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Vokietijos 
dabar

lapkr.
- Miss Priscilla Murphy, 
, jaunutė, bet gabi avia- 
lakunas John Shobe ir

Visą naktį siautė labai 
smarkus mušis.

TOKIO, lapkr. 16. — Japo
nija ruošiasi įsteigti aviacijos 
ministeriją, kuri prižiūrės ne 
tik karo, bet ir civilę aviaci-

ALYTUS.
11 vai

Prasidėjo Amerikos
Darbo Federacijos 
metinė konvencija

liko 
liko 
kur 
tarp

savo ge- 
geriausią

lapkr.
16. — Garsioji mūviu aktorė 
Mary Pickford išsitarė, kad 
dar šią savaitę bus paskelb
tos jos sužieduotuvės su mu
ziku* ir aktorių Charles (Bud- 
dy) Rogers. Jų vestuvės įvyk
siančios ateinantį pavasarį.
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buvo 
Žąsų 
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Franci ja ruošiasi 
statyti 51 karo 

laivą

Japonijos lėktuvai 
bombardavo Chi- 

nijos miestą

subalansavimui laivy- 
ikišiol Franci j a statė 
didžiuosius karo lai

Green kviečia industrines uni
jas sugryžti į Federaciją. 
Bet nė viena industrinių uni
jų konvencijoje nedalyvauja.

Bet vieną kartą pastačius 
tą veikalą, dailės komitetas už
draudė operą kartoti 
“svetimą šovietų dailei’ 
miteto pirmininkas P. 
cev pradėjo viešai laikraščiuo
se aštriai kritikuoti tą< veika
lą. Tikimąsi, kad veikalo auto
rius, Demjan Biedny, 
yra komunistų partijos narys 
ir gyvena 
susilauks

Unijas sugryšti į 
ir konvenciją ir 

išlyginti pasireišku- 
Federacijos ir in- 
unijų nesusiprati-

Anglija aštriai bara 
Vokietiją

MASKVA, lapkr. 16. — Ra- 
sija šiandie atmetė formalį Vo
kietijos protestą dėl areštavi
mo Rusijoj (Maskvoj, Lenin
grade ir kituose miestuose) 23 
vokiečių.

Protestą vakar įteikė Vokie
tijos ambasados patarėjas Von 
Tippelskrich.

Numatoma, kad jo kalba bu
vo kartu atsakymas ir Musso- 
lini, kuris savo kalboj lapkr. 1 
d. pritarė Vengrijos reikalavi
mui pertvarkyti valstybių sie
nas.

Bet jie susitiko tvirtą loja- 
Hstų sieną, kurios jie neįsten
gė sulaužyti ir lojalistai atlai
kė visus sukilėlių puolimus.

Tuo pačiu laiku lojalistų la
kūnai uždavė skaudų smūgį 
sukilėliams, puldami penkias 
svarbias sukilėlių pozicijas ir 
bombomis sunaikindami dvide
šimtį sukilėlių lėktuvų.

Sukilėlių puolimas buvo to
kia smarkus ir netikėtas, kad 
jų sulaikymui teko išsprogdin
ti geležinkelio tiltą per Man- 
zanares upę. Bet lojalistų lini
jos atlaikė ir vis daugiau* ir 
daugiau lojalistų

Naciai kontroliuos 
privatinį gyvenimą 
kiekvieno vokiečio

MASKVA, lapkr. 16. —Gar- 
sus bolševikų bedieviškas po
etas Demjan Biedny parašė 
operą “Titanai”, kurioj jis aš
triai pašiepė senoviškus rusų 
dievus ir Rusijos apkrikštiji-

savo
mau-

BUCHARESTAS, lapkr. 16. 
— Karalius Karolis atidaryda
mas parlamentą griežtai at
metė Vengrijos reikalavimą 
grąžinti jai karo metu atim
tas žemes ir pareiškė, kad vy
riausias Rumunijos valdžios 
siekis bus išlaikyti taiką ir 
dabartinių sienų neliečiamy-

^BERLYNAS, lapkr. 16. — 
Naciai patylomis,, taip, reorga- 
mzavo savo partiją, kad na
ciai dabar kontroliuoja kiek
vieno Vokietijos gyventojo da
gi pilnai privatinį gyvenimą. 
Jie siekiasi kontroliuoti ne tik 
kiekvieno vokiečio gyvenimą 
ir veikimą, bet dagi ir jo min
tijimą.

PEIPING, [ lapkr. 16. — Pa
dėtis Suiyu^n provincijos’ -pa
sieny darosi vis rūstesnė. Ja
ponų apginkluotos mongolų 
šaikos veik kasdie puldinėja 
provincijos kariuomenę, kuriai 
komanduoja ugen. Fu Tso-yi. 
Ir tie susirėmimai su kiekvie
na diena darosi vis smarkes-

Pastaromis dienomis japonai 
atvirai pradėjo remti mongo
lus ir septyni Japonijos lėktu
vai bombardavo provincijos 
miestą ir kariuomenę.

nu
yra

SUPERIOR, Mont., lapkr. 
16. — Užgriuvimas aukso ka
sykloj .uždarė du mainerius. 
Dabar juos stengiamąsi iš ka
syklos išimti. Jau buvo prara
sta viltis juos gyvus rasti, bet 
užgirsta kasykloj stuksenimai, 
kas rodytų, kad uždarytieji te
bėra gyvi ir todėl gelbėjimo 
darbas varomas dar didesniu 
smarkumu.

Lojalistai sunaikino daugelį sukilėlių lėk
tuvų. Tik 200 sukilėlių pasisekė įsigauti 

į patį Madridą.
vyksta ginti 

Nežiūrint 
mos didelės

tikėjosi sostinė
je sukelti paniką. Bet jie savo 
tikslo nepasiekė.

Ispanijos valdžia skelbia, 
kad Madrido bombardavime 
dalyvavo vien tik vokiečių ir 
italų lakūnai, nes ispanų su
kilėlių lakūnai atsisakė naikin
ti savo sostinę, kas net tiri jo
kios militarinės reikšmės ir sa- 
vaimi yra tik nepateisinamas 
vandalizmas.

Rotos prieinamos — 
Dėl informacijų rašykite ar 
telefonuokit NAUJIENOMS

- Spalių 10 d; 
apie ’ 11 vai. vakaro Alytuje, 
Varėnos g-vėj buvo vakaruš
kos, kuriose įvyko peštynės. 
Peštynių metu* buvo peršauta 
mergina Visockaitė ir sužalo
tas vienas vyras Zubrus. Nu
kentėjusieji patalpinti Aly
taus apskrities ligoninėj. Ve
dama kvota.

Pirmadienį 
taus geležinkelio stotyje 
supirkinėjamos žąsys, 
tiek daug privežė, kad 
negalėjo supirkti. Vežimai su 
žąsimis buvo išsirikiavę veik 
per kilometrą. Supirkta žąsų 
10 vagonų, apie 2,500. Aly
taus stotis senai tiek žąsų kro-

TAMPA, Fla., lapkr. 16. — 
Šiandie prasidėjo 56-ta Ame
rikos Darbo Federacijos me
tinė konvencija, kurią atida
rydamas Federacijos prezi
dentas William Green karštai 
kvietė John L. Lewis ir visas 
industrines 
Federaciją 
“vyriškai” 
sius tarp 
dustrinių 
mus.

Kuomet sukilėlių lėktuvai 
kar bombardavo Madridą 
mėtė bombas ant šventadienį 
vaikštinėjančių žmonių, tai tuo 
pačiu laiku lojalistų lėktuvai 
padarė pirmą didelį puolimą 
sukilėlių aerodromų Madrido 
apielinkėj, kad sunaikinti jų 
bazes.

24 bombos liko numestos ant 
Avilla aerodromo ir oficialiai 
paskelbta, kad 7 vokiečių žval
gybos lėktuvai ir 3 taipjau vo
kiečių kovos lėktuvai 
sunaikinti. 18 bombų 
mesta ant Torrijos, 
didelė sukilėlių bazė 
ledo ir Maųueda. Sukilėlių lėk
tuvų nesurasta Navarperal ae
rodrome, tad lojalistai nuskri
do į Talavera ir ten bombar
davo geležinkelio stotį.

12 lėktuvų apšaudė iš kul
kosvaidžių Toledo sukilėlių ae
rodromą. 14 lėktuvų perskrido 
virš sukilėlių pozicijų Casa de 
Campo parke ir sukilėlius ap
šaudė iš kulkosvaidžių. Už
kluptus sukilėlius šoko gelbėti 
jų lėktuvai. Ištiko mušis ore, 
kuriame dar du vokiečių karo 
lėktuvai liko numušti žemėn.

Yra aišku, kad sukilėliai pul
dami Madridą visomis 
rinktinėmis jėgomis — 
rais ir svetimšalių legionieriais 
iš Afrikos

Slaptos derybos jau baigiamos 
ir sutartis jau greitai bu
sianti pasirašytą.

17 m 
tore, 
pasažierius Henry Nadeau už
simušė susidaužius pasikeliant 
jų lėktuvui. Nadeau 
pas savo mirštantį tėvą Int. 
Falls, Minn., kurio jis buvo 
nematęs per 37 metus. P-le 
Murphy turėjo padėti lakūnui 
ir jį pavaduoti ilgame skridi
me.

Nan Wood Honeyman '
Nan Wood Honeyman, pirma 

moteris, kuri liko išrinkta į 
Jungtinių Valstijų kongresą iš 
Oregon valstijos. Ji buvo demo
kratų kandidatė.

upių 
mano 

į Du- 
Juodųjų jurų

LOS ANGELES, Cat., lapkr. 
16. — Sudegė didelis semenų 
ąliejaus sandelis. Nuostoliai 
siekia $1,000,000.

sostinę.
sukilėlių 
pergalės 

buk sukilėliai užėmė 
karinę miesto dalį, abiejų pu 
šių pozicijos mažai yra pasi 
keistusios. Mušis dar tebesiau

Sostinė praleido bemiegę 
naktį, visą laiką gaudžiant ar
tilerijai, tratant kulkosvaid
žiams ir sproginėjant ranki
nėms granatoms.

Apsivylę sukilėliai sukaupė 
visas savo jėgas ir visu smar
kumu puolė Madridą tikėda
miesi sostinę paimti 
dėlių smugiu.

Jie sutraukė visus 
riausius kareivius, 
artileriją ir visus savo lėktų 
vus ir visi kartu puolė Madri

Tečiaus
negirdėjo nė Lewis, nė kiti in
dustrinių unijų atstovai, ka
dangi nė viena industrinių uni
jų šioje Federacijos konvenci
joje nedalyvauja.

skelbia- 
ir kad 
šiaurva-

SAN FRANCISCO, lapkr.
16. —. Miss Octacia Picchioni 
patraukė teisman garsų ope- 
ratinį basą Ežio Pinza, reika
laudama $200,000 atlyginimo 

leidžiasil už sulaužymą prižado

LONDONAS, lapkr. 16. 
Anglijos užsienio reikalų 
nisteris Eden kalbėdamas 
stovų bute aštriai pabarė 
kietiją už savavalį panaikini
mą tos dalies Versallės sutar
ties, kuri internacionalizavo di
džiąsias Vokietijos upes.

Jis priminė Vokietijai, kad 
ji padarė tai tuo laiku, kada 
buvo ruošiamąsi prie naujų 
derybų su Vokietija1 ię nors 
Vokietija pernai buvo Užtikri
nusi daugiau nieko nebedary
ti savavaliai, bet eiti vien tik 
derybų keliu..

MADRIDAS, lapkr. 16. — 
Valdžios ir sukilėlių lėktuvai 
šiandie susirėmė virš Madrido, 
sukilėlių lėktuvams apnykus 
mėtyti ant miesto bombas.

Miesto bombardavimas iš oro 
buvo viena iš milžiniškų suki
lėlių pastangų kaip nors įsi- 
briauti į sostinę ir ją paim-

SHANGHAI, lapkr. 16. - 
Japonija ir Vokietija jau bai
gia slaptas derybas apie už 
mezgimą tarp tų dviejų vai 
stybių sąjungos prieš Rusi-

KLAIPĖDA 
giau bulvių 
musų bulvėmis susidomėjo jr 
Palestina, šiomis dienomis vie
na stambi Palestinos firma 
kreipėsi į musų ekonomines or
ganizacijas prašydama jai pri
siųsti musų bulvių pavyzdžių. 
Bendrovė norėtų užpirkti Lie
tuvoje • didesnį kiekį bulvių.
Didelė rugių partija švedijon

Šiomis dienomis į laivą “Ber- 
til” buVo pakrauta pirma di
desnė musų rugių partija į už
sienį, Laivu “Bertil” išvežta 
švedijon 1100 t. rugių.

Panašiame puolime iš oro su
kilėlių bombos vakar užmušė 
apie 150 žmonių, daugiausia 
moterų ir vaikų.

šiandie septyni dideli bom
bardavimo lėktuvai, lydimi vi
so būrio kovos lėktuvų šiandie 
atskrido virš miesto ir pradė
jo mėtyti bombas. Urnai atsi
rado šeši lojalistų lėktuvai. Jė
gos buvo toli nelygios, nes su
kilėliai turėjo kelis sykius dau
giau lėktuvų. Tečiaus*’* vienas 
lojalistų lėktuvas- nėrė tiesiai 
prie bombardavimo lėktuvo ir 
paleido į jį šūvių papliaupą iš 
kulkosvaidžio, Bombardavimo 
lėktuvo “uodega” užsiliepsnojo 
ir jis ėmė kristi. Lakūnas ban
dė laikytis kiek galima ilgiau
sia ir tik jau beveik siekiant 
namų stogus, lakūnas šoko pa
rašiutu. Tečiaus manoma, kad 
jis užsimušė.

Likusieji sukilėlių lėktuvai 
tada skubiai išskrido iš Ma
drido.

Po to lojalistų lėktuvai bom
bardavo sukilėlius didžiajame 
Casa de Campo parke ir uni
versiteto apielinkėj, kur apie 
200 sukilėlių naktį paslapčia 
perėjo upę ir užsibarikadavo 
vienuose namuose.

Rusija yra jums abiems pa
vojinga ir todėl jos tariasi vei
kti bendrai Rusiją suvaldyti.

Jau pasiekta pilno susitari
mo tarp abiejų valstybių ir su
tartis busianti greitai pasira
šyta, taip kad ji dar pabaigoj 
šių metų bus atiduota Japoni
jos parlamentui apsvarstyti.

Apie buvimą slaptos sutar
ties prieš Rusiją tarp šių dvie
jų valstybių jau senai ėjo 
gandai, bet dabar ta sutartis 
išeina viešumon.

Rumunija priešinasi
Vengrijos reikalavi

mams žemiu

PER
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Vyriausioji gynimo taryba 
veikia sutartinai ir pilnai pa
sitikima atlaikyti miestą jei 
bent dėl nenumatytų priežaš- 
čių staigiai pakitėtų padėtis.

Didžioji nacionalistų ataka, 
kuri gal būt reiškia didžiau
sias sukilėlių pastangas paim
ti sostinę, prasidėjo vakar ry
te vakarinėse ir šiaurvakarinė
se miesto dalyse. Smarkiausi 
puolimai buvo padaryti prie 
Franceses geležinkelio tilto ir 
prie Puerto de Hierro pėščių- 
jų tilto.

Puolimas buvo visai netikė
tas ir lojalistai nebuvo prisi- 
ruošę jį pasitikti. Inžinieriai 
skubiai išsprogdino geležinke
lio tiltą ir sukilėliai liko su
laikyti.

Bombardavo sukilėlių 
aerodromus. -

Daug žąsų.
12 d

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

Giedra, biskį šilčiau.
Vakar 2 va), po piet tem

peratūra Chicagoje buvo 43°.

PARYŽIUS, lapkr. 16.—Vo
kietijos atipetimas tos dalies 
Versallės sutarties, kuri inter
nacionalizuoja didžiąsias Vo
kietijos upes, iššaukė didelį pa
sipiktinimą Franci jo j e ir da
bar Franci j a tariasi su užiii- 
teresuotomis valstybėmis apie 
bendrą užprotestavimą Vokie
tijai dėl sulaužymo šio sutar
ties punkto.
Cechai gal nukreips prekybą į 

Dunojų.
VIENNA, lapkr. 16. — Nuo 

Vokietijos atmetimo sutarties, 
internacionalizuojančios jos 
upes, labiausia nukenčia če- 
choslovakija, kuri neturi pri
ėjimo prie* juros ir ikišiol nau
dojosi Vokietijos upėmis išga
benimui Savo prekių. Manoma 
dagi, kad Vokietija tyčiomis 
panaikino tą sutartį vien tik 
tikslu “paspausti” čechoslova- 
kiją Už jos susidraugavimą su 

Į Rusija.

Netekusi 
Cechoslovakija 
nukreipti savo prekybą 
no j aus upę 
uostus.

< PARYŽIUS,. 1 jpkr. 16.—Pa
tirta,-. kad franci j a neužilgo 
ruošiasi pradėti vykinti milži
nišką apsiginklavimo juroje 
programą. Tuo tikslu tuoj aus 
bus pradėta statyti 51 karo 
laivas. |

Visi jie bus maži laivai ir 
taikomi 
no, nes
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Valstybės sekretorius Hull ir ambasadorius Brazilijai Gib- 
son, kurie vadovauja Amerikos delegacijai Amerikos kontinen
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/.-j

Antradienis, lapkr. 17, 1936

SS
Pj

f/

NAUJIENOS; Chicago, III.
———i m ■ ■■ l—Mi..> ■ i' im.i - V »■ ......................

CHICXIGO£
Draugijos

ADVOKATAI

VARKALA* Draugijos .Auditorius.

dytoja

HARVEY, ILL

Phone Boulevard 7042

J. Mickevičių plačiau paaiškinti

AURORA, ILL

\h III SPECIALISTAI

KITATAUČIAI

Phone Boulevard 4189

Ofiso Tel. 5194

Darbą Pradedant

žmogaus 
širdies Ji-

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuviu 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

NATHAN
KANTEB

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

Chicagos Lietuvių Draugijos 
atstovas Krank Bulaw šią sa
vaitę pradeda darbuotis Wau-

Baigę or- 
Drautgijų, 
Draugijos 
Kas bus 

— prane-

Clement John Paznokas
LIETUVIS ADVOKATAS

TUVIŲ DRAUGIJOS 
SUSIRINKIMAS

4707
Visi Telefonai XARDS 0801 

VIENINTELIS DISTRIBUTORIS

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Res. 651F So. Rockvrell St.
Telephone: RepUblic 9723

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

Ofiso valandos nuo 2—4 ir nuo 
G—8 v. vak. Nedėlioj pagal sutarti

Ofiso Tel. Boulevard 5913
DR. BERTASH
756 W«t 35th St

Cpr. oi ,85th A»d Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:80-8:84 

Nedaliomis pa 
Rez. 4910 SO. MI

DR. STRIKOL'IS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedelioj pagal sutarimu.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų TeL: Prospect 1930.

10707 SO. MICHIGĄN AVENUE 
Telefonas Pullman 1293 

CHICAGO, ILL.

I sutarti.
IGAN BLVD, 

Tel. Kenwood 5107

• Ai Mikšys, maršalka, -
A. L. Skirmontas, sekretorius- 

iždininkas.
Nutarta greitu laiku surengi 

ti vakarą,darbas pavestas val
dybai. Taipgi nutarta susirin
kimus laikyti antrą penktadie
nį kiėkvieno menesio — Dudo 
ko svetainėje, 15739 So. Hals
ted St.

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTL 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

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

Senas Petras deda tašką 
Auroroje

DR. G. SERNER
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

, Tel. Yards 1829 
įdlgĮMĮĮįhfc Pritąiko Akinius 

Kreivas Akis
■' ' Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St.
Valandos; nuo 10—u nuo 6 iki 8 

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. dienos

DR. V. A. «US 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

blandos .nuo 2 iki 4 ir nyo 7 iki 1 
vai., Nedaliomis nuo 10 iki 12 

3843 South Halsted St* 
Tek Boulevard 1401

LJ.ZOLP
1646 West 46th Street

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

chroniškų ligų
Ofisas ,6850 Stony Is|

Valandos: 2—*4, 7—9 vaL ___
Įlomis ir Šventadieniais 10—12 

dieną.

Praeitą pirmadienį, lapkri
čio 10 d-, Northwestern Maso- 
nic Temple svetainėje įvyko re- 
guliaris Chicagos Lietuvių 
Draugijos susirinkimas. Pre
zidentas, atidaręs susirinkimą, 
paskyrė balsų skaitymo komi
siją: Jurgį, Rulį, Brajų; mar
šalkas

Sekmadienį, lapkričio 22 d.., 
3 vai. popiet, įvyksta pirmas 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
narių susirinkimas, Dellenburg 
Hali, kampas Broadway ir New 
York st. Bus Įkurtas Chica
gos Lietuvių Draugijos skyrius 
— Auroros'Lietuvių Kultūros 
Draugija.

Susirinkime. bus įdomus 
programas ~ Beliajaus trupe 
duos gražų šokių ir dainų pro
gramą. Taipgi dalyvaus jau-j 
nutc šokėja Geneview Dauginti 
o jos broliukas Raymond Dau
gini paskambins pianą šešetui 
šokant akrobatiškas šokius. Po 
programai ris draugiški pašne
kesiai ir kartu užkandžiai. Visi 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
nariai Auroroje neužmirškite 
atsilankyti Į šį pirmą susirin
kimą, praleisti smagiai laiką, 
padėsite pamatą naujai organi
zacijai — įkarsite Auroros 
Lietuvių Kultūros Draugiją

Taip sakant,. Senas Petras, 
sekmadienį -padės tašką savo 
darbui, bus įrašęs Auroroje per 
trisdešimt naujų narių. Reiš
kia, Aurora stojo į veikiųjų 
kolonijų eilę.

Si <X' LACHAVICZ 
42-44 East 108th St. Tel. Pullman 1270 arba Ganai 2515

Tel, Office Wentworth 6380
' Rez. Hyde Park 8395

Dr. Sušauna Slakis
Moterų ir vaikų ligų

Gauna po deimantinę agrafą

Stanislovas Baneckas, 
Pranas Druktainis, 
Paul Markūnas, 
Steponas Strazdas, t 
Petras Shulius,

: Apolonija Urbonavičienė, 
-Izidorius Vitkus, 
Aleksandra Ratkus.

(Tąsa ant 3-čio pusi.)

Phone
DR.S.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

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

Rez, 6631 So. California Avenue 
Telefonas Republič 7868

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midvrife
6630 S. Western

B : Ave,» 2nd floor' B Hemlock 9252
" į| Patarnauju prie
Pįrodymo namuo- 

iKRl se ar ligoninėse, 
d u °du massage 
electric t r e a t- 
ment ir magne- 
tic blankets irtt.

Įgjg Moterims ir mer- 
l K ginoms pat ar i-

mai dovanai.

Jurgį, Rulį, Brajų 
čepuką ir Cepulevi

Kultūros Draugija iš Chicagos 
Lietuvių Draugijos narių. Drau
gijos darbuotojas p. Krank Bu- 
law savo darbui rado nepapras
tai draugišką paramą pas vie
tos darbuotojus, kurie nuošir
džiai jam padėjo ir padeda dar
buotis, kad tik daugiausia čia 
naujų narių įtraukus, šią sa
vaitę dar p. Bulaw baigs darbą 
tarpe Racino lietuvių, o po šeš
tadienio pradės darbuotis Waų? 
kegan lietuvių kolonijoje.

KENTUCKY YEARLING 
VIENU METU SENUMO.

DR. HERZMAN
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.

Ofisas ir Laboratorijas
1034 W. 18th St., netoli Morgan St.

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 vaL vakaro. 

TeL Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Įsikūrė skaitlinga Harvey 1 
tuvių Kultūros Draugija

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

Dr. A. J.Shimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

madieniais susitarus.
OFISAS

3156 West 59th St 
TeL Hemlock 5998.

Paatebėkit Raudoną Kryžių 
ant Plasterio kada pirksit.

YRA PAŠALPOS LIGOJE, POMIRTINIŲ IR KULTŪROS DRAUGIJA 
DRAUGIJOS OFISAS, 1739 South Halsted Street. Telefonas Canal 0117 — Atdaras ketvergais visą dieną.

P. MILLER, finansų sekietorius
J. Degutis, iždininkas
P. dALSKIŠ, trustisas
P. MILAŠEVIČIUS, trustisas.

Kultūros Draugijos.’ /1Jis pri
minė tuos laikus, kada ši ko
lonija buvo aktyvi. Prakalbų r 
paskaitų įvairių vakarų rengi
mas čia ėjo plačia vaga. Ko
dėl sutinko Harvey lietuvių gy
venimas šiandien, klausė J. 
Mickevičius. Sako, *hiatau vei4 
dus tų pačių darbuotojų, kurie 
čia veikė apie 20 metų atgalj 
veidai rodo, ka bujvo seniajj 
stambus darbuotojai dar- yra 
sveiki ir stiprus. čia yra pp^ 
Izbickas, Ambutas, Skirmon-į 
tas, Putramentas, Beinorius ir 
daugelis kitų, kurie kultūros 
darbo vagą arė seniau, tai ko
dėl jie šiandien negali stoti vėl 
į darbą ir išbudinti šią lietuvių 
koloniją Jk-ul turiniam darbui; 
Buvo tiksliai paaiškinta kuria
mos organizacijos tikslas. Visi 
nariai su* didžiausiu entuziazmu 
pritarė prezidento kalbai it 
paaiškinimams. Dar trumpai 
kalbėjo vietos darbuotojai Jkaip 
ir pasiteisindami dėl savo ne-i 
veiklumo, bet pareiškė didelį 
pasiryžimą, kad po ilgaus mie
go jau4 jie , vėl išbunda, stos į 
darbą Harvey Lietuvių Kultu-? 
ros Draugijoje. Kalbėjo pp. 
Izbickas, Ambutas, Putramen
tas, Skirmontas, Šamas ir kele
tas kitų. Po vsų ugningų kal
bų, vienbalsiai nutarta tuoj 
įsteigti Harvey Lietuvių Kul
tūros Draugiją. Išrinkta Vei? 
•kli valdyba; įėjo:

J; A. Izbickas, pirmininkas, 
'i C. Ratkus, pirmininko pagel-, 
bininkas, v
i Z. Putramentas, protokolą 
sekretorius,

A. Ambttt ir A. Lėmesh, iždu

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė. 

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Setedoj pagal sutartį.

X PETKUS
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ., 

Ofiso valandos:
Nuo 10 4ki 12 dien
7 iRi 8 vaį. Ned.ė

Rez. Telephone

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

111 W. Washington St 
Room 737

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

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avenue 
namų Tel.: , — Hyde Park 8895

Clement J. Svilow
ADVOKATAS

33 N. LA SALLE STREET
3-tos lubos. Tel. CENtraI 1840

Marquettė Park Ofisas:
6322 SOUTH WESTERN AVĖ.

Telefonas PROspeęt 1012 
Vakarais ir šeštadieniais po piet.

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių ■ karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregysię. Priren
gia teisingai akinius. Vįsuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama j 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlipj nuo 10 iki 12 v. dieną.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland A v.
Phone Boulevard 7589

pranešta, kad pareitą 
mirė trys Draugijos 

Kazimieras Zalunskis, 
Ubavičius ir Andrus 

Vienos minutės 
nariai įnirusiems

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose 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: i

3407 Lx>we Av«. TeL Yards 2510
Buvo 

mėnesį 
nariai: 
Vincas 
Zlatarinskas 
atsistojimu 
draugams atidavė paskutinį at
sisveikinimą.

Sekretoriui Vincas Mankus 
perskaitė pareito susirinkimo 
tarimus — priimti be pataisų.

Draugijos prezidentas J. 
Mickevičiaus raportas buvo 
maždaug tokis: šiemet, turbut, 
mirimų bus nuo kiekvieno 
šimto narių — viena mirtis. 
Nuolatinių sirgimų yra — vie
nas sergąs narys kiekvienam 
120 sveikų narių. Nors šiemet 
išlaidos yra kur kas didesnės, 
negu kad buvo praeitais me
tais keliais metais, bet šais 
metais ir pajamos nepalygina
mai yra didesnes, negu kada 
nors yra bu‘vę. Taip kad me
tų pabaiga rodys mums gra
žius biznio rezultatus.

Esu pirmiau sakęs, kad or
ganizavimas Chicagos Lietuvių 
Draugijos skyrių, būtent 
Lietuvių Kultūros Draugij ų 
bus baigtas šiais metais. Taip 
ir bus — darbas eina prie sėk
mingos pabaigos, 
ganizavimą Kultūros 
imsimės kito darbo 
auginime nariais.
valdybos suplanuota 
šim apie tai vėliau.

Finansų sekretorius P. Mil- 
ler perskaitė sergančių narių 
sąrašą. Ligos pašalpų sergan
tiems nariams išmokėta $963, 
sergančių narių yržt trisde
šimt.

Iždininkas J. Degutis prane
šė, kad už spalio mėnesį įplau
kų buvo .$2,451.59 išmokėjimų 
— $1,545.64. Padengus visas 
išlaidas, Draugijos ižde per 
spalio mėnesį liko $902.95.

Trumpai pasikalbėjus kitais 
įvairais klausimais eita prie 
programo. “Naujos Gadynes” 
choro trio ir kvartetas, lydint 
pianu Jurgiui Steponavičiui 
gražiai padainavo.

Dr. Strikolis pasakė įdomią 
kalbą sveikatos klausimu apie 
septynis didžiausius 
sveikatos priešus — 
gą, plaučių įdegimą, džiovą iy 
tt. Kaip .dainomis taip 
gerb. Dr. Strikolro įdomia kal
ba susirinkę Draugijos nariai 
buvo patenkinti. Susirinkimas 
pasibaigė 9:30 vakari.

RED CROSS 
PLASTER

Padarytos Johnson ® Johnson, didžiausių 
pasauly išdirbinėtojų chirurgiškų dalykų 

Parduodamos Visose Vaistynese

DR. A, JI MANJKAS 
PHYSICIAN-SURGEON 

Office 4070. Archer Avenue 
Tel. Virginia 1116. 

Valandos: 1—3; 7—8:80 p. p.
Office & residence 2519 W. 43ni St* 

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

Kasdien, išskyrus seredą. 
Sekmadienį susitarus.

Dr. Charles Segal 
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGp. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL ryte, nuo 2iki.4 
vai. po pietų ir nųp .7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedėliotais nuo 10 iki 12 
valandai dięną.

Phone MID,WAY 2880.

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

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

2400 West Madison Street 
Vai. 1 iki 3 pp pietų, 6 iki 8 vak 

Tėl. Seeley 7330
Namų telefonas Brunsviąk 0597

K. P. GUGI S
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn St.
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.

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

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarties. 1

P. J. RIDIKAS
335*4 So. Halsted Street Boulevard 4089

. 1 lJlh.AlJ»l. tl'l'J1   ■ "U       .................  I". ........ v."..'—' 'L....................

ros Draugija.
Susirinkimą atidarė vietos

ŠTAI YRA 
ŪMI. i 
PERMAINA 

Iš SKAUSMO 
Į PATOGUMĄ

Mokslas nežino greitesnio, leng
vesnio ir geresnio budo suątąb- 
dymp raumenų skausmo. Pa
lengvinimus prasideda tuojaus 
kaip tik uždedat plasterj. Melio
nai vartoja šį žinomą plaster;

H
 kiekvieną metą...
i todėl, kad jis dir-
Ž ha be jokio šu- 
į trukdymo ir tru- 

belio!

'    .................................................. .. ................. ii i nifi     n        |

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA m NAKTĮ 
YARds 1741—1742 
J. F. EUDB3KJS

Lietuvių Kultūros Draugiją. 
Kaip jam čįą darbas ‘ seksis, 
bus laikas nuo lako šiame sky
riuje pranešta.

Dar nepradėjus organizavi
mo darbą, Draugija Waukegane 
turi aštuonis nariui, be abejo, 
visi astuoni nariai prigelbės 
musų atstovui, prisuks po ke
letą naujų narių.

Musų nariai Waukegan:
1. Povilas Dauderis, žymus 

dainininkas, biznierius,
2. P-lė Bęrnice Malela, pasi

žymėjusi dainininke,
3. P-lė Jennie Lauraičiutė, 

gera pianistė,
4. Jonas K. Malela, stambus 

vietos biznierius,
5. P-nia Uršidė . Malelienė, 

pr-no Malelos žmona,
6. Kazys Karpavičius, kur

pius,
77. Joseph Bagdonas, mecha

nikas,

šeštadienio vakare,, lapkričio 
14 d.1, Dudeko svetainėje, įvy
ko pirmas skaitlingas Chicagos 
Lietuvių Draugijos j narių susit 
rinkimas. Dalyvaujant arti 
šimtui šios kolonijos Chicagos 
Lietuvių Draugijos narių buvo 

į 8. p-nia Anastazija. Bagdo- įkurta Harvey Lietuvių Kultu- 
nienė, p-no Bągdono žmona 

Dar musų atstovui p.
law čia reikės įrašyti nors 40 stambus darbuotojas p. A. L. 
naujų narių, o tada bus įkurta Skirmontas, pakvietė Chicagos 
Waukeg.an Lietuvių Kultūros j Lietuvių Draugijos prezdentą 
Draugija. Manoma, kad poros 
savaičių bėgyj jis savo sėta 
mingam darbui padės tašką.

Phones Boulevard 5208-8419 
" ’.T. LI.H'U! H 'I 'I'ITII. l-riMH    ,

& M. SKUDAS
Pilone-Monroe 8877

Dabar galima gauti kaiminihiam taverna.

MUTUAL LIQUUR CO.
4707 Sonth Haltrted Street

Karine išduria Karine Lietuvių 
Kultūros Draugija 

.. "'{..Ę'aėmamnu'i.'..

Pinuas suririnMmas 
gos Lietuvių Draugijos narių 
Racine įvyksta šeštadienio va
karę, lapkričio 2*1 d., \Wmters 
Hali. Pradža T:80 vakaro, 
Susirinkime biiįjjažus progra
mas, p. Beliajaus šokėjų trupė 
duos įdomų šdkių, muzikos ir 
dainų programą. .

šamė susirinkime bus įkur
ta bkaitlinga Racine Lietusių

' ■' -< ...... ... II^JM tlI ĮIJĮl Ą . .JĮH. !■»■■■ .1.1, II'I'H'-*., r J.J,. Į l*| I1IT.-IH I'.'T. .1 I. II—lU-iHjiU-M

LACHAWICZ ir SŪNUS
2814 Węst 23rd Ęlacė Phones Canal 2515—Cicero .5927

■ HIBBII.II *>i^iiB Įirrr** .. ............................. .............................. ....

F. EUOEMIS
4605-07 S. Hermitage Avenue Phones Yards 1741-1742 
Brighton Park Skyrius* 4447 S. Fairfiėld, Laf. 0727 
■UI—   A ■ į     .--.I^ I HII t yiifjii Hiii^|Į|a<ii>>f!Mrgy>jpąBFgą «»"R»

■ n. u jmii'Jiim   ■■■ <h "  m— i»i .u.....................        - *

S. P. MAŽEIKA -
K319. Lituanica Aveftue Phone Yardg llSS

......... .................... . .............. ....... . ..... ... .....r ............ ............. .........................
■ , - ■ ' ' • ■ ' J \ _ , . ’ , ' _ 1

Laidotuvių Direktoriai

; Po susirinkimo ėjo ,p. Belia- 
jaus trupės artistų programas, 
programas padarė gražų įspū
dį. Beje, dar pravartu prin. 
minti, kad šiame susirinkime 
dalyvavo Chicagos Lietuvių 
Draugijos iždininkas Jonas De
gutis ir sekretorius Vincas 
Mankus. Baigus susirinkimą 
ir programą eita prie užkandžių 
ir draugiškų pašnekesių, kurie 
užsitęsė iki 12 valandai * nak
ties. Šis gražus susirinkimas 
ilgai pasiliks Harvey lietusių, 
Chicągos Liėturių 
narių atmintyje^

Garbės Dovanos 
Draugijos 
Nariams

Kiekvieną metą Chicagosi 
Lietuvių Draugios naciai,, ku-; 
rie nėra sirgę per 10 ir 20 me
tų nuo įstojimo Draugijon me
tiniame Draugijos vakare gau
na garbės dovanas. Nesirgu-. 
siems per 10 metų — auksinai 
žiedas, nesirgusiems per 20, 
metų — deimantinė agrafa.

Sausio 17 d«, Sdkol svetai-į 
nėję, įvyksta Chicagos Lietu
vių Draugijos metinis vakaras 
— čią biri įteiktos dovanos^ 
garbės nariams. Seka sąra
šas narių vardų, kuiriei sausio 
17 d. turės progą įsigyti gar
bes dovanas.

........................  "■   .......................................................... ............... . ................ ...........* ....... ■*ĮI)l!l**, l|y*.U .. I « .■ l! I *■,■!!!, ..^*.1 U.

J. UULEVICIUS
4092 Archer Avenue Ehone Lafayette 8572
■I 1 1,1 1 1  ■■■■■II—■■ ■■■■■■■■—I.    ■■■■!—I**!.|I.I»-■    

A. MASALSKIS
8807 Litu&njca j&vmie

718 West 18th Street 
'v—.    i i-v..........

EŽERSKIS IR SŪNŪS
1073Į1 & Mįriligan^Ąye, Telf Pullman 5703

___ Kiti Lietuviai _ Daktarai.
Tel. .Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
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 

CHICAGO, ILL.

VALDYBA;
J. MIGKEVJOIUS. prezidentas
K. KAIRIS, vice-prezidentas

___ _______________V. MANKU& sekretorius
D R. MONTVIDAS, Dr-jos Daktaras, K. GUGI S, D.r-joa „Advokatas,



(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

Rekomenduojamas Kaino Skilvio Vaistas

Nebūkit
Nevirškinimo'

Vergais
Adresas

kūnas

NAUJAS PROGRAMAI

MUSU SPAUDOS DARBU

KAINOS PERŽIŪRĖTOS IR

nupigintos! 8 Šmotų Dining Room Setas už
5 Šmotų Breakfest Setas už
4 Šmotų Gražus Parlor Setas už

3347 So. Halsted St

sudėti- 
kunas

Dvigubas jubiliejus ir kuopos 
narių paveikslas SLA albume

Visose 
Vaistinėse

SLA 
gra-

• Ateikit ir susipažinkit su musų Nau
ju Kataliogu. Jus nusistebėsit kaip pi
giai ir gerai mes padarysime jūsų darbų

4.35
3.40
8.15

Tono
$4.25 

4.50 
5.00 
5.25
5.00 
5.00 
5.00 
4.75 
6.75 
5.25 
4.00 
4.05
7.20 
3.00 
3.75

$7.50 
7.05 
8.05 
0.50

10.75 
10.75 
10.75

8.45
12.50

9.20 
8.75 
8.85

13.40 
7.75 
6.50
6 25
7.15
7.25
7.70 
6.05 
5.50

Dvigubas cellophaie su
vyniojimas labiau-sušvelnin- 
tų 01d Golds cigaretų neša 
jums 01d Golds rinktinio 
derliaus tabako geriausiose 
sąlygose.

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

TRINER'S ELIXIR 
OF BITTER WINE

Agnės Zekienė, 
Vladas Zemgulis, 
Peter Žitkus, 
Tedaušas Zemgulis, 
B. J. Žolinas. 
Julius Žilinskas,

Gauna po auksini žiedą 
. t ‘

Karolius Abečiunas, 
Antanas Andrijauskas, 
Laurinas Adomaitis, 
Kostas Augustas, ' 
Viktoras Buividas, 
Antanas Bačiunas, 
Irenė Brenner, - 
Martin Bryno, 
Alex Brazulis, 
Julijonas Daumontas, 
Juozas Erčius, 
Povilas Endzelis, 
Antanas Gedraitis, 
Paulina^Gavenas, 
Frank Gavėnas, 
Joe P. Girčius, 
Benediktas Gricius, 
Kazimeras P. Gugis, 
Ona Ivanauskienė, 
Julija Jasutis, 
Louis Jurėnas, ■ 
Nikodemas Januška, 
Liudvika Knistautiene, 
Antanas Kųistautas, 
Vincas Kančius, 
Kazimieras Kančius, 
Antanas Klikna, 
Antanina Kišonas, 
Antanas Karašauskas, 
Klemensas Klimas,

Benediktas Kazanauskas / • I 'Jonas Kazlauskas, 
Alex Kesonas, 
Barny Kasinskas, . 
Frances Kuprevičienė, 
Adomas Kiniauskas, 
Katrė Katkevičienė, 
Nikodemas Lubis 
Charles liubin, 
Elzbieta Mitchell, 
Jonas Massas, 
Juozas Milečka, 
Antanas Martišius, 
Povilas Mitkus, 
Joseph Naujalis, 
Helen Naujalis, 
Joseph Neverdauskas, 
Elsie Paulaitis, 
Uršula Pukienė, 
Anthony Piilton, 
Anna Ptflton, 
Walter Petrošius, 
Juozas M. Petrauskas, 
Antanas Pocius, 
Frank Ratkevičius, 
Juozas Sirevičius, 
Juozas Stoškus, 
Rapolas Statkus, 
Pranas Simonaitis, 
^Jonas Sanauskas, 
Anna Statkienė, 
Tony Šimkūnas, 
Jonas Sinkus, 
Zuzana Šalkauskas, 
Thomąs Šalkauskas, 
John Tumosa, 
Veronika Tumėnas. 
Juozas Tumėnas, 
Adomas Vilis, 
Elzbieta Valiulienė, 
Anastazija Žitkus,

9:30 vai. vak,

PRASYK SAMPELIO DYKAI 
Trlner’s 
544 8. 
Prisiųsk 
Vardas

yra neišsemiamas
- labai daug, tik

Darbui reikia
tai sielai ir jos

ženk-
ateities kultūrinio

, jis pareiškė, kad 
Lietuvių Draugija

fiziškas
ką reiškia 

čia turi šie- 
esti kiek -su
svyruojanti

Vienas
SLA

Lapkričio 6 d. SLA 133 kuo
pa laikė mėnesinį susirinkimą 
ir kaip vienu balsu nutarė lap
kričio 21 d. rengti dubeltavą 
jubiliejų. Būtent, Susivienijimo 
50 metų gyvavimo jubiliejų ir 
133 kuopos penkiolikos metų 
sukakties paminėjimą. Į komi
tetą bankietui surengti liko iš-

ChicagosLietuvių 
Draugija

UŽSAKYMUS Į KITUS MIESTUS 
PASIUNČIAM,-PAŠTU.

Kultūrinės Nuotrupos Iš 
Rockford

Šis tas apie musų miestų. — Lietuviai. — Nesan
taika nyksta- — Organizacijos, — Chicagos 
Lietuvių Draugijos Skyriaus įsteigimas ir 
krikštynos.

yra klausi- 
kurį ’ yra sunku išsprę

Kainos gali pasikeisti be IspSJlmo 
TUOJ APMOKANT — 
POOAHONTAS ANGLYS
Mino Run, 65% Stambios ----------

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

Lump ar Egg- —--------------
-KOPPERS AR SOLVAY 

Koksai —----------------------
‘ _i -----------------------

Koksai -----------------
Carbon Štili Run . 
Carbon Lump, Egrg-. 

CREEK LUMP __
CREEK, EGG----—

LUMP_____ u

Taipgi liko nutarta visiems 
kuopos nariams nusitraukti pa
veikslus. Kuopos narių paveiks
las bus įdėtas į SLA albumą.

Lapkričio 8 d. nariai susirin
ko ir nusifotografavo 
oaveikšlas liko pasiųstas 
Jubiliejinei’ Komisijai, 

f
Reikia pasakyti, kad 

133 kuopos nariai ne vien 
žiai sugyvena, bet ir vieningai 
veikia ’ Susivienijimo gerovei. 
Jau kai 'kurie nariai užsisakė 
SLA albumus. —J. Mitka.

CHATTAN00GA, Tenn. — 
'“Dėdė” Mark Thrash, buvusis 
vergas, kuriam sukako 116 me
tų amžiaus. Pirmą kartą jis 
balsavo už prezidentą Grant.

tingais elementais. Sunkiai 
sutaupyti darbo žmonių dole
riai bereikalingai yra išmoka
mi advokatams ir teismo rū
mų lėšoms padengti.

Apskritai Rockf ordas yra 
turtingas savo lietuviškomis 
draugijomis ir klubais. Dau
gumas jų yra gerai pasiturin
tys ir pažangus bei aukštai 
įvertinami vietos lietuvių. Apie 
metai laiko čia susitvėrė Lie- 

Kulturinimosi Ratelis 
(Lithuanian Cultural Associa- 
tion), kuris susideda daugu
moje iš jaunesniosios kartos 
čiagimusių jaunuolių. Kolkas 
nieko daug nenuveikė, nors 
pradžios organizacinis darbas 
buvo gana sėkmingas, šiais 
metais dramatiškas to ratelio 
skyrius, su pagelba kai kurių 
senesnių vietos vaidilų (pp. 
Stružo ir Savicko ir p. Sinke
vičienės) suvaidins vietos SLA 
77 kuopai vieno veiksmo ko
mediją “Netikėtai*.

Šis parengimas įvyks lapkr. 
22 d. 1936 m.

Dabar vėl Rockfordas susi
laukė naujos organizacijos. Ta 
organizacija bus Chicagos Lie
tuvių Draugijos skyrius, kurį 
kuriant ypač daug pasidarba
vo gerai mums visiems čia ži
nomas ir veiklus žmogus, tai 
p. Stasys Petrauskas.

Kaip tik šia proga noriu pa
sakyti, kad pereitą sekmadie
nį, 8-tą lapkričio įvyko Rock- 
fordo Chicagos Lietuvių Drau
gijos skyriaus krikštynos. Kri
kštynos buvo iškilmingos, bet 
be rožančių. Turėjome ir sve
čių iš Chicagos. Dr. Montvidas 
atstovaudamas chicagiškę ma
tutę ir eidamas rabino parei
gas apibudino draugijos tik
slą. Be to 
Chicagos 
yra nepartyviška ir nereligiš
ka; kad ta draugija su reli
gijomis, tikėjimais, vieromis 
ir visokiais zokonais nieko 
bendro neturi ir nenori turė
ti;, kad visa tai paliekame 
kiekvieno žmogaus valiai. Va
dinasi, narys gali eiti kur tik 
nori: ar tai į rūsį, ar tai į 
smuklę, ar tai į tvartą, ar tai 
į cerkvę,, ar bažnyčią ir ten 
bučiuoti ir garbinti kaip tik

STOTIS W. G. E. S. (1360 KILOCYCLES)
KIEKVIENA ANTRADIENI 

8:00 Valandą Vakare. .. ..
Kalbančios Žinios — Mėgiami Lietuvių Daininkai 

Gražios Dainos ir Muzika.

2’ir 3 4 Tonai 
Tonai ar Viri

$ 7.75
.. 8.20

9.30
9.75

ll.Q0
11.60
11.00

8.75
12.25

9.45
9.00
9.10

13.65
‘7.00
6.75
6.50
7.40
7.50
7.95
6.20
5.65

EXTRA 7 vai., Nedėlios Vakare Budriko Radio Valanda. Pakeistas laikas iš WCFL 
stoties 970 kil. , Bus per visą žiemą nuo 7 iki 8 valandos vakare.

RAUOONGYSLE, 
FISTULA IR KYLA

Išgydoma be operacijos. Tik pagalvok 
kokia nauda: nereikia ligonines, lalkb' gai
šti, nė baimės, nė skausmo ir netikrumo. 
Prašykit knygos JRectal Allments and Rup- 
ture dykai Ir Sužinokite ir patirkite kaip 
tas pavojus ir įkyri perais pagydoma. Tūk
stančiai mano budo piigydyti,. gailu tai lai
škais {rodyti. Išsikirpk š| skelbimų ir ateik 
ekzaminacljal Ir vienam ^gydymui dykai. 
Tada ŽINOSI, kad mano gfdymas yra švel
nus ir tikras. Aš šituose, negaliavlmuose 
specializavaus per 20 metų ir mano meto
das *|rpd& ■ geras . pasėkas. A‘

Hr. bON'’čabot m'cgotVan
L. 25 E. JACKŠON, CHICAGO

Nuo 9:30 iki 8 vai. yak. Sekmadieni 10 
iki 12 dienų.

TAKSAI EXTfRA 
1 

Tonas

$ 8.00
8.45
9.50

10.00
11.25
11.25
11.25

9.00
13.00

9.70
9.25
9.40

13.90
7.25 
7»00
6.75
7.65
7.75
8.20
6.30
5.75

Bltter Wine Co.
IVells St., Cliicago, III. 

man eampell dykai

COKSAI- 
Pečiaus ___

Nut Koksai 
Pea ~ 

Petroleum 
Petroleum 
MILLERS 
MILLERS 
BLACK BAND 
KIETOS ANGLYS—ANTHRACITE 

Chestnut (Pennsyl vanta) ----------
Indiana Lump ------------------------
Indiana Egg 6x4 ..... ....................
FRANKLYN (JOUNTY ANGLYS 
Mine. Run — Stambios ------------

Plautos Nut—3xB -------------
Egg--------------— —

Lump .—---------------------------
VVILMINGTON Xut 4x2 Valytos 
WLMINGTON Mine Run — C„

3417 S. Halsted St
. Tel. Boulevard 4705 . ,

jis nori ir ką nori. Beje, Dr. 
Montvidas už kulisų pasakė, 
kad dar reikėsią jam atva
žiuoti į Rockfordą ir suorga
nizuoti “anarchistų’* draugiją 
ir „tada Rockfordas busiąs vi
sai O. K. Jr dar, beje, Dr. 
Montvidas sakė, kad atvažia
vus jiems į Rockfordą ir be- 
žiurinėjant miestą sustojo kur 
ten pas kokį gišcftininką įsi
gerti ar atsigerti, ir buk pa
prašė veiterkos ko tai ru.kš- 
taus. Ką jus manote jie gavo? 
Ogi vinigerio . (acto) rūgšties!.. 
Ot tau ir krikštynos. O kas 
liepė eiti pas* Maušą?... Juk 
gerai turėjote žinoti, kad Sta
sys turėjo ko geresnio paruo-

$69.00 
$12.50 
$49.50

BUDRIK FURNITURE MARI

kus 
mu 
yra 
gos 
riomis atejunai-svečiai pasi- 
žavi, bet čia taip jau yra ir 
gerokas skaičius lietuvių, — 
gal apie 1,500, gal $2,000.

Kaip seniai pirma lietuviš
ka dūšelė į čia atvyko, ir kas 
ji tokia buvo, negaliu pasaky
ti, nes nežinau. Bet yra žino
ma, kad kai kurie iš lietuvių 
čia gyvena jau dvidešimt pen
ki metai, turi susikūrę nuo
savas bakūžes, kai kurie net 
ir šiokius-tokius biznius bei 
įmones turi, yra apie penki 
profesionalai, keletas gana ga
bių amatninkų, o kiti taip sau 
paprasti geri darbo žmonės. 
Toks tai yra fiziškai 
nas musų lietuviškas 
Rockforde.

Bet vienas 
be sielos mažai 
Tad tas kūnas ir 
lą, kuri kai kada 
menkėjusi, kiek 
kiek nesusitaikanti, kiek abe
jojanti ir gal kiek kai kada 
nedrąsi. Tas musų sielos svy
ravimas ir visa kita pasireiš
kia musų socialiame ir kul
tūriniame veikime. Tik tuo 
mes ir galime būti žinomi bei 
naudingi draugijai. Kiek mu
sų kultunnis veikimas yra na
šus ar nenašus, mes apie tai 
nekalbėsime ir nesigirsime. 
Tik vieną samprotavimą dau
gumas iš musų čia turime: 
tai tą, kad mes norime ir 
stengsimės būti 'daugiau vie
ningi, sukalbesni ir našesni 
musų veikime. Kad čionykš
tės veikimo srovės vietoje kai
šioti viena kitai koją musų 
darbuotėje teiktų vieną kitai 
medžiaginę ir moralinę pagal
bą. Tos veiklos pozityviški 
ženklai jau pradeda rodytis, 
jau draugiškumo ranka yra 
ištiesiama tau, jau draugiškai 
malonus bendro veikimo žo
dis yra tariamas. Tai puiku! 
Tai ženklai pergalės 
lai musų 
darbo paseku.

O darbų šioje kultūrinimo 
si dirvoje 
aruodas, - 
reikia dirbti 
inspiracijos - 
jausmams tam tikro vidujinio 
ar išorinio stumtuvo, raginto
jo, viliotojo į darbą. Kaip 
žmogus gali įgyti inspiraciją 
(įkvėpimą) ar norą dirbti su 
pasišventimu 
mas 
sti. Pavydas, partinė neapy
kanta dažnai tik trukdo gerą 
darbą. Nesusikalbėdami viens 
su kitu, nereikalingais pašie
pimais viens kito mes, jei ir 
įgausime inspiracijos, bet ji 
bus kerštingos nuotaikos pada
ras, o todėl ir darbas vykdo
mas tokioje nuotaikoje su^ 
teiks mums neigiamų verty
bių. Tik draugiškai nusiteikę 
vieni linkui kitų mes įgausi
me tą inspiraciją, kurios, įta
koje musų veiksmai galės žy
dėti kultūriniais žiedais.

Kaipę pavyzdį kerštingos 
nuotaikos kai kurių žmonių ir 
partinių nesusipratimų galiu 
paminėti tą faktą, jog mes 
dar ir šiandien tebeturime 
besitąsančius vienos vietos 
draugijos valdybos narius po 
teismabučius su tokiais kerš-

žo. Jie jau visi yra šios orga
nizacijos nariai ir pradžia 
musų kultūrinio darbo.

Pabaigoje p. , Beli.ajus su 
savo ąrtis'tų grupe iš Chica
gos pavaišino mus puikiais 
tautiškais šokiais, ir taip pa
sibaigė musų krikštynos.

— Eskulapas.

Tono
$2.40 

2.50 
2.75 
2.90
3.20 
3.20 
3.20 
2.65

. 3.65

. 2.90

. 2.70 
2.75

. 3.85

. 2.20

. 2.15
: 8.65
. '2.30
. 2.35
. 2.45

_____ 1.95
Stambios. 1.80

Kitas sekė p. Millcris. Pri
statydamas p. Millerį, Dr. 
Montvidas • pasakė, kad šis 
žmogus nedaug (ar kaip ten) 
nusimano apie draugijos įsta
tus, bet dainuoti, tai tikrai ga
li. Bet p. Milleris pasirodė 
esąs geras žinovas įstatų ir, 
sako, jei jus turėsite kokių 
nors trubelių su įstatais, tai 
busią duokite jam žinoti, o jis 
pasakys, už kurio galo mums 
reikia griebtis.

Trečias iš eilės buvo p. K. 
Augustas, “Naujienų” redak
cijos narys. Jis pareiškė, jog 
tai pirmas susiartinimo žing
snis ir kad nuo šio laiko Chi- 
caga ir Rockfordas lieka su
rišti neatmezgamu draugišku
mo mazgu. Tas mazgas ran
dasi tiesioj linijoj tarp Cbica- 
go ir Rockfordo. Bandykite 
kas nors tą mazgą surasti, at
rišti ir musų draugiškumą su
naikinti, — labai apsivilsite!

Iš vietinių nius palinksmino 
musų mišrus kvartetas, .susi
dedąs iš pp. Sinkevičienės, Ši
maitienės, Bacevičiaus ir Stru-

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET

Pašaukit CANAL 8500 ir musų 
agentas užeis pas jus su sempeliais paimti 

jūsų užsakymų.

KLAUSYKIT!-
STEPONAVIČIŲ RADIO PROGRAMAS 

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

šis gražus ir švarus mies
tas (reikia pasigirti), miškų 
miestas, kaip jis čia yra žino
mas antraeiliu vardu, puikiai 
išsiremontavęs tarpe linguo
jančių ir šlamančių vinkšnų 
stūkso rytų ir vakarų pakran
tėse žavingos Rock River upės, 
šiaurės daly Illinois valstijoj.

Čia yra ne tik musų pui- 
Rockfordas, kurio gražu- 
prakeleiviai pasigeria, čia 
ne tik romantiškai žavin- tuvių 
Rock upės pakrantės, ku 

atėjunai-svečiai 
bet čia taip jau

WOOD COAL

COAL&COKE
3719 S.KEDZSE AVENUE 
GUA2ANTEED COAL

PHONE LAFAYETTE 3244 
BONO WEIGHT

~ 1 U- >>>
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Konstitucijos keitimo reikalas

Tarptautinė moterų rūbų darbininkų unija reika
lauja, kad butų pridėta pątaisa prie Jungtinių Valstijų 
konstitucijos, draudžianti Vyriausiam teismui anuliuoti 
(panaikinti) kongreso priimtus įstatymus, kurių tiks
las yra pagerinti darbo sąlygas arba darbininkų būklę.

Tokią konstitucijos pataisą buvo sugalvojęs dar so- 
cialistų vadas, velionis Morris Hillqu.it.

Su konstitucijos taisymo klausimu veikiausia teks 
susidurti ir prezidentui Booseveltui, nes Vyriausias tei
smas panaikino visą eilę svarbių “naujosios dalybos” 
įstatymų ir dabar grasina pavojus, kad teismas gali pa
sielgti taip pat ir su naujaisiais administracijos suma
nymais.

Bet geriausia butų pridėti prie konstitucijos patai
są, aprėžiančją teismo galią bėndrai, o ne tik kurioje 
nors vienoje srityje. Tiesą pasakius, teismas peržengia 
savo kompetencijos ribas, kuomet jisai sprendžia apie 
to arba kito įstatymo ^onstitucingumą^ Jungtinių 
Valstijų konstitucijoje nėra nė vieno paragrafo, kuris 
.suteiktų teismui tokią galią, ir nėra jokio pagrindo ma- t| 
nyti, kad konstitucijos autoriai turėjo mintį, kad teis
mas privalo turėti tokią galią.

Tais laikais, kada konstitucija buvo rašoma, ir pas
kui, kada spaudoje ir valstijų legislaturose ėjo ginčai 
dėl konstitucijos priėmimo, tas teismo galios klausimas 
buvo ginčijamas. Vieni sakė, kad reikia įgalioti teismą 
spręsti,' ar kongreso leidžiami įstatymai sutinka su kon
stitucija, ar ne, o kiti — kad apie tai gali spręsti tiktai 
pats kongresas. Bet konstitucijoje tas klausimas paliko 
nepaliestas.

•Galima manyti, kad-daugumos nuomonė buvo, jo- 
gei ne teismas, bet kongresas turi spręsti apie įstatymų 
konstitucingumą, nes tų laikų politikos veikėjai buvo 
gerai susipažinę su Anglijos tvarka, o Anglijoje vyriau-’ 
šią galią taip įstatymų, kaip ir konstitucijos reikaluose 
turi parlamentas. ;

Amerikos Vyriausias teismas pats pasisavino gailią; 
spręsti apie įstatymų konstitucingumą, vadovaujamas^ 
teisėjo John Mąrshall’o, kuris ilgą laiką stovėjo to teis
mo priešakyje. į

Kadangi konstitucija tos gailios teismui nesuteikia,! 
tai pakaktų, kad kongresas priimtų rezoliuciją, kurioje;

O 1936. Klng'Funuu'syndicMt.'lĮiS*,’*'01 
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Tyku, Ramu Lietuvoje...
(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Stabdžiai, kurie paraližuoja visokį judėjimą.— 
Donkichotai ir Smerdiakovai. — Didelės am
bicijos ir teismai—Naujas literatūros žurnalas

M,

kongreso įkastos įstatymus. Bet -dėl didesnio aiškumo 
butų gaįl dar gemų, jeigu kongresas priimtų tokį pa-! 
reiškimą, kaipo papildymą jtae — y—-a— •pute konstitucijos, ir paduo- 

islaturoms.

Apžvalga
MA^OMSIOMS PARTIJOMS

NEPASISEK® '

Associated Press žiniomis,/: 
šių metų prezidentiniuose rin-> 
kimuose buvo paduota apie 45,-' 
000,000 balsų. Iki^šiol dar ne
gauta pranešimų is^3,407 dįšt-j 
riktu, bet jau suskaityta 34,-; 
404,777 balsai. Jie pasidalino 
tarp įvairių partijų šitaip: ?

Už Roosevettą 26,390,606.
Už Landoną 46,16^6^9. TjaUj 

gi Roosevelto dauguma 10,221,-į

Už Lemke <Uniqn partiją)
655,3.U .* f

Už Thomąsą (Socialistų par-?
tiją) lOĄ,^' /I

-Už Browderį (Komunistų
įpąntija 57;052. i:

jtlž ‘GdĮvin (prohibiciją) 
580.

Už A$ken i(Socialist-Labpr)

“Naujienose” jau tavo .rašyta, kad Socialinio Sau-: 
gumo aktas įsteigia .senatvės pensijas arba pašalpas vi-j 
siems pramonės ir prekybos darbininkams, kurie .su
lauks 65 metų amžiaus po sausio 1 d. 1937 m., Jęai jie 
paliaus dirbę. Tų dprbiriinkų, - kurie jau. ^abar turi 65 
metus, įstatymas neapima. .

Visi darbininkai, kuriems yra tas įstatymas pritai
komas, turės, pradedant ateinančio sausio 1 d., mokėti; 
po Į.% nuo savo algų. Šią savaitę valdžia jau pradeda 
darbininkus šituo tikslu registruoti. .
. Bet kaip bus su gąrbfaiękąis, kurie neturi <daųbo?’

Į senatvės {pensijų (fondą tas mokama nuošimtis 
nuo algos. Jeigu darbininkas nieko neuždirba, tąi aišku, 
kad jam nereikės ir nieko mokėti. Valdžia pradės iš jo 
kolektuoti mokestį tiktą! .tuomet, kai įfeai pradės gaįtij 
algą* \ ........... 4

Tačiau užsiregistruoti senatvės pensijų gavimui 
gali ir bedarbiai, $aimdanįu blanką ia vietinio pąšįto ir 
ją išpildydami. Bet būtino reikto registruotis bedarbiui 
nėra.

Kai bedarbis gaus darbą, -tai jį užregistruos jo sam
dytojas. Beje, darbdaviai registruos tiktai nuolatinius 
Bavo darbininkus, o ne tuos, kurie pądįi^ą dięną-kit^ 
įr vėl pasitraukia. * v

Senatvės pensijas arba pašąlpąs vąldžią pi'ądes;mo- 
keti tiktai po. :Musio 1 d. 1942 m. -Pensijos arba pasai-.

•numu

£įųose j^k^ųose sekėsi pijant 
,tąi. LenokėB vadinamoji “UnT 
ch” jpąrtija .gayo ši^k-tiek dąp- 
SjftU lį^įų, ihet už* ją agitąyo 

! ikųn. ■Gųųghli’nas, kuris tvirtino, 
kad Lem’kc surinksiąs mažiau- 

i asia 9 oiĮię^iįfi > balsų, ’įa 
pW$iori” ^partija jokios orgąip- 
{Zacįjos neturi ir, be abejonės, 
išniks, nąpalikusi nė pėdsako.

^3et yra pastebėtina, kad šj 
kartą visai susmuko ofici^jė 
Socialistų partija dr kpmunįs- 
tai. Prieš ketverius me^pe 
(1932 m.) Norman Thortiąs Įiįh 
v o gavęs 830,000, o dabar Įtik 
UI,000, t. y. aštuonis ^karius 
mažiau. Tai aiškiai rodo, kad 
Thomas davė Ikjaį^ą, kovodamas 
•prieš dempkrątinio nusistatymo 
ąpciąiliątus X‘Jiseųąją gvardiją”) 
ir susidedamas su trockininkais.

Tačiau komunistai pasirp$ė 
dar menkesni. Jie gavo tik apie 
pusę to skaičiaus balsų, kųrisj 
bųyo paduotas už Ęį&terį 1Š32 
•m. JTuomet kdmunisįtąi kandida
tus buvo jsųripkęs 402,000. O 
reikia atsiminti, Įkąd7#įnkįmų; 
kampanijos .metu dkomų^stąms

milžinišką reklamą suteikė re- Calif orui joje ir ‘‘pašalinti ne 
t>ublikonai, kurie savo spaudo-; turtą”.
j e Visą laiką rėkė apie “komu
nizmo galybę” Amerikoje. Ko-’ 
munistai labai didžiavosi savo' 
)įtaižta^kais’’ priešrinknniniaisl 
Mitingais ir prapąšayo, kad jų^ 
^rowderis ^aųs šiemet daug!

balsų, ^nęgju prieš jkėt-Į 
gėrius metus. - !

: Pasirodo, kad’, .kopaųnįstai,! 
Į^aipo politine partija, ne tik’ 
nedaro jokio .progreso Ameri-J 
Jįoje, bet visiškai smunka. i

...........I5AKA8I
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Opozicinių komunistų ^•Isklo-' 
(kos”) LDD centro komitetas* 
•narstė, ar galima veikti bend-’ 
irai su komunistais ‘partij’įeČįais,’ 
fe Jiu-tat-e, ,tod ,nęs.
“.ęeirbrabiuriai yra uesąžrningi? 
i«avo darbuose’”. .•

“Laisvė” .ątsąko į tai pi^ųį 
$|raipsriitr: “‘Be reikalo rėksnė-1 
jliąi? rėkia”. ;
fiv' •'

• J •; ‘TyiOtuvių Uėptro ^įųw?’,j 
rašo komunistų organas, 
“niekad nekvietė Stilsono- 
Strazdo sklokos j jokį jį)ę^d-i 
rą frontą ir to daryti }»ęma-į 
no. Toji grupelė žmonių ne
sudaro jokios musų gyveni
me platesnės reikšmės, kad 
ją kviesti į kokius„ beųdrus 
frontus. Tokis komunistų nu-

.v sistatymas buvo prieš Cleve- 
landd Kongresą, po jo ir da
bar. Komunistę nori sųsi- 
tįąijti socialistas # kur. tąii 
pavyksta jie/ferįasi # ;yeį-l

T;- < • i
Bet ta

turi kai kuriose, kolonijose be-; 
veik ne mažiau pritarėjų, ,kąįp 
oficialiai - komunistai.1 Kam <gi 
juos ‘.ignoruoti? ! 

■ • ■ —————
DEMOKRATŲ SĄRAŠU IŠ
RINKTAS spęupST^s

- —....I|; ' >' '; į

Californijos ^valstijoje dvy 
liktame kongresiniame distrikte 
:yra išrinktas Jerry Voorhis,; 
jįuris prieš dvejetą metų Vei- 

su “kąjriuojų xspąrnu” 
fcįąlistų pąįtijęję. $ąįkųi jisąi 
prisidėjo prie Šmplsji^o ^jĄpį?f 

j jpdėjimo,‘ {kurio tikšlas 'buvo 
;'^užkarifliiti’, demokratui .narfci'ia*

Lapkričio rinkimuose Voorhis 
ėjo į kongresą demokratų par-j 
;tyoe .^ašu. . Jisai Jįakęsi' fe 
bar esąs; socialistas.

GYVAS *‘NUMWMS”

Jus ttfoj manęs paklausit, sama, tai į visokius šunkelius, 
na tai kas gero Lietuvoje gir- žmonės paskata savo asmens 
dėti? Visai nedelsdamas tuoj-reikaluose reikaliukuose, juo- 
turėčiau atsakyti. Deja, šiuom se rausiasi, pro juos žiuri į 
tarpu nieko netenka atsakyti, platesnį gyvenimą, tik iš to 
-—Tyku, ra?mu—ntai du žodžiai taško išeinant sprendžia di- 
kuriuodu veik išsamiai api- dosnius miknius, kuriuos ma- 
budina m^sų (gyvenimą 
/kaip politiniams ir visuome- 
■nimame /gyvenime įsigali per
daug didelė ramybė ir tyla, 
tai kažkaip mejauku darosi.

Žmonių gyvenimas norma
liai pulsuojąs nėra įmanomas 
be aistrų, ?be ginčų, be dide
snių ar mažesnių sueigų ir su- 
siniakimų.

Kai visi ^yvai yra sįusirupi- 
nę savo krašto likimu, kai 
kiekvienas paskirai ir visi 
kartu syarsto ir sprendžia sa
vo šalies ųkio klausimus, tai 
tasai visuomenės gyvumas yra 
neišvengiamas daiktas. /Reiš
kia, yra rūpestis, reiškia, yra 
galvosūkis ne tik dęl savo li- 
įkųpo, bet ir dėl savo krašto. 
O visas gyvumas pareina ar
ba susideda iš ginčų, kartais 
aistringų, kartais ramesnių. 
Tuose ginčuose, .susiriųki- 
muose ^spaudoje gimsta nauji 
Šukiai, naujos (dėjos, nauji 
užsimojimai ir pasiryžimai.

O kai yiąai viąkas pumnsta, 
nutilę ta, Jai sakoma, kad nė
ra jokio .Judėjimo, nėra gyve- 
nįmo. .Šįmonės lįkę patenkinti 
savo likimu jau nebęprogre- 
Sųoja, nięko kito .nesiekia. 
Arba žmonės masėj nustoja 
sųpinęsi savo Jikįmn, V 'kartu 
nesuka galyps įr dėl savo kra
što gyvenimo. Jie lyg ir išsi- 
žąda yupįptis visumos reįka- 
ląis įr užsidaro savyje, lyg pa
vesdami visu kuom rūpintis 
kitiems, arba kitam. Šiokia 
nuotaika • ^augęlįu .atyęjų, įsi
gali, kai dąųg kft ,^pmaųdas 
tftpimą, nusivylimas pągaųna, 
arba kąi dėl kai -kurių nępa- 
sisėkįiPU ,žmonės pajunta lyg 
savo kevilčią pądėtį. • -

Kaip kas mena, kad liuksai 
susidaręs yiąųomeaeje up.as 
yyą pąt_s pavojingiausia. $įpo-Į 
mą, Jęksąi ūpas yra payojin- 
gįąusįąs pąčįąi visuomenei, o, 
.pe kapi kįtąpi. čįą nėra J;am 
keršyti, nėra kam įbjoga. savo; 
yąlįą pareikšti. Paskyras as
muo sau nekerštąuja, o jei 
ką bloga sau daro, Jai tik dėl 
savo neapdairumo. Visuma, 
kaipo tokia, sau ir nekeršįau-> 
ja, negali kerštauti, o jei sa-į 
vo reikalams pakenkia, taiį 
pakęnkįa tik dėl negebėjimo,! 
arba nemokėjiųio savo reika-( 
lų suprasti ir jų apginti. Į

Taigi, dabar pas mus kaipį 
tik to '“gyvenimo” pasijunta-; 
ma. Perdaug jau pasidarė ly-; 
lu įr ramu- ' J

Kaip pilatesio gyvemmo ne-
..........„ .1 ■ 1 ...........

i?

Jau senįai Įtaaptįp? fašistai 
,paskelbė, kad’ ^raudonieji” su
šaudė garbųjį Ispanijos dramą-- 
•turgą Juanito Benevetz, kuris; 
•yra gavęs Nobelio premiją ųž' 
savo raštus. Bet pasirodo,, kadi 
tas. rašytojas da ir šiandie te
bėra gyvas.

Juanito Benevetz yra apsigy
venęs %lenciį0»je »(»kur Tęspūb- 
Jikps yyriąųsyJbę geniai pęr- 
Jkėlė savo ‘buveinę). Jisai ruošia 
sęe.ųai naujausią savo yęįlęąlą. 
pelnąs įėis ^šelg^^i nąšhų ir 
pašlaičių milicininkų, žuvusių 
kovoje, beginant respubliką nuo 
fašistų.

fl

LIETUVIŠKAI MOKY
KLAI DU ŠIMTAI

Neseniai Klaipėdos kraitė 
Žemaitkiemio lietuviukai rpo; 
kykląi suėjo »du.-$įmW ' mątų 
nuo jos įsįątatata- Ta W 
benesentataą lietuviška ipor 
kykla visoje Lietuvoje. šios 
reikšmingos sukaktuves buvo 
plačai paminėto^ 
suruoštas {iškiltais

krašto tabe^toręs, ir direkįtp.4 
'rijos atstovai; ir didžiulės mi
nios apylinkės gyventojų. ' 
h- ? ‘ ^Tsb. '

Tuo tikpįn’ 
i ' aktas, 

kuriąme dąlyyąvo Klaipėdos

rijos aisjbpįvai; ir didžiulės ta

; ■ 11 J.? .

I
• 't ,'

Lietuvoje, kasinėjant į^aįi-
į,'','" -- ■ ’ ...... .. |HW. J.' ■ .

maut senus ^pastatus .randama 
gan įdomių senienų. Kai ku-

rias istorines vietas ir gri«ų-‘
■ -m-*; v**';Ą37vjnmy--. ‘

yosbdydis bą
laiką uždirbo: kas bus ų^įrbęs daugiau, tas gaus 
desnę sumą, kas mažiau,; tta$ įmažesnę. Kas nebus nieko

gan įdomių senienų 
•rjos jų siekią kęlįs šįpitinečiute. 
‘Jhpps js^ęi^piįs ^y^ąi ^ąmisi 
Liet uvos archeologu i # jstori- 
Lai, 'kurios yra gęra medžia
ga .Lietuvos astorijęs mokslui. 
Neseniai Ariogalos miestelyje 
Ikąsftni ka^oiįio-^ėnoyiško pa- 
.statę, paktus, fljąstojs 
auksinės < monetos. Jos siekia

uždirbęs, tas negaus .nieko.

O tuoja ant savo ''siauručio kur
palio*

Tuomet pas daug ką išauga 
pernelyg didelės ambicijos, 
savo asmens garbinimas ir 
toje tyloje, ramybėje savo 
asmuo perdaug įvertinamas ir 
bereįkalipgąi pasitikima savo 
dideliu pajėgumu.

Nesant >kur tas savo pajė
gas išmėginti, kritiškai įverti
nti toje Lydoje, vienumoje vie 
nišio svajonėse dygsta tuščia
viduriai diedai. (Dingsta kri
tiška mintis, žmogus vienaša
liai save įvertina.

Taip kaip, “ant mielių” tuo
met auga, fdygsta visokie 
smulkus smulkučiai ginčai, 
nesusipratimai. Vaizdžiai ta
rus, pradeda vien kitų suter
štus marškinius skalbti. Sve
timo plukto skalbėjų niekuo
met nestinga, ,o tokiu gyve
namu laikotarpiu jų atsiranda 
net perdaug. Tuomet jie da
ros jkyrųs, drastiški, akyriė- 
šiški, nes kartais yra lydimi 
ilgų pasisekimų.

Donkichotams, Smerdiako- 
vams, perekjulščikams ir pa
našios nųšies itįpąms tuomet 
durys visur atviros, 
jie sparčiui -dygsta kaip kiek
viename' nesveikame kūne at
siranda aibės organizmą ar
dančių, .nuodingų grybelių. 
Tai piktašašiai, kurie auga 
-nešvariai laikomame kūne. 
Klasiškoji literatūra yra pa
gaminus ir .vaizdžiai nušvietu
si • tokių tįpų begales.

Tokiais niekais teismai turi 
daugybę darbo, jie nagrinėja, 
‘Urfusinėja” šios rųšies bylas.

Lietuvos teismai jau turėjo 
turi ir . dar įlgąi . turės darbo 
.šiokius tipus tipelius teisda
mi* jų dati?us nagrinėdami. 
Bet kas svarbiausia, kad tuo
met lyg visa visuomenė šito
kiame gyvenime paskęsta. Ji 
•randa' net savotišką smagu
mą, pasitęnkiniimą, kai jos taria 
mieji šulai atsiduria teismo 
suole įr kai fenais jų darbai 
darbeliai svarstomi. Tai susi
daro dienos savotiškos sensa- 
■cįjęs, kurios įarytmn visą (ki- 
•tą gyvenimą nustelbia ir be 
tų savos rtjSies sensacifej, 
tuin nupbodu pasilieka 
veiKAL ‘ ■ '

»

(įius daugiau)

Tuomet

tar-
gy-

tJU Vyru

IMU braukt, 
•gą DUO savęs

O kąip tik pftreisi, 
fe veri 

Už būvį tėvynę 
Ątaejs Uu kpyot, - 
Pati išsišiepus' 
Tuojau airis vaitot.

.S06’ 
Neveski /pačios: 
Neteksi, vaikine, 
Liuosybčs saldžios!

Hillqu.it


Antradienis, lapkr. 17, 1936_____________________

LIETUVIU LAISVAMANIU ETINĖS
KULTŪROS DRAUGIJA CHICAGOJ

NAUJIENOS, Chicago, UI.

(Diskusijoms skirta)

Nors šiai draugijai yra pla
ti dirva visoj Amerikoj, ta
čiau tai ne mano darbas. Yra 
Centras ir jo pareiga tiro rei
kalu rūpintis ir prabilti į Ame
rikos žmones visos draugijos 
vardu. Mano šios dienęš užsi- 
brėžimas siauras: kalbėsit* tik 
apie Chicagą.

Mes chicagiečiaį turime kai
myninę koloniją Roselandą. Čia 
Lietuvių Laisvamanių Ętinės 
Kultūros Draugijos 1 kuopa 
gerai pasižymėjo veikimu. Jo
je vadovauja energingas kuo
pos raštininkas drg. A. Jocius, 
Dambrauskas ir daugiau vei
kėjų. žinoma, kaip visur, taip 
ir ten atsiranda ambicijų vari
nėjimo. Tačiau kuopos dar
buotė koliai kas eina gera va
ga.

Pirmos kuopos energingi vy
rai plečia savo veikmę po vi
są Chicagą. Galima manyti, 
kad Chicagoj rasis daugiau 
Etinės Kultūros Draugijos da
rių, negu pačame Roselande. 
Bet chicagiečiams yra labai to
li — nuo 10 iki 20 mylių — pa
siekti Roselandas; kai kuriems 
ima daugiau kaip 2 vaalndos 
nuvažiuoti į si/sirinkitnus. Tai 
sudaro neparankumų. O be su
sirinkimų jokio veikimo, ypač 
platesnio, negalima tikėtis.

Roselando 1 kuopos veikėjai 
negali ateiti chicagiečiams pa- 
gelbon ir surengti nors kokį 
mažą šurum-burum. Netenka 
nė kalbėti apie didesnį parengi

KA VEIKIA ORGANIZUOTI KRIAUČIAI
Tarpe organizuotų darbi

ninkų, kurie dirba Chicagos 
rūbų siuvimo pramonėj ir yra 
susibūrę į Amalgameitų uni
ją, randasi ir lietuviai priklau
są lokalui 269-ni.

Lapkričio 13 dieną Amal- 
gamcitų unijos svetainėje lie
tuvių kriaučių lokalas 269 tu
rėjo susirinkimą, kuriame ra-» 
miai svarstyta bėgantys gyve
namojo momento reikalai. 
Svarbesnis susirinkime įvykis 
buvo raportas biznio agento, 
kurs daug plačiau žino šios 
pramonės padėtį, negu eiliniai 
nariai.

Biznio agentas raportavo, 
kad kriaučiai jau žymiai at
sigavę iš po sunkios depresi
jos, nes unijoj bedarbių kaip 
ir nebėra. Jeigu kurie atsilan
ko į ofisą, tai daugiausia dar
bus turi. Kai kuriose sekcijo
se darbininkų net trūksta.

John • Harper kompanijos 
streikas buvo iššauktas kelios 
dienos atgal. Ro trijų dienų 
kovos kompanija pasirašė su
tartį unijos sąlygomis. Taigi 
unija įveikė šią per ilgus me
tus buvusią skebinę šapą. 

SUSIRINKIMAI* ■

North West Lietuvių Moterų Kliubo susirinkimas įvyks antra
dienį, lapkričio 17 d. 7:30 vai. vak., p. Erčius bute, 6225 
Ellis Avė.

D. L. K. Vytauto Draugija laikys mėnesinį susilipkime antra
dienį, lapkričio 17 d. 7:30 vai. vak. Lietuvių Auditorijos 
svet., 3133 S. Halsted St. Visi-nariai būtinai pribukite, nes 
yra svarbių reikalų apsvarstyti, o kurie esate pasilikę su 
mokesčiais, būtinai privalote apsimokėti. —P. K., sekr.

■ . ............................—

PARENGIMAI
■ ■ »"'«wi ■>,’ "i i miHBirni’..

SLA 139 kuopa rengia gražų koncertą ir balių: sekmadienį, ląp- 
kričio (Nov.) 22 d. Strumilos svet., 158 E. 107th St. In
diana Avė. Stato juokingą komediją “Aš Numiriau”. GHeš< 
Stephęns Orkestrą. Pradžia 6:30 vai. vak. įžanga prie du
rų 30c, iš anksto 25c. KviočfoiSLA 139 kuopa.

-j ■ -į- ............- j. ...i. ... .... i."1.....
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mą. O vienas ar du parengi
mai metuos pavartų turėti. Rei
kėtų bendromis jėgomis su
kviesti chorai ir kiti meninin
kai, surengti didelį koncertą ar 
įdomų teatrą. Vienok šį sezo
ną vargiai pavyks tai padaryti, 
nes jau4 mažai laiko beliko prieš 
Kalėdas, o vidury žiėmos oras 
būna nepastovus ir ne visuo
met lengva pasiekti svetainės.

Aš kaipo asmuo, nekoman
duoju, bet patariu, kad — Cen
tras pasitaręs su 1 kuopa, ar- 
ba 1 kuopa pasitarusi su Cent
ru, arba 1 kuopa viena sušauk
tų ku4rią dieną visų narių su
sirinkimą ir išdirbtų planus pla
tesnei darbuotei. Gal pavyktų 
išbudinti apsnūdę laisvamaniai 
ir pradėti dirbti kultūros dar
bą Chicagoj.

Man atrodo, kad jeigu ras
tųsi centras arba 2 kuopa mie
sto vidury, pavyzdžiuj vadina
moj West Sidėje, tai butų vi
sų Chicagos kolonijų draugams 
parankiau susitikti. Be to, 
galėtų iš visų kolonijų turėti 
veiklesnius atstovus, kurie pie
stų darbuotę kiekvienos savoj 
apielinkėj. Sakysime, butų 
viena kuopa Chicagaj, bet turė
tų po kokius tris atstovus kiek
vienoj kolonijoj. Galėtų, žino
ma, ir visi nariai susirinkti į 
mėnesius susirinkimus — nie-i 
kas jiems to neuždraustų.

Taip aš žiuriu į šiuos daly
kus. Butų gerai kitų draugų 
nuomones išgirsti šiais klau- 
smais.

— J. J. Pranckas.

Biznio agentas dar pranešė, 
kad yra organizuojami plie
no pramonės darbininkai. 
Šiam plieno darbininkų orga
nizavimui prisidėjo ir kriau
čių Amalgameitų .unija. Amal
gameitų unija yra pasiuntusi 
į plienos darbininkų minias 
daug organizatorių, ir pasta- 
riemsiems darbuotis gerai se
kasi. Todėl manoma, kad ne
užilgo plieno darbininkai bus 
suorganizuoti pilnai. Taipjau 
manoma, kad išrinkus prezi
dentą Rooseveltą darbininkų 
padėtis žymiai pagerės, jei 
darbininkai vieningai ir pro
tingai veiks.

Po biznio agento raporto 
buvo duoti keli paklausimai,1 
kurie tinkamai išaiškinta. Dar 
reikia pridurti, kad nors 
kriaučiai atrodo jau pražilę ir 
praplikę, bet tur būt jų būk
lė pagerėjusi, nes matytis pas 
juos smagesnis ūpas ir links
mesnė šypsena veiduose.

Perbėgus visus lokalo rei
kalus, buvo nominuojama taip 
lokalo, taip ir bendros tary
bos (Joipt Board) valdyba at
einantiems 1937 metams. Val

dyba, rodosi, tapo nominuos 
ta visa senoji. Ji bus renka
ma sekančiame susirinkime. 
Tuo šis susirinkimas ir užsi
baigė.

Gatviakaris 18 Apie- 
linkčj Sužeidė Frank

Užvažiavo ant žmogaus prie 
19th Place ir Halsted st.

- Gatvią- 
ŲŽyąžiUvo

18 APIELINKĖ. 
kariš vakar rytą 
ant Frank Sharkey .ir jį gero
kai sužeidė.
; Buvo sužeistas dešinysis šo
nas ir galva.

Nelaimė įvyko prie 
Place ir Halsted gatvių, 
9:30 valandą ryto.

Pagalbą sužeistajam su teikė 
Cook apskričio ligoninė. Jis 
gyvena adresu, 909 Cullerton 
Street ir yra 40 metų amžiaus.

Nelaimės laiku gatviakarį 
valdė vienas, G. Ręgan.

19th 
apie

Išgabentą j Apskričio 
Ligoninę

18 AP1ELINKĖ. — 52 metų 
lietuvė, Bessie Patrick, 908 W. 
20th Street, vakar buvo išga
benta į apskričio ligoninę. 
Sunkiai serga.

Lyga Ieško Lietuvio
William Rrown j

Jo paskutinis žinomas adre 
sas yra 6550 IV. 63r<Z st.

spalių 28 d

Imigrantų Apsaugos Lyga 
—Immigrants Protective Lea- 
gue, ieško lietuvio William 
Brown. Jo tikroji pavarde ne
žinoma.

Ieškomojo paskutinis pa-, 
duotas adrė^aš‘yra 6550 West 
63rd Street. Ten jis gyveno 
per ilgą laiką.

Apie Wm. Brown žinoma 
liek, kad jis gimė Kuršėnuo
se, Lietuvoje, 
1888 metais. Amerikon jis at
vyko 1909 m.

Wm. Brown ar asmenys, 
kurie turi informacijų apie jį, 
yra prašomi susižinoti su Miss 
Katharine < Mullenbach, Irii- 
migrants’ Protective Leagueį 
raštinėje, adresu 824 South 
Halsted Street. Telefonas, yra 
Haymarket 6374.
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Daugiau Kaip 50 Milionu įstojo
I Lucky Strike Sweepstakes

A,R amerikonai idomauiasi popula-t 
*1 rišĮęa muziką ? I tą klausimą gali, 
gerai atsakyti bent kuris iš vyrų bei 
moterų viršuj atvaizduotuose paveiks
luose. Jie yra dalinu šimtų, kuriems 
dainų “Sweepstakes” daromos dėl 
Lucky Strike podraug su “Hit Parade” 
iš pęųkiobkos popujariškiausių šalies 
damų suteikė darbą.

Šie .vyrai bei moterys .pagelbėjo sut
varkyti daugiau, t kaip 150,000,000 .gautų 
konteste nūo\pat jo pradžios gegužės 
1 d. įstojimo blankų, ir jie turėjo pro
gos patirti, kaip didelis yra susiįdom.a- 
vimosi, šių laikų tpopųlariškiausionįis, 
šioje šalyje dainomis.

VįKŽujeatvalzduojaina tik dalis viepo 
iŠ .daugelio aukštų, kurie naudojama 

“Sweep$takes” “ ------
tame - paveiksle parodyta

štabui. Ki- 
dalis vyrų

Suėmė Jaunuolius J. r
Šimkų ir B. Kroli

Suareštuotas už apiplėšimus; 
yra 24 metų.

T0WN OF LAKE. — Nu- 
žiurėdąma jį kaipo vagį, po
licija suėmė townoflakietį jau
nuolį, Bernard Kroli, 4618 So. 
Paulina str^ęt.

Jis yra 24 irietų amžiaus, 5 
pėdų, 7 colių aukščio, 155 sva- 
rų svorio. , Jį;; ■

Atrodo tvirta^/ ir yra gra
žaus veido. Tuo'laiku kai bu
vo suimtas, dėvėjo juodą pal
tą ir pilką siutą.

Townoflakiečiai, nukentėję 
nuo vagių gali suimtąjį pama
tyti policijos nuovadoje, ir 
persitikrinti ar jis yra kalti
ninkas.

Dėl nenurodytų priežasčių 
buvo suimtas ir antras jau
nuolis, Juozapas Šimkus, 4540 
South Honore Street. Jis yra 
21 metų amžiaus.

V alymo skystimas
užsidegė, sunkiai nu

plikino moteriškę
AŲBURN P ARK. — Mote

riškei hevaląnt riibus su valy
mo skystimų, jis netikėtai už
sidegė. Moteriškei skaudžiai 
nuplikino raukas įr kojas. Nu
kentėjusi 40
metų, 7515 Yalei avenue.

Ji buvo paguldyta AubiVrn 
Park ligoninėje.

Sprogimas įvyko virtuvėje. 
Kilęs gaisras padarė apie $600 
nuostolių.

Ugniagesiai spėja, kad 
teriškė laikė skystimą per 
pečiaus. ,

mo- 
arti

Gimtadienio parė
----------

18 G., APIELINKĖ — Lųp-i 
kričio 14 diena įvyko gimta-; 
dienia parė Wm.1 Ziečko, 2113 
So. Halsted.. stręet: Kadangi 
p. Wm. Zieckas yra senas ta
vern biznierius, draugiškas 
žmogtfs if turi, plačią pažintį, 
tai ir į jo gimtadėnio parę ,su- 
sirinko daug sve’ęįų, kuriė gra
žiai laiką praieido prie geros 
muzikos ir draugišku kalbų.

Už taip skaitlingą atsilanky
mą į šią puotą p. Wm. Zieckas 
yra visiems dėkingas. •.

— Benas Petras. <

Garsinkitės “N-nose”

im?n pa- 
inforrna

užsiėmę rūšiavimu įstojimo atvirusių 
sulig valstijomis ir pašto skyriais, iš 
kuriblaiikos atėjo.

Kopūsto dalyvei, kurte te^ingai 
atspėja tris Amerikos popųlatUk|ąusias 
męlo4ija3, remiantis d&zįp, » .visą šalį 

naudoiama^ugi^ų, 
cijų šaltinių,. gauna dovanom^ .Lucky 
Strikę cigąre 
turtingo, t,btai

pangMis

lengvoužsirftkymo

cigąrętąis su 
akės’’ .pdrode, 
i$Oį^lygiai 

kaip ir sųdęrinta popu^rių.dainų me- 
lojiiį ą ir persimšinč i Lucky \ Strike 
eigastys $is ^gumais,
kuriuos suteikia'lengvas uzsirųkymas.

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE I . • • . ' - ' 1-------- ---------- -

Ais tkyrliu yrą vedamai tiktlū pagfilbtti musų skaitytojams siistrasK įjaUmsi 
įvairių paprastų ir nspaprastų daiktų, intaisų ir įMmenų. Jsiffsi U MpanHą Ha ^MbbtUĮ 
SHfaiita tmsirasti fa Mkot, paiaukits Naujienas, Canal 9600, £
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Gaisras lietuvių 
apielinkėje

j BRIDGEPORTĄS. — Pir
madienio rytą, lapkričio 16-tą, 
apei 6 J.5 valandą kilo gaisras 
iš įkaitusio pečiaus namuose 
ądresu .3342 So. Parnell avenue. 
Tuose namuose randasi grocery 
ir delicatessęn krautuvė.

Dvi ugnėgesių komandos lik
vidavo gaisrą. Namas ir biz
nos priklatfso italams.
i — Niekutis.

Brighton Park
/ Susirgo Jonas Gurskis

, Sunkiai serga Jonas Gurs
kis, kuTs randasi Apskrities! 
ligoninėje. Daktarai pripažį
sta jam uleerius viduriuose ir 
numato operaciją. Operacija 
atrodo labai pavojinga, kadan
gi ligonis jau sirgo tūlų laiką 
ir yra gan nusilpnėjęs.

Nors p. Gurskio namiškiai 
.prieina prie gan žinomų dakta
rų, kurie randasi ligoninėje, bet 
jie operaciją ten daryti nepa
sitiki ir mano imti tą patį pro
fesorių, kurs jau sykį jam da
rė operaciją trejetą metų at
gal.

Gurskiai yra svetingi žmo
nės. Jis pats priklauso ke
lioms draugijoms. Prašyčiau

WILLIAM BLINSTRUB 
Gyveno 2811 W. 63rd St.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
) Lapkr. 16 dieną, 7:10 valandą 

ryto, 1936 m,, sulaukęs 44 m. • 
amžiaus, gimęs Adekavos par., 
Naujatelių vienk., Tauragės 

j apskrity. , i
, Amerikoj išgyveno 28 metus.

■J Paliko dideliame nuliudime 
v brolį Joną, brolienę, Oną ir jų 
1 šeimyną—gimines, draugus ir 
t pažįstamus.

Kūnas pašarvotas 1646 W.
• 46th Street.

Laidotuvės įvyks ketvirto 
Lapkr. 19 dieną, 10:00 vai. r. 

j iš I. J. Zolp koplyčios į Tau
tiškas kapines.

Visi A. A. William Blinstrub 
giminės, draugai ir pažistarpi 

J »sat nuoširdžiai kviečiami da- 
lyvauti (laidotuvėse ir suteikti 

H jam .paskutinį patarnavimą ir < 
atsisveikinimą. Nuliūdę liekam

Brolis, brolienė, giminės ir 
$ draugai. x

Patarnauja lAid. dir. L J. 
> Zolp, tel., Boulevard 5203. » *

randasi

STANISLOVAS 
GLUSKIEWICZ

p Persiskyrė su šiuo pasauliu s 
lapkr. 14’dięną, 10:30 vąl. vak. 
1936 m., sulaukęs puąčs amž„ į

■ gimęs Vilniaus krašte, šemnių 
L apskr., Geranionių parap. Apy- i 
L čių kaime.
: .Amerikoj išgyveno 22 metus. .

Paliko... dideliame nuliudime 
. seserį Stelių Lukas, švogerius 
Petrą, ir Joną Klemašaųską ir •• 
gimines.

Kūnas pašarvotas
West 45th St. z

Laidotuvės įvyks Treč-, Lajp- ' 
kričio 18 d., 8:30 v. ryto iš j 

I namų į Nekalto Prasidėjimo: 
Panelės Šv. parapijos bąžny- Į 
čią. kurioje atsibus gedulingos 
.pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas j šv. Ka
zimiero kapines.

Visi A- A. Stanislovo Glus- 
' kiewicz giminės, draugai ir 

pažįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar- 

’ naviiną ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,

p Sesuo, svogęriai ir gįpiipės. 
Patarnauja laid. dįrv Lachą- ; 
\vicz ir Sūnūs, tel. Canal 2515.

draugas aplankyti .jį, kuriems 
laikas leidžia. Gurskio žmona, 
sūnūs ir dukterys rimtai su
sirūpinę jo padėtimi.

— Kaimynas.

Nė laiko, nė pinigo ir nė 
pastangų nepaisoma, saugo
jau t neįkainuojamų Old 
Golds Cigaretų labiau-su- 
švelnintų šviežumų.

Kojų žaizdas ....................   $3.90
Varicose Veins ................... $2.00
Kylą .......................................  $5.00
Raudon gy sies ....................... $2.00
Ištinusias kojas ..............   $3.00

už kiekvieną gydymą.
Patarimai dykai. Tūkstančiai paten
kintu ligonių. 

DR. E. N. FLINT ASSOC.
1105 kambarys—32 N. STATE ST. 

Chięago, Ilinois.
Kasdien 9:30 v. r. iki 5:00 p. p. Antr. 
ir penkt. 9:30 v. r. iki 8:00 p. p.

• AUTOMOBILIAI IR 
AUTO MEKANIKAI
šiame skyriuje skelbiama tik tie 

automobiliu pardavėjai ir auto me- 
kanikai. kurie kiekvienam užtikrina 
teisinga patarnavimą ir geriausia 
pataiso automobilius.

Milda Auto Sales
Vienintelis lietuvis pardavėjas Buick 

ir Pontiac automobilių.
DOMININKAS KURAITIS i

806 West 31-st Street 
Vtctorv 1696

AUTOMOBILIAI
Mes turime didelį pąsirinkimą 

naujai atgautų karų, bile kuris mo
delis, su 90 dienų garantija. Pirmi 
nęgu pirksite karą kitur, atsilan- 
kykit pas mus, nesigailėsit. Mažas 
įmokejimas, likusi lengvomis išly-į 
gomis. Pašaukit . mus, mes pade-; 
monstruosime jums musų puikius 

m s
RAY TITUS MOTOR SALES'

Tel. Longbeach 2929
5710 Broadway.

Pocahontas Mine Run Screened

Smulkesni .15 tonas.

PIRKITE ANGLIS DABAR 
CHERNAŲSKAS COAL GO. 

1900 S. Unon Avė. Tel. Canal 2183

• RANKDARBIAI— 
FANCY GOODS SHOP

Auburn Fancy 
Goods Shop 

Mes darome hemstitcRing.
3108 SO. HALSTED STREET

• BEAUTY SKOPS 
—Grožio Salonai

Estelle’s Beauty Shop 
903 W. 35th St. 

Permanent $2;50 
iki ____ ...... $5.00
Permanent be ma- 
šinop- $5.00
Shamppo ir Sudė
jimas 35c
pąnkt,, o lašt. 50c 
Plauku DAŽY- 
MAS $2.50 
tViftas darbai ga

rantuotas.
Dėl sutarties .pa
šaukite telefonu: 
BOUlevard 7459

MISS. ES.TRLL1E SLOTKUS
TW

Siunčiam O81t*1 Telegramų 1 Vlgaa 
Pasaulio Dalie ’ ' 

LOVEIKIS
Gėlės !Vesf™mTI^pMetam« 

3316* Sl’ted St
. Tel. BOUlevard 7314

........................    - . "i j 1 j ■

ILaidotuvių Direktoriail

|- JUOZAPAS A 
L UDEIKIY 
L .M tėvas. ;.. O

REPublic 8340

UG0N1N&S— 
HOSPITALS

Kompetentiški gydytojai, o ne Btux

priskiria stiklus. Medikais ekzami- 
nacija ir gydymas. Ugoufofs gydy-

cose veins.
DOUGLAS JPARK HOSPJTAL 

1900 South Kedzie Avenue 
TeL Lawndale 5727.

• KRAUSTYTOJAI — 
MOVERS

JULIUS WEMCHKA
Pigiausias lietuvis perkrąustyto- 

jas Chicagoj, nedaro skirtumo kaip 
toli dieną ąr naktį, prilipu senus 
rakandus už darbą, pristatau Ang
lis, kas kokias nori. Reikalui atėjus 
pašaukite tel. Republic 8718.

2507 Weąt 69th St.

, PHOTO STUDIOS

VISOKS FOTOGRAFIŠKAS
DARBAS ATLIEKAMA

3200 So. Halsted St
jCalumet 4258 —- Res. Yarda 5034

• RESTAURANTAI

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670.

Salutaras Drug .& 
Chemical Co.

Salutaro Biteris yra vienas iš ge
riausių Bitęrių ką šiandien randasi 
ant marketo. Jis žinomas kaipo ge
ra gyduolė dėl vidurių ar kitų ne
smagumų. Plačiai yra parduodamas 
aptiekose ir vartojamas Tavernose 
geras gerti su degtine ir. be degtinės. 
Reikalaukite visi dr visados Saluta
ras Biterio. Pašaukite telefonu 
Canal 1133.

639 West 18th St. 
CHICAGO, ILL.

Jos. Jacikas Tavern
Pranešu visiems draugams ir pažįs« 
tamiems, kad esu Tavern biznyje. 
Musų užeigoje visados randasi geros 
rūšies degtinė, vypag, Aiųbro^įa alus, 
cigarai ir cigaretai. žuvis penkta
dieniais veltui ir muzika šėštadie- 
nais. Užprašome visus draugus ir 
pažistamus atsilankyti J musų nau
ją užeigą.

JOS. & PAULINA,JAC1KAI, 
Savininkai

6556 S. State St. M Englewood 2792

Golden Gate Buffet
Geriausios rūšies degtinė, vynas, 
Pabst Blue Rįbbon alus ir cigarai. 
Penktadieniais žuvįs veltui. Muzika 
ir * ‘ ’mandaguš patarnavimas.

RAPOLIS BUDRIKAS ir 
MACK VALINCIUS, 

Savininkai.
Tel. Lafayętte 4296 
4070 Archer Aye.

1 ' I ........................ .................... . Hll Hp.l— ■ I ............ ...

21-st PLACE TAVERN
& RESTAURANT

Steikai porčiapąi ir kiti Šilti val
giai. Blue Ribbon Pabst alus, viso
kios geros rųšies degtinės ir savi
ninko vardu A. Stukas Tonyjs Pri
valė Stock degtinė ir cigarai. Sa
vininkai—
ANTANAS IR AGNJSS STUKAI

701 W. SlstTlace
Tel. CANĄL 7522.

.................  ■ i i iiim i

North Roseland 
Liųuor Store

ir tau- 
Jtfzny— 
slis pa- 
j degti- 
lul pri-

Pranešu visiems draugi 
tiečiams, kad esu nauja 
Liguor Store, kur yrą 
sirinkimas įvairiausios n 
nes, vyno įr ajaus. Ri-hhh* 
ėjus neužmirškite jpusų degtinės 
sandėlio, gausite gerą degtinę už 
prieinamas kainas.

. 10314 Sd. .Mlchigan Avė.
TeL Commodore 1946 

......................... ............. ..............................

POPSIE’S TAVERN
LIETUVUKA UŽEIGA

Prieš didžiuosius .Stock Vardų var
tus. Skanus gėrimai ir užkandžiai 

visados.
Užkvįečia ,atąįlapkyti:

A. K. MASIULĮ, J -i . . . . JOHN NOMBN/S L Sdvinmkai 
4171 SO. HALSTED STREET 

m Yards 0137.
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Lietuviai Seneliai
Oak Foreste
I ' i. J  

LytinisMoronas Pri
sipažino Papiovęs

5 M. Mergaitę
žemiau yra paduotas Oak Foresto lietuvių — 

įnamių sąrašas; sekmadienį prieglaudoje 
lankėsi “Apšvietietės”.

Jų yra suvirs 100 įstaigos prieglaudoje 
ir ligoninėje

*

Perplovė jai gerklę kai kiteli 
kis nesidavė išgėdinamas

va-
5

Ti-

“Oak Forest” — yra prie
glauda ir ligoninė beturčiams 
seneliams.

įstaiga yra po globa Cook 
apskričio valdžios, ir randasi 
Cook apskričio ribose, Oak 
Forest, III., miestelyje. Ta 
prieglaudą ir sudaro beveik 
visų “miestelį”.

Ši įstaiga yra gerai žinoma 
lietuviams. Dažnai apie jų ra
šo laikraščiai. Dažnai įvairios 
organizacijos važiuoja į prie
glaudų senelius aplankyti, pa
vaišinti ir suteikti po mažų 
dovanelę.

Lietuvių Oak Foreste yra 
nemažai. Jų priskaito tenai su- 
virš šimto. Kai kurie yra in
validai, kai kurie be artimo 
žmogaus pasaulyje, o kai ku
rie turi giminių, bet yra už
miršti. Dalis tų senelių vizito 
nuo giminių niekuomet nesu
silaukia.

Sekami lietuviai randasi! 
prieglaudoje dabartiniu laiku:

Moterys:
Harriet Pūkas 
Sarah Markus 
Mary Latvis 
Petronėlė Vaišnoras 
Helen Taratutinas

Vyrai:
Jonas Rusteika 
Antanas Lachawiczius 
Anupras Katewich 
Antanas Strzynecki 
Joseph Brozowski 
Joseph Wendzeliunas 
Juozas Sakalauskas 
Jonas Jacobs 
Tadas Zobvicz 
Petras Kasauskis 
Stasys Grabowski 
Mike Geddman 
Frank Mitkus 
Ignas Puris 
Charles Belsis 
Jonas Barbelas 
Frank Zieman 
Charles Sutkus 
Edmundas Novickis 
Jonas Masiliauskas 
Petras Miller 
Tony Zambricki 
Charles White 
Aleksas Siratavičius 
Jonas Norkus 
Antanas Rosewicz 
Mike Churis 
Jurgis Balsevičius 
Jonas Petrauskas 
Tony Ruzas 
Antanas Visockis 
Peter Stočkus 
Tony Norwich 
Jonas Burowski 
Jonas Karpo 
Matas Rudis 
Justinas Makatavičius 
Juozas Kubčius 
Klemensas Zinkus 
Juozas Survilas 
Ben Rudakas 
Dominikas Mockus 
Mikas Mikutis 
Samuel Kopic 
Kazimieras Kaspas 
Jurgis Lomsagis 
Liudvikas Chesner 
Antanas Lorentas 
Charles Ach 
Petras Urban 
Silvestras Jacobs 
Kajetonas Girskis 
Jonas Mokowskis 
Jurgis Mišonis
Antanas Labanauskas 
Charles Krizdis 
Stasys Skukow^ki 
Antanas Goodman 
Frank Wagner 
Frank Nomaras 
Joseph Slopok 
Jonas Butrelis 
Antanas Norautas

? Jagminas
Mike Narkis
Antanas Jokubauskas 
Charles Janušauskas 
Jonas Latonas

, J. Musteikis-Mustey 
Kazimieras Zajauskas 
WiĮliam Petrowicz

Prie lietuvių priskaitomi ir 
sekami asmenys.

Jie nėra lietuviai, bet gimė 
Lietuvoje:

Barnett Cohen
Solomon Gilbert 
Louis Hyman 
Goodman Stein.

Šiam sąrašui kelių vardų 
trūksta.

Kai kurie iš pažymėtų lietu
vių, randasi ligoninėje, bet di
džiuma — prieglaudoje.

Prieglaudos wardai, kur gy
vena lietuviai, yra sekami: 
23, 25, 28, 30, 31, 32, 34, 36,
37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46,
47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 56,
57, 58, 61, 62, 63, 66.

Lietuviai guli sekamuose li
goninės warduose: 2, 5, 6, ir 
10.

Prieglaudos viršininkai yra 
Frank Venecek, superintenden
tas, ir, Edward F. Thiel, pa- 
gelbininkas.

Jie pareiškė, kad lietuviai 
yra turbut vieninteli žmonės, 
kurie atsimena savo tautiečius 
prieglaudoje. Įvairios organiza
cijos laiks nuo laiko sudeda 
jiems vizitus, su vaišėmis ir 
dovanomis.

Viena iš tokių organizacijų 
yra Lietuvių Moterų Draugija 
“Apšvieta”. Būrys “Apšvietie- 
čių” lankėsi Oak Foreste pe
reitų sekmadienį, lapkr. 15 d.

Jos iškėlė seneliams puikius 
pietus ir palinksmino su pro
gramų. Programo šokius ir 
dainas išpildė Brighton Parko 
vaikų grupė, kuriai vadovauja 
Anelė Zabukienė.

Vizito siVorganizavimo ir 
valgių priruošimo darbu rūpi
nosi A. Miščikaitienė, M. Zol- 
pienė ir M. 'Schultz.

R.

Ji minėjo 10 metų sukaktu
ves nuo kuopos įsisteigimo, ir 
50 metų sukaktuves nuo SLA 
įsisteigimo. ’s

Kuopos vakaras įvyko Holly- 
wood svetainėj e, Brighton Par
ke. . ; ■ '

Jis praėjo jaukioj ir smagioj 
dvasioj. į ;/

“Naųjieriiį?^ redakcijos narys, 
K. Augusįaįį ten pasakė trum
pą prakalbą apie StįA rolę lie
tuvių gyvenime. Programe taip
gi dalyvavo dainininkė, O. Ske- 
veriute.

Dainuos Genovaitė Giedrai
tienė, Akvilė Ančiutė, K. Sa
bonis, A. Čiapas, Peoples 
radio duetas ir kiti.

f CLASSIFIED ADS
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Business Service
Biznio Patarnavimas Help Wanted—Malė 

Darbininkų Reikia

.'U

180 Svečių Lietuvių 
Advokatų Draugijos 

Bankiete

Pastebėtina, kad šiandie 7- 
tą valandą vakare užsistatę 
savo radio ant stoties W.G.E.S. 
girdėsite nepaprastai įdomij 
ir gražų lietuvišką radio pro
gramą, kurį leidžia savo rū
pesčiu Peoples Rakandų ben
droves krautuves, 2536 W. 63 
street ir 4183 Archer Avenue. 
Tarpe visuomenes pamylėtų 
menininkų dalyvaus žymus 
dainininkės ir
kaip tai Genovaitė Giedraitie- 
hė-šidiškiutė, Akvilė Ančiutė, 
Kastas Sabonis, Antanas Čia- 
pas, muzikas Jonas Vanas ir 
kiti, kurie patieks rinktinų 
kompozicijų ir liaudies daine
lių, o programo vedėjas turi 
daug svarbių pranešimų taip 
iš visuomeniško judėjimo, 
kaip ir iš prekybos srities. 
Patartina nepraleisti šio pro
gramo.

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR 

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

Leonas Roofing Co. 
3750 Wallace Street 
Tel. Boulevard 0250

REIKIA JANITORIAUS —West 
Sidės Kongrebacijai, šeimyniškas 
žmogus. Gyvenimui butas, gera al
ga ir dovanos. Turi turėti pirmos 
kliasos referencus. Kreiptis laišku į

1739 S. Halsted St., Box 539.

Help Wanted—Female
Darbininkių reikta

dainininkai,

pa
tai 
jai

su-

Italas Andrew Capoldi 
kar pritsipažiĮno nužudęs 
metų mergaitę, Antoinettc 
ritilli.

Capoldi, kuris gyvena adre
su, 455 N. Harding street, a L 
pasakojo kaip tragedija įvy
ko. Jis jaunutę mergytę prisi
viliojo ir nusivedė ją į tamsų 
kampą prie McLąren mokyk
los rūmų, ties 1500 Flournoy 
street. Ten jis bandė mergytę 
išgėdinti. Kuomet kūdikis 
sipriešino ir ėmė šaukti, 
Capoldi peiliu perplovę 
gerklę.

Netrukus po to, sunkiai
žeista mergytė buvo atrasta, 
visa kruvina, begulinti mo
kyklos užkampyje, kur pik- 
tadaris ją paliko.

Ji buvo tiek nusilpusi ir 
tiek jai kraujo nutekėjo, kad 
neužilgo po atradimo—mirė.

Capoldi yra policijai žino
mas lytinis moronas, kuris 
papildė kelis lytinius prasi
žengimus Rogers Parke ir ki
tose Chicagus dalyse.

Šįryt, devintą valandą ryto 
įvyks nužudytos mergaitės 
laidotuvės. Jos tėvai gyvena 
adresu 1521 Flournoy street.

Sekmadienį vakare Shore- 
land vienbučio salėje įvyko A- 
merikos Lietuvių Advokatų 
Draugijos bankietas. t

Svečių atsilankė Į80. Laike 
vakarienės trumpas kalbas pa
sakė, Dr. M. Bagdonas, laiki
nasis konsulas Chicagoj e> J. T. 
Zuris ir J. Bordcn. Draugijos 
vardu, konsulą sveikino' R. Va- 
Salle. Tvarką vedė A. Olis.

f Po vakarienės svečiai pralei
do laiką šokdami.

Vakaro rengimu rūpinosi adv. 
A. A. Dobbs.

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 BURBAU OF 
CHICAGO, Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951 
Mes esame jau šiuo adresu 

50 metą.

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

MERGINA 30 iki 40 metų paty
rusi namų darbui, 2 vaikai, skalbi
mas, būti, $8.00 savaitei; Columbus 
6187.

REIKALINGA dieninė virėja res
taurante geras mokestis, darbas vi
sados. 1745 So. Halsted St.

viri
REIKALINGA mergina ar moteris 

dirbti restaurante. 3828 So. Halsted.

— Rep. xxx

Juodveidis Užpuolė 
Ir Sumušė Lietuvi 

v

V. Lasovich
Sunkiai sužeistas jis guli 

kričio ligoninėje.
aps-

Keistučio Pas. Klu
bas Atšventė Sidab

rines Sukaktuves

WESTSIDE. — Nežinomas 
juodveidis užpuolė ir žiauriai 
sumušė lietuvį, V. Lasovich, 
47 metų, 1418 West Rooseveit 
Road.

Užpuoliiųas įvyko apie 12 
valandų naktį, iš šeštadienio į 
sekmadienį, prie Hastings ir 
Loomis gatvių.

Norėdamas lietuvį apiplėš
ti, negras su kietu įrankiu 
drožė jam per galvų. Taip 
smarkiai, kad jų perskėlė.

Sužeistasis paguldytas Cook 
ligoninėje. Užpuolikas tebėra 
laisvėje. '

P. Markūnas pabė
go iš ligoninės

18 APIELINKĖ. ~ Iš ligo
ninės, kurioj jis buvo uždary
tas observacijai, pabėgo 31 
metų lietuvis, Bruno Markū
nas.

Ligonio žmona gyvena ad
resu, 816 West 18th street. 
Kur pabėgėlis slapstosi, neži
nia.

700 atsilankė jubiliejiniaiųe 
koncerte; sukaktuves minėjo 
ir SLA 260 kuopa.

Justinas Mackevi
čius Neišvyko

Floridon
WEST SIDE. — Just. Mac- 

kevičius, J. T. Zuris Boosters 
kliubo pirmininkas, neišvyko 
Floridon. Nesidžiaugia saulėtu 
Floridos klimatu, bet dirba sa
vo ofise, 2324 S. Leavitt street.

Vakar. “Naujienose” buvo 
pranešta, kad jis išvažiuoja 
kartu su J. T. Zuriu ir kitais 
jo rėmėjais. ^ Mackevičius bu
vo kviestas važiuoti, bet -atsi
sakė.

' .H ■

Lietuviai ir lietuvai
tes paėmė leidinius 

vedyboms
Šie lietuviai ir lietuvaitės "iŠ 

siėmė laisnius (leidimus) 
dyboms:

John Eidukas, 22 m. ir 
netta Jansen 18 m.

Charles Shaltes 25 m. ir 
phany Bochenski 18 m.

Arthur Doyle 31 m. ir Loui- 
se Joris 23 m.

Walter
tur, III.)
27 m.

Felix
Stella Maskiewicz 20 m.

Leon Stukas 22 m. ir Ann 
Alexander 23 m.

John Ka^ąąs|iąs 21 m.
Ann Repsis 21 m.

Alexander Dargush 28 m. 
Loretta Girard 27 m.

An-

Ste-

sakris 35 m. 
ir Lauretta

IStrumskis 48

(Deca- 
Frank

m. ir

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

BRIDGEPORT ROOFING 
3216 So. Halsted St. 

Victory 4965 
—0—

REIKIA patyrusio virėjo restau
rante. 4705 So. Halsted St.

pagei-

CO.

MERGINA patyrusi bendram na
mų darbui, padėti prižiūrėti kū
dikį—būti, $5.00 iki $7.00; Holly- 
court 6471.

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

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

FTomlnck 0800

PATYRUSIŲ draipų apereitorių 
dirbti su mašina, kitiems nesikreip
ti. 413 South Market St., 6 aukš
tas. ' ’ ><i

’ MERGINA tarp 22-<35 namų dar
bams, padėti prižiūrėti vaikus, bū
ti, 3300 Lake Shore Drive. Apart- 
mentas 7D.

Mezgimo Dirbtuvės 
—Knitting Mills

Help Wanted—Male-Female 
Darbininkų Reikia

THE BRIDGEPORT KNITTING 
MILLS 

F. Selėmonavich
504 WEST 33-RD STREET

Sveterių krautuvė atdara kasdieną 
—ir vakarais ir skemadieniais.

Telefonas Victory 3486

COAL 
Anglys

PATYRUSIŲ siuvėjų —seamstress 

$12, Kepykloms seilšmergių $12, So- 
j_ ------ Kotelių merginų

veiterkų 
radio 

taipgi 

floor, .

$17, virėjų $15-$25, veiterkų $10- f— “ “ “ “ --- ---
da merginų $15, ] 
$50. Ligoninių merginų. 
$35 kambarys, užlaikymas; 
dirbtuvėms darbininkų $18, 
darbai tyrams.

Wabash Emfployment, 14th 
20 E. Jackson.

Sekmadienio vakare Keistu
čio Pašelpos Kliubas atšventė 
25 metų sukaktuves.

Sokol svetainėj^ jyyko Kliu- 
bo jubiliejinis parengimas. At
silankė apie 700 žmonių.

Programas prasidėjo apie 5 
vai. vakaro ir nusitęsė iki 9-tos.

Sveikindami Kliubą ir apibu
dindami jo “demokratišką dva
sią ir susidomėjimą darbo žmo
nių reikalais”, kalbėjo Dr. T. 
Dundulis ir Dr. M. T. į S trikojis. 
Pirmininkas Ė. Jakavičiuš pa
sakė sveikinimo kalbą j sve
čius, kurioje atpasakojo Kliubo 
istoriją.

Muzikalę programo dalį išpil
dė “Pirmyn” choras, “Kanklių” 
choras, “Grenadierių” Trio ir 
V. Beliajaus šokėjų grupė.

Programo dalis buvo ir kru- 
tamiej i paveikslai. Jie buvo nu
traukti paskutiniame kliubo 
piknike, kuris įvyko pereitą va
sarą “Birutės” darže.

Vakaro rengimui ir tvarky
mui pirmininkavo P. Olšauskas.

Kliubas išleido koncertui ga
na didelę programo knygelę.

Kalbėjo K. Augustas
Labai pasekmingai sukaktu

ves sekmadienį atšventė kita 
organizacija, SLA 260 kuopa.

Piktariai j su t raktu 
Piktadariui su raktu 

stėjiiainus
ENGLEWOOD. — Kur tai 

susiradę raktą!jtlnežinomi pik
tadariai atsirakino . John Sa- 
vage buto, duris ir iškraustė 
kambarius. -Tarp kito ko, jie 
pasiėmė $10 pinigais ir $60 
vertės laikrodėlį. «".į..

Apiplėštas butas randasi ad
resu, 5508 Carpenter street.

ir

ir

ANGLYS! ANGLYS!
AUGŠTOS RŪŠIES NORTHERN

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

Pašaukite dieną ar naktį
Telęfonas KEDZIE 8882

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

Furnished Rooms
RENDON apšildomas kambarys 

Marųuętte Parke—Gera transporta- 
cija. Be valgio, ženotai porai ar 
pavieniam—Galima vartoti virtuvę.

7243 So. Claremont.

Real Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui

Šįvakar ir Rytoj 
StepOĮiavi^ių 
Valanda

Šįvakar ir rytoj, 9:30 vai. 
vakare, iš WSBČ bus transliuo
jamas Steponavičių radio prog
ramas. Tęsis iki 10. Stotis 
WSBC randasi ties numeriu, 
1210.

Programe dalyvauja jauni p. 
Steponavičienės' dainininkai. Be 
dainų, valanda 'perduoda žinias 
ir pranešimus. —R.

------ ■ ------------- ---------

CONRADAS
PHOTOGRAFAS

420 West 63rd Street 
Jaunavedžiams duoda $5.00 gražio 
dovaną. Modemiškų Vestuvių Pavei
kslu tuzinas $12.00.

IŠPARDUODAME BARU FIKČE 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
ir sinkom. Taipgi Storu fikčerius de) 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les. registerius ir ice baksus. Casb 
arba ant išmokėjimo. Pamanykite 
mus pirm negu pirkaite kitur.

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

CALumet 5269. 
(Naujoj Vietoj)

MAINYS 2 aukštų frefrnų namus, 
ir 6 kambarių, beismentas, viš- 

kai, asesmentai apmokėti, dvyliką 
metų morgičiai $2200 į bungalow 
arba katedžę. Savininkas, 1111 W. 
59th St., Chicago.

Akiniai ant Kredito
^1.00 ĮMOKĖTI

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

Tel. Yards' 3565
Visą darbą garantuoja .

Lensus dublikuoja-freimus pataiso

TIKRI NAMAI didelei šeimai — 
7 kambariai, geram stovy. Su teisin
ga kaina savininkas sutiks — ne 
agentams. 7748 Evans Avenue,

C L ASSI EI E D ADS

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

FORD—1935 
IŠPARDAVIMAS! 
DYKAI! DYKAI!

$51.95 Zenith Vacuum Cleaner duo
dame tikrai dykai, perkant 1935 m. 
Fordą.

Visų rūšių karai. Daugelis iš jų 
turi radio, šildytuvus, spotlights ir 
kitus priedus. Dabar po

$345
KieTcvienas karas atnaujintas ir už-

MENKAS IMOKESTIS 
Likusi dalis išsimokėjimais iki 

2 metu.
“FORD ON MICHIGAN”
P. C. GARTLEY ’ 
2000 SO. MICHIGAN 

Cal. 4880. .
Atdara vakarais ir sekmadienj.

$500.00 rankpinigių ir likusi dalis 
mokant lengvais mėnesiniais išmo
kėjimais nupirks 2 aukštų plytų na
mą ir freimų katedž iš užpakalio 
prie 945 W. 18 stret, taipgi 8 kam
barių plytų rezidenciją prie 1538 
So. Homan Avenue, garu šildoma. 
Didelis bargenas, duokit pasiūly
mus. Kreikitės į Alexander Kratky, 
1650 S. Crawford Avė. Tel. Lawn- 
dale 3188.

Financial
Finansai-Paskolos

KAS TURITE paskolinti $6,000 
dėl pirmų morgičių ant 8 fletų mū
rinio namo—Rendos neša $270. 
6158 So. Sacramento, antros lubos. 
Martin.

SOUTH SIDE BREWIHG COMPANY

NORKŲ,

2415 West 64th Street
Biznio Telefonas BOULEVARD 7179

GERKIT TIK GERĄ

Res. HEMLOOC 6240

ALŲ 
^,Wbl-057/?

Visi geria ir mėgsta aMBROSIA 
ALŲ nes jie žino, kad tas alus yra 
padarytas iš geriausios rųšies pro
duktų. 4

• • • į/.
Urmo (Wholesale) kainomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet , kreipkitės pas 
kur gausite greitų ir teisingų patar 
navimų.

PASIKLAUSYKIT
SOPHIE BARČUS

- Kas Pirmadieni, Antradieni, Trečiadieni, 
Penktadieni ir šeštadieni

KAIP 9 VAL. RYTO IS ,
Stoties W. G. E. S. 1360 kilocycles

Pirmadieniais kai 
ir Trečiadieniais kai

TAIPGI Iš TOS PAČIOS STOTIES
7:30 vai. vakaro
5:00 vai. vakaro

STANLEY MANKUS, Ine
* ATYDA BIZNIERIAMS JR PROFESIONALAMS
• Darome ant užsakymo pirmos rųšies vyrų drabužius 
Turime dideli pasirinkimą importuotų ir naminių me- 
džiugu, ,

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

27 East Monroe Street
Telefonas CENTRAL 4615

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

ŠIO 
SKYRIAUS

apgarsinimus 
priimam 
telefonu

PAGARSINKIT SAVO 
BARGENUS

NELAUKIT
ILGAI

PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500
/ '

Musų apgarsinimų kainos 
prieįpąmos. Už pakartoji
mus duodame gerų nuo
laidą.


