkų ta
ryba, prie raudonų, ffėl^onų įr 
žąlių trafiko šviesų automobi- 
listąms, nutarė įtaisyti dar 
ipelynas šviesas. Tos syięsos 
$dys kada pSščia publikaga
li ' eiti skeršif gfllįŠ- ’ Sitpkfoė 
piešos bus iMąj^ps' 
bulvare tarpe Randolph gatv& pacioą Naujienos

i

Girtiems ir neatsargiems au
tomobilistams nelabai seniai 
Čhicagos teisėjai pradėjo skir
ti kaĮęjimo -bausmes už nusi
kaltimus.' Manyta, kad tokios

»AUTOMOBILIAI IR 
AUTO MEKANIKAI

Akiniai ant Kredito
■ *».»%> O' '*'!» ■'< *♦

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

’ •" Tėl. Yaids'T3565 '
Visą darbą garantuoja

Lensus dubbkiioj a-freimus pataiso

v.*,,/ -t ,*3 <*

',-.,..^■■...41.-... ■
.........  ' ' i

p[r. Ęrederick' ‘ 0, Tqąney, 
Čhicagos svęįkatos tarybos 
ptidary^is .^m^us, isloi^ 
'viešą pareiškimą,kad jį per
sekioja ir povai stumia laujc 
iš eivilės tarnybos Dr. Ilerman 
BUndesen, tarybos ppezidėntąs.

Gal paskelbs specia-

,ęuit teismo teigėjas, bjitęnt 
YZĮlJj^Pį Ę. Emerson, q kitasj 
šup^r ” ?•
Wr. ĮJąįąr l^ukiapia sjigrįiį- 
tant atostogų gubernatorių 
IlornerĮ įr mapoma, kad Jis 
gal paskelbs specialius - rinki
mus šioms .vietoms užpildyti.

Šeimininkėms 
ąyąrką

O) , . ............. ..

^O^slįąįpkąi ir .gydytoj ai 
s^ko, kąd vaikų sveikatai ąp- 
sa«g«.U, ^ad
Plepąs grypps ir švarus. 
’ 6 juk Vaikpi -įai tik .dąu- 
glaustai pieno vartoja. Gi pie
no priežiūros darbas butu 
kas5 geriąti atliktas jei Šeimi
ninkės padėtų pienininkams 
tinkamai jų pareigas atlikti. 
Tą jos galėtų padaryti išplau- 
dąmos butelius. < . ■

Tuo frudu bendrai dirbant 
butų pe yien, šeimininkes už- 
'tikrintos bonku švara, bet kar
tu jos prisidėtų ir prie palfti-; 
.kypict W^nįų pieno .kainų, 
peš nepaįkinįmąs tuščiu bom 
ką pįįnaį ąp^įinoka netiesį'Qr 
gįniu keliu.

Neyisiems dar žinoma įr, 
;tai, kad pieno bonka kainuok 
ji apie penkis cęiitus ir kajį 
ją sunaikinus,jgąlį' 
gale, , prisid’ ‘ -a-A.’
kainos pake 
tinai, yar 
sumokėti.

P‘

■

j uvai

L vėliau* '
$

- f. ■■ V - ;f

Skelbimai Naujienose 
dųoęlą nau^a dėltor

Jlj-n/l VinAiAči Nldi'ii n ziv

m u MM
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FRANK KANGAIL
7 ;.pi -

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Lapkr., 11 dieną, 2:00 vai. rytą, 
1936 m., sulaukęs 30 metų amž., 
gimęs Cnicago, 111.

Paliko dideliame nubudime 
seserį Marijona Kriaučiūnie
nę ir švogerį Joljn Kriaučiūną, 
brolj yZalter -Kahgąil ir švo- 
gerką Jėan Khrigail ir daug 
kitų .giniinių. . ;
; Kūnas pašarvotas randasi 
2522 West 46 St.

r Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
Lapkr, 14 diena, 8:00 vai. 
rytą'iš namų į' šv. Kryžiaus 
parapijos .bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas i šv. ,Kazin|ięro , 
kapines. r ? ,

Visi A. Ą. Frank Kankaįl 
giminės, draugai ir pažysta
mi esat nUOŠirdžiai kviečiami 
dalyvauti l^idofuY^se ir ' su
teikti jam ^Askiitini patar- , 
navimą ;lr atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
Sesuo, Brolis; ^vogerįs, 

ŠvOgerka ir Gi minės.
Laidotuviše patarnauja Lai

dotuvių ' pįrekt0jHds J« F- 
Eudeikis, PėK Yąfds. 1741.

■ ■ vy." ■/ - (
Laidotuvėmis rūpinasi se- • 

šuo Marijona Kriąučiunienė.

Šiame skyriuje skelbiama tik tie 
automobiliu pardavėjai ir auto me- 
kanikai, kurie kiekvienam užtikrina 
teisingą patarnavimą ir geriausia 
pataiso automobilius.

Milda Auto Sales
Vienintelis lietuvis pardavėjas Buick 

ir Pontiac automobilių.
DOMININKAS KURAITIS

806 West 31-st Street 
Victorv 1696

AUTOMOBILIAI
Mes turime didelį pasirinkimą 

naujai atgautų karų, bile kuris mo
delis, su 90 dienų garantija. Pirm 
negu pirksite karą kitur, atsilan- 
kykit pas mus, nesigailėsit.. Mažas 
įmokėjimas, likusi lengvomis išly
gomis. Pašaukit mus, mes pade
monstruosime jums musų puikius 
k^TUS*

STASELE DeANA
Tel. Longbeach' 8174

Banis Studio
VISOKS F

‘ DARBAS
3200 Šę. HąteteąT$L

Calumet 4258Res. Yards 5034

Universal restąųrant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

750 West 31gt Street........
A. A. NORKUS, Sgvininkas., 

W Victory 6670/ ^ r

SĘAS

T Salutaras Drtig&" 
Chemical Co.

Salutaro Biteris yra vienas iš ge- 

ant markėto. Jis žinoriiaš - kaipo '#£• 
tų ne

bodamas 
'avėtuose

VALERIJA GRIGALIŪNIENĖ 
po^vaįs1 Požkaįt^’’

Persiskyfe '"‘£u ‘siub - pasauliu J 
Lapkr. il’ diehą, 12:05 v. ry
tą, 1936 m., sulaukus 40 
amžiaus, gimus Biržų apskr., ’ 
Vabalninku ’ varąp., ■Gatąųčįų < 
k&illlCe -V*

Amerikoj išgyveno 26 metus.
Paliko’ fl^Hąme nubudime 

3 dukteris kąžimierą. Virginiją 
ir Stepaniją — 2 stmus Anta
ną ir Staftįslovą^ marčią Mari
joną, vfen’ą*ąfiukąr 2 broliu 
Ignapą 'ir' Ęapolą Andreliu- 
nus, švdgeifką' Uršulę VaiŠno- : 
rienę ir1 gimines, ’o Lietuvoj i 
seseri, 2 brolius ir gimines.

Kūnas pą&airyotas rali (laši 
Mažeikos koplyčioje, 3319 Li- .

• tuanica ':Ąyė.‘ ‘ ‘ , j
Laidotuvės įvyks šeštadieni, ■] 

Lapkr. 14 d.. 9:30 vai. ryto iš 
koplyčios i' $v. Jurgio parap. 
bažnyčią, kurioje' atsibus ge
dulingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš-” tėii ''bus nulydėta j 
šv. Kazimiero kapines.

Visi A.' A. Valerijos Griga
liūnienės g|hiinė$; draugai . ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveįkiriimą.

Nubudę liekame,
Dukteryk. sunai, broliai, 

'seserys ir giminės.
Paternadjk"' Jaid. airi S. J». 
Ma?eikay'W. W<įs^i38. V- Į

nūs, švO 
rienę i 
seserį, ą

iės.

' ' • ANGLYS—COAL

Pocahontas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau $740 tonas 

Smulkesni $7.15 tonas.

TKL. RIPUBMC Z 8402.

PIRKITE ANGLIS DABAR 
CflERNAUSKAS CQAL CO. 

1900 S. Unon Avė. Tel. Canal 2183

• RANKDARBIAI— 
ĘANCY GOODS SHOP

Auburn Fancy 
ę^oods Shop 

Mes darome heriistitching.
3108 SO. UALSTED STREET

• BEAUTY SKOPS
.... .................

EsteŲe’s Beauty Shop
903 W. 35ih St.

Permanent $2.50 
$5.00 
$5.00

iki
Permanent be ma
šinos
Shampoo ir Sudė
jimas ..
penkt., o šešt. 50c 
Plaukų \D A ŽY
MAS ...... $2.50
Visas darbas ga- 

" f rantuotas. ?
Dėl sutarties pa
šaukite telefonu: 
BOUlevard 7459

35c

MISS. ESTELLE' SLOTKUS

SluačlMo Ofelen /Telegramą ,| VUum 
■?>‘S Taaaalla Dalia !■<;

Gėlės Veštūvėms, Bankietams
<*.'■■•'• ir Pagrabams

3316 So. Bal^ted St.
*' Tel. ĘOUleVatd 7314'

ILaidotuvių Direktoriail

JUOZAPĄ8

riaušių Biterių ką šiandien randasi 
r~'t’— 
fa gyduolė dėl vidurių ar kĮ 
smagumų. /■Plačiai yra parduc 
aptiekose ir vartojamas *“ 
geras'gerti su degtine ir be degtinės. 
Reikalaukite visi ir visados Saluta- 
ras Bitęrio. Pašaukite telefonu 
Canal 1133. ‘ r "

639 West 18th St.
ęHICAGO, ILL. .

■FeTAVERNOS "?J 
Jos. Jacikas Tavern 
Pranešu visiems draugams ir pažįs
tamiems, kad esu Tavern bįjtoyje. 
Musų užeigoje visados randasi geros 
rūšies degtinė, vynas, Ambrozia alus, 
cigarai ir cigaretei, žuvis penkta
dieniais veltui ir muzika šeštadie- 
nąįs. Užprašome visus draugus ir 
pažįstamus atsilankyti i musų nau
ją užeigą. t

JOS. & PAULINA JĄCIKAI, 
Savininkai

6556 S. State St. tel. Englewood 2792

as, 
ai.

Geriausios rūšies Segti! . 
Pabst Blue Ribbon alĮfePfr 
Penktadieniais žilvisVeltui, 
ir mandagūs patarnavimas.

< RAPOLIS BUDRIKĄS ir MACK VAtĄwS, 
Savininkai. r ' 

Tel. Lafayette 4296 
Arc^r Avė.

21-st PLAC
J- «Į

Sterkai porčiapai ir Kiti' šittF val
giai. Blue Ribbon Pabst alus, vĮso- 
kibs geros rųšies degtinės it savi
ninko vardu A. Stukas Tony’s Pri- 
vate Stock degtinė ir cigarai. £>a- 
vininkai-4 " 9.T

A• ’r - A ’ ■ j

■

Pranęšu visieifts draugams ir tau
tiečiams, kad esu :'nati^jne bizny— 
Liqu6r S(bre, kur yra" pa- 
si rinkimas jviiiri|Hisioš ^rųįiėtf degti
nės, ’ vyno ir Alaus.’ Reikalui ■'pri
ėjus neužmirškite mušą” degtinės 
sandėlio, gausite getą' -degtinę už .JjiiL... e-,.-13 ''iii?

Tel. Comniodbre 1946

PORSįlE’S TAVEB 
lietuviška Užeiga 

Prieš didžiuosius Stock Yardų ira 
tus. Skanus gėrimai ir ūžkandži 

visados. ‘T*’ 
Užkyiečia atsilankyti:

A. K. MASIULIS, j 
JOHN NOMENAS<

7

ar- 
iiai

REPublic
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KEISTUČIO PAŠEI.. KLIUBAS RENGIASI 
ŠVĘSTI 25 METŲ SUKAKTUVES

■F—

Ruošia Iškilmes Šį Sekmadienį Chicagos 
Sokolų Salėje; Kliubas Gimė Spalių, 

1911 įlietais.
Iš mažučio kliubo išaugo j didžiulę pašalpos organizacijų

“Keistutis” sekmadienį švęs 
25 metų sukaktuves.

“Keistutis”, pašelpos drau
gija, žinoma vardu, Lietuvių 
Keistučio Pašelpos Kliubas, 
gimė spalių mėnesį, 1911 me
tais. Jai pradžių davę keli 
Brighton Parko lietuviai, susi
rinku namuose, ties 38th PI. 
ir Kedzie gatvių kampo. Kliu
bas pradėjo gyvenimų su sep
tyniais doleriais kasoje. Tuos 
pinigus suaukavo steigėjai.

Per ketvirtadalį šimtmečio, 
Keistučio Kliubas išaugo J 
stambių organizacijų, kuri di
dumu ir narių skaitliumi Chi- 
cagoje stovi antroje vietoje. 
Pirmaisiais keliais metais 
kliubas įplaukas skaitė šim
tais. Bet pereitais metais per 
iždą perėjo suvirš $11,000.

Kliubui įsisteigus, jo narius 
buvo galima suskaityti ant 
pirštu. Dabar juos skaito tūk
stančiais.

Kliubas kasmet augo, didė
jo ir tobulėjo. Jis pergyveno 
kelėta vidujinių audru, ku
rios kartais grųsino išardyti 
kliubo pamatus. Bet šiandien, 
Keistutis yra stipresnis, negu 
kad jis buvo praeityje.

Sukaktuvių paminėjimui, 
organizacija rengia iškilmes 
št sekmadienį, Chicagos So
kolų svetainėje, prie 2343 So, 
Kedzie avenue.

Su iškilmėmis, su kalbomis 
ir puikiu muzikaliu progra
mų Keistučio Pašelpos Kliu
bas atšvęs svarbų jubiliejų ir 
pradės naujų gyvavimo lai
kotarpį pasiryžęs toliau ąųgti 
ir bujoti.

Programe dalyvaus “Pir
myn” choras, Grenadierių 
Trio, Kanklių Choras, Vytau
to Beliajaus šokėjų grupė ir 
■kiti dainininkai. Kalbų sakys 
Dr. M. T. Strikolis. Be to, bus 
rodomi ir krutamieji paveiks
lai. , . v- :■

Pręgramas prasidės 4:30 va
landų po pietų, fžanga bus 
40c. ‘ ? ” i į? i

BRIGHTON PARK.— Brigh- 
tonparkietis darbininkas buvo 
skaudžiai nuplikintas, kai dirb
tuvėje netikėtai sprogo alyvos 
tankas.

Nukentėjęs darbininkas yra 
Tadas Dziewinski, 25 metų, 
3029 West 38th Place. Nalaimė 
įvyko Chicago Aluminum Cast- 
ings Company dirbtuvėse, ties 
2647 Ogden avenue.

Sprogimo laiku Dziewinski 
dirbo .dirbtuvės sandėlyje. Ten 
stovėjęs 50 galionų alyvos tan
kas netikėtai sprogo ir užside
gė. Sprogimas aptaškė degan
čia alyva darbininko rubus.. Jie 
ėmė degti. Nuo baisios mirties 
Dziewinski išgelbėjo kiti dar
bininkai, kurie jį tuojau suvy
niojo į paklodes. Tokiu budu 
bandė degančius rubus užgesin
ti. Jiems pasisekė tas padaryti. 
Bet D^iewinski vistiek skau
džiai nukentėjo. Jis' paguldytas 
M t. Sinai ligoninėje.

Prapuolė daktaras
• ' \ '1 i1 1 v    

Policija ieško daktaro Milton 
Sochs 41 metų, 306 So. Maple 
avenue, kurs prapuolė antra
dieny, lapkričio 10 dieną, 10 
valąndų ryto. Prisibijoma, kad 
jį ištiko kokia sunki nelaimė.

šių metij Kliubo valdybų 
sudaro sekami asmenys:

Krank Jakavičia, 2638 West 
40th Street, pirmininkas; Juo
zapas Stalioraitis, 7244 South 
Talman avė., vice-pirm; Ber- 
nice Rudgalviutė, 5332 South 
Long avė., nut. rašt.; Walter 
Sharka, 4635 So.. Washtenaw 
avė., fin. rašt.; Helen Chapu- 
tė; kont. rašt.; Leonas Klimą- 
vičia, kasos globėjas, Mary 
Warnis, kasierius, Dr. T. Dun
dulis, gydytojas, Jonas T. Zu* 
ris, teisių patarėjas, Joachi’ 
mas Macijauskas, maršalka, 
Mykolas Kasparaitis, knygius.

Alyvos Tanko Spro 
girnas Skandžiai Nu 
plikino Darbininką

Nelaimė Chicago Aluminum
Castings Company dirbtuvėje

Vagys Išėmė $2,500
Iš Lietuvio Norkaus

Įsigavo į namus išlaužę užpa
kalinių durų naktų

MARQUETTE PARK. — Ne
žinomas piktadaris ar piktada
riai nakties laiku pavogė 
$2,516.50 pinigais ir■ čekiais iš 
lietuvio M. Norkaus ' Saugiosios 
kasos. (

» 
Jie taipgi pasiėmė ir $50 ver

tes aukso laikrodėlį, j
Vagys matomai buvo susipa

žinę su saugiosios kdsos “kom
binacija”, nes joje ne skylę iš
plovė, bet atsidarė duris.

Jie įsigavo į buto vidų išlau
žę raktą užpakadin^se duryse. 
Saugioji kasa buvo pastatyta 
M. Norkaus miegamajame kam
baryje. Savininko nebuvo na- 
mie apiplėšimo metu.

M. 
2419

Norkus gyvena 
West 64th Street.

adresu

Bylinėjasi dėl poli- 
tikieriaus palikimo
Pastarosiomis dienomis Chi

cago j mirė Illinois valstijos le- 
gislaturos naryš David E. Sha- 
nahan. Trylikų dienų prieš mir
tį jis apsivedė su buvusia ilgų 
laikų savo sekretore, p-le He
len Troesch, ir paskyrė jai sa
vo palikimų.

Dabar pasirodo, kad buvęs 
politikierius paliko turto ver
tės $1,400,000. Pusėtina suma, 
galinti bet kų į pagundų įve
sti. Taigi jau prasidėjo byli
nėjimąsi teismuose dėl paliki
mo. Artimesni Shanahano gi
minės nori panaikjhtL jo vedy
bas, teismtfi pripažinus, kad 
politikierius buvęs protu silp
nas (incompetent). .

JAPONIJA ŠEIMININKAUJA KINIJOJE
© 1916, King Featurej Syndicatc, Ine., Wor!d righta rtnrvi
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NAUJIENOS, III.

Chicago Mikėje Pa? 
Baubas Įspūdingo
mis Ceremonijomis

I ll, . ■ • ■ I\ .■ . ' •

Paradai, iškilmės, kalbos mies 
to centre; visos įstaigos už 
dalytos.

Z į • 
—o-

Kai vakar laikrodžiai išskam? 
bino vienuoliktą valandų ryto, 
tai judėjimas Chicagoje apmirė 
trumpai valandėlei. Chicago' nu
lenkė galvų pagarboje šimtams 
tūkstančių žmonių, kurie pagul
dė galvas Didžių jam Kare; ki
tiems tūkstančiams, kurie grį
žo Amerikon sulamdyti, suža
loti, sukapoti — karo vetera
nams.

' ) ■ : ■ ~ / .• *’ " ' ■

Prieš visus dar kartą kilo 
klausimas, “Ar verta?’’ “Ar bu
vo verta imti ginklų į rankas?” 
“Kodėl žmonės negali gyventi 
taikoje?”

Tokius klausimus statė ir 
kalbėtojai iškilmėse, kurios 
įvyko prie miesto rotušės. Ant 
La Šalie gatvės susirinko mi
nios veteranų, paprastų žmonių 
ir klausėsi kų turėjo pasakyti 
miesto majoras ir generolas ir 
eilinis kareivis, kariavęs Fran
ci jos fronte.

Dūdų orkestru ir veteranų 
paradas prasidėjo nuo State ir 
Van Buren gatvių ir iš ten 
maršavo į rotušę, kur įvyko ce
remonijos. ;

Paliaubų Paskelbimo paminė
jimus surengė ir įvairios vete
ranų organizacijos“. Lietuviai 
legionieriai sukaktuves pažymė
jo pereitų sekmadienį. Jų Da
riaus-Girėno postas surengė va
karėli Hollywood svetainėje, 
kur susirinko nariai ir giminės 
ir draugai pagerbti draugus, 
kurie žuvo

14 metų duktė peiliu 
subadė tėvą

Erly Palmėj ir jo žmona 
turėjo ginčą skvo namuose* ad
resu 5548 Nor|h Parkside avė. 
Jų duktė Dorothea, 14 metų 
mergaitė, gihdąma motiną, per
vėrė peiliu tėvų ir sužeidė jį 
gal būt mirtinai.

. Mergaitė policijoj papasako
jo^ tokią pasaką: Tėvas, girdi, 
parėjo namo girtas. Vąlgoma- 
jame kambary jis numetė nuo 
stalo visus indus ir mėsą. Po 
to paleido lėkštę į motinų. Ne
pataikius, lėkštė atsimušė į 
lopšį, kuriame gilėjo jauniau
sias Palmerių kūdikis. Tuomet 
ji, Dorothea, pAsįtvėrusi peilį 
ir nematant nė tėvui, nė mo
tinai pervėrė juo tėvų.

Dėl gaisro $10,000 
.nuostolių

Kilo gaisras Park Manors 
viešbuty adresu 7068 So. Chi- 
cago avenue. Nuostolių turtui 
gaisras padare apie $10,000. 
Keletas desetkų viešbučio gy
ventojų turėjo apsaugos laip
tais nuo ugnies, gelbėtis.

$40,000 už sužeidimą
Prie įėjimo į Chicagos pa

saulinę parodų 1933 metais ta
po sužeista mergina Jane 
Slaughter iš Oklahoma. Ji da
bar yra 17 nietų, bet vis dar 
turi važinėti kėdėj su ratu
kais. Prie parodos vartų jų su
žeidė automobilis, kurį opera
vo Joel Johnson, tarnavęs kaip 
samdinys korporacijai, turėju-

Didelis Išpardavimas
DABAR EINA

m PAUL LEASES Krautuvėje
fe/jįp. Vyriški Džeketai, skuriniai, vilnoniai ir meg- 

etiniai. Kainos nuo $395 ir augščiau. Kelnės 
darbinės ir šventadienės nuo $1.00 iki $7.50.

Didelis pasirinkimas vyriškų rūbų pas

į PAUL LEASES
3427 South Halsted Street

(Prie! 84th Place) ' : -

TT'iįiąilM.Hii! į uijU Rifeįi. . J. I .1 .1 m ..
A ' ' - 1

šiai koncesijų automobiliams 
pastatyt prie parodos. Apelia
cijų teismas Chicago j išnešė 
sprendimą, sulig' kuriuo 
ginai turi būti sumokėta $40,- 
000.

mer-

Už Vienus Darbus — 
Medalių, Už Kitus 
Darbus — Kalėjimų

Įdomi karjera jauno lietuvio 
—Alberto Žurio; smerkia Pa- 

rolių tarybą ui jo paliuo- 
savimą.

krimina-
1926 me- 
jis buvo

Vienas Chicagos dienraštis 
veda atkaklių kovų prieš Illi
nois valstijos “Parole Board”. 
Tai yrą taryba, kuri suteikia 
sąlyginius paliuosavimus kali
niams.

Tas dienraštis tvirtina, kad 
“per protekcijų ir dėl įvairių 
nežinomų priežasčių, taryba 
paliuosuoja iš kalėjimų viso
kius nepataisomus, kriminalis
tus, kurie neturėtų būti pa- 
liuosuoti.”

Vakar dienos numeryje tas 
dienraštis plačiai kalba apie 
lietuvį Albertų Žurį, 6029 
Champlain avenue. šių metų 
pirmoj dalyj jis buvo paleis
tus iš Joliet kalėjimo, žuris 
buvo nuteistas ten atsėdėti du 
terminus už dvi bausmes: vie
nų terminų uo vienų iki dvi
dešimties metų; antrą, nuo 
vienų iki keturiolikos metų.

Bet jis buvo kalėjime me
tus ir mėnesį laiko. Po to, 
taryba jį paleido.

A. Žuris pradėjo 
listo gyvenimų apie 
tus. Apie tų laikų 
sugautas už apiplėšimų ir at
sėdėjo metus Pontiac refor- 
matorijoje.

Medalius ui didvyriškumą
Atsėdėjęs pilnų terminą, jis 

išėjo laisvėn ir gavo ugnia
gesio darbą. Už drąsą ir did
vyriškumą* tarnyboje, 'ugnia
gesiu tarybą' ' JĮ apdovanojo 
medaliu. Jis gavo Lambert 
Tree garbės ženklą, kurį gau
na ugniagesys, pasirodęs drą
siausias per vienų metų lai
kotarpį* 1928 metais tuo drą
suoliu buvo A. Žuris. Ugnia- 
gesis išbuvo 7 metus.

Bet liepos 19 d., 1934 me
tais jo vardas ir vėl pasirodė 
policijos rekorduose. ŠĮ kartą 
irgi už apiplėšimus. Teismas 
bausmę dovanojo, pasirem
damas gynėjų žodžiais, kad 
“Žuris nėra kriminalistas, bet 
jis kartais lyg nežino ką 
daro.” Gynėjai prižadėjo ati
duoti ŽurĮ daktarų priežiūrai.

Netrukus po to, jaunasis 
vyrukas ir vėl nuėjo klaidin
gais keliais. Lapkričio 27 d., 
1934 metais teismas jį nu
baudė kalėjiman už visą eilę 
apiplėšimų. Vienur jis atėmė 
nuo žmogaus dešimts dolerių, 
kitur pavogė automobilį, etc. 
t(Ne kalėjimo, bet daktaro.”

Gindamas žurį, advokatas 
aiškino teisėjui, kad “kaltina
masis «buvo apdovanotas me
daliu už drąsą ugniagesių 
tarnyboje; kad jo brolis yra 
visų gerbiamas narys advo
katų profesijos, ir kad jis yra 
protiniai nenormalus. Jam rei
kia ne kalėjimo, bet gydytojo 
pagalbos.

Bet teismas šiuo kartu ad
vokatų žodžiais neatsidėjo ir 
Albertą žurį nubaudė kalėji
mu.

Dienraštis baigia, pareikš
damas, “O Parolių taryba da
bar Žurį paliuosavo, kad jis 
ir vėl turėtų progų pildyti 
piktadarystes?*

Vincą Mineiką su
kandžiojo šuo į

BRIDGEPORT. — šuo skau
džiai sukandžiojo Vincų Minei- 
ką, 27 metų, 3131 So. VVallace 
Street. Jisai bandė Margį nu
tempti į, skiepų, kuomet tasai 
protestuodamas sukandžiojo 
jam rankas ir kojų. Inciden* 
tas įvyko pas Bruno Mineikų, 
3447 So. Emerald avenue.

Automobiliu sužeis 
tas James Lupis

18 APIELINKĖ. — Prie Ar
cher ir Halsted gatvių auto
mobilis užgavo ir sužeidė 58 
metų lietuvį, James Lupis, 
1619 South Union avė. Maši
na važiavo vienas Gustavas 
Katras, 2328 Lombard Street, 
iš Berwyn, III. Sužeistajam pa
galbų suteikė Peęples ligoninė, 
prie Archer ir 22rtros.

Dvigubas cellophaae su
vyniojimas labiau-suš velnin
tų Old Golds cigaretų neša 
jums Old Golds rinktinio 
derliaus tabako geriausiose 
sąlygose.

CONRAD AS
PHOTOGRAFAS

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

Tel. Enrlewood 5883—5840

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

CLASSIFIED ADS
Business Service 
Biznio Patarnavimas

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

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

Leonas Roofing Co.
3750 Wallace Street

Tel. Boulevard 0250

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

LANDLORDS BUREAU OP 
CHICAGO, Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 metu.

blėties 
pagei-

CO.

STOGDENGYSTft
Mes dengiame ir pataisome visokios 
rūšies stogus, taipgi dirbame 
darbus. Lengvos išlygos, jei 
dalijama.

BRIDGEPORT ROOFING 
3216 So. Halsted SL 

Victory 4965

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

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

Hemlock 0800

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 
Anglys

ANGLYSI ANGLYS!
AUGSTOS SUSIES NORTHERN 

ILLINOIS ANGLYS 
Minę Run ____________  $5.75
Lump or Egg 6.00

Minę Run
Lunip or i
Screenings

Pašaukite dieną ar naktį 
Telefonas KEDZIE 8882

Efifff
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Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

IŠPARDUODAME BARU FIKČE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksaie 
ir sinkom. Taipgi Itoru fikčerius dėl 
bile kurio biznio įskaitant svarstyk
les. registerfas ir ice baksus. Casb 
arba ant išmokėjimo. . Pamatykite 
mus pirm negu pirkaite kitur. -

R. E. SOSTHETM & SONS 
t----- 1915 SO.-STATE STREET^-

CALumet 5269.
1 (Naujoj Vietoj)

K$tYįrMiįnis, lapk. ’36
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CL ASSIFIED ADS
Help Wanted—Malė 

Darbininkų Reikia

Reikią tvirtų vyrų stakrui- 
miui kaipo pekerių ir dirbtuvės dar
bams.
Ali Trades Employment Bureau, 

16 Wėst Jackson BlVd. 2-ros lubos.

REIKIA siuvėjo vyriškų ir mote
riškų drabužių darbui. Atsišaukite 
greitai. 4300 So. Kedzie.

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia
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REIKIA patyrusių, cushion ope
ratorių, nurodyk amžių ir norimą 
algą. 1739 So. Halsted St., Box No. 
588.

dar-
—o—

MERGINA bendram namų dar
bui. Geri namai, gera alga. Halpe- 
rin, 2822 Farwe!l. Sheldrake 6998.

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

REIKIA merginos bendram namų 
darbui, prižiūrėti kūdikiui. Būti“ va
karais; 538 Cornelia, Lakeview 3899.

REIKIA namams prižiūrėti mer
ginos—jaunos. Eluti, nėra; vaikų, 
lengvas darbas, gera alga. Becker, 
Keystone 2043.

REIKIA patyrusios merginos na
mų darbams, virti, nėra skalbimo, 
savas kambarys—vana. 100J25 So. 
Hoyne, Cedarcrest 1833.

MERGINA 25—30 virti ir patar- 
nauti—nėra skalbimo. Savas kam
barys—vana. 2 suaugę, $10 iki $12.

Longbeach 5643.

MERGINA patyrusi bendram na
mų darbui, būti. Nuolatinė tarny
ba. Mrs. Handel, 7703 So. Morgan.

MERGINA bendram namų darbui, 
mėgti vaikus, būti, geri namai.

Briargate 0383.

For Rent
4 kam-

7“ > naujai išdekoruoti.
Pečium šildomi, arti mokyklos. Gera

2433 W. CONGRESS 
bariai $15.00 T— - - - “
transpottacija. Franklin 1094^

Furnished Rooms
RENDON apšildomas kambarys 

Marąuette Parke — Gera transpor- 
tacija. Be valgio, ženotai porai ar 
pavieniam. Galima vartoti virtuvę. 
7243 So. Claremont

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

Real Estate For Sale 
Namai-žeme Pardavimui

MAINYS 2 aukštų freimų namus, 
5 ir 6 kambarių, beismentas, viš- 
kai, asesmentai apmokėti, dvyliką 
metų morgičiai $2200 į bungalow 
arba katedžę. Savininkas, 1111 W. 
59th St., Chicago.

LOTAS, Geroj vietoj prie 46-tos 
ir Washtenaw. Kreiptės 2608 West 
47th St.

SAVININKAS 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

BIZNIO SAVASTIES BARGENAI 
Vieta bizniui su pajamomis: 3 

krautuvės 4550-4552 S. Kedzie Avė., 
budinkas 50x70, tinka didelei taver
nai arba šiaip dirbtuvei. Kaina 
$5250.00, išmokesčiai. Stanley Real- 
ty Co.. 179 W. Washington St tel. 
Randolph 7055. 
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