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Lojalistai Atsiėmė 
Getafe

Lojalistai pagavo 1,000 sukilėlių į siųstus. 
Atsiėmė svarbųjį airportą. Kelias į Va- 

lenciją vėl atidarytas.
MADRIDAS, lapkr. 12. — 

Oficialis pranešimas sako, kad 
lojalistai smarkioj atakoj su
mušė sukilėlius ir atsiėmė Ge
tafe, kur yra svarbus Madrido 
airportas, už 7^ mylių į pie
tus nuo Madrido.

Lojalistų milicija pagano į 
siųstus 1,000 rinktinių sukilė
lių kareivių vakariniame mie
sto pakraštyje ir tikisi juos 
išžudyti.

Sukilėliai liko pagauti kai 
sukilėliai po smarkaus artile
rijos ir kulkosvaidžių baražo 
desperatiškai bandt įsiversti į 
miestą. Naktį jie perėjo Casa 
dėl Campo parko pakraščiu ir 
įstengė pereiti Manzanares upę 
netoli Francese tilto.

Sustiprinta sukilėlių linija 
sujudo pajutusi besiartinantį 
priešą. Tuojaus patylomis pra
dėjo sukilėlius supti ir kulkos
vaidžiais juos sustabdė.

Maurai ir legionieriai bandė 
pasitraukti ir jau buvo sugry- 
žę į parką. Bet čia juos apsu
po lojalistai ir, manoma, jiemš 
išsigelbėjimo nebėra.

Apie šį pagavimą .<* siųstus 
1,000 sukilėlių paskelbta kartu 
su Žiniai kad ^00 rinktinės či- 
vilės gvardijos, kuri per ketve
rius mėnesius kovėsi su suki
lėliais • Guadarrama kalnuose, 
paklydo didžiojo Casa dėl 
Campo parko miškuose, liko 
sukilėlių apsupti ir pasidavė be 
šūvio.

Sukilėliai prarado progą 
paimti Madridą.

čia auga įsitikinimas, kad 
sukilėliai prarado savo didžią
ją progą paimti Madridą ir 
daugiau gal niekad nebeturės 
tokios progos.

Dabar pripažystama, kad 
sekmadieny lojalistų jėgos bu
vo sudemoralizuotos ir arti pa
nikos. Fašistai galėjo eiti ir 
pasiimti miestą beveik be mū
šio.

Bet dabar yra atvykę tūk
stančiai naujų ir patyrusių ka* 
reivių. Jie atvyko iš Katalo- 
nijos ir Valencijos ir padėtis 
pakitėjo.

(Pranešimas iš Valencijos 
sako, kad iš priežasties loja
listų paėjimo į priekį, vėl li
ko atidalytas Madfrido-Valen- 
cijos geležinkelis ir juo jau 
vaigšto traukiniai).

Visiškas pakitėjimas padė
ties, kaip daugelio manoma, 
pašalino 'pirmąjį pavojų Ma- 
dridui. Bet visgi negalima ma
nyti, kad sukilėliai jau atsi
trauks ir kad pavojus Madri
du! yra visai išnykęs. Naujo 
puolimo galima tikėtis šiandie

ar rytoj, kada sukilėliai bus 
reorganizavę savo kareivius ir 
sustiprinę savo pozicijas.

Sukilėliai atidedu, puolimą 
Madrido.

HENDAYE, Francijoj, lapk. 
12. — Sukilėlių vadas pietinėj 
Ispanijoj gen. Llano per Se- 
ville radio paskelbė, kad suki
lėliai nebebandys paimti Ma
dridą iki nebus sustiprintos ir 
konsoliduotos sukilėlių pozici
jos.

Matyt, fašistai dūksta dėlei 
neįstengimo paimti Madridą 
ir gen. de Llano prigrūmojo 
sunaikinti Madridą, Bilboa ir 
Santander, kaip kad buvo su
naikintas Irun, jei jie greitai 
nepasiduos sukilėliams.

Bet progos sukilėliams pa
imti Madridą su kiekviena die
na mažėja. Pasak žinovų, lo
jalistų jėgos su kiekvieną die
na didėja ir greitai lojalistai 
turės didesnę už sukilėlių iš
lavintą armiją, kurią sukilė
liai vargiai galės nugalėti. *

Visame pasaulyje 
yra 8,200,000 ka

reivių
GENEVA, lapkr. 12.—šven

čiant 18 metų sukaktuves nuo 
pasaulinio karo pabaigos, tau
tų sąjunga paskelbė, kad šiuo 
laiku visame pasaulyje yra net 
8,200,000 kareivių. Iš jų 545,- 
000 tarnauja karo laivynuose.

Prieš karą gi visame pasauk 
lyje buvo 5,900,000 kareivių, 
neskaitant karo laivynų tar
nautojų.

1931 ir 1932 metais karei
vių skaičius pašoko 1,700,000. 
Dabar visoj Europoj yra 4,- 
800,000 kareivių, kuomet 1931 
m. buvo 3,600,000 kareivių.

Pavogė Trockio 
dokumentus

PARYŽIUS, lapkr. 12. —Iš 
Socialės Istorijos Instituto Pa-* 
ryžiatfs skyriaus liko pavogta 
apie 180 svarų dokumentų ir 
popierų, liečiančių trockininkų 
veikimą. Tuos dokumentus pa
liko Trockis savo sunui Leonui 
Sedov, kuris dėl saugumo su
dėjo juos Institute, i

Manoma, kad juos pavogė 
slapti bolševikų agentai, kurie 
tikisi juos panaudoti prieš 
Trockio sekėjui Rusijoje.

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

Giedra; nedidelė permaina 
temperatūroje.

Vakar 2 vai. po piet tem
peratūra Chicagoje buvo 52°.

Saulė teka 7:37, leidžiasi 
5:32.

4 užmušti nelaimėj
MCDONALD, Pa., lapkr. 12. 

— Keturi žmonės liko užmuš
ti ir 14 sužeista trokui su gryš- 
tančiais jš mūšių paliaubos 
dienos parado neįstengus už
tektinai pasisukti aštriame 
kampe, atsimušus į tiltą ir nu
siritus į upelį.

LANDBERG, Vokietijoj, 1. 
12. — Gustav Schultz, 72 m.' 
seniui, liko nukirsta galva už 
nužudymą vieno savo sūnų ir 
už paskandinimą savo poduk- 
rės vyro. t
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Who wi!Į next live here?

^įįįiįį^

Franklin D. Roosevelt

The American voter

kurie pranašauja, jog netrukus Amerikoje gali susikurti stipri trečia partija. Vadu taiKai
tijai yra numatomas John L. Lewis, angliakasių unijos prezidėiitas. šiais rinkimais Lewis pasi
sakė už prezidentą Rooseveltą.

par-

Lietuvos Naujienos
. / t

Daug bylų už 
samagonę

ROKIŠKIS. — Spalių 24 
apylinkės teisme buvo bylos 
vien tik už “naminės” gamini
mą. Keliolika asmenų nubaus
ta nuo 2 iki 3 mėn. kalėjimo 
ir po 300 litų. Pagal naują 
įstatymą keletas asmenų^ nu
bausta po 9 mėn. kalėjimo.

d.

■.............................. . .................. ...................................... ............ ....... .......... ..................... ........ .

Rooseveltas nekan 
didatuos trečiam 

terminui
WASHINGTON, lapkr.

Prezidentas Rooseveltas 
taręs savo artimiems 
gams, kad jis nė negalvojus 
apie kandidatavimą trečiam 
terminui 1940 m.

(Amerikos tradicija yra, kad 
prezidentas negali tarnauti il
giau dviejų terminų).

12.— 
išsi- 

drau-

Amerikietis laimėjo 
Nobelio dovanų už 

literatūrą

Laivų savininkai at 
sisako taikintis su 

streikieriais

.i. ,.w.. -III     yia  .ii-iii   Ii II.   m

Demokratai laimėjo 
Iowavalst.

Pasikėsinimai ir žu
dynės dėl nevyku

sios meilės

Streikuojantis 4 laivų -darbiniu-‘ 
kai norėtų taikintis su4 laivų 
kompanijomis, bet tosios nesi
skubina pradėti derybas, ypač 
rytiniuose uostuose, kur tik 
dalis jurininkų streikuoja.

Streikas nėra sėkmingas dė
lei suskaldimo unijų ir dar dė-f 
lei to, kad tai yra greičiau 
vienos unijos streikas prieš ki-‘ 
tą.

96 m., bet nematė 
automobiliaus

WHITESBURQ, Ky., lapkr. 
12. — Mary H^lII, gimusi ir 
augusi kalnuose, sulaukė 96 m. 
amžiaus, bet ikišiol buvo ne
mačiusi. automobiliaus. Kai ji 
nusitarė aplankyti savo čia gy
venantį sūnų, tai per kalnus 
10 mylių atjojo arkliu. Ten 
betgi pasitiko, ją automobilis 
ir ji automobiliu atvyko pas 
sūnų. Važiuoti automobiliu jai 
patiko, nes tai greita kelionė. 
Bet iš kitos pusės yra pavo
jinga ir tas jai nepatinka. Ji 
ir atgal gryšianti automobiliu, 
bet tai busianti jos paskutinė 
kelionė, nes jai senoviniai da
lykai geriau patinka.

Išgėrė paintę degti 
nes — ir pasimirė
DETROIT, Mich., lapkr. 12. 

’— Fred Mangas Jr., ' sūnūs 
gatvekarių motormano ir htgh 
school futbolininkas, pasigyrė 
draugams, kad jis gali išgerti 
paintę degtinės. Išgėręs paintę 
jis dar bandė bėgti gatve, pa
rodymui, kad jis “nėra girtas”. 
Bet greitai parpuolė ir pasi
mirė.

DES MOINES, la., lapkr. 12.
Dar ir dabar Iowa valstiją 

nežino tikrai įkas liko ^Hnk- 
tas jos 'gubernatorium, Dar 
nėra oficialių davinių iš vienos 
kauntės, bet iš kitų kaunčių 
daviniais, gubernatoriaus viė- 
tą laimėjo/ demokratas Kra- 
schel, , 2,333 balsų dauguma. 
Išrodo, kad rinkimai bus kon- 
testuojami. Valstijos vįršijniii- 
kais irgi išrinkti demokratai, 
bet valstijos senatą valdo re- 
publikonai, o valstijos atstovų 
butas yra pasidalinęs lygio
mis. :

WATKINS, Colo.j lapkr. 12. 
— Kaip įtariama, Č. C.( Heid 
nušovė savo žmoną ir uošvę 
Mrs. Berkes ir tada pats nu
sišovė. šeimyninė ‘tragedija iš
tiko uošvės dvare.

Lenkija sakosi lai
kysis neutraliai

LONDONAS, lapkr. 12. — 
Lenkijos užsienio reikalų mi- 
nisteris pulk. Jutozas Beck pa
sitarime su Anglijos užsienio 
reikalų ministeriu kapt. An- 
thony Eden užtikrino, kad Len
kija laikysis neutraliai Vokie
tijos ir Rusijos ginče, neside- 
sianti nė prie vienos šių šalių 
ir sieksis tokio pat neutrali
teto’ rytuose, kokį turi Belgija 
vakaruose. Ji su abiem šalim 
turi padariusi nepuolimo . su
tartis ir ištikus tarp jų karu4i, 
bandys laikytis neutraliai.

Pulk. Beck bando išgauti 
Anglijos prielankumą Angli
jai, bet kitų tvirtinama, kad 
jis čia bando išgelbėti savo 
kailį, nes dėl jo pataikavimo 
Vokietijai, jo pozicija Lenki
joje pasidarė labai silpna* ir 
jis bando ’pagėlbą Anglijos at
gauti savo įtaką.
.... --------

NEW YORK, lapkr. 12. 
Demokratų partijos pirminin
kas ir generalinis pašto virŠĮį< 
ninkas James A. Farięy/ išvy
ko, trumpoms atostogoms į Ai
riją. Sugryš jią ^ią gruodžio 
1 d. Išvykdamaš jis pranaša
vę, kad; ateinančiais metais 
Amerika susilauksianti nėpa-? 
prastos '
reikštis 
das.

San Francisco atida 
re 8 mylių ilgio 

tiltą
StAn FRANCISCO, Cal„ 

12. -- Šiandie įsikūnijo sena 
San Francisco svajonė pratie
sti , tiltą per įlanką, kai šian
die didelėmis iškilmėmis liko 
atidarytas astuonių ir ketvirt- 
dalio mylios ilgio tiltas per 
Francisco įlanką. Atidarė jį 
prezidentas Rooseveltas iš Wa- 
shingtono.

Tiltjas kainavo $77,000,000 
ir jį pastatyti ėmė tris metus 
laiko. Statant 24 darbininkai 
liko užmušti ir 1,157 sužeisti.

Iškilmės tęsis dar kelias die
nas ir tikimąsi, kad miestą ap
lankys 250,000 vizitorių pama
tyti tą didįjį tiltą. Dėlei ilgu
mo tilto' pėstiems juo vaigš- 
čioti bus draudžiama, nes ga
li pavargti ir nepasiekti tilto 
galo. Tiltu galės važiuoti šešios 
eilės automobilių. Vėliaus apa
tiniame tilto denyje bus įtai
sytas kelias trokams ir gatve
kariams.

Tiltas susideda iš 51 tarpų 
ir jį statant sunaudota 152,- 
000 tonų geležies ir 1,000,000 
kubinių jardų cemento. Tiek 
medžiagos užtektų pastatyti 35 
tokius, triobėsius, kaip Los 
Angeles miesto salė, kuri yra 
28 augštų.

1

CRESTVIEW, Ha., lapk. 12. 
—LOuis Rutee ir Ąaron Sharpe, 
abu 19 m., sudegė ambulanse, 
ambulansui juos gabenant į li
goninėn po susidūrimo auto
mobilių.

gerovės/ kuri pradės 
jau šias Kalė-

BOSTON, Mass., lapkr. 12. 
— Eugene Jackson, 56 m., ad
vokatas, nusižudė iššokdamas 
per M augšto langą Bostono 
biržos. Jis sirgo nervų pakri
kimu.

-I  ’> .IĮII II -

PERSHING, Ind., lapįr. 12. 
v—. Motęrmąhas Wm. prandi- 
sori liko užmuštas ir kiti du 
žmonės sunkiai sužeisti ties 
Centęrville susidūrus dviems 
užmieščįo Indiana Railroad Co. 
gatvekariams. '

KAUNAS. — Gauta žinių iŠ 
Zarasų aps., Salako valse, 
apie pasibaisėtiną meilės trą- 
gediją, kur mokytojas mirtinai 
sušaudė kaimietę, 19 metų am
žiaus, merginą Stasę Rukšte- 
lytę.

Grybiškių pradž. mokyklos 
vedėjas M. Urbonas gyveno 
pas Rukšteles. čia begyvenda
mas jis įsimylėjo Rukštelytę 
ir prašęs ją rankos, bet mer
ginai Urbonas nepatikęs ir 
Rukštelytė jo pasiūlymą atme
tus. Bet Urbonas nesiliovęs 
Rukštelytės persekioti, jai pir
štis, o pagaliau ir grasinti. 
Merginos tėvas, numatyda
mas, kad Urbono tokia atkak
li meilė gali bloguoju baigsis, 
pirmadienį išvyko į Zarasus 
pas inspektorių, prašyti, kad 
Urboną perkeltų kitur.

Stasė Rukštelytė tą dieną 
irgi rengėsi kažkur važiuoti ir 
arkliai jau stovėjo kieme pa
kinkyti. Tuo budu Urbonas, 
apimtas susijaudinimo, prisi
vijęs per kiemą einančią mer
giną, pradėjo į ją iš revolve
rio šaudyti. Netekęs pusiau
svyros mokytojas į merginą 
paleido apie 10 šūvių. Gal bu
tų šaudęs ir daugiau, bet iš- 
sibaįgė šoviniai.

* Trys šūviai merginai patai-

STOCKHOLM, lapkr. 12.— 
Amerikietis dramaturgas Eu
gene O’Neill laimėjo 1936 m. 
Nobelio dovaną už literatūrą. 
1935 m. dovana už literatūrą 
niekam nebus skiriamą.

OlNeill jau per daugelį mę- , , . .
tų, įniyo gnomas kaipo ?U'
šiai Amerikos dramaturgas. 
Jis pradėjo, rašyti dramąs 1919 
m. ir yra parašęs tarp kitų 
“Moon of the Caribbees”, “Be- 
yond the Horizon”, “Emperor 
Jonės”, “Annie Christie”, 
sire Under the Elms” ir 
tas.

Jis taipjau yra parašęs 
paprastą dramą “Strange 
terlude”, kurią suvaidinti ima 
pusšeštos valandos. Taipjau 
nepaprasto pasisekimo susilau
kė “Mourning Becomes Elec- 
tra”.

Jis yra 48 metų amžiaus. 
Tai jau antras amerikietis ga
vęs Nobelio dovaną už litera-* 
turą. 1931 m. dovaną už lite
ratūrą gavo Sinclair Lewis.

O’Neill yra ypatingas žmo- 
gu!S ir laikosi nuošaliai nuo 
kitų. Būdamas pirmus metus 
Princeton universitete jis pa
leido xbonką alaus į langą 
Woodrow Wilson, kuris tuo lai
ku buvo universiteto preziden
tas. O’Neill liko pašalintas iš 
universiteto ir nuėjo dirbtą į 
raštinę. Būdamas 21 ' m. am
žiaus jis apsivedė, bet persi
skyrė. Tada jis išvyko į Cen- 
tralinę Ameriką ieškoti prieti
kių ir aukso. .Vėliau jis patapd 
jurininku*. Apvažinėjęs pasau
lį, jis sugryžo į Ameriką ir 
gavo reporterio vietą prie New 
London, Conn., laikraščio.

1914 m. jis pradėjo rašyti 
dramas ir per keturius metus 
lankė Harvard universitetą, 
studijuodamas dramų rašymą. 
Ylpač jis paskilbo 1920-1921 
metais pastatęs savo veikalą 
“Emperor Jonės”.

De
ki-

ne-
In-

žalojd; keli šuviąi .pataikė į ko* 
jas, Vidurius ir kt.

Pamišimo paimtas mokyto
jas norėjo šaudyti ir į kitus 
žmones, bet neturėjo šovinių. 
Paskui pabėgo į mišką ir 
rėjo pereiti į Latviją, bet 
licija jį suėmė.

Rukštelytė guli ligoninėj 
vilties pagyti; o Urbonas 
darytas į Zarasų kalėjimą 
tardomas.

Pakelta bulvinį 
kaina

po
po-

be

ir

KAUNAS. — Kainų tvarky- 
tojas nustatė, kad spirito va
ryklos turės mokėti ūkinin
kams už 1 centnerį bulvių po 
1 lt. 90 et.,

(cenzūros iškąsta)
ši kaina veikia nuo spalių 

26 d. Pernai spirito varyklos 
turėjo mokėti už bulves po 1,60 
lt. už 1 cnt. Vadinasi, šiemet 
kaina pakelta 30 et. -

MARIJAMPOLE;
polės priemiestyje, Tarpučiuo
se, šaltinio aikštėje, pradeda
mas statyti audimo fabrikas. 
Dabar daromas betono pama
tas ir netrukus 
muro, sienos.
tino įrengimo, dar šiais metais 
manoma pradėti audimo dar- 
bąs, o ateinantį pavasarį bus 
statomi ir antri fabriko rūmai.

Marijam-

bus išvestos 
Nelaukiant galif-

VATIKANAS, lapkr. 12. *- 
Nužiurima, kad papą Pina ser
ga vandenine liga ir jo veidas 
ir kojos yra patinę. Vatikano 
sargybai įsakyta gavus ženklą 
tuojaus uždaryti visus vartus 
ir nieko į Vatikaną nė įleisti, 
nė išleisti. Papa yra 79 m. am- 
žiaufc.

PER 

NAUJIENAS 
GALIT PASIŲST 

PINIGUS 
LIETUVON 
IR KITUR.

Ratos prieinamos — 
Dėl informacijų rašykite ar 
telefonuokit NAUJIENOMS



2 NAUJIENOS, Chicągo, III. Penktadienis, lapk. 13, 1936

PiTTSBURGH’O NAUJIENOS
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galimais budais susiorgani7(uo- ~

Tuo kalbos ir ^baigėsi.
Priimtos rezoliucijos * 

■■ '■ 1 ■ ,-vl f’ i • t ■ : '> '

Pranešamą, kąd -ę^ęlįuciM 
komisija jau yra prirengusi 
savo rapąvtą. ' ’ .

Perąicąitpma 5 režpliųJeijos, 
lįko priimtos vienbal-

■fraternaiau ųrganizacįju
\ SlAAžIAVIMAS , ‘

* Vi*. A *rV». M’-"* • -1 ’V. ’ .į f. --4 /■'
"'i*.,

'■ -------- 7"
Zj.. “A

Fraternalių organizacijų ir 
unijų atstovų kąlb.QS

Kai baigė kalbėti Philip 
Murray ir kųdapgi nei rezo
liucijų nei .m.apdatų komisijos 
nebuvo prisirengusios pateikti 
savo raportus, tai dienos tvar
kos vedėjąs B. K. Gebert pa
kvietė kalbėti Węst Home- 
stead, Pa., miestelio majorų 
Richąrd Laury. Pastarasis pa
reiškė, kad jisai dalyvauja šia
me suvažiavime ir kalba ne t 
kaipo majoras, bet kaipo orga
nizacijos atstovas. Tik nepasa
kė kokiai organizacijai jis at
stovauja.

Kalbėtojas savo karštoje kal
boje palietė plmo industrijos 
darbininkų orgąniząvimo rei
kalus ragindamas, draugijų at
stovus darbuotis ir padėti plie
no darbininkams sųsjorgapizuo- 
ti į j Vai ją.

Antruoju kalbėto j ,ųm b.uyo 
Nicholas Bovaęk, Slavipkų Na- 
cijonalio Susivienijimo .prezi
dentas. Jisai pareiškė, kad Ul
bėsiąs kaip fraternalist.ąs,. kad 
jo atstovaujama organizacija, 
kuriai priklauso apie £00,,00.0 
narių, yra su pjieno darbinin
kais.

Kalba Henry Gr.oss, Vengrų 
Darbininkų iPašelpinės .Draugi
jos atstovas. Sako, kad jo or
ganizacija yra pasiryžus ko
operuoti su plieno darbininkų 
organizavimo komitetu ir pa
dėti visais galimais budais pįje? 
no darbininkams susiorganizuo
ti į imi ją.

Pristatoma 
nės orga nizaciiog 
betiė Jo pavardės nenugirdau. 
Jisai pasisakė, kad jisai atsto
vaująs 47,000 nariams ir pa
reiškė, kad jo atstovaujama OV; 
ganizacija yra 100 nuošiničių 
su plieno darbininkais ir pa
dėsią jiems susiorganizuoti į 
uniją.

Papasakojo savo atsimini
mus iš didžiojo plieno darbi
ninkų streiko 1919 metais. Tais 
laikais, sako kalbėtojas, Suvie
nytu Valstijų konstitucijos ga
rantuotos 
ninkams 
ir nurodė
jisai pats ėjęs į plieno darbi
ninkų susirinkimą ,tame pat 
West Homestead, kur šiandien 
to miestelio ipajoras yra kar
tu* su mumis. Bet tada sustab
dęs miestelio poticistas ir pa
klausęs, kur jisai ęįnąs. Kai 
atsakęs, kad jisai eipąs į p^e- 
no darbininkų susirinkimą, tai 
policistas jam nąĮiepęs grįžti 
atgal, nes plieno darbiįųplįLų 
susirinkimai esą uždrausti. Jb 
sai priminęs polięistųi ^pije. 
Suvienytų Valstijų .kons.tityęi-. 
ją, bet tasai atkirtęs: “į peklą 
su konstitucija”. O dabar Ų® 
pats žmonės, kurie tais laibais 
sakė “į. peklą su konstitucija”, 
labai daug mums kalba apie 
konstituciją.

Kalbėtojas patarė, k.ąd pįię- 
no darbininkai turi pirmiau 
susiorganizupti ir .vengti strei
ko. Streiką vartoti tik tada, 
kada jau kitokios išeities nė
ra.

šmės, nes iiąjįdieną sukanką 
lygiai metai kaip yra susior
ganizavęs industrinių unijų ko
mitetas, ir yra pradėjęs reng
tis prgįanįzayųpui pliepo indus
trijos darbininkų. • 1

Kalbėtojąs triftppai atpasa
kojo nuveiktus ,ir veikiamus 
darbuą organizavime darbinin- 
kų.į unijąs, ypatingai esą dąųg 
i$iątąiįgų <Įe^Wa prgąnizųpti 
darbią,inkus į industrinę ųnįją, 
kur yra vartojama masinė pro
dukciją.

Prisiminė jis, kaip 1919 me
stais plieno darbininkus bandė 
ę.ųųrgąnizuoti Aip.eriKūS Darbo 
Federacija ir siuvėjų unija.

•Siuvėjų unija paskyrė $100,- 
000 plieno dąrbiąiąkams orga
nizuoti, nors tais laikais siur 
vėjų .ųąija pe tįk kad nępri- 
įdąusė Ęedęracijai, ;bęt Fęde- 
irųęijos yądąi, YPač .Gompęrs, 
kovojo prieš siuvėjų uniją, — 
pareiškė Ęry^ęki.

Kalba moteris
* • > l .

Pristatoma kalbėti moteris, 
International Or^ęr .atstove, 
kurios pavardės aš nenugir
dau. Kalbėtoja aiškina, kokios 
yra moterų pareigos organiza
vime plieno darbininkų. Ji sa
ko, kad moterų . pareigos yra 
labai didelės, ypatingai tokiais 
atsitikimais, kada Plieno kom
panijų pasamdyti agentai ląn- 
do po, darbininkų, stubas p,o 
priedanga visokių ąeilsmapų ir 
leidžia visokius gandus apie 
darbininkų unijas.

“Tokiais atsitikimais yra 
svhrbu, kad plieno darbininkų 
moterys ir motinos butų susi
pažinusios su plieno darbinin
kų organizavimu ir nesiduotų 
demarilizuoti kompanijų pa
samdytiems agentams”, — sa
ko kalbėtoja.

L

Kroatų orgapizacįjos ątsĮtoyo 
kalba

Kroatų Susivienijimo prezi
dentas Dr. Jojin Butkovich pat 
:reiškė, kad jo atstovaujama or? 
ganizacija yra pasiryžus padė
ti plieno darbininkams visais

............. n į m „j.
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šiai. Rezoliucijų turinio šiuo 
nebandysiu atpasakoti, r tik tiek 
turiu pasakyti, kad ' kai kurios 
tų rezoliucijų buvo <’ gana silp
nokos, nors mintys nebūtų blo
gos, ’jęi butų tinkamiau sure1- 
daguotos.

Apie tai pakalbėsiu kitą kar
tą.

kurios — S. Bąkanas

KASYKLOSE
(Tęsinys)

“Na, o kas bus kai šitas ąn-r 
glių sluoksnis bus iškastas; tai 
jau daugiau anglių ir nebus”' 
— teįraujasi skulptorius Rim
ša. Kasyklų užveįzda mums pat 
aiškina, kad kai pasibaigs ši
tas sluoksnis, tada galimą bus 
kasti kitą sluoksnį. Jūsų Re
porteris klausia, ar giliai yra 
kitas sluoksnis ir kokius vąr- 
dus tifri tie anglių sluoksniai.

Kasyklų užveizda mums aiš
kina, kad kitas anglių sluok
snis yra apie 350 pėdų gilu
mo nuo šito sluoksnio ir anas 
sluoksnis yra, apie 6 pėdų aug- 
štumo. šitas sluoksnis vadina
si Pittsburgh C., o kitas sluok
snis vadinasi Freeport, — pa-t 
aiškina kasyklų užveizda.

“Kodėl šitas anglių šluoki 
nją vadinąsi Pittąb.urgh C. 2 tok 
liau teiravfjasi Jūsų Reporteris 
ir gauna paaiškinimą, kad taip 
vadinami Pittsburgh sluoksniai 
yįa keli ir jie vądįnąmi tpągal 
rajdęs.

“Tai reiškia, kad pas jumis 
yra pakankamai anglies ir nė
ra jokio pavojaus;; kad anglis 
galėtų ; ,pąs^i

Rimša. x ■
Pankui mums kasyklose “bę- 

viešint’’ kasyklų užveizda 
mums paaiškino, kad kasyklo
se yra randama tikrų . suakme
nėjusiu medžių ir įvąirių. lapų 
bei žolių. O paparčių . ląpų žy
mių, tai, esą, dažnai\rapdama.

“O koks tai didelis ^gamtiš
kas turtas tos anglių kasyklos 
ir kiek dau‘g padeda žmonijos' 
progresui, ypatingai tai šaliai; 
kuri yra turtinga anglių ką-

syklomis”, — kalba p. Rimša. 
Vot, jęi Lietuvoj butų tokių 
kasyklų, koks tenai gerumas 
galėtų bųti, — nereiktų ang
lis iš užsienio pirkti, — pąręiš-
galėtų būti, — 

kė skulptorius.

‘.‘Lietųyojj kalviui kai reikia, 
anglių, tai (turi važiuoti į mie^ 
stą ir taip birąnKim mokėti už 
visai mažą maišiuką, o čionai 
anglis yrą vežąnia vagonais ir 
iViąąi nebrangi”, - daro pąly-t 
ginimus p. Rimša.

Jifsų Reporteris aiškiną 
skulptoriui, kad Lietuvoj kai-

yiai vartoja kitokios rųšies an- 
i glį, negu mes matome čionai.

Lietuvoj kalviai vartoja vadi- 
nąm^ją Kietąją anglį, o šitą 
anglį mes vadinam minkštąja 
ąnglirp. Kietoji anglis ir čio- 
nai yra brangesnė n.ęgų mink
ytųjų Skirtumas yra tas, kad 
kietoji anglis lėčiau dega, ne
tari savyje tiek dujų, kiek 
iminMtpji, nedaro nė durnų. 
Kietosios anglies kasyklos yra 
rytšiąurįnėje Pęnn. valstijos 
dąlyj.

Apžiūrėję kasyklas ir vėl 
sėdam į tą patį kariuką, ku- 
rįųp atvažiavome. Išvažiavę lai
mingai į viršų padėkojame ka
ršyklų užveizdai už pątenkini- 
mą musų žingeidumo. Paskui 
nusivelkame mainieriškus dra
bužius ir apsiprausiame.

i?uo ir baigėsi skulptoriaus 
Petro Rimšos kelionė po Ang
lių kasyklas.

— Reporteris.

(Galas)
(Tąsa pusi; 3-čiam)

Pirkite savo apie linkės 
krautuvėse

Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife
6630 S. Western 
Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
d u odų massage 
electric t r e a t- 
ment ir magne- 
tic blankets irtt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dova'aai.

St,

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
Mieste ofisas—127 N. Dearborn
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2
Namų ofisas—8323 So. Halsted St.

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

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
• pagal sutarties.

teisės plieno darbį- 
buvo mindžioj amos 
kaipo pavyzdį, kad

Kalba Lęo jKzy?ęki
Pristatomas kabėti 

socialistų veikėjas . ir 
, mated Cloth Workers 
vice-prezidentas, ,1^0 

t kuris iš Chicagos 
rytus buvo 
ghe ir dalyvavo 
kaip garbės svečias.

Kalbėtojas pareiškė, kad 
fraternąlių organį^aciįų 
žiavimas turi nepaprastos

kers Unijas 
eo Kryzcki, 
vykdamas į 
?s Pittsbur-

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

Ofiso Tel. Bouievard 5913
DR. BERTASH
756 West 35th SL 

Cor. of 35th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo X-3 nuo6:30-8:8A 

Nedėliomis pagal4 sutarti.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD, 

Tel. Kenwood ' 5107

Phone CanaI 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėk pagal fcutartį 
Rez, 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

Tel. Office Wentworth 6380 
Rez. Hyde Park 8395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St.

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
išskyrus seredomis ir subatomia.

Old Golds yia vieninteli 
cigaretei dvigubai, suvynioti 
puikiausi am nepermerkia- 
mam cellophane. štai dčlko 
jie visiipniet dirbtuves švie- 
šuine.

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Bouievard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Rea. 6515 So. Rockwell St.
Telephone: Republic 9723

GARSINKITŪS 
NAUJIENOSE

. Gerkit■

NATHAN
KANTER

KENTUCKY YEARLING 
vienu metų senumo.

■.................................. i**** /
v * ■ *

Dabar x galima gauti kaimininiam taveme.

MUTUAL LHĮUOR CO.
‘ 4707 South Halsted Street

Visi Telefonai YARD8 0801
.VIENINTELIS DISTBIBUTOR/S

Clement John Paznokas
LIETUVIS ADVOKATAS

10707 SO. MICHIGAN AVENUE 
Telefonas Pullman 1293

CHICAGO, ILL.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington St 
Room 737

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

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

Clement J. Svilow
ADVOKATAS

•■•i 5 ' i ............... >' ‘ < » « - I -

33 N. LA SALLE STREET
6-tos lubos. Tel. CENtral 1840

Marquette PaHc Ofisas:
6322 SOUTH WESTERN AVĖ. 

Telefonas PKOspect 101.2 
Vakarais ir šeštadieniais po piet.

Laidotuvių Direktoriai

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direk torių Asociacijos.

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas visliose teismuose 
Bridgeporto ofisas:

3241 S. Halsted St. TeL Calumet 7262
Ofiso vai. dienomis nuo 1 iki 5 vai.

po piet. Vakarais nuo 7 iki 9
Rezidencija:

3407 Lowe Avė. TeL Yards 2510

SPECIALISTAI

' PASIKLAUŠYKIT
iBARClJS

Kas Pirmadieni, Antradienį, rrečiądierii s 
Penktadienį ir šeštadienį

KAIP 9 VAL. RYTO Iš
StotiesG. ;Ę. S. 1360 kilocyeles

TAIPGI;Iš Tds.PAČIOS STOTIES ;
Pirmadieniais kai 7:30 vai. vakaro,
ir Tręčįadieniais kai 5:00 vaL vakaro

■erjw
........

<3 Taupykit Pinigus
' Kad Užtikrinti ir Pagerinti

savo Gyvenimą Ateityje
■> Kiękyieųips yp^os tąupęmi pinjįgąi ąp- 
/per ...Ė$ęĮęrąl Šavipgs and ;Xoan 

ę?rP» P
Reikalaudami savo sutaupytus 

gus visuomet galite atsiimti.
^rtas virš $1,600,000.00

; Už, taVjpomųs, pinigus išmokė jom 4%.
■I * . ’ ■■

Duodame paskolas ant pirmrU J0^Qr^^ ūUQ 51’^.120,met,ųr

STANOĄRDFEDERAL SAVINOS
& LOAN ASSOCIATION of CHICAGO

‘ > • f - ‘ > • * l t '

2324. S. Leavitt St. Tel. CanaI 1679
.JPSTIN MĄ.qKIĘWĮGB, Pie^id^tąs >

-!5-

pmi-

J^MBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR MARTI 
Turime < Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

4605-07 S. Hermitage Avep.be Ž’įibnes Yards 17414742 
Brighton Park i Skyrius, 4447 Š. Fąirf ięld, Ląf. 0727

ffi-44zĘąst, 10ęt)fc*St'^ęĮ-Bullman4270 arba CanaI 2515

#819 Lituanica Avenue
IMMMMhMiM**' Jnhi I» «1 ■ MII     III II

• f X zUULEVI<SUŠ ' ' 
409gĄrphW Ąy.enye « . Phone Lafąyette 8572

8307 Litųfcnięd Avenuą ^onie Bouievard 4189
■ r'., i1*“’'- <■ . ■. ;n ■, i • « . .......................■■.■■—-........... ........... .......................................

1410, South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street Bouievard 4089

——   ■Wii,....»..iil    ■■; i   ... .   . ...» 
M, * »- W • .- • ■ . -f . *■ - - >,•'•. Ą .. ,?-

I.J.ZOLP
4646 V/e8t 46fo Sžręet Phoąęg BouJevąrd 5%08-3413

' "i/s.-M.kKūDAs''
718 West 18t|i‘S'treeti ' ‘ Phone Monroe 8j877

II u.l. .,.ll..b.,^.4^JI,\,.l<^,įiąi.l|.)i., ■,!,,,,, .^..^.^.1    ,lfl.įt

ĖŽERSKIS IR SŪNŪS
10734 <Š. Michigan Avė. TęL Pullmąn 5703

'"■ :ZAęHAWICŽ'.ir-' SŪNŪS ' •
onęs Cąųa], 2515—Cięęro 5927

j..
LIETUVIS 

Optiometrically Ąkių Specialistas.
Paleilgvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karšti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speciali atyda atkreipiama j 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedelioj nuo 10 iki 12 v. dieną.
Daugely atsitikiipų 'akys atitaiso

mos be akintų. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Bouievard 7589

- . I ,į . ,/ ' 1 I' I’ ;» A ''

DR.G.SERNER 
LIETUVIS. OPTOMETRISTAS 

Tek Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

kampas Halsted St.
Valandos: nuo 10—» nuo 6 iki 8‘ 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dienos

Pilone Monroe 8877

DR. STRIKOL’IS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki8 

vak. Nedėlibj pagal sutarimą.
Ofiso Tel.: Bouievard 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. Nedelioj pagal sutarti

Phone Bouievard 7042

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė. 

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

Seredoj pagal sutarti.

Kiti Lietuviai Daktarai.
Tel. Bouievard 5914 Dieną ir Nąkt)
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a. m.

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija.
3335 So. Halsted St
f CHICAGO, ILL.

jJa f JMLANIIkĄS
PHYSICLAN-SURGECN 

Office. 4070 Archer Avenue 
Tel. Virginia 1116. 

Valaifdos; l-4Jį 7—8:30 p. p. 
Office & residence 2519 W. 43rd St« 

‘ ‘ Tel. Lafayette 3051 
Valandęs: 9—10 ryto, 5—6 p. p. 

Kasdien, išskyrus seredą. 
Sekmadieni Susitarus.

........... ..........................,.............. .... .. ..................... . i.ii—ii;

Rez. 6609 SO. ARTESIAN AVĖ. 
Tel. Prospect 3403 

Dr. A; J. Shimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

nup 2 ik£ 4 y. p. p. ir nuo 7 

madieniais susitarus.
OFISAS 

3156 Wėst 59th SL 
TeL Heralock 5998.

OFISAS

KITATAUČIAI

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 85 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorijai , 
1034 W. 18th St., netoli Morgan ŠL

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

TeL CanaI 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior > 9454 ar Central 7464

LIETUVIAI
2 ■ '■ •' ■ «' , ' ■ ♦ i’

GYDYTOJAI IR PENTISTAI 
Amerikos Lietuviu Daktarų

A 'Tl< TA ,Ą* <MQntvid» M,. D«
West Town State Bank Bldg- 

2400 West Mądison Street 
Vai. 1 iki 3 po pietų; 6 iki 8 vak 

Tel. Seęley 7330 
Nąmų telefon

DR. V. Ą. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir huo 7 iki 9 
Vai., NedSliomis nuo 10 iki 12 

3843 South Halsted St. 
TeL Bouievard 1401

Dr. Charles Sega!
OFISAS ”

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos

' CHICAGO,, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12<val; ryto’, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880.
WWII—WI imi ..........^ll■■■l. ........................................................................................ 'llll

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurięe Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AV$.

Ofiso valandos: " ’
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po pietų 

7 iki ,8 vai Neda, nup 10 iW 12
Rez. Telephpne PLAZA 2409

- r ' i- S t» j .■ ■. . * 1 ■> *■ .< * t j, ■ '■ * * / <i ' r’ '*r f *
■ 1 ..... J"’" ....................................     , !■■■■■■ . ■II—

Brųąswick 0597
» ji '' *'* * •! u *

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
Rez. TeL Drexel 9191

Rusap Gydytojas ir Chirurgas 
Moteriškų, Vyriškų, Vaikų' irvisų 

chroniškų ligų.
Ofisas 6850 Stony Island. Avė.

Valandos: 2—4, 7—9 vaL vak. Ned6« 
liomis ir šventadieniais 10-^12 

dienų. .. J

Avep.be


siųs Lietuvon. Cecilija Maksvy

Pitisburgh’o Naujienos Prisiminimai iš praeities

Rekomenduojamas Kaino Skilvio Vaistasvyriausias Visur pasirinkimas

MIRĖ PRANAS PIKŠRIS

Adresas

PasipuošRit Šventėms!

Tadeušo vardinėse

lietuviai
Avė,

vyrams, moterims

14OTERYS

Valgių Gaminimo Knygų
Kaina su persiuntimu tiktai >1.10 VSB

INE

Visose 
Vaistinėse

Lietuvaitės moksleivės pa 
ramai jau suaukota $18.75

G ARS IMKITĖS 
N AITJ IENOSE

2.00
1.00
1.00
1.00
1.00

svetai- 
McKees

X-RAY FITTING AT NO EXTRA CHARGE 
WE CARRY ALL SIZES AND WIDTH$

kraft 
JHM6NT0

aš negaliu 
kurie atsiti-

Triner’fi 
Prlsiųsk
Vardas

ir tiesa. Aš 
budo senis:

lietuvio
telpa

Visuose Suv. Valstybėse 
esamose kalbose rūkytojai 
sako “šviežus” kai tik atsi
daro labiau-sušvelnintą Old

5017 SOUTH KEDZIE AVENUE

Phone PROspect 7565

nes 
kalinga 
Įstaigas, 
j ienose.

mano at-
4 d.

didele
puslapyje,

“Brangus broliai 
amerikiečiai!

$7.60 
7.06 
8.96 
9.60

10.76 
10.76 
10.76 

8.46
12.60

9.20 
8.76 
8.86

J.3,40 
7.76 
6.60
8JI6
7.16
7.25
7.70 
6.06 
5.50

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. 

CHICAGO ILL.

• Sparkling glasses strewn with 
bright stars... the new Swanky- 
swigs. You’U want to collect a 
whole sėt. And while you’re doing 
it, get acąuainted______
with all seven """N
of the delicious
Kraft Cheese * 4
Spreads. They’re h 1 * t 
marvelous for I 
sandwiches,salads *v * 
and appetizers. ______ _

Artinasi mėtines šventės— 
Dėkos Diena ir Kalėdos. Nėra 
jokios abejones, jogei kiekvie
nas vyras nori būti švariai ir 
gražiai pasipuošęs mėtinėms 
šventėms.

Sumanę pirkti overkautų ar
ba siutų, pradeda žiūrinėti Į 
krautuvių langus ir. laikdašcių 
skelbimui 
didelis. Prekes ir kainos įvai 
rios.

Vienok, 
mų dievų

Savo prieraše pažymėjau, jcg 
geros valios lietuviai suaukojo 
$8.75' tai moksleivei sušelpti. 
Paminėjau dar ir ‘;ą faktų, jog 
iš savo uždarbio dabartiniu lai
ku aš nepajėgiu jos šelpti, ka
dangi pats per mėnesį vos dvi
dešimt dolerių teuždirbu. Tuo 
tarpu. mano sutaupąs nunešė 
Hooverio laikais užsidariusieji 
bankai.

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

DR. A. M0NTVID0 PRA 
KALBŲ MARŠRUTAS 

PITTSBURGHE

Jau galite gauti naują, padidintą ir 
pagerintą

Geri Rūbai Pas 
Lietuvį

N. S. PITTSBURGH, Pa.— 
Lapkričio 9 d. buvo palaidota 
Morta Kaževienė, 47 metų am
žiaus, tautiškose kapinėse. Ve
lionė Morta Kaževienė buvo se
na North Sidės gyventoja ir 
paliko didžiausiam nubudime 
vyrų ir 4 sūnūs 
kurių 27 metų ir jauniausias 
8 metų.

Vadinasi, giltinė darbuojasi 
tarpe Pittsburgho lietuvių.

— Korės.

MIRĖ MORTA KAŽEVIENĖ

Geo. P. Cunningham
. DISTRIBUTORIUS

šiomis dienomis, kai buvo pa^ 
tirta, jog prezidentas Roosevel 
tas laimėjo. 1

.Tai tiek šį kartą iš mano pri 
siminimų. —žilas Senelis.

ALAUS
KENAIS, PŲSGĄLIONIAIS, 

AšTUNTADMtAIS IR 
KETVIRTADALIAIS.

VISADA ŠALTAS
COIL BOXES RENDON

Rugsėjo 23 d. “Naujienose” 
buvo išspausdintas toks laiškas 
iš Lietuvos: •

Vestuvėms, 
vakarėliams, 
men 
prie

dar keletu savaičių. Patartina 
vyrams važiuoti Į Bridgeportų 
pas p. Petrauskų ir nusipirkti 

overkautų, siutų, 
pZuičiakas, piršti- 

skrybėlę arba kas tik rei- 
parėdui. Remkite tas 
kurios garsinasi Nau-

kam ieškoti sveti- 
, kada lietuvio 

krautvėj Bridgeporte, pas Pe- 
traitskų galima gauti įvairių 
įvairiausių overkautų ir siutų 
kiek tik kas nori.

The Bridgeport Clothing Co.,PITTSBURGH
kričio 7 d. Šv. Frąnčiškaus li
goninėj pasimirė Pranas Pik- 
šris, žinomas sandariečių vei
kėjas. Lapkričio 10 d. jis bu
vo palaidotas tautiškose kapi
nėse be bažnytinių apeigų. \

Velionis Pranas Pikšris jau 
daugiau4 kaip metai sirgo ir 
buvo visų savo draugų apleis
tas. Velionis priklausė Sanda
rai, SLA. 40 kuopai, Lietuvių 
Mokslo Draugystei, Lietuvių 
Piliečių Draugijai ir APLA.

Kol sveikas buvo, tai ne tik 
priklausė draugijoms, bet bu
vo veiklus ■ ir daug dirbo. Jis 
yra dalyvavęs SLA. ir ‘Sanda
ros seimuose kaip delegatas. 
SLA. 40 kuopoje, LMD., AP
LA., Sandaros kuopose ir SLA. 
3-čiam apskrityj yra tarnavęs 
valdybose. ,

Nemažai ir pinigiškai yra 
prisidėjęs prie Sandaros, Lie
tuvos Atstatymo Bendrovės ir 
prie kitų Lietuvoj organizuo
jamų bendrovių.

Velionis buvo tautiškos- ori-

TAK8AI EXTRA 
1 

Tonas
$ 8.00

8.46 
0.60 

10.00
11,26
11.26
11.26

9,00
18.00

9.70
9.26 
9.40

13.90
7.26 
7i00
6.76
7.66
7.75
8.20
6.30
5.75

2 Ir 8 4 Tona!
Tonai ar Viri

$ 7.76
8.20
9.30
9.76

11.00
11.00
11.00

8.76
12.26

9.45 
9.00 
9.10

13.66 
7.00 
6.76
6.60
7.40
7.50
7.96
6.20
5.65

ir augsciau.
Musų krautuvėj dabar 
randasi tūkstančiai pui
kiausių
OVERKAUTŲ ir SIUTŲ.
Visi naujausios mados ir 
geriausio- materiolo. 
Pirkdami prieš Šventes 
sutaupysite nuo $10.00 ir 
daugiau.

The Bridgeport 
Clothing Co.

J. PETRAUSKAS, 
Savininkas

3312 So. Halsted Street

Tono 
$2.40 

2.60 
2.76 
2.90

3.20 
3.20 
3.20 
2.Q5 
8.66 
2.90 
2.70 
2.76

8.86 
2.20 
2.16
2.10 

, 2.30 
2.86 

„........ ....... ... . . 2.45
*N Nut 4x2 Valytos ____ _ 1.96

i — Stambios- 1.80

Jau4 esu rašęs, kad kitų sek
madienį, lapkričio 15 d., Pitts- 
burghe įvyksta Pittsburgho 
apygardos draugijų suvažiavi
mas. Tame suvažiavime daly
vaus svečias iš Chicagos, bū
tent, Dr. A. Montvidas. Po su
važiavimo bus vakarienė drau
gijų atstovams pagerbti. Daly
vaus ir svečias iš Chicagos.

Bet šiuo pranešu Pittsbur- 
gho ir apylinkės lietuviams, 
kad Dr. A. Montvidui yra ren
giamos dar ir prakalbos šio
se vietose: pirmadienį, lapkri
čio 16 d., 8 vai. vakaro, Lietu
vių Pašelpinio Klitfbo 
nėj, 24 Locust St., 
Rocks, Pa.

Antradienį, lapkričio 
S. S. Pittsburgh, Lietuvių Pi
liečių svetainėj; prakalbos pra
sidės 8 vai. vakaro.

Trečiadienį, lapkričio 18 d., 
N. S. Pittsburgh, Pa., Lietu
vos Sūnų svetainėj; taip pat 
8 vai. vakaro prasidės prakal
bos.

Į visas šias prakalbas nebus 
jokios įžangos. Kviečiame pu
blikų gausingai atsilankyti ir 
pasiklausyti Dr. A. Montvido 
pamokinančios kalbos.

S.’ Bakanaš.

Tas atsišaukimas air prašy
mas padėti tai moksleivei nenu
ėjo niekais. Vėl atsirado geros 
širdies žmonių, kurie su auko- 
Tnis prisidėjo. Aukojo šie as
menys:
Jurgis Valevičius, Ch-go $3.00 
Pr. Kavaliauskas, Cal. City 
A. J. Gakey, Gary, Ind.
F. O. Stanaičiai, Cicero, III. 
Alf. Kvedaras, Bur., 111. 
J. Norvaiša, Burnham, III. 
A. Krukas, Burnham, III. 
O. Grybinienė, Ch-go

Tokiu budu su seniau surink
tomis aukomis iš viso susidaro 
$18.75. Gal dan atsiras gerašir
džių žmonių, kurie tai neturtin
gai mergaitei padės gimnazijų 
baigti. Aukas siųskite mano 
adresu: J. Mask’vitis, 661 In- 
graham Avė., Calumet City, UI. 
Visus surinktus pinigus aš pa
siųsiu į Lietuvą dar prieš Ka
lėdas. Vadinasi, jai tai bus di
delė Kalėdų dovana.

Šia proga noriu tarti širdin
gi ausį ačiū visiems tiems, ku
rie pridavė man aukas.

J. Maskvitis.

Turėjau progos dalyvauti 
daugelyje visokių parengimų, 
būtent, vardinėse, vestuvėse ir 
t. t. Tačiau vieną turiu pasa
kyti: Šį kartų vardinių pokylis 
buvo neįmanomai šaunus, — 
gal šauniausias, kokiame man 
kada nors teko būti.

entacijos žmogus ir idealistas 
ir dažnai kovodavo su socia
listais ir komunistais. Trum
pai sakant, buvo velionio Juo
zo Sirvydo sekėjas.

Laidotuvėms rūpinosi velio
nio brolis Stasys Pikšris. Lai
dotuvėse patarnavo ’ Venslovis 
graborystės įstaiga. Laidotuvė
se dalyvavo daugiau kaip 20 
automobilių, daugiausia arti
mesnieji velionio draugai ir pa
žįstami.

(Tasa iš pusi. 2-ro)

MIRIMAI

Kainos rali pasikeist! be įspėjimo 
TUOJ APMOKANT — 
POCAHONTAS ANGLYS 
Mine *Run, 65% Stambios ______

Mažos Nut ar Pea -----------------
Krosniui ar Pečiui --------------

Lump ar Egrg ___________
COKSAI—KOPPERS AR SOLVAY 
Pečiaus Koksai -------------------------

Nut Koksai ------------- ---------------
Pea Koksai ------------------------ .

Petroleum Carbon Štili Run ___ _
Petroleum Carbon Lump, Egg____
MtLLKRS CREEK LUMP _______
MILLERS CRBEK, EGG_________
BLACK BAND LUMP___________
KIETOS ANGLYS—ANTHRACITK 
Chestuut (Pennsylvania) -----------
Indiana Lump ______ .__________
Indiana Eggr 6x4 ----- ---------
FRANKLYN COUNTY ANGLYS 
Mine Run — Stambios 

Plautos Nut—3x2 _
• ; Eg(r: . ............

Lump _______ _ __
WILMINGTOU —~ 
WLMINGTON Mine Run

NiežSJlmo. ISbčrimų ir ! Dedervines— 
Žemo greit palengvina skausmus nuo 
sušvelnina iritaciją nuo Eezemos, spuo
gų ir panašių odos nesveikumų. Per 25 
metus Žemo vartojamas ir giriamas 
milijonų kaipo švarus Ir saugus vais
tas prašalinimul odos irltaeijų. Užgin
tas Good Housekeeplng Bureau.' No. 
4874. 85c, 60c, ir $1. Visi vaistinin
kai užlaiko.

Kartų man pažįstamas paste
bėjo, kad, esą, mano atmintis 
trumpa. Vadinasi, 
prisiminti įvykius, 
ko praeityje^

Iš dalies gal tai 
esu amerikoniško 
prisiminti netolimoje praeityje 
'vykusius dalykus nesistengiu. 
Daugelis juk amerikonų nepri
simena nė to, kas įvyko prieš 
ketverius metus. Jie gyvena šia 
diena, — jei šiandien gerai, tai 
mano, jog ir visada bus geraį.

Tačiau kai kurie įvykiai vis 
dėltov yra įsirėžę ir 
mintyje, štai lapkričio 
“Naujienos” išėjo su 
antrašte pirmame 
kad “Rooseveltas laimėjo”.
\ Sugretinsiu su U?o kitų įvy

kį, kuris atsitiko lapkričio 12 
d. 1918 m. “Naujienų” adresas 
tada buvo 1840 S. Halsted St.

Lapkričio 
utaminkas. 
jau. nebesakome 
bet antradienis, 
tų reikšmingą 
nose” pasirodė

12 d. 1918 m., 
Tiesa, mes clabar 

“utarninkas”, 
Prieš 18 metų 
dieną “Naujie- 
didelės antraš

tės, kad Vokietijoje revoliucija 
plečiasi, o “mūšiai visur susto
jo vakar 5 vai. V.” Buvo taip 
pat paskelbta, kad į naujų val
džią, įeina Haase ir kiti.
• Paliaubų dienų aš tikrai ge
rai atsimenu, nes tada aš dir
bau amunicijos ' dirbtuvėje, ir 
dirbau po dvyliką valandų per 
dieną. Dirbau naktimis. Išdir
bau per visų naktį' kilnodamas 
sunkius kanuolių vamzdžius. 
Kai buvo paskelbta, jog karas 
pasibaigė, tai įvyko toks sumi
nimas ir sujudimas, jog tiesiog 
sunku ir aprašyti. Visai- nema
žesnis sujudimas, į,ko*ks įvyko

Kraft 
Cheese 
Spreads 

now in new-design 
Swankyswig glasses i

Svetaine Dėl Rendos
šokiams, parems, Bunco ir įvairiems 

_______ Privažiuoti galima Western Avė., 
Avė., Halsted St. iki 18-tos ir Blue Island 
Leavitt Street.

WEST SIDE H0TEL 
WADTER NEFFAS, Savininkas.

2435 So. Leavitt Street
Telefonas CANAL 9585

ir augsciau. 
SIUTAI — gražus — nuo

20.00

Pristatome Alų Visokiems 
Reikalams.

Night and Morning
PromoteaClean,HealthyCondition
Del Akių suerzintų nuo Saulės, Vėjo, 
arba Dulkių, vartokite keletą lašų Mu
rinę. Jis Atgaivins, Suramins,Pasmagins.

Safe for Infant or Adult. At all Druggists.
Mritofor Eree EyeBook Murinę Company, Dept. H. S., Chicago

šios atsakančios 
krautuvės skelbimas 
Šiandien Naujienose. Jis tilps Golds cigaretų pakelį

Tono
$4.25

4.50 
6.00 
6.26
6.90
5.90 
5.00 
4.75
6.75
6.25
4.90
4.96

7.20 
8.00 
8.75
8.65
4.10
4.15
4.35
3.40
8A5

NAUJIENOS, Chicago, III. 

Indiana Harbor, Ind

Pas p.. Tadeušą Meškauską 
patekau lyg ir netikėtai. Turi 
jis labai gražų namų ir. biznį. 
Biznį, rodosi, veda sūnūs, ku
rio 
šas

Kai atvykau į p. Meškausko 
namus, tai buvo jau apie 9 v. 
vakaro. Pasitiko ir priėmė ma
ne kaip kokį didžiausį ponų.

I vardinių puotų susirinko 
pusėtinai daug svečių. Mat, p. 
T. Meškauskas turi labai pla
čias pažines ne tik tarp lietu
vių, bet ir svetimtaučių, atseit, 
amerikonų. Puotoje dalyvavo 
ponai Šleiniai, ponai šimučiai, 
Drungilai, p. P. Sice, F. Barz- 
dys, S. Barzdys ir daug kitų, 
kurie man, nebuvo pažįstami. Iš 
amerikonų atsilankė p. B. 
Wood, American Steel liejyk
los prievaizda, p. Evans, tos 
pat liejyklos viršininkas, bei 
keli kiti.

Visokių valgymų ir gėrimų 
buvo tiek, jog, kaip sakoma, 
stalai lūžo. P-no Meškausko sū
rus ragino svečius prisispyrę, 
kad daugiau gertų ir valgytų. 
Taip mums besilinksminant at
ėjo ir 3 vai. ryto. Nors ir ne
noromis, bet dėlto turėjome 
skirstytis. Palinkėję abiem Ta
deušams Meškauskams visokios 
laimės, išvykome namo.

Buvęs.

------- PRASYK SAMPELIO DYKAI *-----------
Bitter Wlne Co. r” i 8. Well« St., ChUago, 
man sampelj dykai

OVERKAUTAI vėliausių 
madų — nuo

15.00

AR TURIT SKAUDAMAS
KOJAS? gyįįl
KORNUS — SUKIETĖJIMUS

NAUJIKAŲLIUS? ' ' •' Mlllff
Atsilankykit Į Shapiro Čeverykų Krautuvę-— įl Pj g 
kur čeverykai bus tinkamai pritaikyti. £1 i |J| g

Mes užlaikome didelį pasirinkimą įvairio |
dydžio ir rūšies čeverykų vyrams, moterims .fP I
ir kūdikiams. X-Ray pritaikymas ir patari-
iriai vDYK AI. Deformed—Normai

Mes garantuojame savo čeverykus ir jeigu nebusite pilnai paten
kinti, mes pritaikysim kitus čeverykus. Jųš džiaugsitės musų čeve- 
rykais ir vaikščiosite su šypsą Veide, r— čeverykai pigiomis kaino
mis po $2.95 ir brangesni Max Shapiro vaikų kojų ir čeverykų 
Specialistas. Atsiveskite savo vaikus dėl egzaminacijos dykai.

3312 S. Halsted St., šios mo 
derniškos krautuvės savinin 
kas yra visiems žinomas biz 
nierius p. Petrauskais. Jis šventėms 
Bridgeporte užlaiko šią krau- marškinius, 
tuvę jau virš 30 metų. Jis tu
ri tūkstančius lietuvių kostu- 
merių. Ir kas perka pas jį rū
bus, tas kitur nebeina, nes p. 
Petrauskas visuomet teisingai 
patarnauja. Ir jo krautuvėj 
rūbai pigesni, negu vidurmies- 
čio krau'luvėse.

“Esu neturtingų tėvų duktė. 
Su dideliu vargu pasiekiau aš
tuntąją klasę. Bet dabar mano 
mokslo lėšos pasibaigė, tėveliai 
neišgali toliau mane leisti. Kad 

vardas taip pat yra Tadeu- baigčiau 8-ų klasę, turiu kur 
nors kreiptis pagalbos iš pažįs
tamų ar draugų. Tad, pasitikė
dama brolių lietuvių amerikie
čių gera širdimi, prašau paau
koti nors po keletą centų, kad 
galėčiau baigti aštuntųjų kla
sę. Už tai busiu be galo dėkin
ga. Aukas įteikite mano dėdei 
Juozui Maksvyčiui, jis man pri-

XRW

COAL &COKE
3719 S KEDZIE AVENUE 
GUA2ANTEED COAL-

Itching 
Skin

VVOOEž wO

PHONE LAFAYET1E5
BONUr'J vVE;s ii a r m o * s n

SHOES OF CHARACTER—FOR THE FAMILY 
6307-09 SOUTH V/ESTERN AVENUE

Rcpublic 5436 The Florshcim'Store

GAUTI
Paskolas Dėl Ritmų Morsičių

< Pagal Direct Reduction Planą
PAIIANKVS TAUPYMO SKYRIAI, SU AUCšc.lAUStt

PELNU, PAGAL OAYTON PLANĄ

KEISTUTIS LOAN & BUILDING
ASSOCIATION NO. 1

840- West Mrcl Street
MEM'BEK

E E I) E R A L H O JI E L O A N ;B A X K
OI-' CHK Al.O

žemo
DR SKIN IRRITATIONS

S3S
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1739 South Halated Street
Tėlephone CANal 8500

Subscription Rates:
$8.00 per year in Canada
$5*00 per year outsįde of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, UI. tmder the act of 
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted SU Chicago, 
111* Telefonas Canal 8500,

Užsakymo kalnai
Chicagoje — paštu:

Metams___ ____ _______ .... $8.00
Pusei metų____ ___________ 4.00
Trims mėnesiams ________.... 2.00
Dviem mėnesiams __________ 1.50
Vienam mėnesiui _________  .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija  ------------------ —. 8c
Savaitei 18c
Mėnesiui 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams   $5.00
Pusei metų .......------------------ 2.75
Trims mėnesiams ________  1.50
Dviem mėnesiams___ .______1.00
Vienam mėnesiui _________  .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose ' 
(Atpiginta)

Metams $8.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams ---------....... 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

las Franco ir jo maurai, štai, 
pereitą antradienį jisai parašė, 
kad “sostinė Madridas jau su
kilėlių rankos^”, — nors jau 
buvo paaiškėję, kad sukilėlių 
pranešimai apie Madrido paėmi
mą buvo neteisingi.

Vakar “Draugas” įdėjo kitą 
“žinią” apie maurų ir fašistų 
“pergales”^ Ispanijoje. Jam teko 

dar 
nes

Politikos prospektai
Organizuoti Amerikos darbininkai pirmą kartą šio 

krašto istorijoje pradėjo jaustis vaidiną svarbią rolę 
politikoje. Jjų vadai, kurie tik-ką pasibaigusioje rinki
mų kampanijoje įsteigė Amerikos Darbo Partiją ir Ne
partinę Darbininkų Lygą, sako, kad tik darbininkų dė
ka Rooseveltas laimėjo tokių milžinišką pergalę ant re- 
publikonų.

Tie vadai kolkas labai didelių siekimų neturi. Jie 
butų patenkinti; jeigu abiejų senųjų partijų liberalai, 
kurie šį kartą buvo susispietę aplink Rooseveltą, galu
tinai nutrauktų ryšius su savo partijų atgaleiviais ir 
sudarytų vieftą didelę liberališką partiją; o atgaleiviai 
pasiliktų atskiroje konservatyviškoje partijoje.

Bet kas bus, jeigu pažangus demokratai nenorės 
skirtis su konservatyviškais demokratais, o pažangus 
republikonai laikysis įsikabinę į savo partijos skverną? 
Tokiame atsitikime, sako tie darbininkų vadai, Ameri
kos darbo žmonės turėtų pasakyti “Sudie” abiem senom 
partijom* ir organizuotis, politikoje visai atskirai.

Šitokios nuomonės laikosi Nepartinės Darbininkų 
Lygos prezidentas George L. Berry, Lygos komiteto 
pirmininkas John. L. Lewis (mainierių unijos preziden
tas) ir Lygos iždininkas Sidney HUlman (amalgameitų 
rubsiuvių unijos prezidentas). Jie dės pastangas, kad 
susijungtų į daiktą new-yorkinė Amerikos Darbo Par
tija, Wisconsino Progresyvė Federacija, Minnesotos 
Farmerių*Darbininki|’ Partija ir panašios grupės kitose 
valstijoje* ; \ r

Kai kurie žmonėm jau yra nusigandę, kad šita nauja 
darbo žmonių organizacija ateityje gali “praryti” ir re-; 
publikom^ ir demokratus. Galimas daiktas, štai, Ang
lijoje prieš kelioliką metų liberalai buvo galingiausia 
partija, bet šiandie tėra palikę nuo jos tik keletas ske
veldrų. Kur ji dingo? Ją “prarijo” Darbo Partiją. Pa
našaus likimo gali susilaukti ir Amerikos republikonai 
su demokratais.

pripažinti, kad Madridas 
nėra “sukilėlių rankose”, 
dar tebeina mūšiai prie upės 
Manzanares, kuri skiria prie
miesčius nuo sostinės. Bet Ma
rijonų laikraštis nupiešė šitokį 
vaizdą:

“Kaip tik nacionalistų ^ ka
riuomenė persimetė per ūpę 
toliau į šiaurius vakarų fron
te ir pradėjo veržtis miestan, 
staiga toj miesto daly pasi
reiškė didelis gaisras. Jis su
laikė nacionalistų veržimąsi 

' miesto centro link, bet daug 
pakenkė ir radikalams.

“Savo keliu ten persikėlu
si per upę nacionalistų ka
riuomenė su lakūnų pagelba 
griauja* radikalų antrines po
zicijas. Del, gaisro betgi ne- 

’ gali daryti reikalingos (kam 
reikalingos -— Marijonams? 
—“N.” Red.) pažangos.”
Tuo tarpu iš vakarykščių te

legramų buvo? matyt, kad fa
šistų armija dar tik per vieną 
tiltą (Los Franceses) bando 
įsiveržti į miestą, sutikdama 
stiprų pasipriešinimą iš respub
likos gynėjų pusės. Visose kito
se vietose ji buvo atmušta ir 
dagi nustumta atgąl nuo upės.

“Draugas” aiškiha; kad fa
šistus sulaikąs tik “didėlis gais
ras” mieste, kurį uždėgę patys 
Madrido gynėjai* Jų vadas,' 
mat, grasinęs paversti sostinę 
“griuvėsiais”, bet nepasiduoti, 
ir dabar radikalai “savo grąsi- 
nimus” vykdą*

Vadinasi, klerikalų organas, 
pasakoja, kad Madridą naikina 
ne fašistai, kurie jį. bombar
duoja armotomis ir orinėmis 
bombomis, bet — patys miesto 
gynėjai! ’"

Net Amerikos, kapitalistiška 
spauda daug- bešališkiau aprašo 
tą karą; negu mūsiškiai; Mari* 
jonai, kurią neva skelbia krikš
čionybę, bet savo skaitytojams 
piešia, kaipo didvyrius, fašis-r 
tus, susidėjusius su mohameto^ 
nais maurais. • • Į

buvo paduota ištrauka iš vieno 
jo pareiškimo).

Tačiau; kad ir atšaukęs savo 
pirmesnius neteisingus priekaiš
tus pasaulio socialistų vadams, 
A. Bimba dar vistiek nesiliauja 
socialistus “nakinęs”. Jisai įta
ria Francuzijos socialistus ir 
Britanijos Darbo partiją veid
mainiavimu. Paklausykite, ką 
jisai. “Laisvėje” apie tas parti
jas pasakoja.

NEŠIKIŠIMO POLITIKA 
SOCIALISTAI

IR

A. B. rašo:
“Tačiau, faktas yra, 

Franci jos Socialistų Partija, 
kuri tokią svarbią rolę lo
šia Antrajaip Internacionale 
(Bimba, matyt, dar nežino, 
kad tas Internacionalas se- 
niai vadinasi “Socialistinis 
Darbininkų Internacionalas”. 
— “N.” į Red.), stovėdama 
Valdžios priešakyj e, nepildė 
(? — “N.” Red.) liepos 2Ę 

z d. manifesto ir ginklų Ispa
nijai nepardavė (? — “N.” 
Red.), o užgyrė Blumo neit- 
ralitetą? Taip pat, kad Ang
lijos Dai:bo Partija, kuri lo
šia nusveriamą rolę Antra
jam Internacionale, ir Ang
lijos darbo unijos, kurios va
dovauja Amsterdamo Inter
nacionalui 
ilgai (? -

\kė taip vadinamą ‘neitrab’te- 
tą’? Ar tas reiškia, kad tie 
vadai Briuselyje liepos 28 d. 
kalbėjo už pardavimą ginklų 
Ispanijos demokratijai, bet 
sugrįžę namo kaip tik prie
šingai elgėsi ?”
šitas Bimbos priekaištas yra 

žemos rųšies šmeižtas.. Mfest ne
žinome, ar “Laisvės” rędakto- 
nus pilnai ųusimano, ką jisai 
kalba. Be^- jistąi; bando įtikinti 
lietuvius dambininkus, kad vy
riausieji socialistų Vadai Fran- 
euzijoje ir 0 Anglijoje tai — 
“bunčius” veidmainių, kurie 
šneka vienaip, o elgiasi kitaip! 
Iš >kur -Bimbą* ima drąsosi šitaip 
kalbėti ’ ąpįė *Xmones^ kuAe yra 
praleidę po keletą dešimčių mte- 
,tų. kovose dol geresnės pasaulio 
ateities ir šiandie turi itiiliorių 
darbininkų pasitikėjimą?

Jeigu Bimba ko nors nesu-

kad

jos komunistai, nes, kad ir jie lėktuvų, kurie tikrumoje išgel
bėjo respubliką nuo fašistų. O

griežtai ir labai 
“N.” Red.) palai-

labai nemėgsta - uždraudimo 
pardavinėti ginklus Ispanijai, dabar pažiūrėkime į kitą pusę, 
bet nei parlamente, nei valdžios 
partijų blbko pasitarimuose jie 
partijos vardu nestato reikala
vimo, kad ta politika butų at
mesta. Premjeras Blum jiems 
vieną kartą pasakė viešai: “Bu
kite vyrai ir nekelkite triukš
mo mitinguose, bet, jeigu su 
valdžios politika nesutinkate, 
tai suformuluokite savo reika
lavimus, kaipo partija, ir įteiki
te valdžiai* Tuomet vyriausybė 
ir parlamentas spręs, kas da
ryti.”

Bet komunistai nutilo ir sa
vo reikalavimų 'valdžiai neįtei- 
kė. Matyt, ir jie nutarė, kad iš
mintingiau bus neiti tuo keliu, 
kuris gali privesti prie “liau
dies fronto” skilimo arba prie 
susipykimo su’ Anglija.

Taigi yra faktas, kad ta ne
sikišimo politika yra ne socia
listų padiktuota, bet yra rezul
tatas tam tikrą politinių aplin
kybių Francuzijoje ir Europoje, 
kurių, deja, šiuo laiku nesten
gia pakeisti nė viena partija.

Apie Anglijos Darbo partiją 
čia nekalbėsime, nes tie patys 
argumentai, kurie yra paduoti 
aukščiaus, tinka ir jai. Bet tu
rime nurodyti dar vieną faktą, 
iš kurio aiškiai matosi Bimbos 
vienpusiškumas jo atakose prieš 
socialistus.

Jisai smerkia Francuzijos so
cialistus dėl ginklų nepardavi- 
mo ispanams. Tuo tarpu Ispa
nijos pilietinio karo pradžioje 
Francuzija pristatė Madridui 
tam tikrą skaičių galingų karo

KOMUNISTŲ “GERUMAS” 
ISPANIJAI

Bimba daug kartų rašė, kad ] 
komunistai nuo pat pradžios , 
stojo už ginklų pardavimą Is- ; 
panijai. Bet komunistai turi * 
diktatorišką galią Rusijoje, kur 
jiems.nėra reikalo atsižvelgti 
nė į 'vieną opozicinę partiją, 1 
nes opozicija Rusijoje jokių 
teisių neturi; Rusijai nedaug 
tepavo j ingos yra ir fašistiškos 
valstybės, nes sovietų siėhos 
visai nesusisiekia nei su Vokie
tija, nei su Italija, nei su Por
tugalija. O betgi sovietų val
džia nėjo į pagelbą Ispanijos 
respublikai* štai ką neseniai pa
reiškė Jean Longuet spaudoje:

“Sovietų Rusija turi vieną 
galingiausiųjų oro jėgų pa
saulyje: 4,000 lėktuvų* Bet ji 
nė vieno nepardavė Ispanijos 
respublikai — nei vieno lėk
tuvo; nei vieno šautuvo, nei 
vieno itanko.”

»
Tai kas gi sulaikė Staliną 

nuo pagęlbos teikimo Ispanijai? 
Aišku, kas: baimė įsivelti į 
tarptautinius kivirčus, o labiau^ 
šia — susipykti su Anglija.

Bet Bimba dar iki šiol nėra 
pasakęs už tai nė vieno blogo 
žodžio Maskvos adresu. Jisai 
visą laiką kabinasi tik prie so
cialistų, kaltindamas 
atodairos ir net per akis iš
kreipdamas visiems 
faktus. Kada jisai surimtės?

varvėjo per veidą. Lubinas ža
da dar visą mėnesį būti Lietu
voje. Jis dabar atsidėjęs mokos 
lietuvių kalbos ir padeda Lietu
vos sportininkams treniruotis.

Šiose iškilmėse buvo taip pat 
sportininkas J. Žukas, 
labai nuoširdžiai su 
draugauja ir, taip pat 
lietuvių kalbos, nors jis 
biną žymiai geriau lietuviškai 
kalba.

Šiose iškilmėse dar kalbėjo 
čikagietis Dr. RaČkus. Jis su
minėjo kaip įsikūrė š. Ameri
koje lietuviai ir kaip jų dygo 
organizacijos, čia jis didelių 
nuopelnų skyrė katalikų bažny
čiai ir jos kunigams.

SLA atsiradimo kaltininkais 
esą buvę tautininkai, bedieviai, 
arba kitaip tarus šliuptarniai. 
Tai esą buvusi klaida, kad šios 
didžiulės organizacijos negalėjo 
dirbti išvien. Bet, girdi, jau / 
įvykęs faktas. Kas įvyko, to 
jau neatitaisysi. LRKSA orga- ' 
nizacijai, anot jo, gali priklau
syti tik praktikuoją katalikai 
ir tiktai tie, kurie gauna iš ku
nigo paliudymą, kad tikrai esi 
praktikuojąs katalikas. SLA 
priklauso tiek 
katalikai.

Visos Šitos 
transliuojamos 

i

kuris 
Lubinu 
mokosi 
už Lu-

bedieviai, tiek

juos be

žinomus

Tačiau tai dar tik ateities prospektai, šiandie svar
bu padaryti* gerą pradžią masinei viso krašto darbo

ATŠAUKIA, BET BAR VIS- 
NEIŠKENČIA NEšMEIžĘS

žmonių partijai. Masės jau išjudintos, bet reikia, kad
jos susimestų į vieną didelę organizaciją. Tuomet jos
patapo jėga Amerikos politikoje*

shs yra nustatęs bendrą veiki
mą politikoje tiktai; Lietuvos 
atžvilgiu. Apie Ispaniją arba 
kitas šalis visai nebuvo kalbos.

Todėl “Laisvė” visai be pa
mato bara LSS 19 kp. ir be 
reikalo kandžioja “skloką No. 
2”. šitoki kandžiojimai kaip tik
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NEPAMATUOTAS PRIE
KAIŠTAS

“Laisvė” peilya Lietuvių So
cialistų Sąjungos 19 kuopą, 
kam ji susidėjus su. “skloka 
No. 2” ir atsisakiusi rengti 
Brooklyne prakalbas bendrai 
su komunistais Ispanijos klau
simu/ Minėtoji kuopa dagi no
rinti “išnaudoti” Clevelando 
Kongreso Komiteto siunčiamą 
atstovą Dr. Montvidą, kuris 
dalyvaus Brooklyno organizaci
jų konferencijoje lapkričio 25 
d. “L.” sako:

“Mes manome, kadi šito
kie darbas yra žalingas. Jis 
kenkia ne tik vieningo? dar
bo reikalui, bet jis taip pat 
kenkia Ispanijos liaudies ko
voms.

“Brooklyne turėtų būti su* 
ruoštas didelis, bendras ma
sinis mitingas. Dr. A. Moflt- 
vidas turėtų kalbėti tokiam 
mitinge, kurį ruošia, brookly- 
niškis komitetas arba, kur 
dalyvautų abiejų pusių.— 
socialistų ir komunistų — 
žmonęs.”

Klausimas, ar rengti Ispani
jos, demokratijos naudai bend
ras, prakalbas, ar ne, yra dis- 
kusuotinas, Clevelando Kongre-

ir, veda prie nesusi tarimo, i
Bet taip pat yra ne'vietoje 

priekaištas Dr. A. Montvidtii, 
kad jisai duodąsis “išnaudoti” 
tiems, kurie kenkia “darbinin
kų, vienybei”. Kiek mums žino
ma, faktai yra toki: kai tik bu
vo nutarta rengti Dr. Montvi- 
dui. maršrutas, jisai paraše laiš
ką, Kongreso komiteto sekreto
riui Brooklyne, bet atsakyčio 
iŠ jo negavo. Tuo tarpu LSS* 
19 kp., patyrusi, kad daktaras 
bus rytuose, pakvietė jį kalbė
ti. Jisai apsiėmė, tąja sąlyga 
tačiau, kad kuopa prisidėtų prie 
kelionės išlaidų padengimo* 
Kuopa atrašė, kad sutinka. , O 
atsakymo nuo Kongreso komi
teto sekretoriaus Siurbęs dar 
vis nebuvo*

Atsakymą nuo jp Dr. Mont- 
vidas gavo tik užvakar. T?ai kuo 
jisai čia kaltas? -*■ * ■

KARIAUJA SMARKIAU, 
NEGU GEN. FRANCO

Chičagos brolių Marijonų or
ganas diena iš dienos “pliekia” 
Ispanijos respublikos gynėjus 
smarkiau, negu fašistų genero-

naši aplieti ‘pamazgomis kitaip 
manančius, žmones, užųąt pasi
stengęs patikti tikrus faktus ir 
padaryti iš jų logišką, išvadą.

Mes pareikalavome, kad Am 
tanas Bimba, kuris atkartoti- 
nai atakavo tarptautinio socia
lizmo vadus dėl jų “karšto rė
mimo” nesikišimo politikos Is
panijos reikale, savo prasima
nymus atšauktų. Jisai tą reika
lavimą išpildė, pareikšdamas 
“Laisvėje”:

“Neturėjau ir neturiu tik
slo šmeižti socialistų, inter
nacionalą bei, darbo unijų in-. 
ternacionalą.

“Neatsimenu, nepastebė
jau to mihimo liepos 28 d. 
manifesto. Tikiu, kad ‘N? sa
ko teisybę, kad toks interna
cionalų pareiškimas buvo va
dovybės padalytas. Todėl sa
vo užmetimą jiems, kad jie 
tik dabar prabilo tuo reika
lu, atšaukiu/’
šituos A. Bimbos žodžius 

mes galime tik pasveikinti* 
Klaida gali pasitaikyti kiekvie
nam žmogui, bet kuomet ji yra 
atitaisoma, tai rėikia suprasti, 
kad jį įvyko ne dėl blogos va
lios.

Tik mes norime čia pridurti; 
kad abu darbininkų internaęio* 
naiai, socialia^ > darbo; unijųf 
laikė posėdį taip pat už mėne
sio laiko po liepos 28 d., ir čia 
buvo vėl pabrėžtas tas) nusista
tymas, kad Ispanijos respubli
kos valdžia turi teisę gauti tiek 
ginklų, kiek, jų reikia apsigyni
mui nuo fašistiškų maištininkų. 
Be to, Socialistinio Darbininkų 
Internacionalo pirmininkas Do 
Brouckere viešuose mitinguose* 
ir spaudoje gymi tą. Internacio
nalo poziciją (“Naujienose”

FAKTAI IR PRASIMANYMAI

(“Naujienose”

Bimba rašo aiškią netiesą, 
sakydamas, kad Francuzijos 
socialistai “ginklų Ispanijai ne
pardavė”. Socialistų partija 
ginklų juk neturi. Ar ginklus 
parduoti Ispanijai, ar nepar
duoti, gali nuspręsti-tiktai val
džia; .

O ta valdžia, kaip visi gerai 
žino, susideda ne iš vienų tikė
tai socialištą. Francuzijos mi+ 
nisterių kabinete yra ne mat 
žiau; kaip 13 radikalų. Be to, 
partijų blokui (‘liaudies fron
tui”), kuris T yra pastatęs da
bartinę Fr&ciizijos vyriausy- 
bę^ oficialiai priklauso ir komu
nistų partija*
‘ Radikalų partija/ stoja už ne
sikišimo politiką*...šitą jos nu
sistatymą vienbalsiai patvirtino 
jos suvažiavimas* jeigu socia
listai ■ ministeriai butų nutarę 
ėlgtįš kitaip, tai kabinėtas bu
tų suiręs ir valdžia butų griu-ž 
vus.

Tokiu budu, sakyti,. kad vieni 
socialistai nusprendė neparda
vinėti ginklų Ispanijai, yra me
las, šitą politikų socialistai prif 
feiUė iš bėdos, o riė iš norO* 
Bremjeras BlUm seniai yra n.U-! 
rodęs; kad jisai yra “vadas ne 
partijos, bet: valdžios”, O aną 
dieną jisai pareiškė, kad Fran- 
oj>?ij a atmestų nesikišimo su* 
taf tį, jeigut’sutiktu eiti kartu su 
ja Angliją;, įet vienai Francu-f 
žijai rižikuotį įsivelti į! kąrą sU 
Italais, Vokiė|įai$ ir jjųrtugalaist 
jiųtų didelis pavojus.

^u šitais faktais, matyt, yra 
priversti skaitytis ir Francuzi-

Išeivių Pažinimo 
Paskaitų Serija

iškilmės buvo 
per radio, taip 

kad jas girdėjo visa Lietuva. 
Be to, Kauno mieste dhug kur 
buvo pastatyti garsiakalbiai, 
taigi gatvėse praeiviai taip pat 
galėjo girdėti, kas universitete 
kalbama.

žodžiu, akademinis jaunimas 
norėdamas paminėti dviejų 
stambesnių š. Amerikos lietu
vių organizacijų penkiasdešim
ties metų sukaktis padarė visa 
kas galima, kad tas paminėji
mas išeitų kaip galima iškil
mingesnis, kad visur ir visiems 
tas paminėjimas butų prieina
mas; Tame paminėjime dalyva
vo su savo vėliavomis įvairios 
studentų organizacijos. Studen-

Universiteto; rektorius atidarė paskaitų, seriją, tų ir šiaip žmonių susirinko pii-
kalba. Paskaita apie Susivie- 

«’^^H^|H^į^$t)lime'snis paskaitų ciklas iš lie- 
?fi^iąl^i’^-jpfvenimo. — Lietuvių tautos 

? _ išeivijos studijoms, institutas.

■ ' ii r-. ;■

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

rišamas ir kokioje

Spalio 18 d. V. D. Universi- 
jtete Kaune tikrai s buvo įspūdin
gai, pradėta lietuvių išeivių^ pa- 
įhimo seriją paskaitų.

Šių paskaitų seriją atidaro 
patsai, universiteto rektorius 
Romeris, kuris kaip ir nurodė 
gaires kaip, šitas klausimas tu
rėtų būti
plotmėje tie reikalai privalėtų 
būti svarstomi. »

šia proga rektorius Romeriš 
pasveikino savo ir universiteto 
vardu* SLA ir LRKSA jas pen
kiasdešimt metų sulaukus. Esą, 
jie tikrai dar iki šiol rimtai 
ųeįvertintus didelius tautai yra 
nuveikę darbus.

Labai gražiai kalbėj o adv. R. 
Skipitis; Draugijas Užsienių 
Lietuviams, Remti valdybos pir- 
mihipkaš. Jis taip pat labai 
ryškiai pabrėžė, kad iki šiol- 
Lietuvoje labai mažai buvo rū
ginamas! išeivijos klausimais ir 
besistengta jų gyvenimo pažin
ti. Esą, ateityje taip neturėtų 
Jbuti ir akademinis jaunimas, o 
kartu ir visas universitetas pri
valo rimtai SlisitUpihti musų 
tautos išeiviją visapusei pažin
ti. '

Sportininkas iš Los Angeles 
Lubinas irgi tarė savo žbdį. Jis 
labai jausmingoje kalboje nu
rodė tas priežastis/ dėl kurių 
lietuvių jaunimas š. Amerikoje 
gimęs ir tenais mokslus ėjęs 
pamiršta savo gimtą kalbą ar
ba į labai silpnai j ą žiho. Girdi, 
svetur nesą kur jos išmokti. 
Esą daugelio musų tėvai yra 
labai mažo mokslo. Į Ameriką 
iš kaimo, atvykę ir susidūrę su 
didelės civilizacijos ir aukštos 
kultūros padariniais nebeturėjo 
savo kalboje tiek žodžių, kad 
savo vaikams, savo gimtoje kaB 
boję, 'visa tai pareiškus* Todėl, 
girdi,-ir jie greit stvėrėsi sve
timybių ir išs tos Mlboš susi

darė kažkoks mišinys, šiokią 
neaiškią ir lyg neturtingą kal
bą lietuvių kaip kas iš jaunimo 
net neranda reikalo vartoti, jei 
jaja negalima visas daiktų są
vokas pareikšti. Tik štai į Lie
tuvą Lubinas atvykęs įsitikino 
kokios lietuvių kalbos esama 
skambios ir kaip labai turtin
gos ir žodžiais turiningos. Jis 
dabar tikrai apgailestauja se
niau jos nesimokęs, bet pada
rysiąs viską, k<ad ją tinkamai 
pramokti. Iš Lubino kalbos tik
rai buvo galima suprasti; kad 
lietuvi^ kalbą jis tikrai silpnai 
žino* Bet. raštu jis savo mintis 
ląbai gražiai, vaizdžiai ir su
prantamai pareiškė. *.

Sportininkui Lubiniii univer
siteto- studentai sukėlė tikrai 
nuoširdžias/ ir ilgas ovacijas, 
šitos didžiulės ovacijos tiek Lu
biną paveikė, kad jis čia 'visų 
akivaizdoje nesulaikė ašarų, ku
rios didelėmis pupomis jam

putelė universiteto salė, tai re
tai kuomet taip būva.

Dabar prasidės tolimesnis pa
skaitų ciklas iš lietuvių išeivių 
gyvenimo. Paskaitos bus skai
tomos V. D. universitete išti
sus metus. Tikrai negaliu tvir
tinti, bet, regis, yra kilęs su
manymas keletą paskaitininkų 
pasikviesti iš š. Amerikos žy
mesnių lietuvių veikėjų, o pir
moje eilėje tai SLA ir LRKSA 
atstovus, kurie nuodugniau at
pasakotų tų organizacijų gyve
nimą* žddžiu, darbo pradžia 
pradėta gražiai ir turiningai, 
ar bus taip ištesėta iki galo, 
nesiimu spręsti.
galima neabejotinai tvirtinti, 
kad musų* tautos išeivijos klau
simu Lietuvoje dabar daug rim
čiau susirūpinta, negu 
kitados ir galima laukti, 
išeivijos klausimas bus 
rimtai pradėta studijuoti.
bai galimas daiktas, kad už me
tų kitų universitete bus įvesta 
lietuvių tautos išeivijos studi
joms institutas.

Šiokius panašius institutus 
jau daug kas iš Europos vals
tybių turi. Reikia laukti, kad ir 
Lietuva kitų pavyzdį paseks.

Pradžia jau padaryta. Betkas

Betgi viena

kada 
kad 

visai

P. Vaičaitis.

<

(Iškirpkit šias eilės ir pasidėkit atminimi!!. Ilgainiui sudarysit 
gražų eilių rihkinP*

............ ..............11..... . .

Gyvenimo Mano Saulutė jau Leidžia.
Gyvenimo mano saulutė jau leidžia 

‘Kas karta šešėlius ilgyn ir ilgyn;
Jausmai bekovodami pasilsio geidžia. 
Kas diėhą prie kursto slfenku jau artyn.. 
Gal greitai ant amžino gyvasčio slenksčio 
Lazdelę keleivio turėsiu padėt, 
Bet greičidu, kad dainas jaunystės įstengčiau 
Paleisti pasaulyjė pasižmonėt.
Vai, lėkkite dainos; iš vargo nupintos, 
Iš kaimo i kaimą, pas jausmus, senus! 
Paguoskite širdis, nelaimių sutrintas, 
Nušluostykit ašaras, pakelkit jausmus! 
Bet jeigu nerasit pasaulyje vietos 
Ir jus neatjaustų, vietigepčių širdis, 

O! tąsyk sugrįžkit kur mano gUl kietas 
Rakštelis, kur gyvų netėmys akis, 
Daugiaus nesiskirtumėm , mano dainelės. 
Sesutės laimingų pasaulės dienų. 
Kartu pasilsėsim ramybės vietelėj 

.. zPo vėtrą, nelaimių, po žemės kovų.
• ■’ >• r/ ■ i .■■ ■’*
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Kuo

Gyvenimas žiaurus Aerial vievvof Baybridge

BVEKYOAY

PAUL SCHULZE

29c
rato n v TUZINASsvaras

imselvi

,, UukaaMH'.ll

§5.00

už Naujieną /prenumeratą

Vardas
Adresas jaunamu

remti tais 
garsinasi

3/4 UNC 
BONKA

American 
Lady

BAD 
BREATH

Alė Sidabraitė
Neperdėsiu

DĖLtČIOŪS

OBUOLIAI

GERIAUSIA 
DOVANA

O aš; kaip, balsas

SALDŽIOSIOS- OT sv. 4. ..... ♦ ■ vy
MORKOS ....... pund* 5£
TANGERINES tuz. 19£

■ W5KEFPER 
M AU J i MM A 
PINIGmtl£TUVW

’Preferred by •; 
millions 

to mayonnaise

Tr>* Mark R<* UrS. flU.DC

Palengvinimas 
r drebinančių . -
neurAlgijis skausmų 

gaundinas. tuoj aus.
PAIN-EXPELLER 

; bonttute tik Š5o. ir tdo 
visose! vaistinčse.

Nė laiko, nė pinigo ir ne 
pastangų nepaisoma, saugo* 
j ant neįkainuojamą Old 
Golds Cigaretų labiau-su- 
švelnihtą šviežumą.

Universal Food 
Stores

[V •'A differentį delięious 
I fiavor! Time-hbnored in- 
?. gredients of ‘mdyonnaise 

F and old-fashIoned boUęd 
[ . dressing, combined in a 
[f nevtf way; Ttyr it t

Lietuves šeimininkes; kurios
I. , ■ Z' i, į- • I

kasdien skaito Naujienas^ ma
to, jogei kiekviena penktadie
nį- telpa Naujienose didelis ir 
gražus Iskelbimas Universal 
Food Stores.

Šios krautuvės yra- sušibr-

Prieš Goldblatt krautuvu (pirma 
; ■ • D&vis)—-2nd floon

hizacijoS ir prie savo

Alės Sidabraitės-Petrauskienės eilėraščius 
beskaitant Urugvajuje.

•OVO your 
eodorarit,

pirk 
petny- 

vfeuonfet su

Krutinės skaudėjimai greitai 
prašalinami kada užtepsite 
Mustėrole nėra VIEN TIK 
mostis. Ji' prašalina- skaus
mus. Jas vartoja milijonai 
žmonių per 25 metus. Jos 
turi stipruma. Rekomenduo
jamos gydytoju, mirsiu ir 
vaistininkų.

WHEAT1ES
2 “ 23c

“tos dienos
Todėl poetei, Buenos 

tai tik “tos ap- 
kaimo patvo-

FRANCISCO, Gal. — Ilgiausias pasaulio tiltas, kuris jiiil

Kai mes sutikom Ali? Sidab
rai tę, žemė lėbavo;, kai1 ją išį 
leidom: — suposi- pasaulis^..-

Lietuviškas Eretikas.
Monte video-Uruguay.

id your friendri,.UBe

SAN
gia San Ftancisco su Oaklkndh. Tas tiltas atsieis $77,600,000:

Didžiausias nusiminimas. 
“Gimta lūšnelė linksta”, ir po
etės “širdis nebesupranta” — 
ko dar ji vis “bastosi” Buenos 
Aires, kada kuo greičiausia 
reiktų “gelbėti” lūšnelę.

Jei A. Mickevičius nėra tik
rai buvęs tėvu Alės Sidabrai- 
tės kaipo poetės, tai bent ne
ginčijamai yra suteikęs jai. tą 
kilnųjį estetizmą, kurs davė 
lietuviško dainiaus eilėdaros ir 
sielos privalumus. Tik žiūrė
kite:

T0WN CRIER 
MILTAI

24 svarų
Maišelis ....... .
5 svartį
Maišelis ........... !“

“Kodėl namo negrįžtu,
Kur laukia tamsios girios, 
Kur ežerų bedugnėn 
Lieknutės nendrės svyra...”
Norėtųsi samdyti cepeliną, 

norėtųsi važiuoti Lietuvon, nes 
čia — didelė kančia.

Savo lėniu tempu ir liūdna 
“gaida” iš karto sudaro tą “to
ną”, nuotaiką, kuri reikalinga 
pasiilgimui ir tolesniam turi
niui išreikšti:

UNIVERSAL TYRIAUSIŲ. KIAUŠINIŲ

pakeliai
—.. ' .. ’ i i ■ '...................... .

krfeKt- 
ttlvių pasikabino didėliu ir žy
mią iškabą su užrašu 
veršai Food Stores, būtent, A 
Glowala, 800 S;. Kinston 
ir L. OMikiewicz, 1848 
Augusta Blvd.

Seimininkės eidamos 
tt: į šias krautuves, 
Čioj ir subatoj 
taupo pinigų.

Visuomet Verta 
įstai^s, kurios 
Naujienose.

Prekyboj

Tilpus “Arg. Lietuvių Bal
so” 300 nr. B. K. Algimanto 
trumpai recenzijai apie Alės 
Sidabraitės-Petrauskienės po
eziją, ir pačios poetės specia- 

“Argentinos Lietuvių Bal- 
parašytam eilėraščiui “Ko- 

skai-

damas •, gyvai ir sėkmingai. 
Krautuvės; kurios priklauso 
prie šios organizacijos, turi- 
dideles naudos. Jos perka 
maisto produktui iš savo san
dėlio- pigesnėmis kainomis, to
dėl ir savo kostumeriams , gali 
parduoti pigiau.
! štai dar dM krautuvės ku
rios prisidėjo prie šios orga-

. 9 Bosses Won’t 
Hire People with 
Mosis
Peopje who get and hold jobs 

keeptheir breath agreeable
f/ith the best to čhoošė Irom these days, em- 
ployera favor thp person, who ią.most attrac- 
t!ve. In 'business lifeas in thb. soctdl' worlH, 
halitosĮs (uppleaaant 
Woret of faults.’
. Untortunately evęry 
bffStialve coridftiori *at 
many mote regulariy tl 
tatfon of'fdod phrticl^ 
» is the

jtttrtioi. ? ,
The qulcl 

brėdth'ls to ų--------------, - --------- T---------,
e verymorningRnd eyervnight.
' Lišteririe ha’fa ferih'ėntatloių A, major cause 
otodorai and overconjenthe'o 
Your breath becomeš 8weet’a 

. kil not offendtotherflZ * ‘
If you valuo yoiię job ant _ 

Listeririejųthb safeiantiseptic, 
ibrt Pharniacąl Comp^ny, $t.

Don’t offendothars • Check 
'HalitosisvntMLlŠTERlNE

Palmolive Muilas
5šmotai2'7C

Octagon CIeanser

“Ten, kur tylos šventosios 
Nesudrumščia džas banas, 
Tenai gal pasiguostų 
širdis pavargus mano”.

Lietuva — kraštas, kur “ta 
rakonas nemurma”; kur smut 
keliai riogso, kur “moderniš

Pakeliuose

2 už 33c

person, who ią.most attrac- 
life aa >in thb. soctdrworld, 

breath) is.ponsi<Jered,the
> ■ » ; x7'

ly suffersi frpro thia 
ae timP ot othbr—- 
theyithi..k. Eermen- 

___ ____ ipped‘ by<the tobttį'
> cause of moat cases. Decaying 
pf j digėttfdhrateo causo'Odors.' 
t. .pjeasant

OCTAGON CHIPS 
2 už 1*9c 

SUPER SUOS 
Raudonuose

MILŽINIŠKO 
DIDUMO
ItEGULIARIO 
Didumo.......

Eina aprašymas baisių, vate* 
du ir visų tų priežaščių; dėl ku* 
rių. “skrisi balandėlis” — rali* 
dančios poetės sielos simbolis
— iš čia, nes Pietų Amerika
— “Skorpionų” ir nuodingų 
gyvačių kraštas, “piktas mot 
nas ir gyvenimas žiaurus!”'

Alė Sidabraitė kankinasi vi* 
sų Pietų Amerikos lietuvių 
siela. Ji jaučia, jei čia pasėsi 
javus — skorpionai nuės, jei 
gyvensi pajūryje — gyvenimas 
žiaurus, jei tikėsi kunigui ir 
ponui — piktus, monas, jei 
šauksiesi pagelbos — balsas 
šaukiantis tyruos...

Baigiant nagrinėti- tik kai 
kurias Alės Sidabrai tės eilėraš
tyje “Kodėl. Namo Negrįžti!” 
iškeltas* mintys, savaime priši* 
meni: ne gaivalingos aistros.

bet kilnios širdies poetei' įva^ 
žiavute Pietų Amerikon — čia 
gyvenančių lietuvi^ minios su
judintos pakyla; nušvinta pa
dangės; Sapnuojasi Lietuva ir 
girdisi:

Varpai, varpai, varpai' 
Šaukia ten aukštai. 
O garsas jų skardus, 
Kaip plieno ašmenys. 
Tarytum lavonus 
Ant kojų pastatys
Ir tars — pirmyn! pirmyn!

VISUOMET ŽEMOS KAINOS 
. ■ ■. X-RAY ■’

Vai.: 8130 iki 8:30 v. vak. >

yra romanti- 
pavadinęs ją 

Adomo Mickevičiaus mūzos ai
niu. Romantika — yra jos as
meniškas paskyrimas, jos po
etinis credo, o Mickevičiaus 
poezija -— realusis atvaizdas, 
sukonkretintas romantiškumo 
idealas.

Kaip graikų dainius Home
ras, sielos akimis, o ne protu, 
vaizduodamas, apgiedojo savo 
tėvynę, taip Alė Sidabraitė, 
keliems mėnesiams atskirta 
nuo tėvų žemės, mintimis be-1 
skriesdama į tą pavasario ša
lį Lietuvą, lengvai sugretinda
ma Buenos Aires su apdulkė
jusia Lietuvos patvoriuose dil
gele, vaizduoja skaisčią meilę 
savo gimtąjam kraštui, kur:

“Gimta lūšnelė linksta, 
Skunde prie žemes glaudžia-

čia širdis atras tatp 
[skorpionų; 

čia pasiilgus siela pa-r 
Įjsiguoš? 

ir piktas 
[monas; 

šaukiaii- 
tyruos../

IŠPARDAVIMAS!
Penktadienį ir Šeštadienį, LapkriČio^Novėfnber 13 ir 14

Buy glbves wlth whot 
it save*

«Ar» . Hik B*
tenrieu tart- Butrttu|W mhM

ka” muzika “dža» banas” iii 
industrijos fabrikai- nė ardo 
žmogaus nervą —i “tėti gal ii) 
pasiguostų širdis pavargus”. G 
Ekvadore — toks pats uvel- 
nias”, kaip ir BuėnoS AirėS:

“Ekvadore tokia pat .naktis 
Tik gal bent kiek, greičiau 

[sutemsta;
Norėjau parašyti porų, žod-

[Žiu,, tilt 
Pasidąliiit klaikiom mintim

[su Tamsta”.1
Ekvadore dar “blogiau^, hė* 

gu Btienos Aires. Ten dar gTėi* 
čiau sutemsta, jokios žmohiš- 

’kos minties- ten sukaupti nėra 
galima

THURINGER
SVARAS 23C

SALAMI COTT0
SVaras .............
PORK ROAST
DEŠRA ..........
SUN KIST

ORANŽIAI

SU1 
dėl Namo Negrįžti! 
tančiąjai Urugvajaus lietusių 
visuomenei davė atspėti mįslę: 
Kodėl Lietuvon negrįžtam? Juk 
taip nemalonu:

“Tos dienos tokios sunkios
Pritvinko pilku ilgesiu, 
Kaip kaimo patvoriuose 
Tos apdulkėję dilgėlės...”
A. Sidabraitė — lietuvaitė 

ne emigrantė. Jai vos įžengus 
į Pietų Amerikos žemyną, jau 
pasidarė “tos dienos tokios 
sunkios 
Aires miestas 
dulkėję dilgėlės 
riuPse”.

€ A 1? S U P 2‘ už-

imBI0,2-17c

FIG BARS 
lOfc Svarai 

Btttter (D00KIES 
12* UNCIJŲ
PAKELIS ................. .. A**’

CALI-HAMS 
Vidūtiriiškai 
3'5 svarai

UNIVERSAL

SARDINKOS
AtYVV ALIEJUJE ♦

CROSS ' už <0^ 
packed .. JUrC

PUIKIOS CALIFORMA 

PRuNe s
Dydžio- 40/50 

2 19 c■■ svarai ■■■ “

. KN0K4BLL
3 “14c

UNIVERSAL

širdis nebesupranta — 
Ko dar aš vis bastausi čia

ANY hour VANILLA

27C EKSTRAKTAS 
..... ......................... ..

Matykite Musų Mėsos Departamentą
---------------------- K.-»rV..X

NAUJIENŲ PSENlimTA
■ ■ ■ . , . , • ■ ■ H. ' . • . •' ■ ,

Tegul Kalėdų Diedukas jūsų visai šeimynai užrašo• NAU-- 
JIENAŠ visiems metams. Tai bus geriausia dovana iš visą<* 
Visa šeimyna džiaugsis šita dovana ne vieną dieną, bet šešias 
dienas j’savaitę per visus metus.
Kalėdų Diedukas taipgi prisius gražų if naudingą AMERIKOS 
LIETUVOS termometrą tiems, kurie užsiftiakės už iftėtdš4 iš* 
kalno/

Chicagoje .............. .
KiturSuv. Valstijose ir
Kanadoje

IŠPILDYK ŠITĄ KUPONĄ. ŠI^NDIĖN

P AtWtS^ĮS-n^l 
oharmacal. Oo.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

CEVERYKAIŠvenHins
V MOTERIMS, VYRAMA IR 

VAIKAMS■ Eiki • Pirkit čeverykus dabar. Musų ĮKBIv-į krautuvėj rasite didžiausį.. pasi- 
rinkimą geriausių čeverykų. Tuo- 
jau pirkdami sutaupysite pinigų.B šventėms dėvėkit naujus čeve- 
rykus. .

UNIVERSAL SHOE STORE
AMARWN!c^Xta« -3337 So.;Hal8te&Streeti

ganizavusios į kooperatyvą, 
Tiifcš nuosavą modernišką sam
dei!. Tame sandėlį randasi 
Vairių variausių tavorų pri- 

Maisto produktų bargenai dvi '^Av. iki pat lubų. Biznis ve- 
dlenaSf tapk^i^iė ir 14 d

raudonam maišelyje
SUŠVELNINTA f 
TObOLiaušiai SV. * > C

■į—» j.r.-.i. i t» .
FUlklOS BALTINTOS

RAZINKOS
2 19c

■■ ■ .ir-- , i '
HUMfc FRUrt»

€0€KTAIL

2 No. 1< 4RjW 
kenai > V

CAMt’BEtT.’ŠT

TOMATO SOUP
10% Cnt.3 temu 20 C

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., 
Ghicago, Illinais.

, Aš" čia prisiunČiu $
Visiems metams. Pradėkit siuhtinėti nuo.• 4rw»-» i 3* J J • •

....... ;..........     .^.^.^uiienos: Šiuo - adresu t

UNIVERSAL

4’tį-A^COMMENOEb;

DON’!
NEGLECT
A COsLi!?

. rtktD 
RFOBEHFt 
K fcYES z

UNIVERSAL

i.
- K -____________

. AUNT JEMIMA
; : ' Blynelių
. MILTAI
V 2„k. 23c•Į . t pan..

UNIVERSAL
Blyneliu 

SYRUPAS
(22 UNCIJŲ 1 E|«
(DžIARAI ..... ........ ..JLZrC

[ UNiV^RSAĖ
Salad |

16 UNCIJŲ < R
c DžlARAl      Jk.S>C

p y č £ S
Riekutes ar Puses

2' t:“ 35c

E
flf’

k.-u

p..
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Vakarinės žvaigždės 
Kliubas rengia 

vakara c .

Lietuvių Vakarinės žvaigž
dės Kliubas 18 gt. apielinkėj 
rengia vakarą šeštadieny, lap
kričio 14 dieną, Dievo Apveiz- 
dos parapijos svetainėje, prie 
18 gatvės ir Union avenue.

Bus laimėjimas dovanos $5 
cash prie įžangos tikietų. Pro
gramas susidės iš įvairių nu
merių. Jį išpildys p-lė Ona Ba- 
nikaitė, John Rukštala, p-lė 
Violet Benikaitė, Sophie Beni- 
kaitė, Emily Jucius ir seserys 
Bernice ir Irene Kazanauskai- 
tės. Bus gražių dainų ir šo
kių. Sveiki vyrai ir moterys 
iki 45 metų amžiaus bus pri
imami į kliubą be įstojimo mo
kesčio.

Kliubas pergyveno sunkų 
bankų kryzį, tačiau dabar gy
vuoja gerai.

— Narys J. G.

18 g-vės apielinkė
I

Draugystė Susivienijusių 
Brolių ir Seserų Lietuvių lai
kė susirinkimą sekmadieny, 
lapkričio 8 dieną. Narių susi
rinko skaitlingas būrys.

Pasirodė svarbus dalykas 
draugystei. Tūlas, taip sakant, 
užšalęs turtas pradėjo judėti. 
Draugystė aplaikė stambią su
mą pinigų, sulaikytų kai ku
rių bankų. Paaiškėjo, kad ba
lius su įvairiais pamargini- 
mais yra rengiamas lapkričio 
22 dieną 6 valandą vakare baž
nytinėj svetainėje.

— Peter T. Laperiis.

Morning Star Kliubo 
susirinkimas

Bridgeport
Ginkluoti kaimynai

Ir gražuoliams ten- 
. ka prakaituoti

P-lei S. Ambrozaitei dabar 
yra didelė darbimetė. Musų 
Sofijai, kuri reprezentuos lie
tuvių tautą gražuolių parodoj 
ateinantį sekmadienį Interna
tional amfiteatre, prie 43 ir 
Halsted gatvių, šią savaitę kas 
vakaras tenka praktikuoti su 
kitų tautų gražuolėmis dėl pri
sirengimo automobilių parodos 
ceremonijoms. Be to, ji turi 
surasti laiko repeticijoms ža- 
gariečių Kliubo, kurio vakaras 
įvyksta šį šeštadienį. šiame 
vakare taps suvaidinta laktai 
juokinga trijų veiksmų kome
dija “Prieš vėją nepapūsi”. 
Tačiau p-lė Ambrozaitė, nors 
ir taip kupina darbo, yra pa
siryžusi nepasiduoti ir visus 
darbus sėkmingai atlikti.

— R. š.

18 gt apielinkė
Prakalbos, parengimai ir kiti 

margumynai /

Rudens sezonui baigiantis 
musų apielinkė nesnaudžia. 
.Įvyko prakalbos 1 dieną lap
kričio J. Petrausko svetainėje. 
Prakalbas rengė ALDLD 154 
kuopa ir LDS 129 kuopa. Bu
vo kviesta ir SLA 129 kuo
pa.

Kalbėjo L. Jonikas, “Vil
nies” redaktorius, ir Dr. Grai- 
čimas. Jonikas kalbėjo apie Is
panijos revoliuciją ir tos ša
lies vidurinę padėtį. Nurodė, 
kad Ispanijos zokoninkai, pa
vyzdžiui jėzuitai, įsteigė' savo 
bankas Madride ir kituose 
miestuose. Taipjau zokoninkai, 
kartu su stambiaisiais kapita
listais, turi dvarų, pramonės 
įstaigų ir kitokių nuosavybių, 
šiuos faktus turint omenėj ne
sunku suprasti, kodėl išsiver
žė sukilimas prieš teisėtą de
mokratinę šalies valdžią, kuri 
norėjo ponijos zokoninkų ir 
stambiųjų kapitalistų nežmo
nišką sauvalią švelniai paža
boti.

Dr. Graičunas pagvildeno 
Lietuvos praeitį, Amerikos 
Lietuvių Kongreso Demokrati
nei Valdžiai Lietuvoj Atsteigti 
svarbą, kvietė Amerikos lietu
vius varyti darbą pirmyn iki 
Lietuva taps pilnai demokra
tinė šalis.

Buvo paduota keletas klau
simu. Kalbėtojai rimtai atsa
kinėjo. Publikos į prakalbas 
atsilankė ne daugiausia. Geis
tina, kad musų draugai ir tau
tiečiai lankytųsi dažniau į to
kias prakalbas.

— J. Gelgaudas.

Iš Daktarų 
Darbuotės

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugija yra viena iš senes
nių draugijų ir gana stipriai 
laikosi. Ypatingai dabartiniu 
laiku yra malonu lankyti susi
rinkimus, nes dabar daug na
rių yra, daug atsilanko į susi
rinkimus ir nariai draugiškai 
sugyvena.

Vienas iš svarbiausių dakta
rų draugijos darbuotės požy
mių tai tas, kad žiemos sezo
nui užėjus, kas mėnuo susi
rinkimus laikant (paprastai, 
vienas iš narių turi paskaitą 
iš savo kasdieninės praktikos, 
o kiti nariai diskusuoja jos tu
rinį. Tas paprotis nebe nau
jas A. L. Dak. Draugijoj — 
tatai jau yra praktikuojama 
keletą metų.

Visi nariai darbuojasi drau
gijos gerovei. Narių randasi 
net ir kituose miestuose. Iš 
Rockfordo priklauso Dr. P. J. 
Loumons ir Dr. W. Jovaišas.

Pereitą vasarą Dr. K. Drau
gelis, lankydamasis Clevelan- 
de, Ohio, prirašė net 3 naujus 
narius, būtent: Dr. ’Stanislo- 
vaitį, Dr. Kapočių ir Dr. Ta
rną, reiškia A. L. Dak. Drau
gija auga ir progresuoja.

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos buvo bent per 3 me-- 
tus rašinejama-vedama lietu
vių laikraščiuose Sveikatos 
Skyrius. Dabar vėl bus tas 
praktikuojama po mažos vasa
ros pertraukos.

— Dr. G. L Blozis.

Bridgeporto-Deer- 
ing policijos nuova

da naujoj vietoj
f >

Persikėlė į PWA pastatytus 
rumus prie'35th ir Lowe gat.

Morning Star arba Rytme
tinės žvaigždės kliubas , laikė 
mėnesinį susirinkimą ketvirta
dienį, lapkričio 5 dieną, Prano 
Radžiaus svetainėje, 2345 N. 
Kedzie avenue.

Iš nutarimų užrašų pasiro
dė, kad kliubo reikalai tvąrko- 
si. Buvo sumanymas pasvei
kinti J. T. Zurį su jo laimė
jimais. Pavesta tą sprendimą 
atlikti kliubo sekretoriui če- 
puliui. Taipgi nutarta rengti 
draugiškas balius ir laukti 
Naujų Metų viršminėtoj sve
tainėj. •

Kliubiečiams smagu, kad jų 
pirmininkas pasveiko ir jau 
dalyvavo praėjusiame susirin
kime.

— Peter T. Lapenis.

BRIDGEPORT. — Bridge- 
porto-Deering policijos nuova
da vakar persikėlė j naują vie
tą. Ji dabar užima naujus jru- 
mi/s, kuriuos nesenai baigė 
statyti Federalės valdžios į- 
staiga, PWA. Tie rūmai ran
dasi prie 35-tos ir Lowe gat.

Pirmiau stotis buvo prie Ar
cher ir Loomis gatvių.

Nauji rūmai yra moderniš
ki, su visais vėliausiais įren
gimais. Greta yra ir ugniage
sių stotis.

Armistice dienai 
praėjus

lapkri- 
valandą 
žmonės

Praėjusį trečiadienį, 
čio 11-tą, lygiai 11 
dienos suužė fabrikai, 
sustojo, atsisuko į rytų pusę 
pagerbti kareivius, išsiųstus 
kovoti Francijos laukuose už 
Amerikos ir viso pasaulio de
mokratiją ir taiką ir žuvusius 
ten.

Aštuoniolika metų atgal pa
sibaigė Pasaulinis karas. Ana
pus vandenyno padidėjo skai
čius naujų kapų. J Ameriką 
grįžo būriai invalydų, be ko
jų, be rankų, sužalotais kū
nais, sudarkytais nervais. Svei
kieji džiaugėsi, triukšmavo ir 
didžiavosi pergalėję priešą.

Savo bosam, kurie išsiuntė 
juos 
jiems darbą kai sugrįš, jie sa
kė “Heilo!” Bet kaip nusimi
nė tie už demokratiją kariau
tojai, kai jų bosai pareiškė: 
Pasilsėkite, vyručiai, dabar. Jū
sų vietose kiti dirba. Gal ka
da pasitaikys ir jums gauti 
darbas, tačiau dabar jo nėra.

Ir nežiūrint ar jie buvo nar
sus kovotojai, ar geri kapita
listų interesų gynėjai, jie at
sidūrė milioninės depresijos 
armijos eilėse ir skurdo lygiai 
kaip kiti. ,

Atsiminus Paliaubos dieną, 
reikėtų turėti omenėj, kad im
perialistinių karų tikslas nėra 
kariauti už demokratiją ir vi
sos žmonijos gerovę bei laimę, 
o tik dar ilgiau pratęsti* šią 
pūvančią kapitalizmo sistemą.

užjurį, užtikrindami

18 gt. apielinkė
J. ir O. Petrauskų vakarėlis

Dvigubas Cellophane Old 
Golds suvyniojimas sulaiko 
sausrą, drėgmę, dulkes ir 
kiekvieną kitą cigaretų prie*

Praeitą trečiadienį į Bridge- 
portą, prie 35th St. ir Lowe 
avė.,1 į naują moderniškai įtai
sytą namą persikraustė būrys 
ginkluotų policjstų. Naujoji 
policijos “Deerįng” Stotis, tik 
šiemet tapo pabucįavota WPA 
darbininkų.

Bridgeportiečiai' mano, kad 
turės sumažėti piktadąrybės, 
jei Deering policijos štabas bus 
veiklus.

Trokjas nugriovė gonką
Ketvirtadienį, lapkr. 12 d:, 

anksti rytą, pieno kompanijos 
trokui besisukant pro kampą 
32nd S t. ir Lime st., pasipai
niojo šuo. Pienius, nenorėda
mas pervažiuoti šunį, staigiai 
pasuko troko vairą taip, kad 
troko ratai peršoko šalygatvio 
užkartą, ir netekęs kontrolės 
trokas atsimušė į 3202 Lime 
st. kotedžiaus frontinį gonką.

Nuo susitrenkimo tapo su
daužyta daug pieno bonkų ir 
palieto pieno nei katės nesu
lakė.

Dabar namo savininkas svar
sto, kas jam sutaisys ’porčių? 
O pienius išmetinėja sau, kad 
dėl svetimo šuns pateko į ne
malonumą. Tai tokių nemalo
numų kai kada padaro gražus 
norai ir gera širdis. Visgi ma
no simpatija yra pieniais pu
sėj.
Gimtadienio ir varduvių p<arė

šeštadieny, lapkr. 14 dieną, 
Happy Hour tavernoj, 2906 So. 
Union Avė., yra rengiama pa- 
rė Mr. Walteriui Shurnai. Wal- 
teris yra mandagus ir inteli
gentiškas vaikinas, todėl ir 
draugų jam netrūksta. Rengė
jai tikisi sulaukti daug sve
čių, ypač jaunimo.

— Niekutis.

Lapkričio 7 dieną įvyko J. 
ir O. Petrauskų vakarėlis. At
silankė gražus būrelis jų drau
gų ir draugių. Tarpe atsilan
kiusių matėsi ir Dr. Biežis, 
Dr. Kliauga su moterimis, vie
tos vargonininkas Sabonis su 
žmona. Visi gražiai laiką pra
leido ir linkėdami Petrauskams 
laimingo gyvenimo išsiskirstė.

.. '.... ................ " " / - 

tinkamą ir atsakantį patarna
vimą.

Naujienų skaitytojai ir 
draugai turėtų remti tas įstai
gas, kurios garsinasi Naujie
nose. — Prekybos Žvalgas.

TARP MUSU 
BIZNIERIŲ

Paul Leases Krautuvėje 
Eina Didelis Išpar

davimas
Lietuvis,BRIDGEPORT, 

p. Paul Leases, užlaiko vyriš
kų rūbų krautuvę, antrašu 
3427 So. Halsted St. tuoj aus 
priešais 34th (Place. Jo krau
tuvėje dabar eina didelis išpar
davimas visokių rudeninių rū
bų vyrams ir vaikams.

Ypatingai didelis pasirinki
mas įvairių džeketų ir kelnių. 
Laike išpardavimo > ir kainos 
yra sumažintos.

— VBA.

Duoda Kaklaraiščius veltui 
su pirkiniais

Martin’s

Lygos pirmininkas, visa'reikia sužinoti kur ir kaip pi-
valdyba ir ekzekutyvės bei giav? reikalingų daiktų nusi* 
Lygai priklausančios organi
zacijos didžiai patenkintos ir 
dėkoja spaudai už garsini
mus.

—S. Gurskis, Lygos koresp.

Skaitykit skelbimus!
Kiekviena šeima gauna kas

dieną bent po vieną laikraštį. 
Laikraščius skaitome, kad ži
noti kas tuo metu darosi pa
sauly, kas naujo ir gero visuo
menėje įvyko.

Tas pats yra ir su skelbi
mais. Tik skelbimų skaitymui 
gal reiktų dar daugiau laiko 
paskirti, nes skelbimuose apra
šoma naujienos, įvykstančios 
maisto gyvenime. O juk mai
stas visiems reikalingas. Mums

pirkti.
Tos nuomonės yra ir preky

bininkai. Midwest Stores or
ganizacija, išeidama iš tos 
minties, kai tik ir naudojasi 
laikraščių patarnavimu. Ji sten
giasi laikraščiuose patalpinti 
savo skelbimus, nurodant visus 
kainų pasikeitimus, aprašo sa
vo patyrimus, nusistatymus, 
žodžiu, ji per laikraštį sten
giasi sueiti su savo pirkėjais 
ir jais pasidalinti savo min
timis.

Aišku, kad iš to nauda yra 
neabejotina pirkliams lygiai 
taip, kaip ir šeimininkėms. 
Tad, nepraleiskite progos pa
žvelgti kadir šiandien į Mid- 
west. Stores skelbimą, kuris 
telpa Naujienose.

(Apskelb.)

Tikros Vertybės!
Puikiausios Kokybės Maistas—Žemomis Kainomis 

Išpardavimas! Pėtnyčioj ir Subatoj, Lapkričio 13 ir 14

BRIDGEPORT.
rūbų krautuvėse, antrašu 3225 
S. Halsted ir 6214 So. Halsted 
St., kas z užeis pasipirkti porą 
marškinių, kelnių arba skry
bėlę, tas gaus veltui vieną ka
klaryšį su kiekvienu pirkiniu. 
Taip yra pasakyta skelbime, 
kuris telpa “Naujienose”. 
Bridgeportiečiams gera proga 
pasinaudoti.

Seniausia Chicagos 
Lietuvių Finansinė 

W A

Bridgeporto kolonijoj, 840 
W. 33rd St, jau per daugelį 
mėtų randasi Keistučio Loan 
and Building Association No. 
1 ofisas^ Prie šios finansinės 
lietuvių įstaigos priklauso tūk
stančiai žmonių, čionai galima 
gauti paskolas dėl pirmų 
morgičių.

Direktorių susirinkimai šios 
įstaigos būna kiekvieną ket
virtadienį. Nauja serija prasi
dėjo lapkričio dieną. Kas tik. 
nori gali čia taufpyti pinigus 
ir už taupomus pinigus yra 
mokamas nuošimtis.

Valdyboj šios sėkmingos fi
nansinės įstaigos yra, sekami 
asmenys:

Tarnas Janulis, pirm.
Jonas P. Ewaldas, sekr.
Kazimieras Demereckis, 

Vice-Prez.
S. Stanevičia, ižd.
Kūchinskas, advokatas.
Jų ofisas atdaras kasdien. 

Jei kam reikalinga atlikti ko
kius nors finansinius reikalus, 
šioje įstaigoje visuomet gaus

- VBA.

Politika
Džiaugiasi išrinki

mu teisėjo Zurio
Brighton Park— 12 wardo 

Amerikos Lietuvių Demokra
tų Organizaciją šiandie jau
čiasi gana patenkinta tuo, 
kad turėjo nors truputį pro
gos prisidėti prie kilnaus nu
veikto darbo, kuriuo didžiuo
jasi visa organizacija, ir 
sveikina municipalio teismo 
teisėją John T. Zurį. Be to, 
dėkoja laikraščiui Naujie
noms už talpintus jos skelbi
mus. „ /

—S. Gurskis, 12 ward lie
tuvių demokratų koresp.

Cook County—Lietuvių De
mokratų Lyga iš Cook Coun
ty sveikina municipalį teisė
ją John T. Zurį ir linki jam 
gero pasisekimo jo profesi
joj. Nors ėmė daug darbo 
taip pavienėms organizaci- j 
joms, kaip ir Lygai, bet šian-; 
die galime didžiuotis pasiekę 
tikslą, prie kurio turėjome 
prisirišimo. Ir jau šiandie tu
rime ištorišką atžymėjimą po
litikoj ir Cook kauntėj, turė
dami municipalį teisėją.

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, 
kad pačios Naujienos, 
vra naudingos.

<TfS . 
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*‘MIDWEST” PUIKIAUSIOS KOKYBES

SVIESTAS 33 ■/. c
KAVA “MAXWELL HOUSE” svaro
Ik V VACUUM-PAKUOTA kenai fcl V

“Midwest” ŽIRNIAI IR MORKOS No. 2 kenia 170
2 už Į7<

Fuji” CHOP SUEY SAUCE 3 uncijos 2 už 17<
“Fuji” BEAN SPROUTS No. 2 kenai 
<c

“Fuji” CHOP SUEY MOLIASAS 5 uncijos 2 už 250
“LIPTON’S” JUODOJI ARBATA ....... 1/4 sv. pak. 230
“DROMEDARY” unc. pak. 2 už25c
“BAKER’S” COCOA % sv. kenas
“Mi|dwest” Raikytas PINE APPLE dideli 2^i kenai 21C 
“Softasilk” KĖKSŲ MILTAI
“Calumet" BAKING POWDER .........  sv. kenai 21C

44 unc. pak. 260

“SPRY” Vegetable Sliortening 3 sv. ken. 63c sv. ken. 230

JONATHAN OBUOLIAI 4SV 25C
PUIKIOS BOSC GRUSIOS ............................ 3 sv- 25^
California VYNUOGĖS Red Emperor 2 sv- 19ę
CALIFORNIJOS MORKOS ..................... 3 pund. 13^

. pundelis 50
“Pridę” WASHING POWDER .......  dideli pak. ĮQ0

sv. pak* 2 už 170

CALIFORNIJOS SALOTAI

‘Staley’s” STARCH in cubes
“LINCOLNSHIRE"
RAIKYTI LAŠINIAI
Round Minced HAM ..

% sv. pak.,15!4c
..... sv. 21c

Pork Luncheon MEAT LOAF
COTTAGE CHEESE...............

.. sv. 23c
2 sv. 17c

“Automatic” SOAP FLAKES ... 2 pak. 25c
3 šmot. 17c

“SELOX” Skalbimui drabužiu ~
“CAMAY” MUILAS

2 pak. 25c
“BORAXO” rankų valytojas ken. 15c

did.
pak. <■ ■ v“REX” Mineral Powder *,££1 2Bc

“GOLD DUST” 2 maži 9c Did. pak. 17c

PIRK NUO

■ ■■■..............  ■ ■■—■I.—

NEIS PIGIAU

350

maJ 
(-vau- va 
PE&ONlO

276
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Ražo NORA

littaia”Fa- 
čįrędymai Automo- 

bilių Parodoje
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PIRMYN
SHARPS and FLATS

“Muzika yra pasaulis savyje, niausią to žpdžio prasme. Pati 
Nėra tiktai kalba savyje, I 
visas pasaulis > savyje, į ir i turi 
būti mokinama“ taip, kaip yra 
mokinama literatūra ir skaity
mas — geriausių pavyzdžiu*”

Iškilmingas Atidarymas 
Moterų Simfonijos 
Orkestros Vienuo

likto Sezono
Kuomet antradienio vakare 

senosios Auditorium Operos už
danga pasikėlė ir pasigirdo Mo
terų Simfonijos Orkestros gar
sai, pinantys su švedų Choralės 
Draugijos, susidedančios iš apie 
dviejų šimtų balsų, grandio
ziškam marše iš Wagner’io o- 
peros Tanhauser, “Sveika! 
Skaisti buveine, kurioje daina 
širdį džiugina,” tai buvo iš tik
rųjų pilniausiai atatinkama į- 
žanga vakarui, kurio progra
mas su kiekvienu numeriu da
rėsi vis įspūdingesnis. Ne be- 
rtikalo p-nia Ebba Šundstrom, 
daugelį metų taip autoritetingai 
ir gražiai vedantį šių orkestrų, 
kuri dabar užima vietų vienos 
svarbiųjų simfoninių organi
zacijų Chicagoje, susilaukė to
kio karšto priėmimo iš skait- 
meningai susirinkusių muzikos 
mylėtojų.

Išskyrus pirmų ir paskutinį 
numerį, programas talpino di
desnių dalį Skandinavų kompo
zitorių kurinių, nors Schuman 
I’irmoji Simfonija buvo orkest
ros prinęipalis numeris, ir jis 
buvo išpildytas gražiai, orkest
rą parodydama rimtų darbų, 
žymių pažangų.

Vakaro* ypatinga pažiba buvo 
Švedų Nacijonales Operos gar« 
lioji artistė p. Gcrtrud Wetter- 
gren, kontralto. Šis buvo jos 
pirmas pasirodymas Chicagoje, 
ir iš pirmos jos dainos, kuri 
buvo aria iš operos “Mignon”, 
ji, pasirodė esanti artiste pil-

bet būdama augšta, graži moteris, 
turi balso nepaprastai žavingas 
ypatybes, begalybę ’ išraiškos, 
j jos dainavimas kupinas emo- 
ei jos ir aiškiai pergyvenamas 
kiekvienas momentas. Entuzia
stiški aplodismentai lydėjo kiek 
vienų jos pasirodymų ir galų 
gale ji buvo priversta dainuo
ti vienų epcore po kito tokių 
mylimų dainų, kaip Grieg’o “Aš 
myliu Tave”; Habanera iš ope
ros Carmen (kurių rolę p. Wet- 
tergren pildys su Chicagos Ci
ty Opera sekųnČių savaitę) ir 
kelias kitas. Parinkimas šios 
solistės šiam koncertui buyo iš 
tikro geras.

Koncertas užsibaigė finalu 
Wagper’io opęrps “D.ie Mei- 
stersinger”, su orkestrą ir cho
ru pareiškiant- “Atsibusk! Ne
užilgo brėkš ųušrelė”. Negalėjo 
būti tinkam.eęnio finalo 
muzikos ppotai.

Man malonus dųr ir tas 
tas, kad šioje orkestro j, 
kelinti metai dalyvauja mums 
lietuviams gerai žinoma, dau
gelį musų pačių programų puo- 
šusi smuikininkė ir mokytoja 
p. Lulu Raben-Micevičienė ir 
dvi sesutės, Ona ir Adejė Pa- 
žemiųtės, vieqa “oboe” ir kita 
“bassoon” sękcijęse. ;

Norėčiau tikėti, kad ši mo
terų organizacija tu!ri taipgi 
ir daugiau lietuvių pasekėjų 
koncertų lankytojų.

(Bus daugiau)

M. Bartą Suėmė 
Vagystes

šiai

fak- 
jau

13

Už
f

NORTH SIDE. — Policija su
ėmė Mykolų Bartų, 24 metų 
jaunuolį,“ Už apiplėšimus. Jii 
gyvena adresu 920 Wilson avė.

Kitas lietuvis, pakliuvęs į po
licijos rankas yra Juozas Vai- 
dyla. .Jis buvo suimtas prief 
Clark ir Foster gatvių. Jo adre
sas nežinomas.

SUSIRINKIMAI
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 agentų. Vi
sų pareiga dalyvauti. —F. Prusis, sekr.

Roselando Lietuvių D. N. Bendrovės direktorių ir draugijos 
delegatų susirinkimas atsibus lapkričio 13 d. 7:30 vai. vak. . ‘.j-- . : . , ' ' . - • • • . . . ’ ' ’ | - * ' ‘
L. Darbininkų svetainėje, L0413 S. Michigan avė. Yra 
svarbus reikalas, atvykite laiku. —J. Kirkus, rast. f 

Amerikos Lietuvių Piliečių Politiškas ir Pašelpims Kilubas :12 
Ward laikys mėnesinį susirinkimų sekmadienį, lapkričio 
15 dienų, 1 vai. popiet, Hollywood syet., 2417 W. 43 St. 
Narių pareiga susirinkti ir apsirūpinti su užsilikusiais mo
kesčiais. —Paul J. Petraitis, rast.

Sekmadienį, lapkričio 15 d. 1 vai. po pietų, Westi Side svetainė
je, 2244 W. 23rd Place, įvyksta svarbus Dr-jos Lietuvos 
Ūkininko mėnesinis susirinkimas. Bus daug reikalingų da
lykų svarstyti, o Jubiliejaus bankieto komisija turi svar
biu pranešimų. Būtinai dalyvaukite, o užsilipusieji patru
pinkite mokesčius apsimokėti.—J. žurkaųskias, pirm., Jeva 
Lukošiūtė, fin. rašt.

PARENGIMAI

Rytoj,; lapkričio i4 , d., Inter
national Amphiteatre, prie 43- 
čios ir Halsted gatvių, atsida
ro automobilių paroda. Paro
dai surengtas iškilmių progra
mas, kuriame dalyvaus įvairių 
tautų gražuolės.

“Miss Lithuania”, Lietuvių 
gražuolė, p-lė Sofija Ambrozai- 
tė, pasirodys sekamomis die
nomis:

Sekmadienį, lapk. 15, 3 vai. 
po pietų;

Antradienj, lapk. 17, 8:30 
vai. vakare;

Ketvirtadienį, lapk. 19, 3:00 
vai. po fpįetų, .'įr,

^ęštadien/, lapk. 21 d., 8:30 
vai. vakarę.

Parpia ųtdara nuo 11 va
landos ryto iki 11 vai. vak. 
kiekvienų dienų. Ji pasibaigs 
lapkričio 21 d.

Įžųnga yra 55 centai, su tak
sais.

Prie amfiteatro yra vietos 
“paparkinti” 84>00 automobi-

Užpuolė Lietuvį Gat
vėje Ir Pervėrė Sp 

Peiliu
Nežinomas žmogus sunkiai su

žeidė townoflakietį James 
Ryškų.

TQWN OF LAKE. — Neži
nomas pikta daris gatvėje už
puolė lietuvį James Ryškų, ir 
pervėrė jį peiliu.

Užpuolimas įvyko nakties lai
ku iš trečiadienio į ketvirtadie
nį, ties nukentėjusio namais. 
Jie randasi prie 1541 W. 46th 
štreet. .i . >’ '

Ryškui einant ^atve, ties bu-, 
tu prie jo staigiai prišoko apie 
30 metų vyrąs ir be jokių cere-i 
pionijų dūrė su peiliu.

Ryškus buvo taip sunkiai su- 
geistas, kad abejojama, ar jis 
pasveiks. Jis buvo paguldytas 
(pook apskričio ligoninėje, kur 
daktarai bando gelbėti jo gyvy- 
^ę.

Užpuolikas buvo Ryškui ne
pažįstamas asmuo. Aukščio 
kaip spęja. užpultasis, jisbuvo 
apie 6 pėdų, , o svorio apie 16,0 
svarų. Dėvėjo pilkų siutų ir 
paltų ir minkštų kepurę.

Spėja, kad nežinomasis už ką 
pors keršijo. Ryškaus apiplėšti 
jis nei nebandė.,

.Dar gydosi po, autę- 
mobilių nelaimes
TQWN QF LAKE.

Fęlękšienė 
sunkiai sužeista autbmobilio . . n • t ■' • j » • . »« i - ■ t - •

nelaimėje, <jar nepasveiko.
Ji tebeguli lovoje. Viena su

laužyta ranka tebėra gipse. Ji 
gyvena adresu, 4634 South 
Wood stręfet.

Felekšienė buvo sužeista 
autoįr^oMb (belaimėję netoli 
;Črown Pomt, luil. apie mėn. 
laiko a;tg<- '

tovvnofląkiete,

Garsmkites ^-nose”

SLA 139 kuopa rengia gfažų koncertų ir balių sekmadienį, lap
kričio (Nov.) 22 d. Strumilos svet., 158 E. 107th St. In- 
diana Avė. Stato juokingų komedijų “Aš Numiriau”. Grieš 
Stephęns Orkestrą. Prųdžia 6:30 vai. yak. Įžanga prie du
rų 30c, iŠ anksto 25c. .Kviečia SLA 189 kuopa.

Dr-tės šv. Antano Vyrų ir ^oterų 36 mętų sukakties p?:oga 
rengia Rožių j Balių šį. sekmadienį, lapkr. 15 d. Dievo Ap- 
veizdos parapijos svet..Pradžia,.6..vai. vak..Įžanga 25c..Ba^ 
liaus metu bus priiminėjami ir nauji nariai. Bus graži mu 
zika ir laimėjimai.

SATISfACTION ūse

PQV/©Ę R
'teiti

f ui I Pack . • • No Slack Fillin^
MILLICNS ar POLUOS HAVE BEEN 

įjSED BY O0R GOVERNMENT

■

TJie lull is oyer. From now 
on, Pirmyn is on a produc- 
tion basis, working against 
time. Already the wheels of 
the ęhorus are spinning and 
in one month the finished 
product, ORO BANGOMIS, 
will be ręvealęd . to the pub- 
lic’s critical gaze.

Will the chorus, as in the 
past, stand head and shoul- 
ders above all othęrs or MII 
it for the' first time step back 
and let some other group oc- 
cupy the spot light that it 
has held for so long?

This of course depends up- 
on us. It will reąuire every 
bit of our wiil power in find- 
ing the time peeded to at- 
tend the extra rehearsals, 
BŪT WE CAN DO IT. So, 
let’s be down bright and early 
today, ready to ųtart when the 
old rlock cląngš out the hour 
old cloęk clangs out the hour 
Nęffas. 

.
We wonder what has hap- 

pened to our fellow (or ]&dy) 
cdntributor of a few short 
weeks ago? We mean of 
course, “THE SINGING 
1^001?’.

This personąlity blossomed 
forth with letters, telegrams 
and real ballyhoo that com- 
pareil favorably with that of 
the late ląmehted republican 
party. Būt after one attempt 
be drifted back into the sha- 
dowš of silenčd,

While we didn’t likę liis 
particular style, we couldh’t 
help būt admirte his ‘method 
of modern advertising adap
teri to suit his personai needs* 
We feel thatiga person who 
can work outica system for 
personą! attęntion, sliould be 
able to divert some of his 
genius toward the advertis
ing of the nėw~operetta to the 
unmitia'(e4. . V'

Perhaps you have something 
in mind. If šo we’ll be glad 
to hear from you through įhe 
“Silęnt Partnerį at Naujienos.

'; -* •' ;

.................................... ........................................ ....... ................................ .... I ■■■"■! Į I,...........................................................................................  ■■■■■III... ............ I I H>|

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE

SU įkyriai yra vedamai tikila pagelbsti matų įkaitytajame luliraitit kur galima nuriplrkti 
įvairių papraitų ir nepapraitų daiktų^ intakų ir reikmenų. Jeigu U telpančių čia ekelbimų 
negalite eueiraiti ke iečkot, palaukite Naujienai, Canal 8500, kleuttikttų kHanin ĄllįiįįĮ* 

jeigu tik jų bot galima gauti.
KMMM

ed in Aurora ąnd in the Au- 
strian Club. We were asked to 
present sęyeral nuftnbers. The 
first few numbers were re- 
cęived with such ovątion that 
the group had to re-appear in 
sęveral more dances. The au- 
dįępęe became folk dance con- 
scious and expresed their de- 
$ire of learning folk dances. 
Now, a group of Aurorans are 
coming this Sunday to the So- 
kol Hali of Chicago where the 
Keistutis organization will 
sponsor their concert in which 
the Beliajus group will take 
part in the program. So, as 
*good old Shakespeare said “Ali 
is well that ends well”. Satur- 
d,ay Harvey is slated for our 
tour.

In Chicago, with half of 
the society on the road, the 
ręst were arguing, shall it or 
shall it not be a “paršiukas”

for Thanksgiving. The Devils 
Rondez Vous was considered. 
The finai decision was left for 

t 1 O į .

the coming meeting, to be held 
on Nov. 22.

Mr. & Mrs. Mtfnarin have 
moved to a ne.w residence.... 
Good luck to you folks. Somė 
of that good luck John Mu- 
narin has already enjoyed at 
the lašt meeting. Details about 
the Rondez Vous will be de- 
scribed in the foliowing column, 
and until then — Adios!

— XYZ

.■' k- J ; . . • .■ 1

• LIGONINES— 
urndPTTAT Q XI vOJrl 1AJUS

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentiški gydytojai, o ne stu

dentai, teikia patarnavimą.
Išima tansilus. Ekzaminuoja akis, 

priskiria stiklus. Medikai* ekzami- 
nacija ir gydymas. Ligoninės gydy
mas arba namuose. Raudongyslės 
gydymas jivirkltimu, kyla ir vari- 
cose veins.

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 South Kedzie Avenue 

TeL Lawndaie 5727.

i Akiniai ant Kredito
^1.00 ĮMOKĖTI

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

Tel. Yards 3565
Visą darbą garantuoja

/ Lensus dublikuoja-freimus pataiso

CONRADAS 
PHOTOGRĄFAS 

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

r Tel. Ęnrlewood 5883—5840 
. : r F r f y. ■ - ; i sr '• < ? .

| • AUTOMOBILIAI IR 
AUTO MEKANIKAI
Šiame skyriuje skelbiama tik tie 

automobiliu pardavėjai ir auto me? 
kanikai, kurie kiekvienam užtikrino 
teisinga patarnavimu ir geriausia 
pataiso automobilius.

Milda Auto Sales
Vienintelis lietuvis pardavėjas Buick 

ir Pontiac automobilių.
, DOMININKAS KURAITIS 

806 West 31-st Street 
Victorv 1696

• KRAUSTYTOJAI — 
iVA VZ V Jultvw 

JULIUS WELICHKA
Pigiausias lietuvis perkraųstyto- 

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

2507 West 69th St.
......................................... i .. ......................... . ........iii. . ...............

PHOTO STUDIOS
Bams Studio

VISOKS FOTOGRAFIŠKAS
DARBAS ATLIEKAMA

3200 So. Halsted St
Res. Yards 6034Calumet 4258

• RTTCiTA TT1? A AFt1 AT

Sunday, Nov. 15, Pirmyn 
will pąrticipate in the first 
sočiai ęvent of the seasdn, 
that is, the Keistutis < Conįęrt 
at Šoko! Hali. TĮierefor, this 
Friday’s rehearsa! is doufcly 
importai!t to those of us who 
have missed [sėverąl Rast rę- 
hearsals. It will give iis ųn 
opportunity to revięw the 
songs to be 'supg S^riay- Šo 
come down early and bring 
along the■ cp^įęs of JtJįie “Blue 
Danube” thųt yęu mąy Jiavę 
forgotten to rėturn lašt sea- 
son for there’s a. lot of ‘frosli’ 
who don’t know the words. 
“THE ORACLE"

pįpch-hitting again for tye

ANTANAS MIKĖNAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Lapkr. 12 dieną, 9:30 vai. ry- ! 
tą, 1936 m., sulaukęs pusės •
anąž.j , gimęs Panevėžio apskr., 
Ramygalos parap., Barklainių 

'*’kaim^:jb .. j
Amerikoj išgyveno 26 metus.
Paliko dideliame nuliudime < 

moterį Teklę, po tėvais Griu- ' 
naitę, ,2 posūnius Bronislovą , 
ii* Albiną, pusbrolį Mykolą 
Valonį, 2 seseris Kazimierą ! 
ir Marijoną, Brooklyn, N. Y., į 
sesers mergaitę -Oną. Hill ir 
gimines, o Lietuvoje motinėlę 
Oną’> 2 seseris Marcelę ir Sa
lomėją įr 2 švogerius Vincen- 
tą Grigaliūną ir Joną Gle- ; 
bauską ir gimines.

KtĮnas' pašarvotas 6239 So. { 
Sacramento aye., tęl. Hemlock 
5427.

Laidotuvės įvyks antradienį, 
Lapkričio 17 d.,. 8:30 vai. ryto 
iš namų į Gimimo. Panelės šv. ' 
parapijos bažnyčią, kurioje at- 

"sibus gedulingos pamaldos už | 
velionio sielą,, o iš ,ten bus nu- T 
lydėtas į šv. Kazimiero kapi
nės?'' ' ■

Visi A. A. Antano Mikėno - 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik-* 
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir ątęisveikinimą.
/. Nuliūdę liekame. 

Moteris, sunai, pusbrolis, se
serys < ir gimines.

Patarnauja laid. dir. Juozas 
Eudeikis, ir tėvas, tel. Re- 
public 8340.

AUTOMOBILIAI
Mes turime didėlį pasirinkimą 

naujai atgautų karų, bile kuris mo
delis, su 90 dienų garantija. Pirm 
jiegu pirksite karą kitur, atsilan- 
kykit pas mus, nesigailėsit. Mažas 
įmokėjimas, likusi lengvomis išly
gomis. Pašaukit mus, mes pade
monstruosime jums .musų puikius 
Icrtus
RAY TITUS MOTOR SALES 

Tel. Longbeach 2929 1 
5710 Broadway.

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670.

Sahitaras Drug & 
Chemical Co.

• ANGLYS—COAL

J 5332 So. LONfc Avk. 
n TKU BIMJILIC r MO1 /

Pocahontas Mine Run Screened
5 tonai ar daugiau $7.40 tonas 

Smulkesni $7.15 tonas.

• PIRKITE ANGLIS DABAR 
CHERNAUSKAS COAL CO.

1900 S. Unon Avė. Tel. Canal 2183

RANKDARBIAI-

Auburn Fanėy 
GoodsShop 

Mes darome hemstitching.
3108 SO. HALSTED STREET 
. - A, 7 t.  < . . , . , ... ,.

• BEAUTY SHOPS 
—Grožio Salonai

Courier
■ ' T'T.'I į -------- —

Another week-end of fun.... 
at the beginning ęverything 
appeared, to go wrong. Thę 
yreather was rąiny and dreary 
„..Everyone is set to leave for 
Rockford and a car goes ęn 
the blink....Ąftęr agpnies that 
could not be described, and 
after vąrious other delayš we 
finally ręaęhęęį our destina- 
tion. & ?

In Rockford^ the sun was 
shi.ning and eve^ything turned 
out tp> be yvonderfuj. The 
dangės were received with the. 
greatest salisfaction, in fact, 
Bęljaj us received a l-iig boqyet 
of mums, and he f eit likę a 
little giri all agog after recit- 
ing “roses are red and Violets

blue”. T
Soipęhow, withQUt

Idreaming of it, the grotip'land 
4- - ‘ .-A 4»- .*» * M- » ■ M

eyen

• aIa
... FRANK KANGAIL

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Lapkr., 11 dieną, 2:00 vai. rytą, v 
193‘6 m.,, sulaukęs 30 metų amž., 
gimęs Chicago, 111.

.Paliko dideliame nuliudime ‘ 
seserį Marijona Kriaučiunie- - 
.nę iršvogerį John Kriaučiūnų,' 
brolį Waltė,r Kąngail ir ŠVO- 
gerką Jean Kahgail ir daUg 
kitų giminių. • •
? KppAs ■ pašarvotas randasi ' 
2522 West '46 St?.................. # 1

Laidotuvės' įvyks šeštadienį, 
Lapkr, 14 dieną, 8:00 vai. 
rytą'iš namų | šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 

' už vęlionio sielą, o iš ten bus ' 
nulydėtas į ’ šv. Kazimiero 
kapines.

Visi A. A. Frank Kankail , 
giminės, draugai ir pažysta
mi. esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą. - 

. Nuliūdę liekame, 
Sesuo, Brolis, švogefis, 

ŠvOgerka ir Giriiinės.
Laidotuvėse patarnauja Lai-. 

dotuvių Diręktorius J. F. ‘ 
L Eudeikis, Tel. Yards 1741.

“ E Laidotuvėmis rūpinasi se- • 
1 9 šuo * Marijona Kriaučiūnienė. ' ■

Estellc’s Beauty Shop
903 W. 35th St.

B

Permanent $2.50 
... $5;6o 

r .... !•
. $5.00 

?5c

DAŽY- 
.... $2.50

__ rąntuotąs.

šaukite telefonu: 
BOUlevard 7459 

MISS. ESTELLE SLOTKUS

i , >
■ s s 

i? f

iki .......m.*..... ~-

Permanent be ma
šinos
Shampoo ir Sudė
jimas
penkt., o šešt. 50c 
Plaukų 
MAS
Visas darbas ga- 

rantuotas.
Dėl sutarties pa-

Biunfiiam OBle* Telegrama | Viaaa 
Pasaulio Dalia 

LOVEIKIS 
KVIETKININKAS 

Gėlės Vestuvėms. Bankietems 
ir Pagrąbams 

3316 So. Halsted St.
Tel. BOUlevard 78U

ILaidotuviii Direktoriail
JUOZAPAS

IR TĖVAS ' O
83.4.0 ’

Salutaro Biteris yra vienas iš ge
riausių Biterių ką šiandien randasi 
ant marketo. Jis žinomas kaipo ge
ra gyduole dėl vidurių ar kitų ne
smagumų. Plačiai yra parduodamos 
aptiekose, įr vartojamas Tavernose 
geras gerti ku degtine ir be degtinės. 
Reikalaukite visi ir visados Saluta- 
ras Biterio. Pašaukite telefonu 
Canal 1133.

639 West 18th St. 
CHICAGO, ILL.

•TAVERNOS

Jis žinomas kaipo ge

Jos. Jacikas Tavern
Pranešu visiems draugams ir pažįs
tamiems, kad esu Tavern biznyje. 
Musų užeigoje visados randasi g'eros 
rūšies degtinė, vyrias, Ambrozia alus, 
cigarai ir cigaretei. Žilvis penkta
dieniais veltui ir muzika šeštedie- 
nais. Užprašome viąus draugus ir 
pažįstamus atsilankyti j musų nau-

JOS. & PAULINA JACIKAL 
Savininkai

6556 S. State St. tel. Ęnglewood 2792 
f i. ■ f M, . . r

ją užeiga.

Geriausios rūšies degtine, vynas, 
Pabst Blue Ribbon alus ir cigarai. 
Penktadieniais žuvis veltui. Muzika 
ir mandagus patarnavimas. *

RAPOLIS BUDNIKAS ir 
MACK VALlNČIUS, 

Savininkai.
Tel. Lafayette 4296 
4070 Archer Avė.

Steikai porčiapai ir kiti šilti val
giai, Blue Ribbon Pabst alus', viso
kios geros rųšies degtinės ir savi
ninko vardu A. Stukas (Tony’s Pri- 
vate Stock degtinė ir cigarai. Sa
vininkai—
ANTANAS IR AGNĖS STUKAI

701 W.
Tel. C

t Place
. 7522.

North Roseland 
Liųuor Store

Pranešu visiąms draugams ir. tau
tiečiams, kad esu nąujrime bkny— 
Liąuor Store,' kur yra! didelis įrn- 
sirinkųmas įvairiausios rųšjės degtinės, vyųo ir alaus. Reiįąhii, pri
ėjus neužmirškite mUsų degtinės 
sandėlio, gausite gerą degtiną už 
prieinamas kainas.

. 10314 So. Michigan Avė.
Tel. Commodore 1946

POPSIE’S TAVERN
lietuviSka užeiga

Prieš didžiuosius ^tock Yaędų var
tus. Skanus gėrimai' ir užkandžiai 

visados.
Užkviečia atsilankyti: 

JOHN ^tOME^AS ) Savininkai



NAUJIENOS, Chicago, III

Kongreso Chicagos 
Komitetas Šauks 
Dr-jų Konferenciją

Sekmadienį Chicagon

Laikas
Svarstys Lietuvos demokrati

jos atsteigimo ir 
darbo reikalus.

kultūrinio
Eidami gulti šeštadienį—pa
sukite laikrodžius vieną va

landą atgal.

Kongreso 
netrukus 
ir aplin-

Amerikos Lietuvių 
Chicagos Komitetas 
šauks visų Chicagos 
kinių miestų ‘ draugijų konfe
renciją.

Konferencijoje svarstys Lie
tuvos demokratijos atsteigimo 
ir Amerikos lietuvių ktilturi- 
nio darbo reikalus.

Komitetas šį nutarimą pada
rė trečiadienio vakare savo su
sirinkime, kuris įvyko “Nau
jienų” redakcijos rūmuose.

Susirinkime dalyvavo 16 na
rių. Jie svarstė kaip vykinti 
Clevelando Kongreso nutari
mus. Tie nutarimai buvo: 1. 
Padėti Lietuvos liaudžiai at~ 
steigti demokratinę tvarką; 2. 
šelpti Lietuvos politinius kali
nius, ir, 3. stiprinti kulturinį 
pažangiosios lietuvių visuome
nės, darbą.
Konferencija —

Susirinkimas 
gos draugijų 
šaukti gruodžio

Dienotvarkei
skirta komisija iš sekamų žmo
nių: P. Grigaičio, V. Andrulio 
ir Dr. A. Rutkausko.

gruodžio 20 d.
nutarė Chica- 

konferenciją 
20 d.
pagaminti pa-

Kongreso Chicagos komite
tas tiki, kad konferencijoje da
lyvaus keli šimtai draugijų at
stovų.

Komiteto susirinkime daly
vavo sekami nariai: P. Grigai
tis, Dr. Mon tvidas, J. Micke
vičius, E. Mikužiutė, V. An
drulis, Dr. A. Rutkauskas, K. 
čepukas, Jonikas, Skeberdytė, 
U. Nedvar-Grigienė, V, Prusis, 
šarkiunas, R. šniukas, šarkie- 
nė ir Kundroška.

Ir Penk 
tadienis — Ir Try

likta!
Šiandien nepaprasta diena.

Šiandien:
Nedaužykite veidrodžių!
Saugokitės juodų kačių!
Nelyskite po apačią kope-

Kaip įmanydami saugoki- 
' tės numerio “13”.

šiandien mat, yra penktadie
nis, ir TRYLIKTA.
šiandien pridtaringiems—bai
si diena!

K. Gugis ir E. Miku 
žiute Vyksta 
New Yorkan

Yor-
Gu- 

vyk-

visokių abejonių, ir pro- 
ir laikrodžių sukinėji- 

šį sekmadienį Chicago

Po 
testų 
mų, 
susitvarkys su laiku.

Reikės tik dar vieną kartą 
pasukti laikrodžių rankeles, o 
po to, žinosime kur stovime.

Sekmadienį, antrą valandą 
ryto Chicagon grįžta senasis 
laikas, tai yraf, CENTRAL 
TIME.

kelioliką paskutinių 
vietos laikas buvo 
kaip ir New Yorke,

Per 
mėnesių 
tas pats, 
Eastern Standard Time.

Pereituose rinkimuose bal
suotojai tą laiką atmetė ir pa
reikalavo sugrąžinti senąjį 
laiką su dienos šviesos taupy
mo laiku vasarai.

DAINUOS SLA IŠKILMĖSE

, lt1' ■

Stato Prieš Veją Nepapūsi

———............■"?  ........ .............. .............
“Pirmyn” choras dainuos’, 

garsią Johanu StrauSs’o dai-' 
ną “Dunojaus Valcai’, ir iš
trauką iš naujos operetes, ku-' 
rią ruošia scenai, “Oro Ban
gomis”.

Be Beliajaus grupės, Kan
klių” ir kilų muzikalio pro- 
gramo narių, iškilmėse daly
vaus Dr.
Taipgi bus 
paveikslai.

Vakaras

CLASSIFIED ADS
Business Service
Biznio Patarnavimas

Penktadienis, lapk. 13, 1936*

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia

M. '■ T. Strikolis. 
rodomi krutamieji

prasidės 4:30 po

Žagariečių Kliubas 
rengia vakarą

Sekmadienio rytą New 
išvažiuos adv. K. P. 

ir E. Mikužiutė. Jie 
į SLA Pildomosios Tary-
posėdį. Advt Gugis yra

kan
gis
sta
bos
SLA Centro iždininkas, o p-lė 
Miktfžiutė — iždo globėja.

Užsinuodijo alkoho 
liu; paguldyta 

ligoninėn
ap-BRIDGEPORT. — Cook 

skričio ligoninėn buvo išgaben
ta Marcelė Jankauskas, 48 m., 
3232 Emerald avenue. Ji sun
kiai užsinuodijusi alkoholiu.

Taigi, eidami gulti šešta
dienio vakare, pasukite laik
rodžius vieną valandą atgal ir 
miegokite vieną valandą dau
giau—magaryčioms.

18 Apielinkėj Užpuo 
le Dienos Metu Ir 

Atėmė $1,400
Trys banditai apiplėšė iš 

ko einantį aludininką
ban-

18, APIELINKĖ. — Dienos 
metu ir praeivių aky vaizdo j e 
trys banditai vakar rytą apiplė
šė iš banko einanti aludininką.'

Jie atėmė nuo jo apie $1,400 
pinigais.

Apiplėštasis yra Steve Sap- 
ronas, 25 metų. Jis užlaiko ali
nę adresu 2308 S. Halsted St.

Apiplėšimas įvyko apie 10:40 
iš ryto. Įsidėjęs pinigus kišenėn 
ir apsiginklavęs revolveriu, jau
nasis vyrukas ėjo namo iš Hal
sted Exchange National Bank, 
prie 19th Place ir Halsted gt.

Ties 2240 S. Halsted street 
prie jo prišoko trys piktadariai. 
Išsitraukę revolverius, jie užka- 
mandavojo SapronuI kelti ran
kas aukštyn ir nejudėti. Ištrau
kę pinigus iš kišeniaus, jie sku
biai puolė į savo automobilį ir 
nuvažiavo. Viskas įvyko taip 
urnai, kad Sapronas nespėjo 
panaudoti revolverio, kuriuo 
buvo apsiginklavęs.

Buvo apsinginklavę dideliais 
revolveriais

Piktadariai turėjo naujos ma
dos Ford V-8'juodą sedan au
tomobilį.

Vienas banditų buvo apie 35 
metų amž., tamsaus veido, tam
sių plaukų ir svėrė apie 180 
svarų. Jis dėvėjo akinius su 
kaulo rėmais.

Antrasis buvo apie 45 metų, 
taipgi tamsaus veido. Jis dėvė
jo tamsius rubus. Kaip trečia
sis išrodė, nukentėjęs negalėjo 
pasakyti.

Visi trys buvo apsiginklavę 
dideliais revolveriais, bet jų ne
naudojo, nes užpultasis nesi
priešino.

Porą mėnesių atgal panašiai 
buvo apiplėšta “Naujienų” ofi
so darbininkė, p-lė Milda Baro
naitė. Ją taipgi užpuolė dienos 
metu kelyje į tą patį banką su 
depozitu. Ją skaudžiai sumušė 
ir atėmė apie $300 pinigais ir 
Čekiais.

Onuks Skeveriutė ;
ši jauna dainininkė savo dainomis pagražins SLA 260-tos 

kuopos sukaktuvių vakarą, kuris sekmadienį įvyks Hollywood 
svetainėje. Kuopa švenčia ir savo 10 metų sukaktuves ir 50 me
tų sukaktuves SLA organizacijos. Programas prasidės 4:30 V. 
vakare. • ■ .

Kur Yra Zaičiuška, 
Kur Lakas, Ir Kur 

Smalis?
Vieno ieško žmona, kitų ieško 

motinos

įsejęs namų 
pražuvo Petras Zai- 
(ar Zaiciuškis), 11152 

Homan 
jis yra, 
niekas

avenue.
kas su juo at- 
nežino. Žmona 
ieško, bet iki- 
jeigu ir susira-

Lapkričio 5d 
dingo, 
ei tiška 
South 

Kur 
sitiko,
jo klausinėjo, 
šiol—veltui. O 
do, tai apie tai nieko nesakė.

Zaičiuška yra apie 40 metų 
amžiaus. Tuo laiku kai pražu
vo, jie dėvėjo juodą švarką, 
mėlyną “sveterį’’, juodus ba
tus ir juodą paltą*

Jei pamatysite kur pana-’ 
šiai apsirėdžiusį vyrą su mė
lynomis akimis, rudais plau
kais is šviesiu veidu, žinoki
te kad tai Zaičiuška.

Išvyko laimes ieškoti
O p. Lakiene, 3758 

Street, ieško savo 
LaVergne. Ji yra 16 
namus apleido spalų

Susidėjęs porą marškinių ir 
kitų rūbų į dėžę, spalių 6d., 
dingo 16 metų Eugenijus Sma- 
lis. Jis išvyko pasaulin laimės 
ieškoti, bet ikišiol dar negrįžo. 
Jo ieško ir ašaras lieja moti
na Sabina Smalis, gyvenanti 
adresu, 3829 West 62nd str.

Parnell 
dukters 

metų ir 
26d.

John Harper & Co 
Firmoje Sustreikavo 

Siuvėjai .

‘Pirmyn’ Choras, Šo 
kejai Ir Kiti Sukak 

tuviu Iškilmėse
Dalyvaus Keistučio Kliubo 

Jubiliejiniame Koncerte

Garsusis Chicagos Lietuvių 
Choras “Pirmyn’’, V. Belia- 
jąus šokėjų- grupė, “Kanklių” 
choras ir “Grenadierių” trio 
dalyvaus Keistučio Kliubo Ju
biliejiniame Koncerte.

25 metų , sukaktuvių proga, 
tas kliubas ^ųgįa dideles iš
kilmes. Jos 'įvyta Chicagos So- 
kolų svetinėj^, 2343 South 
Kedzie avenue, šį sekmadienį.

NAMŲ SAVININKŲ AT YDAI
Musų biuras suteiks patarimus na- 

. mų savininkams, reikale nesusiprati- 
>mų su rendauninkais. Maža narinė 
mokestis. Atdara kasdien nuo 8 vai/ 
ryto iki 8 vai. vak. šventadieniais 
nuo 10 ryto iki piet.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO, Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951
Mes esame jau šiuo adresu viri 

50 metu.

MERGJNA bendram namų dar
bui mažoj šeimoj—1 vaikas, leng
vas skalbimas, būti. Sheldrake 8310.

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

Furnished Rooms
RENDON apšildomas kambarys 

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

šeštadienį, lapkričio 14 d. 
Žagariečių Kliubas rengia va
karėlį su vaidinimais. Stato 
“Prieš Veją Nepapūsi”. Daly
vauja senas dainininkas p. 
Lankelis, kurs padainuos ke
letas dainelių, o po vaidinimo 
įvyks šokiai, griežiant p. J. 
Keturakio muzikai. Pradžia 6 
valandą vakare—lošimai pra
sidės 7:30; Įžanga tik 35c. Vis
kas įvyksta West Side 
2242 West 23rd Place-

Komitetas nuoširdžiai 
čia visus atsilankyti ir 
linksmai ir draugiškas 
praleisti.

—O——
STOGDENGYSTfi

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

BRIDGEPORT ROOFING 
3216 So. Halsted St. 

Victory 4965

pagei-

CO.

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

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

Hemlock 0800

Hali,

kvie- 
kartu 
laiką 

(Apsk.).

CLASSIFIED ADSi

Business Service
Biznio Patarnavimas

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

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

Leonąs Roofing Co. 
3750 Wallace Street 

Tel. Boulevard 0250

*

SU PROGRAMŲ IR LAIMĖJIMAIS 
Rengia Liet- Vakarinės žvaigždės Kliubas 
Šeštaclįęn į, Lapkričio-Nov. 14 d. 1936 

APVEIZDOS DIEVO PAR. SVETAINĖJE 
18th ir Union Avenue.

Bus puikus programas, gera muzika. Sveiki vyrai ir moterys bus pri
imami j Kliubą be jstojiipo mokesčio.
Pradžia 7 vai. vakaro. KVIEČIA KOMITETAS

/» •• „. . • t . ■ ■ , r ,

Reikalauja unijos pripažini
mo ir geresnių darbo, sąlygų

Didelis Išpardavimas
DABAR EINA

PAUL LEASES Krautuvėje
Vyriški Džeketai, skuriiuai, vilnoniai ir meg- 
stiniai. Kainos nuo $3.95 ir augščiau. Kelnes 
darbines ir šventadienės nuo $1.00 iki $7.50.

Didelis pasirinkimas vyriškų rūbų pas

PAUL LEASES
3427 South Halsted Street

(Prieš 34th Place)

Mezgimo Dirbtuvės
—Knitting Mills

THE BRIDGEPORT KNITTING 
MILLS 

F. Selemonavich
504 WEST 33-RD STREET

Sveterių krautuvė atdara kasdieną 
—ir vakarais ir skeinadieniais. .

Telefonas Victory 3486

COAL 
Anglys

ANGLYSI ANGLYS!
AUGŠTOS RŪŠIES NORTHERN 

ILLINOIS ANGLYS 
Mine Run ......................

Lump or Egg .............
Screenings ............. -.........

$5.75
6.00
4.75

Pašaukite dieną ar naktį
Telefonas KEDZIE 3882

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

IŠPARDUODAME BARU FIKčE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
r sinkom. Taipgi Storu fikčeriua dėl 
oile kurio biznio iškaitant svarstyk
les, registerius ir ice baksus. Casb 
arba ant išmokėjime. Pamatykite 
mus pirm negu pirksite kitur.

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

CALumet 5269. 
(Naujoj Vietoj)

Help VVanted—Malė 
Darbininkų Reikia

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

REIKIA bučeriąus, jauno. Turi 
būti patyręs, mokėti angliškai ir lie
tuviškai, alga gera. Atsišaukite tuo
jau, 4911 West 14th St., Cicero.

REIKALINGAS bučeris. Kam
barys, valgis ant vietos. Nevedęs, 
nuo 22 iki 35 metų amžiaus.

1840 S. Halsted St.
v Canal 5821

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

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

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

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

RENDON 2 atskiri kambariai pas 
inteligentišką nevedusią moterį, 
Wicker Park apielinkėj, nebrangiai. 
Galima ir su valgiu. Tel. Humboldt 
3789.

RENDON apšildomas kambarys— 
Marųuette Parke, prie mažos šei
mynos, be vaikų. Gali vartoti vir
tuvę. 6635 So. Sacramento.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

BRIGHTON PARKE
BERGENAS, Tavern su nuosavy

be. šokiams svetainė ir dining 
room. Yra extra lotas.

4633 So. Rockwell St.

vietaPARDAVIMUI Tavernas, 
išdirbta; kas norite padaryti pini
gų, atsišaukite 1142 So. Canal St.

k
PARSIDUODA Tavern Pilnai į- 

rengtas. Renda pigi; 936 East 75th 
Street.

TAVERN ant pardavimo. Pigi 
renda. Pigiai parsiduoda su vi
sais įrengimais. —1124 West 69 St.

Real Estate For Sale 
Namai-Žeme Pardavimai

MAINYS 2 aukštų freimų namus, 
5 ir 6 kambarių, beismentas, viŠ- 
kai, asesinentai 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 £}t. tel. 
Randolph 7055.

TIKRI NAMAI dideliai šeimai—
7 kambariai, geros sąlygos. Teisin
ga kaina —• ne agentams.
7748 Evans Avenue.

Real Estate Wanted 
—Nuosavybes Reikia

Turime pirkėjų mažoms cottages ,— 
bungalows-apartments ir biznio nuo
savybei pirkti i pietus nuo 47th St. 
—i vakarus nuo Racine. Matykite 
mus savo turto reikalu. Norman 
Geyer and Co., 4801 So. Ashland 
Avė. Boulevard 7700.

ŠIO
SKYRIAUS

Vakar po pietų streikan iš
ėjo siuvėjai, kurie dirba John 
Harper & Company siuvyklo
se, prie 220 W. Monroe Street.

Jie reikalauja unijos pripa
žinimo ir geresnių darbo są- 
lygy-

Dąrbininkai per kurį laiką 
tarėsi su darbdaviais tais 
svarbiais klausimais- Bet darb
daviai ikišiol jų reikalavimų 
nenorėjo patenkinti.

Firmoje dirba apie 80 dar
bininkų. Jie yra didžiumoje 
italai ir čekai . Yra ir vienas 
lietuvis. Ir jis streikuoja.

Skebų pakol kas neatsirado.

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

apgarsinimus 
priimam 
telefonuKrautuvės 6214 So. Halsted St.

PILNAS PASIRINKIMAS VYRAMS IR VAIKAMS

Martin’š Vyrų Krautuvėj
3225 S. Halsted St. Dvi 

DARBO IR IŠEIGINIŲ
KELNIŲ '■

KAKLARYŠIS DYKAI 
Jei prisiminsit šį skelbimą

VYRŲ IR VAIKINŲ GERO 
FELTO 1

SKRYBĖLĖS 
$1.49 iki $3.35'

GEROS RŲŠIES 
MARŠKINIAI 
95c iki $1.59 

KAKLARYŠIS PYKĄI 
Jei prisiminsit Šį skelbimą.

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

REIKALINGA moteris prie na
mų darbo, valgis, kambarys it 
$5.00 savaitei. 4120 So. Maplewood.

REIKIA typistės lengvam ofiso 
darbui. Kreiptės Colias. 104 So. Hal- 
sted St. antras aukštas.

MERGINA bendram namų dar
bui. Savas kambarys, nėra skalbi
mo. 2 suaugę, 
$5.00.

Keifer, 2042 Bradley PI Buck- 
ingham 0249.

vaikas 11 metų,

PAGARSINKIT SAVO 
BARGENUS

NELAUKIT
ILGAI

PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500
Musų apgarsinimų kainos 
prieįpamos. Už pakartoji
mus duodame gerą nuo
laidą. <

25 M. JUBILIEJUS PAŠALPOS KLIUBO

SEKM., LAPKRIČIO-NOV. 15,1936 • SOKOLŲ SVETAINĖJ, 2345 So. Kedzie Avė.
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Prašome visus Chicagos ir apielinkės lietuvius atsilankyti j šį KONCERTĄ, nes bus vienu iš puikiausių parengimų. Dalyvauja'geriausi Chorai.
bus ir Musų Granadieriai. Bus imami paveikslai, kur galėsite pamatyti save ir daugybę kitų pamarginimų. 

Pradžia 4:30 po pietų, durys atsidarys 4 valandą. Įžanga 40c.
Ifi mii ifi^ĮfiTT.11 ................................. * *

“Pirmyn” Choras; “Kanklių” Choras, Vytauto Bei ia j aus šokėjai, kurie šoks visokius šokius, taipgi 

Kviečia visus RENGIMO KOMISIJA IR VALDYBA.


