
Naujienos
Thk LttHUANiAN Daily nkws

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

VOL. XXIII

ir

jis buvo

f

amžiaus, 
jo staigi

Socialistas Salengro krito 
nežmoniškos dešiniųjų 
raščių šmeižtų ir melų 
ponijos.

Ita- 
dar 
tai- 
pa- 
Bet

auka 
laik- 
kam-

18. 
ir

Į739 South Halsted Street, Chicago, Illinois 
Phone CANal 8500

i,,,. .Į.
“ ' 3- ■

1739 South Halated Street, Chicago, Dlinoia 
Phone CANal 8500 v

NAUJIENOS
Thk Lithuanian Daily Nkws

. ........ ..... ............................ » ...................... .. ...............JI I .................... ... ..... ' ..N. ■...... '!"■...........——

Chicago, III. Ketvirtadienis, Lapkričio-N ovember 19 d., 1936

The L-ithuanian Daily News
Entered M second-class matter March 7, 1914 at the Post Office at Chicago, I1U 

under the Act of March 3, 1879

The First and Greatest Lithuanian Daily in America
, ... flą ■*<

The First and Greatest Lithuanian. Daily in America

^Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje' 
_ _ . . 274

Kainą 3c
.............................iih.iiJi ' '"-■‘■T

Italija, Vokietija Pripažino Ispanijos Sukilėlius
Madridas Liepsnose, 

Bet Laikosi
Fašistų pripažinimas sukilėlių gali iššauk
ti rimtų tarptautinių komplikacijų ir pra
dėti atvirų gelbėjimą nugalėtų sukilėlių. 

--------- — . . : i ti sukilėlius, nes pirmiau buvo 
manoma, kad jos pripažins su
kilėlius tik tada, kada jie jau 
bus paėmę Madridą.

Iš šio pasiskubinimo pripa
žinti sukilėlius daroma išvada, 
kad fašistai pripažino sukilė
lius vieninteliu tikslu pradėti 
jiems teikti x didesnę ir atvirą 
pagelbą, negu ta pagelba, ku
rią tos dvi valstybės galėjo su
teikti paslapčiomis.

Lojalistų tvirtas pasistaty
mas per pastarąsias kelias die
nas ir jų atlaikymas didelių 
sukilėlių atakų aiškiai parodė, 
kad sukilėliai nėra tiek stip
rus ne ginklais, nė žmonėmis 
ir negalės užvaldyti visą Ispa
niją.

Todėl niekurių manoma, kad 
Vokietija ir Italija šiito savo 
žingsniu atvirai patvirtino su
kilėlių silpnumą .ir todėl ryžo
si eiti atviron jiems pagelbon, 
nežiūrint galinčių iškilti pavo
jingų komplikacijų.

RYMAS, lapkr. 18. — Ita
lija ir Vokietija, dvi didžiau
sios pasaulyje fašistinės val
stybės, šiandie formaliai pri
pažino Ispanijos fašistiškų su
kilėlių valdžią, kuriai vadovau
ja diktatorius gen. Francisco 
Franco.

Bendras abiejų fašistinių 
valstybių pripažinimas sukilė
lių sekė nesenai padarytą jų 
bendrą susitarimą dėl gelbėji
mo sukilėlių ir dėl bendro ap
kaltinimo Rusijos už padėjimą 
Ispanijos lojalistams.

Oficialis pranešimas sako, 
kad abi valstybės atšaukia da
bartinius savo pasiuntinius Is
panijoje ir pasiųs naujus pa
siuntinius, bet jau pas suki
lėlius, kurių buveinė yra Bur- 
gos, Ispanijoj.
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Sukilėlių pripažinimai ąali iš
šaukti rimtų komplikacijų.
GENEVA, lapkr. 18. — Tau

tų sąjungos rateliuose mano
ma, kad Vokietijos ir Italijos 
formalia pripažinimas Ispani
jos sukilėlių gali iššaukti labai 
rimtų tarptautinių komplikaci
jų-

Manoma, kad fašistinės val
stybės pripažindamos sukilė
lius tiek giliai įsipainiojo į pa
tį sukilimą, kad dabar jos ne
gali leisti pralaimėti gen. Fran
co.

Sukilėlių bombos 
griauna ir degi

na Madridą
Bet lojalistai laikosi labai tvir

tai ir sukilėliai neįstengia 
pasivaryti į priekį. -

nies. Pats miesto centras yra 
išdegęs. Lojalistai bando ge
sinti gaisrus, bet jų jėgos ne
didelės, nes visi milicininkai 
yra karo lauke ginklu kovo
ja sukilėlius. Ugnis sunaikino 
ir neįkainuojamu‘3 dailės tur
tus. Ypač daug dailės turtų li
ko sunaikinta sudegus istoriš
kiems kunigaikščio Alba rū
mams.

Sukilėliai grūmoja 
Barcelonai.

MADRIDAS, lapkr. 
Paskantinti Vokietijos
Ii jos pripažinimo, sukilėliai 
smarkiau puolė Madridą, 
kindamiėsi kuogrejčiausia 
imti šį liepsnojantį miestą, 
nėra aišku, ar jiems pasiseko
nors kiek paeiti priekyn uni
versiteto apielinkėj, kur jie 
yra įsiveržę į patį miestą.

Gautomis čia žiniomis, suki
lėliai nesitenkina vien puolimu 
Madrido, bet jau grūmoja Bar
celonai ir įspėjo visus svetim
šalius tuo jaus apleisti Barcelo- 
ną, taipjau įspėjo laivus ne
plaukti į Barceloną, nes suki
lėliai nori sustabdyti Rusijos 
pristatymą ginklų lojalistams.

(Maskva paskelbė, kad suki
lėliai suėmė du Rusijos prekių 
laivus — Vtoraja Piatiletka ir

'. '. J
Sukilėliai' pąsF jsavo radio 

džiaugiasi, kad jų bombos už
mušė tūkstančius 'moterų ir 
vaikų Madride ir 
puikiausius sostinės

H

Prof. Ęexford Tug 
well pąsitraukė iš 

valdžios

SPRINGFIELD, 0. — Čia už
sidarė mokyklos, kadangi trūk
sta lėšų.

Čia yra atvaizduoti to miesto 
vaikai, kuriems liko uždarytos 
mokyklos durys.-

Darbo sekretore kal
bėjo Darbo Federa

cijos konvencijai
TAMPA, Fla., lapkr. 18. — 

šiandie Amerikos Darbo Fede* 
racijos konvencijoje kalbėjo 
darbo sekretorė Franceę Per- 
kins. Ji kalbėjo apie šalies eko
nominį atsigavimą. Jos kalbos 
pasiklausyti susirinko daug jr 
pašaliečių, kurie užpildė visą 
galeriją.

Bet visa konvencijos domė 
yra atkreipta į einančią tarp 
amatinių ir industrinių unijų 
kovą. Konvencijai paduotą 
daug rezoliucijų, pritariančių 
industrinėms unijoms. Bet re
zoliucijų komitetas, kuris dau
gumoj susideda iš atgaleivių, 
jau* yra nusisprendęs, tik dar 
savo rezoliucijos nėra patiekęs 
konvencijai.

Nusižudė Francijos 
vidaus reikalų

• ministeris

Francija svarsto mo 
kėjimą skolų Ame

rikai

Angliją susirupinusi 
Vokieti jos-Japo

nijos sąjunga 'K.

PARYŽIUS, lapkr. 18. — Iš 
augštų valdžios šaltiniu patir
ta, kad Franci ja pradėjo^ svar; 
styti piokėjimą skolų Jungi

PARYŽIUS, lapkr. 18. — Sa 
vo namuose Lille mieste, ku 
riame jis yra gimęs ir kur nuo 
1925 metų ėjo mero pareigas, 
nusižudė socialistas Roger Sa
lengro, Francijos vidaus reika
lų ministeris.

Jis atsuko gasą savo kam
baryje, uždarė visus langus ir 
atsigulė lovoj. Ryte 
rastas nebegyvas.

Jis buvo 42 metų 
tvirto sudėjimo ir 
mirtis sujudino visą Paryžių. 
Premieras Blum su žmona tito- 
jaus išvyko į Lille.

Dar vakar vakare vakarie
niaudamas su savo draugais, 
Salengro išrodė normalus ir 
ramus, tik pavargęs. Nors tik
rosios priežasties jo saužudy- 
stės nežinoma, tečiaus visi vie
nu balsu tvirtina, kad jį nu
žudė piktos fašistų, laikraščių 
atakos ant jo karinio rekordo.

1 i • • 1 • 4- *1 ii 'vfjYoič' piktai ‘ jį puolė savait-
Valstijoms **kaip tik< bus pa- :

Ką darys Rusija?
Dabar visų domė yra m> 

kreipta į Rusiją ir visi norė
tų žinoti, ar Rusija išdrys sto
ti kovon su dviem fašistinėm 
valstybėm už Ispaniją, ar gal 
nutils ir paliks Ispaniją savo 
likimui.

Taipjau, ką dabar darys An
glija ir Francija?

Diplomatiniuose rateliuose 
tikimąęi, Austrija su Vengri
ja ir taipjau niekurios Pietų 
Amerikos respublikos irgi pa
siskubins pripažinti sukilėlius. 
Pietų Amerikos respublikų, ku
rių daugelį valdo diktatoriai, 
palankumą sukilėliams parodo 
EI Salvador ir Guatemala iš 
Centralinės Amerikos, kurios 
jau kelios dienos atgal forma
liai pripažino sukilėlius.

Pripažino sukilėlių silpnumą.

Internacionaliniai stebėtojai 
dabar spėlioja kodėl Vokietija 
ir Italija pasiskubino pripažin-

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

Giedra, biskį šilčiau į vaka* 
rą.

Vakar 2 vai. po piet tem
peratūra Chicago j e buvo 31°, 
' Saulė teka 6:44, leidžiasi 
4:27.

MADRIDAS, lapkr. 18. 
Madridas pergyveno baisią 
ktį, kokios jis dar nebuvo ma
tęs šiame kare. Sukilėlių lėk
tuvai be jokios paliovos bom
bardavo miestą ir mėtė ant jo 
pądegančias bombas. Tuo suki
lėliai parodė visą savo nerybo- 
tą nuožmumą ir vandalizmą, 
naikindami ir griaudami sosti
nę be jokio tikslo, nes tokie 
bombardavimai nepasiekia jo
kio militarinio tikslo, tik griau
na ir naikina tą, ką Ispanijos 
tauta statė ir kure per šimt
mečius, Dabar miestas liepsno
ja daugely vietų, gal šimtai 
moterų ir vaikų žuvo nuo bom
bų. Bet tuo sukilėliai nieko ne
pelnė, tik dar labiau padidino 
gyventojų įtūžimą prieš' šiuos 
naujoVinius barbarus.

Tuo pačiu laiku sukilėliai vi
somis savo jėgomis puolė mie
stą iš vakarų ir šiaurvakarių, 
bet po 24 valandų labai smar
kaus mūšio jie neįstengė pa
eiti priekyn nė vieną colį!

Lojalistai yra sulaikę suki
lėlius prie universiteto rūmų. 
Lojalistai bandė išgelbėti nuo 
sunaikinimo nors gražius uni
versiteto rumus, kurie kainavo 
$25,000,000, bet ir juos nuola
tiniu bombardavimu iŠ kanuo- 
lių sukilėliai baigia naikinti.

Jei sukilėliams ir pasisektų 
kada paimti Ispaniją, tai jie 
paims tik krūvą griuvėsių — 
jų pačių naikinimo darbo vai
sius.

na-

Puikiausi Madrido rūmai ir 
vienuolynai, taipjau bažnyčios

■t. i
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sunaikino 
rumus.

Madrido ir unijų radio sto
tys tyli ir galbūt irgi yra su
naikintos bombų. Pusiau ofi
cialiai paskelbta, vakarykščia
me bombardavime sukilėliai 
užmušė 250 žmonių ir 800 žmo
nių sužeidė. Gal šimtai lavonų 
yra griuvėsiuose.

Lojalistai dar nežino kaip 
atsilieps į civilį karą Italijos 
ir Vokietijos pripažinimas su
kilėlių. Jie mano, kad neutra
liteto sutartis dabar bus pa
naikinta ir kad fašistai pradės 
atvirą ginklavimą sukilėlių. 
Bet nėra žinios, ar tuo pačiu 
laiku lojalistai gaus ginklų iš 
sau palankių Rusijos ir Fran
cijos.

Pasimirė dainininkė 
Schiimann-Heink
H0LLYW00D, Cal., lapkr. 

18. — Vakar vakare nuo krau
jo ligos pasimirė garsi operos 
ir koncertų dainininkė senutė 
Ernestine Schumann-Heink. Ji 
mirė eidama 76 metus.

Kilusi iš Čechoslovakijos vo
kiečių, ji išpradžių mokinosi 
vienuolyne, kur pirmiausia pa
stebėtas jos nepaprastai gra
žus kontralto balsas. Iš ten ją 
paėmė lavinti žymus daininin
kai ir ji išliko iki operps ir 
koncertų augštybių. Ji buvo 
vedusi tris sykius ir paliko bū
rį vaikų. Vieni jos vaikų ka
riavo vokiečių armijoj, o kiti 
Amerikos. Yra žuvusių iš abie-. 
jų pusių. Todėl ji karo metu 
labiausia ir domėjosi kareivių 
likimu ir buvo praminta “Mo- 
ther of Doughboys”. Balsą ji 
išlaikė iki pat mirties.

AKRON, O. lapkr. 18. — 
Goodyear Tire and Rubber Co. 
tairų darbininkai paskelbė sė
dėjimo streiką ir apie 4,000 

strei-
yra naikinami bombų ir ug- ko

MEMPHIS, Tenn., lapkr. 18. 
-— Buvęs Columbia universite
to ekonomijoj profesorius Rex- 
ford G. TugVvell šiandie pa
skelbė, kad jis pasitraukė iš 
agrikultūros padėjėjo ir ūki
ninkų perkilnojimo adminis
tratoriaus vietų ir ■; įeis įpri- 
vatinį ■ biznį. < ; /

Tugwell buvo pažangus žmo
gus, gerai pažystąs šalies eko
nominius reikalus ir todėl la
biausia buvo visų atgaleivių 
puolamas, kaipo “smegenų 
trusto” vadas.

Dabar jis yrą paskirtas tir
ti nuomininkų ūkininkų padė
tį ir tuo reikalu važinėja po 
pietines valstijas, kur nvtomi- 
ninkai gyvena tikroj vergijoj. 
Valdžia tiria jų padėtį tikslu 
surasti budus pagerinti jų bū
klę.

Kiek žinoma, pasitraukęs iš 
valdžios jis pataps vice-prezi- 
dentu American Molasses Co., 
kuri pasistatė naują cukraus 
refineriją Brooklyn, N. Y.

Būnant valdžioj jam teko 
pergyventi daugelį aštrių ko
vų. Visi atgaleiviai vieningai 
jį puolė, nes jis yra padėjęs 
pravesti NRA, supirkimą^ nu
alintų žemių ir šiaip‘' biifvo vie
nas įtakingiausių asmenų val
džioje.

Atgaleiviai daugelį kartų ti
kėjosi esą jį palaidoję politi
niai, bet\ jis, vėl iškildavo. Pa
staruoju laiku jis buvo ūki
ninkų perkilnpjįmo adminis
tratorius. Kaipo tpkis, jis su- 
pirkoj 9,QO9,0pp aknį nualintos, 
nedej’lingps žemės, iŠ kurios 
ūkininkai negalėjo ptagyventi 
ir turėjo būtį visą ; laiką šel
piami valdžios. Jiė buvo jšfce* 
liami į derlingesnes žemes, o 
supirktosios nederlingos žemės 
bus paverstos { ganyklas, miš
kus ir( parkus. Taipjauvedė 
platų miestiečių / apgyvendini
mo nedideliuose ūkiuose pro
gramą.

LONDONAS, lapkr. 18. — 
Anglija susirupinusi žiniomis 
apie kūrimąsi Vokietijos ir Ja
ponijos sąjungos “prieš komu
nizmą”, prie kurios gali prisi
dėti ir Italija, nes tokia są
junga paliestų ir pačią Ang
liją ir galbūt Italija ir Japoni
ja tada pripažintų viena kitos 
Užkariautas šalis.

siektas naujas susitarimas dėl 
skolų ir galbūt bus numažin
ta skolų suma.

Darbininkai laiko 
užėmę Bendix 

dirbtuves

■Ą»

Naciai spiria Ossiet 
zky atsisakyti nuo 

dovanos

jo į už-

kad von 
galutinai

BERLYNAS, lapkr. if — 
Vokietijos valdžia paskelbė, 
kad Kari von Ossietzky liko 
paliuosuotas iš kalėjimo ir per
keltas į privatinę ligoninę. 
Betgi slepia kokioj ' ligoninėj 
jis yra ir neišleidžia 
sienį.

z
Jo draugai sako, 

Ossietzky dvasia yra
palaužta nuo trijų metų kan
kinimo kalėjimuose ir koncen
tracijos' stovyklose. O čia dar 
naciai spiria jį atsisakyti nito 
Nobelio taikos dovanos, kuri 
veikiausia bus jam paskirta.

Apie jo atsisakymą nuo do
vanos užsimena ir nacių laik
raščiai, nes jis buk dabar esąs 
“pakeitęs” savo politines nuo
mones/ ,

ATLANTA, Ga., lapkr. 18. 
— Apie 850 darbininkų Fisher 
Bodies dirbtuvės sustreikavo 
protestui prieš pašalinimą ke
lių darbininkų už nešiojimąsi 
unijoį ženklelių. 

. . . ... . ....... • ■
ST.CHAMAS, Franeijoj, 1. 

17. — Parako dirbtuvės eks- 
plozijoj žuvo ne 30 darbinin
kų, kaip tvirtino pirmosios ^ži
nios, bet mažiausia 52 darbi
ninkai. 200 darbininkų liko su
žeista, daugelis jų gal mirti
nai

SOUTH BEND, Ind., lapkr. 
18. — Bendix kompanijai pa
skelbus lokautą darbininkams 
ir apie 4,000 darbininkų atlei
dus iš darbo, dalis darbininkų 
tebelaiko dirbtuvę. Ne viena 
pusė nenusileidžia ir neprade
da derybų.

Amžinai klūpanti 
moteris

LAZDIJAI. — Pavasarį, kaį 
tik nutirpo sniegas, į Lazdijų 
bažnyčios šventorių atsikrau
stė viena jauna mergaitė, ku
ri apsigyveno po vienu medžiu. 
Ji su savim atsinešė tik mai
šiuką su šiaudais, kad butų 
minkščiau Klūpoti. Taip ji iš* 
klūpojo po medžiu keletą die
nų nieko nevalgydama. Vienin
telis jos darbas buvo malda ir 
katalikiškų laikraščių skaity
mas.

Tai pastebėję žmonės ėmė 
lankyti tariamą “šventąją” ir 
klausti, kodėl ji čia klūpanti. 
Ji latsakiusi, kad nutarusi čįa 
amžinai klūpoti, tai yra tol,
kol ją Dievas laikys. Taip ji* 
išklūpojo po medžiu visą pa
vasarį, vasarą, ir dabar dar 
rudenį Čia klupo dieną ir nak
tį. Iš savo vietos pasitraukia 
tik tuomet, kai bažnyčioje yra 
pamaldos, žmonės, matydami 
jaunos mergaitės užsispyrimą 
amžinai klūpoti po medžių, at
neša jai maisto, kad badu ne? 
mirtų. Ir dabar, rudenį, nors 
yra šaltos ir lietingos dienos, 
mergaitė vis tiek klupo po me
džio -

Tas fašistų laikraštis per il
gą laiką skelbė “sensacines re- 
veliacijas”, kad buk socialis
tas ministeris nebuvęs sužeis
tas 1915 m., bet pabėgęs pas 
vokiečius, už ką buvęs teistas 
karo teismo ir pasmerktas mir
čiai.

Tyrinėjimai betgi parodė,; 
kad Salengro buvo vokiečių su
imtas kada jis nušliaužė už‘ 
tranšėjų gelbėti kitą sužeistą^ 
francuzų kareivį. Jis buvo teis-' 
tas vokiečių karo teismo už; 
kurstymą belaisvių neiti dirb-J 
ti Vokietijos amunicijos dirb-; 
tuvėse. Tiesa, jis buvo teis
tas ir francuzų karo teismo/ 
bet jjuvo išteisintas visai jam 
nestojus į teismą ir nedavus 
jokių liudijimų.

Šie fašistų šmeižtai buvo 
svarstyti ir atstovų buto ir 
buvo pasmerkti didele daugu
ma balsų. Bet Salengro buvo 
jautrus ir tie fašistų puolimai 
jį įžeidė kaipo karo veteraną.

Spėjama, kad jo mirtis daug 
prisidės prie pravedimo įstaty
mų dėl laikraščių atsakomybės 
pž savo raštui ir skiriančių 
dideles bausmes už nepamatuo
tus Šmeižimus. Be to iš laik
raščių bus pareikalauta aiškiai 
pasakyti kas juos finansuoja.

Kas bus paskirtas Salengro 
vieton, dar negalima pasakyk 
ti. Veikiausia socialistų parti- 
jos sekretorius Paul Faure, dU 
delis privatinių ginklų fabri
kantų priešininkas.

dėjimo streiką ir apie 
darbininkų liko paliesti

*
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JONAS DĖRAITIS. — AMERIKONIŠKAS SPORTIŠ

KUMAS. w ŽUVO DEVYNIOLIKA ŽMONIŲ. - 
MIESTAS PASKYRĖ PUSANTRO MILIJONO 
DOLERIŲ DIRBTUVEI TAISYTI, — MIRĖ STA
SYS BANYS. ' >-

■>, ...i...... .

JbnRg Detaitfc v$ ištiektas
Jonas DeBightfef (Dėtai- 

tis )liko vėl išrinktas į valsti
jos legislaturą. Išrinktas jis 
liko didele balsų dauguma. Per 
Pirmas sAVo tarnyboj mfe'tbs 
jis pufeėtihhi daug pasidarbavo 
tiek šib miesto, ti'ėk Vfebs val
stijos gfefdVėi. Jd pastango
mis buvo priimti keli naudin
gi sumanymai. Pavyždžiiiiy jo 
įnešimas buvo sutėikti seno 
amžiaus žmonėms tehgvAtų dėl 
pensijų gavimo. Jis taip pat 
išsirūpino, kad maisto produk
tams būtų pahaikinti mokes
čiai.

Visa tai atrtUšč naudą flė 
vienai kuriai grupei, bet Vi
siems valstijas gyvehtojaibs.i 

štai kodėl jis ir šį kartą šū-i 
rinko labai daug balsų ir likO; 
išrinktas dar dviem ifietatfis.

J'onas Dėraitis yVa gimęs 
Anglijoje, bet Amerikoje ai?gųs 
ir mokslus ėją's. Jis yfa tw-’ 
rėjęs kelis atsakingus darbus 
it visada juos tinkamai atlik-’ 
davo. Pet daugelį metų jis; 
eina Lietuvių banko sekreto
riaus pareigas. To banko da
lininkai gali paliudyti, jog jiš 
Sekretoriaūs pareigas eina tik
rai gerai. Politikoje jis daly
vauja lino pat jaunų drebų ir 
turi neblogą p'asi’S'ekmą, kadan
gi yra visai geras kalbėtojas.

P-as Dėraitis visada gmA 
lietuvių reikalus ir nesisar- 
matija prisipažinti esvs lietuvis. 
Todėl 
rėmė.
vien lietuviai nebūtų įstengę j 6 
pravesti. Bert kadangi jis yra 
$ana popuHariškas, tai Už jį 
balsavo ir kiti.

Jonas yra dėkingas Visjemfe 
savo draugams bei rėmėjams, 
kurie lapkričio 3 d. vienokių 
ar kitokiu budu prisidėjo prie 
jo išrinkimo. Nepyksta jiš it 
ant tų, kurie už jį nebalsavo 
arba net tiesiog vedė prieš jį 
agitaciją. Jis sako, jOg •stt lie
tuviais jis visada busiąs atvi
ras ir visais atvejais padėsiąs 
jiems, kiek tik galėšiąs.

šio skyriaus vedėjas tinki p. 
DeraiČii/i —- DėRighter kub ge
riausio pasisėkimo datbUotiš 
per šiuos dvejus metus.

Oro keistumai *

CINCINNATI, OHIO. ■— Lap
kričio 4 d. daugelyje Bhio val
stijos vietų oras btvo tiek šil
tas, jog žmonės bė -ąpsiatts'tų 

visai kitaip

lietukai jį, nuųšiigžiaš 
Aiškus dalykas, vbjįad

I&rt

vaikščiojo. Bėt 
buvo čia. Ryto mėtą įpYadėjo 
smarkiai lyti, o paskui liettis 
virto sniegu. TUo paėhi metu 
temperatūra tiek alvėso, jdg 
pradėjo šalti. Sniego *prisftigo 
apie kėturi coliai storumo.

Nušovė dėl politikos
IRONTON, OHIO.

McMahon susiginčijo sU 'Char
les Roach dėl politikos. rGihčaš 
pasidarė tiek karštas, kad 
Roach išsitraukė reVblvėrį ir 
mirtinai pašovė savo ’dpoUefitą.

Matote, kaip tragiškai įgir
tais baigiasi kvailas pdlitika- 
vimas.

Sportiškumas
Miesto majotas Ėdrtbh pri

klauso republikonams. Todėl 
Jprieš rinkimus Jis labai karš
tai agitavo prifeš prezidentą 
Rooseveltą. Jiš šakė, kad Roo- 
seveltas esąs tik pinigų eikvo
tojas ir nemokąs tinkamai 
kraštą tvarkyti.

Bet kai rinkimai pasibaigė 
ir prezidentu vėl 'liko Roosevėl- 
tas išrinktas, tai- /Burion pa
siuntė maždaug tokio turinio 
telegramą: Malonėkite priimti

it.r» n ,

mAntt bRsvfclfeihimą. Aš Hftlte- 
Iftfcsv khd žm^ftes taiįp įVėfrtlha 
TairifeteS dtlikVus datbuš. Gali
te pasitikėti, kad savo mieste 
aš stengsiuosi Tamstai padėti.

Ahierikbhiškiėms ^litikiė- 
riams- reikia pripažinti kredi
tas, kad jie yra gana gudrus 
ir džėntfelftiėhai. SU HėtUViais 
politikieriais yra kitaip, jie kai 
susipyksta, tai pfer dešimtį me
tų besikalba.
SLA. 136 kuopos susirinkimas

Lapkričio 3 d*. SLA. 136 kuo
pa laikė savo mėnesinį susirin
kimą, kuriame buvo sprendžia
ma daug svarinu oragnizaciją 
paliečiančių klausimų. Buvo 
išrinkti visi darbininkai L. K. 
Berželio iskilhiėms, kurios 
įvyks lapkričio 22 d., 0 taip pat 
baliui, kuris įvyks tds di'enoš 
vakarė Lietuvių svetainėje. Į 
K. L. tVarželio Šųjbhgą kuopa 
išrihkd tris atstovus iš šių na
rių: J. jartifc, S. Čeršuka 
Verseckas.

P-as čerauka pareiškė, 
turi keturis naujus narius,
kiu budu per kelis paskutinius 
menesius kuopa jau gavo dvy
liką naujų narių.

Nutarta, kad dalis pelno nuo 
bankieto turi būti paskirta L. 
K. Darželiui.

Susirinkimas užsidarė 
Vienuoliktą Valandą.

Sveikinu

■kad
To-

apie

(j Siunčiu nuo savęs ir kitų 
‘develabdo liėtUViųA^V^ikinimą 
naujam Chicagos teisėjui, p. 
•Jobui T. ^riui. Mums buvo 
labai malonu išgirsti, kad to 
didmiesčio lietuviai tiek daug 
pasidarbavo ir padėjo savo tau
tiečiui įsigauti į aukštą vietą. 
Esaibe tikri, kad lietuviai ne

eis

NAUJIENOS;’Chičago, UI. : = lapkr; TR 1936
**'** 1 ' “*!"* 1 111 11 ' 1 <■ <■■ ■ 1

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

-"-•rruP'y*. - irritrnr^'-*'^'-'-

Republikonatfis liesi metai
Lietuvių repubiikonų kiiDbaš 

šiais metais tiek teiaiinėjo,! 
kaip' Zablockis abi muilo: ne 

statomas 
kandidatas' nepateko į valdišką 
vietą.

Tai reiškia, kad repufbliko- 
nams bus pusėtinai liesi metai. 
Bet ką darysi: tėkš jiėfhs ket
verius metus laukti. O tada 
gal ir jiems laimė nusišypsos.

ŽuVO devyniolika žmonių

Prieš kiek laiko nuskendo 
laivas ir žuvo devyttiblika žmo
nių. Iki šiol pasisekė surasti 
dvylikos paskenduolių lavonai, 
o kiti vis dar tebeieškomi.

Bankietas
Lapkričio 1 d. Lietuvių sve

tainėje įvyko iškdminaš ban- 
kietas p-ioš Miliauskienės M 
metų amžiaus sukakties proga. 
Bankrote dalyvavo didėliš bū
rys giminių^ artimų draUgų ir 
pažįstamų^

p-ia Miliauskienė yra veikli 
moteris it daug dirba organe 
zacijosė. Be ji yra draU*- 
giška ir labai malonaus budo* 
štai kodbl ir į bankietą susirin
ko tikrai didelis žmonių būrys.

Ponai Mdiauškai yrir atvažia
vę iš Pehhšylvanijos valstijos. 
Tačiau Clevelande jie jau gyve
na apie pėnkioliką mėtų*. Jie 
čia turi savo namus adresu 603‘ 
B. '97 St.

Ponų Miliauskų duktė Ada- 
laidė yra gana ‘gabi dainininkė 
ir savo gražiomis dainomis pa
linksmina artimų kolonijų lie
tuvius.

P-iai Miliauskienei linkiu ii 
gai ir laimingai gyventi dar 
kitą penkiasdešimt metų!

I i - 1

Union Trust bankas mokės 
dividenduš

Union Trušt bankaš prane
ša, jog apie Kalėdą,S, jis įj vėl 
atmokės TO nubšimėiujdivįden: 
dais. Tame bariS* - ^užšalo0 
nemažai žmonių pinigų.

Apsivedė Algirdas Šūkis 
1

Algirdas šūkis, šio miesto 
katalikų veikėjo Povilo Šukio 
sūnus, lapkričio 7 d. apsivedė 
su p-le Alice Zinevičh. šliUbą 
ėmė šv. Jurgio -bažnyčioj-e. Ve
dybų bankiėtas giminėms ir ar
timiems draugams įvyko Green 
Gables. i

Jauniesiems linkiu laimingo 
šeimyniško gyvenimo.

Nesusipratimai

Steel kompanijos dirb- 
kur dirba apie penki 

darbininkų, buvo kilę
Pa-

vienas republikohų

bus suvilti ir teisėjas Zuris 
savo pareigas tinkamai.

Ėakelš Algas
YOUN-CSTOWN, OHIO. 

•Šheet and Tube Go. skelbia, 
jog pakeisianti algas savo dvy
likai tūkstančių darbininkų. 
Kalbama, kad ir American 
Steel and Wire Co. žada vi
siems savo darbininkams kiek 
algos pridėti.

Jei republikonai butų rinki
mus laimėj ą, -tai vargu tų stam
bių įmonių darbininkai butų 
susilaukę algų pakėlimo.

Ekspliozijoje žuvo keturi 
žmonės

PAINĖSyiLLE, OHIO. — 
Diamond Alkali kompanijoje 
įvyko ekspliozija, dėl kurios žu
vo keturi žmonės ir keli liko 
sužeisti.

Ekspliozija buvo tokia smar
ki, jog sukrėtė viso miestuko, 
namus,
manė, -jog 
mas.

Paskyrė

Kai kurie gyventojai 
tai žemes drebėji-

pusantro milijofto 
dolerių
paskyrė pusantro

’ . I ■ »

tainėje lapkričio 22 d. Darže
lyje programa prasidės 3 vhl. 
po pietų v Raidės J. Makukna, 
^EA. vitė-prežidėntėš, t)r. J. 
Vitkus ir adv. P. Chesnuiis, 
Darželio Sąjungos pirminih*- 
kas: Numatoma turėti ir vie- 
Aaš kitas kalbėtojas iš mfesto 
valdininkų* Po kalbų bus nu
traukti paveikslai, tiek vai^lyu 
bos, tiėk VišoS publikos. Nutaus
ta tie paveikslai dė.ti» į Susivie
nijimo leidžiamą, albumą-.

Mirė Šta&ys Banys
PriėŠ kiek laiko mirė Sta*-, 

sys Banys, kuris dirbo farmo* 
je netoli Rocky River. Jį pa
laidojo lapkričio 5 d. graborius 
N. Wilkelis.

Velionis priklausė SLA. 14 
kuopai. Kadangi giminių jis 
neturėjo, tai savo pomirtinę bu^- 
Vo iš ahkstb aprašęs 14 kuopai 
palaidojimo reikalams,

Nors velionis gyveno farmo- 
je, bėt mėgo skaityti laikraš
čius ir knygas. , šiaip jis bu-

vo ganu rimto budo žmogus. 
Turėjo per 50 mėtų amžiaus.
i. ’ ■ ■ . -

Lietuviška užeiga
ir •

A. Wirbickas, senas vietos 
gyventojai ir bl'žhiėrius, pilnai 
įrengė savo užeigą, kurioje da
bar laikys įvairius gėrimus.

Jo užeiga dabar daro visai 
nėblėgą įspūdį ir yra gana 
jąuki.

Pirkite savo apylinkės 
krautuvėse

Į 'tlRLD 
>,ftFl)OĖNEO

imt,

ĮMaaril

KO.v-MENDED
- O YEARS

Otis 
tuvėje, 
šimtai 
nesusipratimai dėl algų,
darinyje darbininkai buvo pa
leisti, bet dabar ir vėl .grįžo į 
darbų, 
bandoma 
ginti.

Mifestas 
milijono Merių 'attemohibVi- 
rriui dirbtuvės, kur yra ’iiaiki- 
h'amos viso miešto atmatos. 
Dabar eina varžytinės tatp fah- 
gdvų (kontrgktorių)Pešasi ir 
tarybos nariši, kurie tą datbą 
stengiasi pavesti savo draū- 
'gamfs if bičiuliams.

Tuo pačiu metu bus 
nesusipratimai išly-

I^killDCS

SLA. 136 kuopa jau sutvar
kė skvo iškilmes, kurios įvyks 
L. K. Darželyje ir Lietuvių Sve-

^/•fCONOMY and 
5ATI5FACT1ONuse 

Double Tested/.Doub/eActionf 

B AKI N G 
POWDER

25 ounčės for 254 \
Full Pack • • • No SĮąck FH1 in^

MILLIONS'OF POUh’DS HAVF BEEN 
ŪSE D B Y OUI< GOVERNMENT

Nigut ėVift Mornitog
"Prombte aČlean, Healthy Čonditidn 

s M • f i la I .it. z

-Dėl -Ąkių suerzintų ntio -Saulės, V§jo,
■ arba puikių, vartokite keletu lašų Mų*

-rirfė. Jis AtJgaiviris, Suramins,Pasmagins.
^Safeforlnlantor Adult. At all Ėruggists. |

Ivrite for Free Eye Book Murinę Company, Dept. H. S.» Chicago

-*■ Jonas Jarus
.i.'.,'* ....... r U..,. U , *• i(t
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The 7
Kraft

Cheese
Spreads

f>ėw-dėsignuow ih 
Swankyswig glasses!

♦'Sparkling glasses strewn with 
btight stars... the netu Swahky- 
8Wigs. You’ll waht to čollect a 
whole sėt. And while you’re doing 
it, get acąuainted 
with all seven 
of the delicious 
Kraft’ Cheese 
Spreads. They’re 
marveloūš for 
sandAviches, salads 
and appėtizers.

jy

Garsinkites “N-nose”

bf Ūgli II vatu Wl 1111

KENTUCKY YEARLING
Vienu mėtų senumu,

nathan
KANTĖR

Dabar galinta gauti kaiminihiam taverna.

MUTUAL LIQUOR CO.
4707 Sduth Halsted Street
Vfisl Tėlėtbnttf YARDS 0801

f VIENINTELIS DISTRIBUTOBIB

Laidotuviti Direktoriai
./lajLlivv k. It’ir. Lti’-J. . .L . :-r-i vr j- •*.* . kl ■ ■ - J ' .4 *14 i X .i

L ,Ji / į ... «
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’ Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

v ............. - ■ ■-■■■ ' -• 1 - •
i ' ?' Y"" ’ ( ’ i

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visoise Miesto Dalyse.Į -'-•■-•"-i-   ■ J-ų... „vj ., . e .r .    ,į /

H J. F. ĖUDEIKIS |
4605-07 Š. Heriuitage Avėnue Phones Yards 1741-1742 | 
Brightoii Park Skyrimą, 4447 S. Fairfield, Laf. 0727 j

J S. C. LACHAVlCZ -
42-44 East 108th St. Tel. Pullman i270 arba Ciiiial 2515

• iii rr iirai^ii’a ti irr. .....in r,iilį-i fttn-1 i i.i ii,. i j rti<nlriirj.T;,.r,.» i i W " ■. '•

; /S. P. MAŽEIKA
ŪBIB IdtUanica Avėnue Phone Yards 1188

I ___________—________________ _____ ____ - — t A£___ KfMAl -W £>■»,» a- . -______ •___■ _ ------ .. ._____

. v X LlULEviciUs ' , . ■
4092 Afchėr AVėnlie Phohė Lafayette $872
■ , .,„1 i t.U.I' .įj , M,b. I.f.l l.r lt li.1. Į < ,

A. MASALSKIS
Litūfthica AVėūūe Phone BoūleVatd 4189...-..... . ............... -........  .... ....--

: ■ A PETKUS
1410 South 49th Court ‘Cicero Phoūe Cicero 2109

I i.-r ■ ,l,k .i > i ’ i-■ i

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street

-a< r * A. > y-.. -r. .... 1. ±.« t f. * i . _ ____________
Boulevard 4089

I. Je ZOtP
1646 Wėst 46th Street Phones Boulevard 5208-8418

........................y---------------į------------ - ..........  ■ . ■^■•‘A . .A. ■ s. ■

S. M. Skudas ■
718 Wešt l’gth. Stbeet Pbbfte Monroe 3377
.■■i . .....'j. - . L> .

EŽERSKIS IR SŪNŪS 
10734 S. Mfchįgafr Avė. 
*
2814 West 28rd

Tel. Pullman 5703

'. LĄCHAWtCZ Ir SŪNUS
/ėst 23rd Place Phones Canal 2515—Cicero į»927

Mrs. Anelia K. Jarusz 
Physical Therapy 

and Midwife 
6630 S. Wesitern 
Ave*> 2nd floot 
Hvmlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
d u odų massage 
ėlectric t r e a t- 
ment ir magne- 
tic blahkėts ir tt. 
Moterims ir mter- 
gihoms pat a P i- 
mai dovanai.

ADVOKATAI

St

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto 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. Boulevard 1310. 

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarties,

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

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

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas:

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

po piet. Vakarais nuo 7 iki 9 
Rezidencija:

3407 Lowe A v*?. TeL Yards 2510

Ofiso Tel. Boulevard 5913

DIL BERTASH
756 West 35th St.

Cor. of 35th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1*8 nUO 6&0-8 

Nedaliomis pagal sutarti.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.

Tel. Kvftwood 5107

Phone Cahąl 6122
DR. s:BIEŽIS 

GYDYTOJAS IR CHIRUftCAS 
2201 West 22nd Street

Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėL pagal nutartį 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868... .-I -----  .. ..... - .-Į- .Į

Tel, Office Wentworth 6330 
Rez. Hydę . Park 8395

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

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 v. rak. 
išskyrus seredomis ir subatomis. 

- ----------H ' Iii '.....    "--- n ....... ...............i-' j 1.11.*-

A. A.SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. VVashington St.
Room 737 

Vai, 9 ryte iki 5 vai. vakare. 
Ofiso Ten Central 4490

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

Clement John Paznokaš
LIETUVIS ADVOKATAS

> ’

10707 SO. MICHIGAN AVENUE 
, Telefonas Pullman 1293

CHICAGO, ILL. • * z

Clement J. Svilow
ADVOKATAS

33 N. LA SALLE STREET 
6-tbs lubos. Td. CENtral 1840

Marquette Park Ofisas:
6322 SOUTH WESTERN AVĖ. 

Telefonas PROspect 1012 
Vakarais ir šeštadieniais po piet.

AKIU SPECIALISTAI

DR. STRIKOL’IS 
Gydytojai ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki8 
vak. Nedalioj pagal sutarimų.

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tekt Prospect 1930.

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

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

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optiometricaily Akių Specialistas.
Palengvihs akių įtempimą, kuris 

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

mos be akinių. Kaitros pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589 

Idrg.serner 
LIETUVIS OPTO^ETRISTAS 

_Tel. Yarda 1829 
■jiplSRftihfr Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St 

kampas Halsted St. .
Valandos: iluo 10—4 nūo 6 iki 8 

Nedaliomis liuo 10 iki 12 vai. dienos
c.".1?,"'.1!! Hignfflfi

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

A. Montvid, M. D.
Wėst Towxi State Bank Bldg- 

2400 West Madison Street
Vhl. 1 iki 3 -po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597 (

Phone Boulevara 7042

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Setedoj pagal sutarti

Kffi Lietuviai DaktfcYaL , 
Tel. Boulevard 5914 Dieną it Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a. m.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
i? ^Ofisas it Rezidencija.

3835 $G. Halsted St.
. CHICAGO. ILL.t

physfcian-sUrgeoN 
Office 4070 Archer Avenue , 

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

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

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

Sekmadienį susitarus.
...... j, ...... Į..-I

Rez. 8609 SO. ARTESIAN AVĖ. 
TeL ProSpečt 8403 

Dr. A. J. Stumtais 
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
Tek Hemlock 5998.

KITATAUČIAI

Iš RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 85 

metus kaipo patyrus gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas | ligas 
Vyrų, moterų it vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas Ir Laboratorijai
1034 W. l«th*St., netoli Morgan SL 

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

Tel. Ganai 3110
Rezidencijos' telefonai:

Supcrior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. AsMand Avė.
, 2-ros lubos

7 CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 19 iki 12 vai. ryto, nuo 2IM4 
vai. po pietų ir nuo, 7 iki 8:30 vat 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną. . *

Phope MIDWA¥ 2880.
................. ................... * ■" I ■ II II" ■ Il4l.ll «WR 

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVS.

Ofiso valandos:,
Ntio 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietą 

7 iki 6 vąL NedšL nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone PLAZA 2409

Ofiso Tel, Dorchester 5191

DR. V. A. ŠIMKUS I
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS į 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 1 iki 9 
taL, NfedMibmis nuo *tt) 12 ] 

3343 South Halsted St 
Tek Boulevard 1401

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Moteriškų, Vyriškų, Vaikį Tr Vteų 

chroniškų ligų. ? 
Ofisas 6850 Stony Island Avė.

Valandos: 2—4, 7—9 vak vak. Nedfc« 
Įlomis ir šventadieniais 10—12 

dienų. _ J
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SĖT TO HEW MUSIC

šauniai
WANNA

alsi

nesvarbu ar

Lietu

Kailis,

ACIU!PAŠTE

Nevirškinimo
Vergais

Adresas

MUSU SPAUDOS DARBU

Deformed—NormaiKAINOS PERŽIŪRĖTOS IR

tikrai

.aršinkitės Naujienose

didele

ir musu

• Ateikit ir susipazinkit su mūsų Nau
ju Kataliogu. JUS nusistebėsit kaip pi
giai ir gerai mes padarysime jūsų darbų

Visose 
Vaistinėse

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

7.70 
0.06tM

>7.00 
7.06 
8.95 
0.60

10.76 
10.76 
10.75 

8.46
12.60 

0.20 
8.76 
8.86

13.40 
7.76 
6.60

8 25

toks 
nie-

daugelj metų medikalė 
tvirtino

moterim 
HlaugėniH 

Jūsų ( paw|. 
norimų uty-

Tono

84.26 
4.50 
5.00 
5.26

6.00 
5.00 
5.00 
4.76 
6.76 
6.26 
4.00
4.06

7.20 
3.00 
8.75

8.66 
4.10 
4.16 
4.35 
8.40 
84.6

ONFORDS

1,79

DYKAI

št„ Chicago, III. 
sampelį dykai

“WHITE ANGEL
Profesionalėms 
Ir ligoninių 
uniformos. ■ 
rinkimas. ifi 
llų. Dirbta 
pardavimui 
po 81.05

SLAUGIŲ 
PORA $

VYRŲ 
810.50 i 
<lo vien 
didelis i 
liai po

Nutarta išmokėti dviem li
goniams pašalpa.

įplaukų buvo šiame vakare 
$139.95, išmokėta $78.10. Drau
gystės turtas siekia $10,000.

Koresp. P.

500 iS- 
nlekas 

490

Komisija 
kad viskas yra reri- 
Po keturius tikietūs 

kiękvienam nariui ir 
Muzikantai patintu

įstojimo mokesčio. Gera pro
ga pasinaudoti. Sirgdamas na
rys gauna į savaitę po $5.00, 
o pomirtinės jo šeimyna gauna 
$300. Gi metinės nario duok
les yra" tik $7.

Cook kauntes skolos 
didėja

f Cook kauntes šešių didžiųjų 
valdžios vienetų skolos per pa
skutinius tris mėnesius padidė
jo $3,162,740, palyginus su sko
lomis, kokias jos turėjo per pir- 
mesnius tris mėnesius.

Kalbamos šešios valdžios vie
netas Cook akuntėj yra: Chi- 
cagos miestas, apšvietos tary
ba, parkų distriktas, pavietas, 
miškų apsaugos distriktas ir 
sanitarių distriktas. Iš visų še
šių valdžių vien sanitario dist- 
rikto atskaitos rodo, kad jis 
per šiuos tirs mėnesiui savo 
skolos nepadidino, o dar ją šiek 
tiek sumažino.

Cook kauntės valdžių atskai
tas išduodama kas trys mėne
siai.

DRESĖS
Puikaus styliaus! 
Gerai pasiūtos! 
Niekad nebūta 

vertė!

smuiku iš-
• Šimkaus 

laivelis”. Atliko 
labai vykusiai—

jų metinis hankietas Holly- 
wood svetainėje adresu 2417 
West 43rd Street. įžangos bi
lietai, perkant juos iš anksto, 
50 centų asmeniui; prie sve
tainės durų 65 centai.

žinant šių organizacijų dar
bštumų reikia tikėtis, kad jos 
paruoš puikų bankietą ir vi
si svečiai bus pilnai patenkin
ti. Kaip teko nugirsti iš ren
giamo bankieto šeimininkių, 
tai valgiai busią pritaikyti eu
ropiečių skoniui su įvairiais 
gardumynais.

šios darbininkų savišalpos 
ir kultūros draugijos kas me
tai atsižymi gerais ir vyku
siais savo bankietais. šiais 
metais ruošiamasi dar geriau 
pasirodyti, tad dalyvaukime 
visi.

V mugantys .visus

. rekordus

• Sekmadieny, .lapkričio 22 
dieną^ J. Yuškos svetainėje, 
2417 West 43rd Street, įvyksta 
Žagariečių Kliubo susirinki
mas. Visi nariai malonėsite 
būti susirinkime ir atsivesti 
naujų narių įrašyti į kliubą.

Narių mokestis 8 centai mė
nesiui arba 1 doleris metams, 
o įstojimas 50 centų. Kliubas 
išmoka pomirtinės $50 ir gė
lių nuperka už $10, taipgi duo
da grabnešius, palydi mirusį 
į kapines ir šiaip prisideda 
su patarnavimu. Be to, Žaga
riečių Kliubas dirba ir remia 
įvairius kultūros darbus taip 
Lietuvoj, taip čia Amerikoj.

— Koresp.

Draugystės Palaimintos ĮJe- 
tuvos laikė mėnesinį susirinki
mą lapkričio 11 dieną Chicągos 
Lietuvių Auditorijoj. Susirin
kimą atidarė pirmininkas John 
Jacka.

Daryta pašaukimas valdybos. 
Neatslankė išrinktas tam va
karui maršalka F. šerpetis. Ra
štininkas perskaitė praėjusio 
susirinkimo nutarimus, kurie 
tapo vienbalsiai priimti.

ar rastųsi kur 
kuris be niekur 
pats iš savo kišenės

Brighton Park yra 
lietuvių kolonija, taigi ir pa
rengimų čia būna nemažai.

štai praėjusį sekmadienį, 
lapkričio 15 dieną, didysis 
Keistučio savišalpos kliubas 
turėjo 25 metų jubiliejinį pa
rengimą Sokolij svetainėje.

Dabar ateinantį sekmadie
nį, lapkričio 22 dieną, įvyk
sta darbininkiškų organizaci-

S11 SOUTHPAUUNA $T.........m. SttlH 4006

Draugystes Palaimintos 
vos vakaras jau čia pat. Pro
gramą pildys Birutės choras 
ir Jaunoji Birutė. Užkviesti 
kalbėti konsulas Bagdonas ir 
teisėjas Zuris.

Pavyzdžiui, milijonai šeimynų 
jau persitikrino, kad paprastas už
kietėjimas vidurių daugiausia paei
na nuo stokos minkštaus maisto 
(bulk) valgiuose. Daugelis jų patai
so užkietėjimą vidurių reguliariškai 
vartodami Kellogg’s ALL-BRAN.

Šis skanus cereal duoda pakanka
mai minkštaus maisto (bulk) ir 
yra veiklus. Kūne jis sugeria drėg
numą ir susiformuoja j minkštą 
masę kuri švelniai išvalo viduriuose 
susirinkusias atmatas.

Kellogg’s ALL-BRAN taipgi su
teikia vitaminą B ir geležies. Jj ga
lima valgyti su pienu arba grietine 
arba vartoti prie virimo, kepimo 
duonos, muffins ir tt.

Du šaukštai paprastai pakanka. 
Rlimtesniuose (atsitikimuose įrėikia 
valgyti ALL-BRAN tankiau. Jeigu 
nepalerigvins, kreipkitės prie savo 
gydytojaus.

Kellogg’s ALL-BRAN suprantama 
“viską” nepagydys;
bus pagelbingas prie paprasto už
kietėjimo vidurių*. Tą garantuoja 
Kellogg Kompanija. Parsiduoda vi
sose grosernėse. Padalomas per 
Kellogg, Battle Creek, Michigane.

* Užkietėjimas vidurių paeinantis 
nuo neganėtino “bulk” valgiuose <

Parsiduoda visose geresnių 
dreslų krautuvėse po 85.081 
Daugiau kaip 1000, jskai-' 
tant iUkiliningųsias, šven
tadienių ir šeštadienio Va
karo dresPs, mėgiamo sty- 
lluos druktoins Ir ofisuo
se dėvėti, rytoj ant iš
pardavimo. Mieros iki 50 
—po 82.00, 82.40, $1.09 
ir 81.40.

TAKSAI BXTBA 
.l l”‘ ii. :i l. : " "

Tona*

8 8.00 
8.46 
0.60

10.00

11.26
11.26
11.26 

9.00 
13.00

9.70 
9.26 
9.40

13.90 
7.25 
74)0

6.76 
7.65 
7.76 
8.2Q 
6.80 
5.76

Sekmadienį, lapkričio 8 dieną 
Stančiko grupė statė veikalą 
“Aš numiriau’^ ir davė koncer
te nę programo dalį. Programas 
buvo turtingas ir gražus, tik 
gaila, kad publikos programą 
išklausyti susirinko mažai—gal 
apie pusantro šimto.

Koncertinę dalį pildė Jadvyga 
GriČaitė, Ona Skeveriutė, Jonas 
Romanas, Antanas Chiapas, 
Mikas Petruševičius. Pianu vi
siems palydėjo Richard Ro
manas.

Uždangai ’ pasikėlus išėjo 
kvartetas susidedąs iš J. Gricai- 
tės, O. Skeveriutės, J. Roma
no ir A. Chiapo. Kvartetas dai
navo labai gražiai, visos dainos 
išėjo

M. Petruševičius 
pildė valsą Drigo 
“Plaukia sau 
savo numeriu 
matyti, kad jis yra virtuozas ir 
smuikas kalba jo rankose grau
džiai. >

Solistės ir solistai buvo Gri- 
caitė, Skeveriutė ir Romanas. 
Skeveriutė padare didelę pažan
gą dainavime, kas galima buvo 
pastebėti arijoj iš operos II 
Travatore. Prie augštosios gai
dos priėjo liuosai, švelniai, be 
veržimo jėgos, pilnu balso gro
žiu.

P-lės Gricaitės jau ne tas 
balsas, kuriuo ji pirmiau daina
vo. Jis virta augštas koloratūra. 
P-lė Gricaitė stipri meno jė
ga, kuria lietuviai turės malo
numo pasidžiaugti. Jos balsas 
švelnus ir tyrus, lygus ir aiš
kus. Tyliausiam stakato ran 
buvo galima girdėti kiekvieną 
toną. Mergaitė yra padėjusi 
daug darbo, nes juk kolaturiška 
technika yra sunkiausia. Gri
caitė taipgi pasižymėjo tiesiose 
gaidose. Balsas ’ pilnai didelis, 
turtingas; dikcija aiški.' Užtai 
p-lė Gricaitė tapo apdovanota 
gražiu geliu bukietu, gi už gė
les ji mums pridėjo dar vieną 
dainą, sudainuodama “Mano 
karžygis”.

J. Romanas, kaip visuomet, 
įspūdingai ir gražiai sudainavo 
“Šviesus mėnulis” ir “Tulpės”.:

Musų publiką tebemėgia liau
dies dainas. Tatai pastebėjau 
dainuojant duetu A. Chiapui ir 
J. Romanui. Nors publikos buvo 
mažai, bet girdėjosi karšti ap
lodismentai palydint daininkus.

Al Shemet ir A. Labanauskas 
sugrojo keletą melodijų gan gy
vai. Andrejevas su jaunosios 
Birutės lošėjais savo užduotį 
atliko gerai.

Antroj programo daly suvai
dinta veikalas “AŠ numiriau” 
—vieno veiksmo komedija. Vei
kiantieji asmenys joje buvo— 
Juozas Uktveris, Zosė Bajori- 
naitė, Jonas Rukštela, B. Liud- 
kevičius, B. Vaitekūnas.

Seniai girdėtas kaip geras 
vaidintojas Juozas Uktveris į 
mane įspūdžio nedarė. Jo balsas 
sunkus, nepriimnas, o dikcijos 
visai neturi: kada ne kada 
galėjau vieną kitą žodį supras
ti. Jonas Rukštela turi aiškų 
balsą ir tyrą dikciją. B. Vaite
kūnas ... well, tai dėdė Vaite
kūnas, jis buvo už visus ge- 
riausis ir nusinešė teatrą.

Lietuvių Auditorijoj po išde- 
koravimo, pagerėjus akustikai, 
pati salė atrodo daug jaukesnė.

Per 
fesija 
yra svarbesnė palaikymui sveikatos 
negu nieku nesiskyriąs vartojimas 
patentuotų gyduolių. šiandien jie 
mato, kad jų mokslas neša gerus 
rezultatus. *

Kažin 
žmogus, 
ko imtų 
nikelį ir numestų. Vienok kas 
tai panašaus, visgi, yra da
roma, kai tuščias pieno bon- 
kas daužoma ar numetama.

Pieno pramonė šiandien 
leidžia tūkstančiais dolerių la
vinimo tikslu, kad sukelti var
totojuose tą supratimą, kad 
jie vengtų negeistino ir išlai- 
dingo jiems patiems pieno 
bonkų naikinimo.

Grąžinkite pieno bonkas 
krautuvninkui ar pienininkui. 
Tuo jus padėsite sau ir pie
ninei, nes tai prisideda prie 
pieno žemesnių kairių palai
kymo. Elgianties ekonomiškai 
ir atsargiai patys sau mokėsi
te dividendus. Apsk.

Pasirinkimas i s 
1,000 NAUJŲ žie
mos kautų au
kos kaina, MAIL 
ORDĘR skyrius 
Ir B A R G A I N 
OUTLKT Valo 
stakt) fiventčms. 
Naujos medžia
gos, NAUJI MO» 
DKtlAI, grąžui 
kailis, puikus pa
gultas, Šiltas. Mle- 
ros 14 iki 20.

VALGIS DARO 
DIDELĘ ĮTEKMĘ 

| JŪSŲ JAUTIMAS!

Jus niekad nebandytumėte 
rttimesti nikelį, o, vienok, 
dabai* jus darote dar blo
giau kas sykį sudaužydami 
ar negrąžindami bonkas sa
vo krautuvei ar pieninin
kui. Nenaikinkite, bet iš
plaukite mane ir pasiųs
kite namon.

pro-
kad tinkama dieta

2 ir 3 4 Tono! 
Tonai ar Viri

3 7.76
8.20
9.30
9.75

11.00
11.00
11.00

8.75
12.25

9.46
9.00
9.10

13.66 
7.00 
6.75

6.60
7.40
7.50
7.95
6.20
5.65

LEGGINGS
Tot’s mėlyno chln- 
c h llla drabužio, 
81.98 vertas, ati
duodame 000

Tik pereikim bušelių 
eiles, o išgirsite san
taupų dainą, kuri pasi
liks jūsų .atminty!

Kruopiškių Progresyvių 
Kliubas rengia gražų balių še
štadieny, lapkričio 21 dieną, 
W. Neffo Svetainėje, 2435 So. 
Leavitt Street.

Manau, pląti lietuvių visuo
menė žino gerai, kad viršmi- 
nėtas kliubas yra grynai kul
tūrine organizacija ir kad 
kiekvienas jos uždirbtas cen
tas yra suVartojamas kultūri
niam tikslui.

Čia nėra reikalo aiškinti 
apie musų brolių laisvamanių 
būklę Lietuvoj. Ji sunki. Ir 
todėl Kruopiškių Kliubas yra 
jau suteikęs jiems didoką su
mą aukų. Tų aukų pagelba 
tapo atlikta gražaus kultūrin
go darbo Kruopiuose; įrengi
mas laisvų kapinių, aptaisy- 
mas ir papuošimas jų kaina
vo daug pinigų. Taigi manau, 
kad lietuviška visuomeninė 
įvertina musų darbą ir 
lankys į šį vakarą.

Buy gloves with whuf 
it savęs 

reikalo moadll 60e 
- * luti gerų daart 

ko Tooth PacU. 
paralduoda 

• apaaugo daaj
— - —□te »Ut»DPi»ti

88, nt karino# galite a n "Įpirk
ti . ----- ------------------------ .
uaaal

1/4 
Tono

32.40 
2.50 
2.75 
2.90

3.20 
3.20 
3.20 
2.65 
8.65 
2.90 
2.70 
2.76

8.85 
. 2.20

2.16

2.10 
2.80 
2.86 
2.45 

_  1.96 
Stambloe- 1.80

Mokėkite patys sau 
dividentus

I.DiLE PIRŠTINES

Moterų au k S t o 
tnyhauH piratinės, 
iiiiKtineH spalvos 
mieros 
laužytos

Širdingai kviečiame draugus ir visus Chicagiečius atsilankyti į musų

IŠKILMINGĄ PAKU 
šeštadienį, Lapkričio 21 d, 1936

Kaip 8:30 vai. vakaro, prasidės dovanų traukimas. 
Jeigu busite laimingi gausit po kalakutą, ant} ar vištą. 

Visus širdingai kviečia,
Stella Malinauskienė, Sav.

Prie Archer Avenue, 1 blokas j vakarus nuo Kean Avenue, 
Willow Springs, Illinois.

ŠILKO MARŠKINIAI —• Moterų Šan
kaus sverto Šilko marškiniai. Pui
kaus styliaus, kai kurie Anfurlcais 
apsiūti, daugiausiai 32, 34 ir 42 
mieros. 81-08 vertės, .... 850

SAUGOK MANE 
SUTAUPYK

MOTERŲ SIJONAI —Languoti, taš
kuoti, tvlrtofc spalvos, daug vien Vil
nų, visos mieros, pirminės kainos 
iki $3.98, po U............... $1.49

DŽEKETAI
Vaikams trumpi 
apsiaustai, pa
mušas, ml e r o s 
Laužytos, papra*

990

OYERKAUTAI—Paprastai 
rusies, sunkaus, turtingo 

i vilnų flyso, visos mieros, 
šalikas, spėria- $12.95

OVEROLIAI
Vyrų mėlyno de- 
nim, 42 mieros, 
sunkus su variu 
nltdotl, 40^ 
kaina —

AR TURIT SKAUDAMAS 

KOJAS? 
KORNŪS — SUKIETĖJIMUS 

NAUJIKAULIUS?
Atsilankykit j Shapiro Čeverykų Krautuvę—^ 
kur čeverykai bus tinkamai pritaikyti.

Mes užlaikome dideli pasirinkimą jvairio 
dydžio ir rūšies čeverykų vyrams, moterims 
ir kūdikiams. X-Ray pritaikymas ir patari
mai DYKAI. (

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

NAUJIENOS 
1739 ŠO. HALSTED STREET 

Pašaukit CANAL 8500 
agentas užeis pas jūs su šėinpeliais paimti 

jūsų užsakymą.

Pataisymas Užkietėjimo*) 
Tankiai galimas tinkamu 

maistu

. SAMUELIO 
Trlner's Ūitter Wine C 
544.8tWelli ‘ 
Prislųsk mai 
V&i&' 1___

Brighton Parko 
žinios

MOTERŲ DŽEKETAI—Meiton drabu
žiai, mėlyni- ar rudi, kai kurie r.lp- 
perlo priešakiu, kiti hii guslkal. ir 
kvaldiioti, mieros 14 iki 20. dabar 
po $2.99, 82.49 ir ...... ....................0^

RUDENS SKRYBĖLĖS—Apie 
pardavimui, gero totyliauH, 
pigiau kaip 31-18, po .........

.j,' ' ' 7:'~ WliiWiiigį
PANčiĄKOb

Lįft-v- Moterų juodo. Au- pn
■ kotų malviln*),, j 

Jįj. mieros laužytos, f j 
wLį_ paprastos 19o ĮM 

rųfiies J

Rekomenduojamas Kaipo Skilvio Vaistas

TRINER'S EtlXIR ■
OF BITTER WINE >

• Raštininkas pranešę, kad ItaiA 
stačio spulka išmokėjo. nuoširii* 
tį už įdėlius. Valdyba ir di
rektoriai dėkoja, kad Palaimint 
tos Lietuvos Draugystė deda pi
nigus prie savųjų.

Raporte iš Auditorijos reika
lų drg. B. Jakaitis, paaiškino, 
kad turėjome nesmagumų. Tai 
praėjo. Auditorijos atidarimui 
buvo surengtas vakaras, bet 
parengimas pelno davė mažai.

Išduota raportas apie drau
gystės koncertą, kurs įvyks 
Chicągos Lietuvių Auditorijrij 
lapkričio 22 dieną 
pranešė, 
giamaf 
pasiųsta 
narei.
Programą išpildys Birutės cho
ras ir Jaunoji Birutė. Pq pro
gramo bus šokiai. Taipgi yra 
užkviestas Lietuvos korisulas 
gerb. M. Bagdonas ir teisėjas 
John T. Zuris pratarti po ke
letą žodžių.

Nutarta priimti naujus rią»- 
rius nuo 17 iki 30 metų be

Labiau-sušvelninti
Golds yra dirbtuves šviežiu 
mo cigaretei-X nesvarbu ar 
juos pirktum kaimo kteilid* 
vėje ar prie didelio cigare- 
tų baro mieste.

Nflra ______
daugiau, kad ra 
koielf. Uatonai 
dideli* tubaa 1

Ji valo |r 
Be to gali

nlritiaaltea 
ibe>*t Pbarmacal Co.

LISTERINE
TOOT

HELP YOURSELF TO BIG SAVINGS

X-RAY

VVOOD COAL

COAL iCOKE
3719 S KEDZIEfAVENU 
GUABANTEED COAL

■mBMAGQ ORDER BARGAIN OUTLET

SHOES O F CH AR ACTtR
< 6307-09 SOUTH V/ESTERN AVENUE

Republic 5436

. -f

f/

Kainos gali pasikeisti be įspėjimo 
TUOJ APMOKANT — 
POCAHONTAS ANGLYS
Mine Run, 65% Stambios ----------- -

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

Lump ar Egg — -——•
COKSAI—-KOPPERS AB 8OLVAY 
Pečiaus Koksai —------------—-----------

Nut Koksai ------ -------------- ——
Pea Koksai j .

Petroleum Carbon Štili Bun ------ -
Petroleum Carbon Lump, Egg— 
MILLER8 CBEEK LUMP -------—-
MILLER8 CBEEK, EGG-------1--------
BLACK BAND LUMP-------
KIETOS ANGLYS—-ANTHBACITE 
Chestnut (Penney 1 vanla) ------- —
Indiana Lump —-—-------— -------
Indiana Egg 6x4--------------------—
ERANKLYN COUNTY ANGLYS 
Mine Run — Stambios ------------—

Plautos Nut—8x8 <—-i—
Egg —' 1 ■■■—■ ■ " 1

WILMInStoN Niit 4x2 Valytos ” 
WLMINGTON Mine Bun — C—

7 .V-, -....................  .---------------  - , .
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SųbscripUon Ratęs:
$8.00 pen year ta Cąnada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per eepy.

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 a| the Post Office 
cf Chięago, UI, tmder |he act of 
March 3rd 1879.
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius, beldžia Naujienų Ben
drovėj 1739 S. Halsted SU Chicago< 
IU. Telefonas Canal 8500.

Nauja fašistų provokacija

inbeky** taisai
Chlcagoje — paštų:

Metama
Pusėj metų 4.00
Trims mėnesiams 2.00
Dviem mšįneeimaa —--------1.5Q
Vienam mėnesiui .73

Chteagoj per Bnešiętoju?.:
Viena kopija - 8c
Savaitei---------------- ---- -------  18c
Ššė ųeSitlj 75o

Suvienytose ValsMiotCb ne Chicagoj, 
paštu:

Metams $5.00.
Pusei metų •••••• 2.75
Trina# mšneaikms  -------  1.5Q
Dviem minėdama frUlIlIUIIUM 1.00 
Vienam mėnesiui .73

Udemm ir kitur užsieninėm 
(Atpigtais)

Metama -— ■ ii ■ «y» m ■ y $8.00
Pusei metų ———....— 4.oo
Trima mėnesiams ,—2-50 
PMmm reikia siųsti pašto Money 

OMU kartu su užsakymu.

............... ...... . 98.0Q

SS*

CORNWALL. — Bessemer City laivas, kuris dėl ruko užplaukė ant seklumos. Visa laivo įgula 
liko išgelbėta.

REIKŠMINGOS SUKAKTU
VES LIETUVOJE

Lietuviškosios jaunuomenė# 
kova dėl gimtosios kalbos

......... ■. y—m u ,

Hitleris ir Mussolini vakar oficialiai pripažino Is
panijos sukilėlių komitetą, kaipo Ispanijos “valdžią” ir 
nutarė paskirti prie jos savo pasiuntinius, Iki šiol buvo 
manoma, kad Berlynas ir Roma suteiks generolui Fran
co pripažinimą tiktai tuomet, kai jisai bus bent užka
riavęs Madridą, bet Madridas da ir šiandie nėra paim
tas.

Kodėl fašistiškos valdžios taip pasiskubino ?
Tautų Sąjungos būstinėje Genevoje manoma, kad 

Hitleris in Mussolini pabūgo, jogei Ispanijos sukilėliams 
pritruks jėgų nugalėti respubliką. Stiprus Madrido pa* 
sipriešinimasĮ sukilėlių atakoms rodo, kad generolo 
Franco armija silpnėja. Taigi Vokietijos ir Italijos fa* 
šistai nori dabar visai atvirai teikti, pagelbą. sukilėliams.

Šitas pripažinimas Ispanijos sukilėliams yra nau
ja fašizmo provokacija demokratinėms Europos val
džioms ir sovietų Rusijai.

Berlynas su Roma rėmė Ispanijos sukilėlius nuo 
pat pradžios, begėdiškai sutrempdami tarptautinę teisę, 
kuri draudžia vienos šalies valdžiai kištis j vidujinius 
kitos šalies reikalus, o ypatingai kurstyti tos šalies 
žmones prie maišto arba jų maištą prieš valdžią remti.' 
Tačiau, spaudžiami Anglijos ir Francuzijos, vokiečiai 
su italais sutiko pasirašyti sutartį, kad jie daugiaus ne* 1 
beduos pagelbos Ispanijos maištininkams.

Šita sutartis dar ftėta panaikinta. Nėi Mussolini, 
nei Hitleris savo parašo po ja neatšaukė. TaigV suteik
dami generolui Franco pripažinimą, juodu sulaužė savo 
prižadą.

šita nauja fašizmo provokacija stato į pavojų pa
saulio taiką. Jeigu Anglija, Francija ir kitos valstybės, 
kurios prisidėjo prie tarptautinės nesikišimo sutarties, 
dabar norės tinkamai reaguoti į tą fašistiškų valdžių 
žinksnį, tai joą turės tokiu pat uolumu remti Ispanijos 
respubliką, kokiu fašistai yra pasiryžę remti sukilėlius, 
Tuomet ginkluotas konfliktas Europoje bus beveik ne
išvengiamas. K

■r
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Ministerio Salengro mirtis

Apžvalga
■wmmm

“REXISTAI” BELGIJOJE

( Belgijoje visai netikėtai iški
lo pastaruoju laiku grynai fa
šistiška partija, kurios vadas 
yra jaunas (truputį daugiau, 
kaip 30 metų amžiaus) katali
kas Leon Degrelle. Jį. yra vadi* 
narna “Rex”, kas lotynų kalbo* 
je reiškia karalius.

Prieš metus laiko apie tuos 
“rexistus” beveik nebuvo gir
dėt, Degrelle veikė stiprioje 
Belgijos katalikų partijoje, ji
sai suorganizavo jos viduje sa- 
vo grupę ir davė jai 'vardų 
“Christus Rex” (Kristus Kara
lius). Susipykęs su katalikų 
partijos vadais, jisai ėmė juos 
toliaus vis aštriau atakuoti 
spaudoje, kaltindamas juos sa- 

Į vanaudinškumu, veidmainybe ir 
korupcija. Degrelle,.įsteigė ša< 
vaitraštį “Rex”, kuriame jisai 
skelbė sensacingas žinias apie 
stambius katalikų šulus, ir ke
letas ją patraukė jį tieson už 
šmeižimų. Bet Belgijos teismai 
su laikraščiais elgiasi gana ’Švel* 

i, |niai, todėl “Rex‘o” leidėjui pa
vyko arba išsiteisinti, arba iš
sisukti, užmokėjus tik nomina
lių pabaudų.

Kai atėjo parlamento rinki*? 
mą kampanija, Degrelle ryžosi 
“užkariauti” parlamenta. Jisai, 
ir jo leitenantai išvystė visa
me krašte nepaprastai triukš
mingų, demagogiškų agitacijų. 
Nežinia, iš kur jisai gavo pini-.; 
gų, bet vietoje savaitinio laik
raščio jisai ėmė leisti dienraštį 
“Le Pays Reel” (tikrasis kraš
tas), kurį jisai tūkstančiais da
lino už dyką miestų ir so* 
džiaus gyventojams. Rinkimuo
se jo partija surinko( 270,000 
balsų ir pravedė į parlamentų 
21 atstovą iš 202 parlamento 
narių. Tokiu budu “Rex” parli

pa (žodis “Christus” buvo, išim-

Užvakar mirS, užtroškęs nuo gazo, Francuzijos vi* 
daug reikalų ministeris, socialistas Roger Salengro. ,

Jo brolis ir jo draugai sako, kad ministeris pats’ 
padarė sau galą, nebegalėdamas pakęsti bulvarinės 
spaudos šmeižtų, prieš jį. Ta spauda, o ypatingai vienas 
pigus savaitraštis “Gringoire”, kaltino j; pasielgus °is*| 
davikiškai” pasaulio karo metu: kad Salengro tyčia pa*- 
sidavęs vokiečiams ir už tai buvęs pasmerktas f rančų-1 
zų karo teismo.

Nors specialė armijos komisija, sudaryta iš aukštų 
kariuomenės vadų, viešai paliudijo, kad to savaitraščio j 
kaltinimai yra melagingi, ir prieš keletą dienų pats 
Francuzijos parlamentas tuos šmeižtus pasmerkė, bet 
“Gringoire” ir kiti f asistuojančios spaudos’organai yi^* 
tiek nesiliovė jį purvinę. į|

Roger Salengro tarnavo armijoje karo metų. Jisai 
buvo sužeistas ir pateko į nelaisvę vokiečiams, kuomet v
jisai bandė išnešti iš mūšio lauko kitą frąneuzų kareivį įcialistųs. Bet jo partijos stata 
Vokiečių armija paskui teisė Salengro už tai, kad, būda* linkti j parlamentą, ne- 
mas nelaisvėje, jisai kurstė Vokietijos darbininkus ne*, 
dirbti prie karo; darbų. .

Taigi patriotizmo atžvilgiu, Salengro rekordas yra ' 
be mažiausios dėmės. O betgi Paryžiaus juodlapiai ne* 
sisarmatijo jį purvinti — už tai, kad jisai buvo socialia* 
tas ir vienas griežčiausių jų reakcijos ir fašizmo priešų^

Salengro mirtis paskatins padoriąją visuomenę

komųnizmąs traukia kraštų į 
pražūtį, šitą savo kampaniją, 
jisai rėmė autoritetu Romos 
papos, kuris nori prisigerinti 
Vokietijos Hitleriui ir tuo tiks
lu ragina visų pasaulio kata!;-/ 
kus mobilizuoti savtf jėgas ko
vai su komunizmu. Nemažas 
skaičius Belgijos katalikų davė
si todėl “rexistamą” apdumti 
akis. Be to, Degrelle užsuko 
gramofonų apie karo pavojų. 
Jisai pradėjo įrodinėti, kad dėl 
Belgijos sutarties su Francija, 
kurį yra padariusi karo sąjun
gą su sovietų Rusija, Maskva 
galinti bet kurią dieną įtraukti 
Belgiją j karą ir, karo eigoje, 
tų kraštų “subolševikinti”.

Spėjama, kad šita “rexistų” 
agitacija privertė Belgijos ka
ralių Leopoldą neseniai pareikš
ti parlamente, kad* Belgija ka
ro ataitįkime nėšidęs ne prie 
vienos kariaujančios pusės, bet 
laikysis rieitraliai. Taigi “rex- 
istai” jau sugebėjo padaryti 
didelės įtakos į Belgijos užsie
nių politikų.

Dabar kyla klausimas, kas 
toliaus išsivystys iš to fašistiš
ko judėjimo. Ar “rexistamp” 
pavyks Belgijoje , sunaikinti 
parlamentinę tvarką, kaip kąd 
j j buvo sunaikinta Italijoje, 
Vokietijoje ir ktiur? Belgijos 
politikai sako, kad Degrelle yra, 
Hitlerio šelpiamas^. Vienas kata
likų vadas iškėlė aikštėn faktų, 
kacį ■‘ręsęįstų” lyderis su kėliais 
savo padėjėjais keliavo į Berly
ną ir tarėsi su “nacių” vadais,i

Bet atrodo* kad “rexistai” 
dabar padarė stambią klaidų. 
Jie susitarė sų kraštutiniais 

; Flamandijos nacionalistais, ku* 
rie kovoja dėl flamandų provip* 
ei jos atskyrimo nuo Belgijos, 
Daugelis Belgijos patriotų tp* 
kiu “rexistų” žinksniu pasipik* 
tino. Jie pirma laikė Degrelle1; 
ir jo sėbrus karštais tėvynės- 
myįėtojais, p čia pasirodo, kad 
jię eina SU tųi# elementais, ku? 
lie nwi suskaldysi Belgiją. 
“Rexi»Sąv partija ėmė darykis

džįai nukentęti pačiai Fran
ci j ai.”
Bet ar nepavėlavo komunis

tiška sovietų Rusijos valdžia? 
Apie vidurį spalių menesio 
Maskva ėmė smarkiai atakuoti 
nesikišimo sutartį Ispanijos rei
kale ir grųsind viešai nuo jos 
atsimesti, Bet iki to laiko,, t., y. 
beveik per tris mėnęsius laiko, 
Maskva tų sutartį labai stropiai 
pildė — daug stropiau, negu 
francuzai. Ji ne tik nepardavė 
Ispanijai “ne; vieno lėktuvo, 
nei Vieno šautuvo ir nei vieno 
tanko”, bet net uždraudė Rusi
jos darbininkams rengti viešus 
politinio pobūdžio pūtingys Is
panijos naudai, ko nėra pada
riusi,. ne viena kita nefašistiška 
valdžia.
? Re to, kalbant apįę “pavėla* 
vįmąs”, ne pro šalį bus primin
ti komunistų nusistatymų de
mokratijos klausimu.. Per 15 su 
viršum metų komunistai sakė, 
kad “buržuazinė” , demokratija 
tai j supuvus ir * savo! amžių at
gyvenęs dalykas. Jie taip griež
tai hwo nusistatę prieš demo
kratijų, kad Vokietijoje jie net 
ėjo ranką už rankos su hitleri
ninkais, kad tik demokratija 
butų greičiau sunaikinta. Na, 
ir ji tapo sunaikinta. O dabar 
pati Maskva verkia, kad hitĮe- 
liška«Vokietija . tai baisiausias 
sovietų Rusijos priešas!

Pruseika šituos faktus jau 
buvo pradėjęs' suprasti ir apie 
juos gana aiškiui išsireikšdavo 
“Naujojoje. Gadynėje”, bet da* 
bųr kažin kodėl jo atmintis ėmė 
labai silpnėti. :

BOLIVIJOJE MANO 
MA SUORGANIZUO 
TIDlDžIULĘ LIETU 

VIŲ KOLONIJA

vą dirbti savo tautiečių gero
vei. “Kūdikio” draugija tu
rėjo lietuviškų knygų, laikraš
čių ir svetimomis kalbomis apie 
Lietuvos praeitį įvairių raštų, 
ši draugija lietuvių mokinių 
tautiniam susipratimui turėjo 
labai didelės reikšmės ir ji mu
sų tautai davė gana daug žy
mių veikėjų. Todėl - supranta- 
mąs dalykas, kad lietuviai, pa
jutę jų tautines teises laužant 
pasiryžo jas energingai ginti.

Gimnazijos kapelionas kun. 
Pr. M. Urbonavičiui griežtai at
sisakius su mokiniais rusiškai 
kalbėti maldų, gimnazijos vy
resnybė iš pradžių gerute j u, o 
vėliaus įvairiais gadinimais 
norėjo pačius mokinius pri
versti jų kalbėti. Spalių mėn. 
2 d. maldos kalbėti iššaukė tre
čios klasės mokinį Juozų Tu- 
belį, dabartinį Lietuvos minis- 
terį pirmininkų, tačiau jis 
griežtai atsisakė tai daryti. Už 
tai, kad 
stis, jis 
varytas, 
nimų ir 
rado vienas mokinys latvis, ku
ris sutiko rusiškai maldų skai
tyti, tai, jam maldų pradėjus 
skaityti tada iš septintosios 
klasės išėjo mokinys Jurgis Šla
pelis ir visų mokinių vardu pa
reiškė: “Meš ne tik patys ne- 
su‘tinkame rusiškai melstis, bet 
taip pat negalime ir tos mal
dos klausyti”. Po tokio pareiš
kimo gimnazijos vadovybė, bai
siai keikdama, J. šlapelį iš 
gimnazijos išvijo. Jį išvarius, 
tuojaau iš mokyklos išėjo ir kiti, 
lietuviai: A. Smetona, Pr. Vai- 
ciuška, VI. Mironas, A. Rymas, 
K. Vaičkus, P. Kožukauskas ir 
V.1 Haurlkevičiuš. Visus jtios 
pašalino ’sta’1 tvilko” bilietu, tai 
yra be teisės būti priimamiems 
į bet kurių kitų mokyklų.

Lietuviai mokiniai, nebesiti
kėdami nieko gero' laimėti iš 
gimnazijos vyresnybės, rašė 
prašymus švietimo ministeriui, 
carienei ir net pačiam Popie
žiui. Nors tų prašymų ir ne
patenkino tačau jie. buvo gera 
priemonė apšviesti aukštiesiems 
žmonėms ape lietuvių tautinius 
siekimus. Be to, lietuviai mo
kiniai į Petrapilį pas švietimo 
ministerį pasiuntė savo delega
cijų, kurių sudarė dabartinis 
Lietuvos prezidentas A. Sme
tona ir dabar atsargos genero
las, gydytojas Pr. Vaiciuška. 
ši delegacija švietimo ministe
riui išdėstė lietuvių' 
reikalavimus ir prašė išvary
tuosius priimti atgal į gimnazi
jų. švietimo ministeris paža
dėjo juos priimti, jeigu jie su- 

(Tųsa ant 5-to pusi.)

tas iš jos vardo) susyk gavo 10 nepopuliariška. Tuomet Deg; 
dalį vetų parlamente. 7 “ ‘ - -
pripažinti, kad tai buvo nepąpr; 
rastas pasisekimus visai naujai 
partijai. •

Rinkimų kampani j os mėty ’ 
Degrelle atakavo jau ne tik ka
talikus, bet ir liberalus ir so*‘

, išrinkti į parlamentų, ne- 
j parodė jokio gabumo, Ir “rexis- 
tų” įtaka pradėjo smukti. Jų 
spaudai liovėsi dėjusi sensącin-
gus straipsnius apie kitą parti
jų vadus. Tačiau staiga “rexis- 
tų?? vadas pasigavo naują obal* 
eį, Jisai ėmė skelbti kryžiaus 
kąrą prieš komunizmų. Nors

Reikia i’elle sumanė surengti didelę 
demonstrącįją irvįsąkė 250,000 
ssavą šokėjų “iparšuotį” į sosti* 
nę Briuselį. Bet valdžia šitą įę* 
menstraciją uždraudė,' ir kaį 
4-rexistai” vistiek ėmė rinkta 
j sostipę, tai valdžia lįępė pqįį- 
ęųaį ir kariuomenei juos išvai
kyti. ' Daugelis “rexistų” buvę 
suarėštuota.

Belgijos valdžia, matyt, yrą 
pasiryžusi nuslopinti tą f ašis* 
tišką judėjimą jėga. Ar jai pa* 
vykš, parodys netolima ateitis.

Francuzijoje dar tvirčiau nusistatyti prieš fašistiškus p W
i r T nes darbininkų - rapse# yra sų*>

sįspietusios į stiprių Darbo par
tiją, bet “rexistai’^ šaukė, kad 

1..,. „■ fra..
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juodašimčius.

LIETUVA BAIGIA SU 
SITARTI SU SOVIE

TU RUSIJA

Prieš dviejus metus tarp 
Lietuvos ir Sovietų Rusijos bu
vo sudaryta prekybos sutartis.

111 11 1

Tačiau dabar tos sutarties ga-lįy e * 
liojimo laikas baigiasi. Del ta Rusijai t paį?^ 
neseniai tarp abiejų kraštų bų* gųočiųs* kiagl 
vq pradėtos naujos derybodlius. Del to abiejų kraštų pre- 
prekybps sutarčiai sudaryti, jkybiniam susitarimui Lietuve- 
Derybos einą gana sklandžiai! je, tiek Sovietų Rusijoje duo- 
ir tikimasijas netrukus sek4d*mn amatas reikšmės. U 
minga! baigti. Lietuva Sovietų! Tsb. •‘Tsb

■>u.irą.if..1,11,1, iii.jniĮĮ.

PRUSEIKA APIE — 
PAVĖLAVIMĄ

kfe i ■ i itžįį|r •' • • ’ z

Šių metų rudenį suėjo 40 me- < 
tų, kai Mintaujos* gimnazijos i 
lietuviai mokiniai griežtai atsi- i 
sakė rusiškai melstis, šis įvy
kis anuo metu lietuviškoje 
spaudoje ir visuomenėje pla- : 
žiai nuskambėjęs, buvo ne koks 
nors paprastas gimnazijos vy
resnybės susikirtimas su mo- . 
kiniais, bet stiprus lietuvių 
tautinės sąmonės pasireiški
mas, energinga lietuvių jau
nuomenės kova dėl savo gim
tosios kalbos, šis įvykis turė
jo nemažos reikšmės visam lie
tuvių tautiniam atgimimui, nes 
jis ryškiai ir pamokamai pa
rodė, kaip lietuvių tauta tyri 
kovoti su rusų vyriausybę dėl 
savo niekinamų ir laužomą tau
tinių teisių. Buvo taip:

Ligi 1896 m. Mintaujos gim
nazija maldų prieš pamokas ir 
po pamokų kalbėdavo rusiš
kai. Ją garsiai pakalbėdavo 
kuris nors mokinių provosla- 
vų. Nuo tų metą gimnazijos 
direktorius įvędė prieš pamo
kas rusišką maldų Už carą. Tų 
ipaldą kiekvienas tikybos mo
kiniai turėjo kalbėti atskirai. 
Provoslavai už carą melsdavosi 
savo gimtąją rusų kalba, pro
testantams vokiečiams ir lie
tuviams buvo taip pat leistą 
melstis jų gimtomis kalbomis, 
tik vieniems katalikams, kurių 
daugumas buvo, lietuviai, bu
vo įsąkyta melstis jiems sveti
ma rusų kalba. Lietuviai to
kiu gimnazijos vyresnybės įsa
kymu buvo nepatenkinti, nes 
jis smarkiai pažeidė jų tauti
nius ir religinius jausmus ir 
todėl jie griežtai atsisakė ru
siškai melątis. , ,4- . r?

Mintaujos gimnazijoje mokė
si daug lietuvių. Toje gimna
zijoje vyravo vokiečių kultū
ros dvasia ir mokiniai ten jau
sdavosi daug laisviau, negu ki
tose rusų valdžios gimnazijose!. 
Tačiau ilgaipiui rtfsų švietimo 
vadovybe atkreipė akį į Min
taujos ir kitas Pabalti jos gim
nazijas ir ėmę jas rusinti. Ir 
Mintaujos gimnazija buvo uo
liai rusinama, tačiau ne taip 
smarkiai, kaip Lietuvoje ean- 
čias gimnazijas. Todėl joje ga
lėjo stipriąu pasireikšti lietu
viu tautinė sąmonė, negu pą- 
čiojei Lietuvoje esančiose gim* 
nazįjosę, Mintaujos gimna
zijos lietųyą mokinių tarutinį, 
susipratimą .žadino lietuvių 
spauda, kaimynų latvią tauti
nis veikimas ir ypač lietuvių 
rašomosios kalbos tėvas Jonas 
Jąblonskis. Latviai jau seniau 
turėjo savo tautines draugijas. 
Jų pavyzdžiu Pasekė ir lietu
viai, 1891 metais įsteigdami 
slaptų vyresniąją klasių lietu
vių mokinių “Kūdikio” draugi
ją. Jos tikslas buvo žadinti 
ir palaikyt; lietuvių mokinių 
tautinį susipratimą, raginti, 
kad jie lavintąsi lietuviškai 
skaityti ir rašyti, mokytųsi Lie
tuvos istorijos, kad per vasa
ros atostogas parvažiavę na
mo savo krašte žadintų tauti
nę sąmonę, p pabaigę aukštuo
sius mokslus sugrįžtų į Lietu- yra drangas ir kas yra priešas.

atsisakė rusiškai mel- 
buvo iš gimnazijos iš- 
Kąip po ilgų gųzdi- 

įvairių spaudimų atsi-

mokinių

‘r: ' f > ■ '. t,; „

šių/ metų pradžioje į Pietų 
Ameriką i išvyko Lietuvoje pla
čiai žinomas kelįaątojas ir ra
šyto j ąs, Matus šalčius. Prįeš 
ęelętą mūne3ią jis lankęsi Bo* 
įvįjęję. H, Ten esama laba; dąųg 
laisvą neapgyventų žemės plo
tų. Kai kur ' žemdirbiai gali 
žemes Veltui gauti, tik kad jie 
ją dirbtą įr tap gyvęntą. Ta
čiau gėręspi žemes plotai, u taip 
pat ir miškai, kurie yra kiek 
arčiau iiuo centrą, veltui neduo
dami. ; > Juos rėkia pirkti, su
mokant nedidelę kainą. Lapky^ 
damas Bolivijos provinęijas, M. 
šalčius tenai sutiko vieną kitų 
lįetuvį. Todėl jis sumanę Bo
livijoj e įsigy t i žemes ir geroje 
vietoje aptiko jos apei 300,000 
hektarą? kuria ir užpirko. Ne
seniai Kaj.me gautas M. šal* 
čiaus laiškas kuriame jis rašo, 
iįąd Bolivijoje butų galima ap- 
■gyvendlpti pemąžą skaičių lįe* 
&ių|iš^įu^^;^l^>i jis' 
iy užpirkęs ^didelius žemes plo- 
tps. M. šalčaus žmona dąbar 
įjkviduoja savo turtą Lietuvo
je ir netrukus žudą išvykti gy- 

( venti į Pietų Ameriką.

— Tsb.

i L4'•?“?'•...........-r'’-* ‘ •

•j Pruseika, ągęptąuda-
maa komunistų laikraščiams, 
kojopįjaąe, nęiškenčią kartkar-

5 ’ ‘Tremįeras Blum’as - jau 
Mta|p kalba apie neitralitetą, 
bet, kaip paprastai būna su 
analistais? jįę Ubai pavęla* 
Vo.Ir už tai gal teks skau-

APYSAKOS
Gruodžio 1 d. “Naujienose” 

bus pradėta spausdinti labai 
įdomi ir linksmo turinio apy
saka.

Po to seks Paslaptis ir krau
jas”. Tai apysaka iš pirmųjų 
revoliucijos metų, kada žmogus 
žmogui tikrai buvo vilkas, ka
da sunku buvo pasakyti, kas

(Iškirpkit šias eiles ir pasidėkit atminimui. Ilgainiui sudaryslt 
grąžų ąįlių rinkinį). •

Po Eilute Kasdien
O ..................

Debesėliu.
Pilkas debesėlis plaukia 

per dangaus gelmes 
j slaptingą žydrą ftelį, 

j šiltas žemes.
Ten jis savo leągvę naštą

' maloniai pames
i plačių Juodųjų jurų 

mėlynas gelmes.
Ei, pasveįkįnk, dębes 

debesų versmes,
tąs gilybes, tas platybes, 

gyvas, neratmiąs!
M. Vaitkus.

eii
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SENATVĖS PENSIJŲ KLAUSIMAIS
PAAIŠKINIMAI

(Pranešimą daro Sočiai Secu- 
ryti Board, Washihgton, D. J.)

Apsauga senatvėj.

Svarbu, kad kiekvienas Ame
rikos darbininkas 
moteris, pilietis ar 
suprastų 
Įstatymą 
Apsaugos 
praneša, 
diena 
dirbtuvės, ofiso, krautuves, 
šapos, kasyklos ar fabriko dar
bininkas gaus socialės apsau
gos sąskaitos aplikaciją. Dar
bininkas turės sugrąžinti apli
kaciją su reikalingomis infor
macijomis ne vėliau,,kaip gruo
džio 5 dieną. Aplikacijas val
džia padės į socialės apsaugos 
sąskaitą, kad darbininkas 
darbininkė galėtų gauti 
klausančią jiems senatvės 
siją.

— vyras, 
ateivis — 
Apsaugos 

Socialės
Socialės 
senatvei.

Taryba Washingtone 
kad su lapkričio 24

šių metų kiekvienas 
ofiso,

ar

pen-

šiasKaip darbininkai gaus 
aplikacijas ir kaip jie turės jas 
sugrąžinti valdžiai, apie tai bus; 
pranešta truputį vėliau šiame 
pačiame^ dienrašty. Dabar gi 
Sočiai Security Board duoda 
sekantį trumpą paaiškinimą 
apie tai, kaip senatvės naudos’ 
skyrius liečia Amerikos dirban
tį vyra ir dirbančią motęrį.

šiandien yra šioj šaly įsta
tymas, kurs teiks 26 milio- 
nams darbo žmonių šiek tiek 
pinigų, kai jie pasens ir liausis 
dirbę, jstaymą Kongresas pri
ėmė pereitą metą ir jis yra 
vadinamas “Sočiai Security 
Act”.

Si?lyg šiuo įstatymu Jungti
nių Valstijų valdžia siųs kiek
vieną mėnesį čekius pasitrau
kusiems iš darbo žmonėms — 
darbininkams vyrams ir mo
terims, kai jie pasieks 65 me
tų amžiaus ir prisilaikys kele
to lengvų reikalavimų. Įsta
tymas liečio darbininku nepai
sant, ar jie yra piliečiai ar ne- 
piliečiai.

Ką tai reiškia jums
Jeigu dirbate kokiame fabri

ke, šapo je, kasykloj, dirbtuvė
je, krautuvėje, ofise arba bet 
kurios rųšies bizny ar pramo
nėje, tai gausite pašalpą. Kai 
sulauksite 65 metų amžiaus ar 
daugiau ir pasitrauksite iš dar
bo, gausite valdžios čekį kas 
mėnuo per visą liekamą gyve
nimą — jeigu kada nors dir
bote (vieną dieną ar ilgiau) kas 
metai per penkis metus, 1936 
metams pasibaigus, ir jei per 
visą tą laiką uždirbote $2,000 
ar daugiau. Valdžios čekius 
gausite nepaisant kiek turto 
arba kitokių pajamų turėsite. 
Įstatymas šiuos išmokėjimus 
vadina “Old Age Benefits”. 
Jeigu norėsite dirbti ir dirbsi
te po 65 metų amžiaus, tai mė
nesinių čekių iš valdžios ne
gausite; juos gausite tik tuo
met, kai nutarsite iš darbo 
pasitraukti.

čekių suma
Pinigų suma1, karią gausite 

sulaukę 65 metų, priklausys 
nuo to, įdek uždirbote algo
mis pramonės arba biznio už
siėmime tarpe sausio 1 dienos 
1937 metų ir tos dienos, kai 
jums sukanka 65 metai. Vyras 
ar moteris gauną gerą algą ir 
turintys nUblatihj darbą visą 
savo gyvenimą gali gaiiti net 
iki $85 dolerių mėnesiui pėr! 
visą savo gyvenimą po 65 ffle-Į 
tų. Jeigu šis įstatymas lie-i 
čia jus, tai mažiausia suma, 
kuri jums bus mokama, sieksi 
$10 mėnesiui.

Jeigu dar esate jauni
Sakykime, kad jus galite; 

dirbti dar 30 metų. Jeigu? paM 
prastai uždirbate $25 savaitei; 
arba $1,300 metams, tai suu‘ 
laukus 65 metų jūsų čekis bus: 
$45 mėnesiui per visą gyveni-; 
mą po tų metų. Jeigu uždir-; 
bate $50 savaitei1 arba $2,600, 
metams, tai gausite $63.75 mė
nesiui per visą gyvenimą po į 
65 mėtų.

Jeigu esate vidutinio amžiaus !
Sakysime, kad j-au sulaukėte’ 

55 metų amžiaus ir dar turite i 
apie 10 metų padirbėti iki 65 
metų. Daleiskime, kad uždir
bate $15 savaitei. Kai sulauk
site 65 metus ir paliausite dir
bę, tai gausite čekį $19 kiek
vieną mėnesį. Jei uždirbate 
po $25 savaitei per 10 metų, tai 
gausite čekį suma truputį di
desnį, negu $23 kas mėnuo per 
visą gyvenimą.

Mirčiai ištikus
Jeigu mirtumet prieš gavi

mą mėnesinio čekio, tai jūsų 
šeimyna gau‘s mokestį pinigais 
suma 3% centų ant kiekvieno 
uždirbto algomis dolerio po 
1936 metų užbaigos. Pavyz
džiui, jeigu mirtumet sulaukę' 
64 metų ir jeigu uždirbote po 
$25 savaitei per dešimtį metų 
pirm to laiko, tai jūsų šeimy
na gaus 455. Antrą vartus, 
jeigu nedirbote pakankamai il
gai, kad gauti reguliarišką mė
nesinį čekį kai sulauksite 65 
metų, tai gausite čekį viena 
suma; arba jeigu mirtumet, 
tai jūsų šeimyna gaus vieną 
sumą kartu. Ta suma irgi, 
sieks 3V& centų ant kiekvfeii'0! 
dolerio algomis uždirbtomis ,po 
1936 metų.

5 (Bus daugiau)

Baltic Import Co. 
Gauna Siuntinį Pre

kių Iš Lietuvos
Sako, tad Lietuva nespėja pil- ; 

dyti importerių Užsakymus

Baltic Impott Cofnpany fir
mai iš Lietuvos ateina didelis 
siuntiny# įvairių lietuviškų pre
kių. '

Tos prekės jau pasiekė New 
Yorką i** tiž kelių dienų bus 
Chicagoj e.

Baltic Import Company ran
dasi ties 905 West 19th street, 
ir jos savininkas yra Julius 
Rakštis, 18-tOs Apielinkėš lie-' 
ttiViš vąistihihkaš. ■

jis jaučiasi laimingas gauda-į 
mas tas prekes —- mėsos pro- Į 
duktUš ir kitokius gaminius.; 
•Mat, Lietuva dabartiniu laiku 
labai daug prekių eksportuoja; 
į Angliją^ Vokietiją1 ir Rusiją*.! 
Užsakymų Lietuvos maisto ben
droves turi tiek daug, kad ne-: 
spėja jų išpildyti^ nors dirbtu
vės be pertraukus dirba dieną 
ir naktį. (

J. Rakštis lauke kelis mene- į 
sidS laiko kol jo užsakymas bu*-į 
vo išpildytas.

mą, iv hepapraštą pasiryžmą 
kovoti dėl shvo tautinių bei re
liginių tėišių, ; pagaliau, nesi
leido: 1897 m. kovo mėn ca
ras lieiiiVaihš leido melstis" lo
tyniškai ir išvarytuosius moki
nius pradėjo priiminėti atgal į 
gimnazijas. —rTsb.

Kupiškėną Kultūros

Drau-

25 centai asme-

yra ruošiamas
naudai Kupiš-

- --/.I ,į J-;,,'

BIRUTE

Vagiliui ilgų metų 
kalėjimas

Kupiškėnų Kultūros 
gija rengia Bunco Party šešta
dieny, lapkričio 21 dieną. Pa
rengimas įvyks pp. Balčunų 
name adresu 4'601 S. Fairfiėld 
avenue. Prasidės 8 valandą va
kare. Įžanga 
niiri.

Parengimas 
laisvų kapinių
ky. Visi kiipiškenai ir jų kai
mynai prašomi atsilankyti ir 
paremti kilpą dari^ą.. Praleisi
me . linksmai laiką taipgi pa
tys.

Taigi bukime parengime ku
rie tik galime:

— Valdyba.

Ne vien Kalėdoms, bet 
per Ištisus Metus

Amerikos Lietuvių Dukterys 
rengia Pašalpos Balių (Cliari- 
ty Bali), šeštadienyj, Lapkri- 
čio-November ' 2T, 1'936, Hotel 
Hayes, 6345 So. University 
Avenue. Pradžia 8:30 valandą 
vakare.

Ne tik Kalėdų laike, bet 
per ištisus metus, šis kli 
šelpia lietuvius,r knriėmš 
linga pagalba. Šių .Šokių 
skiriamas tam, w^biam 
lui.

Nuoširdži'ai kviečiame 
skaitlingai -atsilankyti,
•linksminti, ir paremti Šias 
,ganizacijos darbuotę.

tikš'

DAILY BUSINESS DIRECTORY
f

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE
efyrta* yra vedama* tikslą pagelbėti musų įkaitytojam* eueirart, kur galima naiplrktt 

įvairiųpaprastų it nepaprastų daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu <f telpančių čia ekefamų 
negaliu *u*ira*tike leikot, pakaukite Naujiena*, Canal 8500» ū klauMU Stenk SSkatSin,

■m

Pirmiau nuteistas kalėti už 
vagiliavimą ir po tūlo’ laiko pa
leistas paroliui Frederick Minės 
57 metą, 949 W'est MadiŠOft 
Street, rasta vėl kaltas vagy
ste. Teisėjas John Prystalski 
paskyrė jam baiismę kalėti iki 
gyvos galvos. 4

Garsinkites *‘N-nose’

SUSIRINKIMAI
- .,r ^1.- *A

Humboldt Park Lietuvių Politikos Kliubo susirinkimas įvyks 
lapkričio 19 d. Alnrira Simons sveft., 1*640 N. Hahcbčk St., 
8 vai. vak. Nariai turite būti šiame susirinkime, buk 191W 
m. valdybos nominavimas.

ll II- ■ I.I lO.iį.

PARENGIMAI-
»

M 
U
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Weli, folks! Birutė certain- 
ly expects a week-end.

Preperations.are being iriade: 
for a participation in PALAI
MINTOS LIETUVOS Draugi
jos Concert. This coming Sun- 
day is the day. Ali you mem- 
bers, friends, weĮl-wishers, and 
most cerlainly Biru te’s “rėmė
jai” should malte it a poirit 
to be prfesent at thfe Lithuan- 
ian Auditorium, Sunday, No-; 
vember 22, The prėgram will! 
include several seleetions byi 
the Girl’s Chorus, renditioils; 
by the well known songstress 
Miss GenevieVe Giedraitis, and 
by the renown tenor Mr. Ka
minskas. i

Incidentally, the Lithuanian 
UniversRy Gįrib. is arranging 
a SėhdMrship Ftintl Dance at 
the Del Prado HoteL 53 and 
Llyde Park Blvd., this Satur- 
day, Nov. 21st, 9:00 P.M.; 
Since one of our own mem-’i 
bers, Mr. Anthony Stelmok isi 
the winrier of tire scholarship 
award this year, it is only fit-i 
ting for us to - be present at 
it’s presentatipn. Let’s go dovvn 
as an organization and boost 
a^eause as wortliy as the Sclio^ 
larship Fyndy the only fund 
of it’s kind Among the Lith- 
uanians. Besįdes, being a wor- 
thy caųse, thę ądance is sure 
to be an “affair5pf the season”. 
Young and old alike shall 
find a pleasai^t ,evening await- 
ing them. Pe^Hąps some of 
you are of tlif .opinion .tjjąt, 
an affair of the L.U.Č. is not 
for you...... I know several
who ekpfessed ^such opinions. 
By personai contact, I can 
voucii for a friendly, warm, 
personality of Uach studėnt.

.i ’y:'-May I, tlKėfefore, make a 
puiblic appeal to all Profes-

. .  . .!> , ..... ■...».■■ t..... . 
sionals, Business Men, ClUbs, 
Sbciteties, aiid just plain folks 
liks us, to get behind the Scho- 
larsliip Fund hnd really make 
it werthy of bearing the proud 
nme of “LITHUANIAN”.

“Sudiev” then, until 8:00 
P.M. this eVenirig at Sandara 
Hali. Be Prompt!

— BJR .

Lietuviai ir lietuvai
tes paėmė leidimus 

vedyboms
Šie lietuviai ir lietuvaitės U 

sičmė laisnius (leidimus) v> 
dyboms:

^tephen Nowakowski 31 m. Į 
ir Annetta KuzUosukas 29 m.

Charles Jocius 27 im ir Rose] 
■Gronski 22 m.

Stanley Zenkus 43 metų 
Mary Terasas 23 m.

John Gummings 30 m.
Mildred Grabowski 26 m.

Vincent Bogden 22 m.
tellė Tryonis 21 m.

Joseph Bouzinski 24 
Etehel Carlsen 17 m.

Frank Kopis 31 m. ir 
Herrmann 25 m.

ir

m.

visus

VĖS LIETUVOJE

(Tąsa nuo 4-to pusi.) 
melstis rusiškai. Tačiau,trks 

ifletUVią atstovai jam pareiškė,: 
“kad jie to padaryti negali.

Mintaujos gimnazijos lietu
vių pavyzdžiu pasiekė ir kitų 
/gimnazįj'ą mokiniai: ir jie pra-; 
dėjo atsisakinėti rusiškai mel
stis. Riteų vyriausybė, mąty- 
dama didelį lietuvių atkaklu-,

. r., . ...... . ..a .. .. .

Geo. ,P« Cunningham
DISTRIBUTORIUS

KENAIS, PUsdAODNIAIŠ,

i

SLA 139 kuopa rengia gražų koncertą ir balių sekmadienį, lap-, 
kričio (Nov.) 22 d. Strumilos svet., T58 13. iOTtli Št. In-t 
diena Avė. Stato juokingą komediją “Aš Numiriau”. Grieš 
Stephens Orkestrą. Pradžia 6:30 vai. vak. ĮžWa prie du
rų ŠOc, iš anksto £5c. Kviečia SLA 139 kuopa.

KEtVflBADALWŠ.
VISADA ŠALTAS

coil YVendoN
“Pristatome Alį Visokiems

"U aILa Vdfcbėtf'M<C61Kal&IUS«

Akiniai ant Kredito
*1.00 ĮMOKĖTI

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

Tel. Yards 3565
Visą darbą garantuoja

Lensus dublikuoja-freimus pataiso

LIGONINES—

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentiški gydytojai, o ne stu-

priskiria stiklus. Medikai* ekzatni- 
naeija ir gydymas. Ligoninis gydy
mas arba namuose. Raudo ngystes 
gydymas įšvirkštimu, kyla ir ran
čose velns.

DOUGLAS PARK HOSPTTAL 
1900 South Kedzie Avenue 

TeL Lawndale 6727.

• AUTOMOBILIAI IR 
AUTO MEKANIKAI

VrciM-iJ-ru4i^v,uf ■ " i~ x
šiame skyriuje skelbiama tik tie 

, automobiliu pardavėjai ir auto me- 
kanikai. kurie kiekvienam užtikrina 
teisingi patarnavimą it geriausia 
pątaisb automobiline.

Milda Auto Sales
Vienintelis lietuvis pardavėjas Buick 

ir Pontiac automobilių.
DOMININKAS KURAITIS

806 West 31-st Street 
Victorv 1696

KRAUSTYTO! AI

JULIUS WELICHKA
Pigiausias lietuvis perkraustyto- 

jas Chicagoj, nedaro skirtumo kaip 
toli dieną ar naktj, pritinu senus 
rakandus už darbą, pristatau ang
lis, kas kokias nori. Reikalui atėjus 
pašaukite tek Repnblic 3713. 

2507 West 69th St.

ir

ir

Marie

—o--
AUTOMOBILIAI

Mes turime didelį pasirinkimą 
naujai atgautų karų, bite kuris mo
delis, su 90 dienų garantija. Pirm 
negu pirksite karą kitur, atsilan- 
kykit pas mus, nesigailesit. Mažas 
jmokėjiinas, likusi lengvomis išly- 
gomis. Pašaukit mus, mes pade
monstruosime jums musų puikius 
k&ims*
RA Y TITUS MOTOR SALES

Tel. Longbeach 2929 
5710 Broadway.

• ANGLYS—COAL

PHOTO STUDIOS
Banis Studio 

VISOKS FOTOGRAFISKAS 
DARBAS ATLIEKAMA 

3200 So. Halsted St
Calumet 4258 — Res. Yards 5034

• RESTAURANTAI

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

750 Wešt 3Ist Street
A. A. NORKUS, Savininkas.

Tel. Victory 9670.

CONRADAS
PHOTOGRAFAS

■■ 420 West 63rd Street
Jaunavedžiams duoda $5.00 gražią 
dovaną. M&rornišku Vestuvių Pavei
kslų tuzinas $12.00.

Tėl. En«kwood 5883—6846
w'l * ■ .I*-. . I ll .|| , t.   

Pirkit labiau-sušvelnintų 
Old Golds Cigaretę vieną 
pakelį. P. Loriiiard bendro
ve užmokės už du, jei Old 
Golds jūsų nepatenkins.

Salutaras Drug & 
Chemical Co.

5352 Sp. Long Avc
Ttt. MMIBMC z

Pocahontas Mine Run Screened
6 tonai ar daugiau $7.40 tonas 

Smulkesni $7.15 tonas.

PIRKITE ANGLIS DABAR 
CHERNAUSKAS COAL CO. 

1900 S. UnOn Avė. Tel. Canal 2183

Salutaro Biteris yra vienas iš ge
riausių Riterių ką šiandien randasi 
ąntmarketo.1 Jis žinomas. kaipo getą dėl vikrią ar kitų ne
smagumų. Plačiai yra parduodamas 
aptiekose ir vartojamas Tavernose 
getas gerti su degtine ir be degtines! 
Reikalaukite visi ir višadbs Saluta- . 
ras Riterio. Pašaukite telefonu 
Canal 1133.

639 West 18th St. 
CHICAGO, ILL.

GBAND OPENING OF
MIDWEST STORE

(NEPRIKLAUSOMAS SAV.)

4911 West 14th Street, Cicero
1 (L1UOSYBES NAME)

MID CITY COAL CO.
IŠ KASYKLŲ y VARTOTOJUI MID

$5.50 
5.25 
4.50
už-

šeštadienį, Lapkričio (Nov.) 21,1936
Puikiausios rūšies inesos ir groseriai žemiausiom kainom 

Kiekviena pirkėja gaus dovaną <souvenir) w

PASIKLAUSYKIT
SOPHIE BARČUS

Kas Pirmadieni, Antradienį, Trečiadieni, 
Penktadieni ir šeštadienį

KAIP 8:20 VAL. RYTp IS

Stoties W. G. E. S. 1360 kilocycles
TAIPGI B TGS PAČIOS STOTIES

Pirmadieniais kai 7:30 vai, vakaro
ir Trečiadieniais kai 5:00 vai. vakaro

..... ... toiui'•'iii t ii .itf/ , .Įįį.11. ■ .................

GERKIT mos*
■ ' Įlit rtA o———— ■

Visi geria ir mėgsta aMBROSIA 
’ALę.nes jfe ži>w, tad tas alite 
Į padarytas iš geriausios rųšies pro
duktų.

Ufim (WtalesaM kainomis pri
statoį alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitą ir teisingą patar- 
naVhną.

Biznio TelefbnasBOUtĖVARD 7179

M

L. M. NORKUS 
>8. HEMLOCK 6240

CITY SPECIALYBĖ
LUMP or EGCr .....................
MINE RUN ..... .......... ...........
SCREENINGS .....................
Sales taksai extra—vieno tono 

sakymas 50c extra, 
TELEFONUCKITE:

LAWNDALE 0801

_____ __ ___ _ _ _ M.Rankdarbiai—
FANCY GOODS SHOP

Auburn Fancy
Goods Shop

Mes darome hemstitchlng.
3108 SO. HALSTED STREET 

n Jj I » ĮMį INI Ji I I iLSiĮf Irti* ■ ■ Hh III»II

*

• TAVERNOS
Jos. Jacikas Tavern
Pranešu visiems draugams ir pažįs
tamiems, kad esu Tavern biznyje. 
Musų užeigoje visados randasi geros 
rūšies degtinė, vynas, Ambrozia akis, 
cigarai ij cigaretei, žuvis penkta
dieniais veltui ir muzika šeštadie- 
nais. Užprašome visps draugas it 
pažįstamas atsilankyti i musų nau
ją užeigą.

JOS. & PAULINA JACIKAI, 
Savininkai

6556 S. State St. tek Eagfevood2792

Golden Gate Buffet
Geriausios rūšies, degtini, vynas, 
Pabst Blue Ribbon alus ir cigarai. 
Penktadieniais žuvis veltui. Muzika 
ir mandagus patarnavimas.

RAPMIS BUBRIKA'S ilr 
MACE VALINGUS, 

Savininkai.
Tel. Lafaydtte 4296 
4070 Archer Avė.

• BEAUTY SHOPS 
—^Grožio Salonai

EsteDe’s Beauty Shop
903 W. 35th St.

Permanent
iki

$2M 
$5.00 

Permanant bema- 
$5.00 

Shampoo tr Sudė
jimas
penkt., o Šešt. 50c 
Plaukų DAŽY
MAS ....... $2.50
Visas darbas ga

rantuotas.
Del sutarties pa
šaukite telefonu: 
BOUlevard 7459 

MISS. ESTELLE SLOTKUS •

šinos

21-st PLACE TAVERN
& RESTAURANT

Sterkai porčiąpai dr kiti šilti val
giai. Blue Ribbon Pabst alus, viso
kios geros rųšies degtinas ir savi
ninko vardu A Štokas Tonyte 7*r1- 
vate Stock degtinė ir cigarai. -Sa
vininkai—
ANTANAS m AfcNES STUKA1

701 W. 21st Place
Tel. CANAL 7522.

ii 11............ ii

Siunčiam GSlen Telegrama t VtoM
* Pasaulio Dalia t

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

• Gėtes Vestuvėms. Bankrotams

Tel, BOUlevard 7314
i” ■. i- . '.','~i-' . ............. . i...................i.*......... ...

ILaidotuvių Direktoriail

JUOZAPAS
UDEIKI

IR TĖVAS >.

North Roseland 
Liųuor Store

Pranešu visiems draugams it tau
tiečiams, kad ' esu naujame/bizny— 
Liųuor Store, kur yta didėlis pa
sirinkimas Įvairiausios rųšies dėgti-

sandėlio, gausite gerą degtiną už 
prieinamas kainas. , 

10314 So. Michigan Avė.
Tel. Commodore 1946

!....  . I. . . ' ' H ■ - ’*-''T 1 --------

POPSIĘ’S TAVERN 
lietuviška užeiga /

' Prieš didžiuosius Stock Yerdų tar
tus. Skanus gėrimai ir užkmrdžiai 

visados. r

Užkviečia
7 A. K. MASIULIS, j I; .
i JOHN NOMENAS t Savininkai r



MAŽA A. TIRITILLI ŽUVO, BET MARTHA Žmona Pagimdė Kū
dikį Ligoninėj, 0 Va
gys Apiplėšė Namus

WAITKIUTĖ BUVO LAIMINGESNE
............ . 

p/ZeLduos raportų gruodžio antrų 
[dienų, kuomet bylos svarsty
mas atsinaujins.

Liudijo ir kelios kilos 
mergaitės.

Jaunoji lietuvaitė, * kuriai 
pasisekė išvengti tragingos 
mirties, gyvena adręsu, 4615 
South Springfield avenue. 
Liudijo ji, ir kelios kitos ma
žos mergaitės iš apielinkės, 
kaip Vivian Levitskis, 7 me
tų, jos sesutė Pearl, 5, Mildred 
Vaskas, 7, ir kelios kitos.

Baisi mažos Tiritilli mergai
tės mirtis išjudino Chicagos 
policijų. Pastodama kelių ant
ros tokios tragedijos pasikar
tojimui ji suiminėja visus 
kriminalistus ir silpnapro
čius, kurie vienu ar kitu 'kar
tu bandė užkabinėti mergai
tes.

Vakar liudijo teisme 
jaunuolį, kuris bandė, ją 

įsivilioti garaian.

Mažutė 5 metų mergaitė, 
Antoinette Tiritilli žuvo, pate
kusi į mordno-pamišėlio ran
kas/ '

12 metų lietuvaitei Marthai 
\Vaitkus 
likti, bet 
gesnė.

Vakar

Šeimininkams išvykus ligo
ninėn vagys iškraustė iš buto 

daiktų ui kelis šimtus 
dolerių*

irgi galėjo taip atsi- 
ji buvo daug laimin-

ir kitų 
berniu- 

įsivilioti

rytų ji liudijo teisme 
metų jaunuolį, Wal- 

ter Kwilosz, kuris buvo suim
tas už jaunų mergaičių ir kū
dikių užkabinėjimų.

Anot Waitkiutės 
mergaičių liudijimų, 
kas bandydavęs jas
į savo garažų, ties 4614 South 
Springfield avenue, kur ran
dasi ir jo namai.

Sifimtasis jaunuolis, Walter 
Kwilosz buvo atvestas prieš 
miesto teisėjų, Hermes, Do- 
mestic Relations teisme, prie 
12tos ir State gatvių.

Jis buvo atiduotas Miesto 
daktarui David Rotman, ku
ris tyrinės jo protų. Jis iš- Hudson St-

Be Kwiloszp buvo suimtas 
ir-vienas, John Piche, 54 mė
tų, 1930 Hudron avenue, ku
ris buvo pasikęsinęs prieš 5 
metų Palricia Murray, 1932

Išrinko 4 Džiurinin 
kus F. V. Zintako

Bylai

Geriau Drebėti Šal 
tyje Negu Sėdėti 

Nelaisvėje!
Šiandien 

tuonis;
ir rytoj rinks dar aš 
byla eina dėl pinigų 
išeikvojimo.

—Tad jaunas Brighlon 
kietis ir spruko per langą 

vienmarškinis

BRIDGEPORT. — Nežinomi 
plėšikai vakar anksti rytų 
apipiešė namus jauno lietu
vio, Benny Strimo* 3419 Litu- 
anica avenue. k

Jie įsibriovė vidun, kai pa
stebėjo, kad nieko nėra na
mie. Mat, antradienio vakare 
B. Strimas išvežė savo žmonų 
ligoninėn, kur ji netrukus pa
gimdė kūdikį. i

Kai Strimas sugrįžo namo, 
rado butų išverstų,*didelėj be
tvarkėj. Nebebuvo: kelių žie
dų, 2 karpetų, Zenith radio 
aparato ir siuvamos mašinos. 
Nuostolių vagys padarę kelis 
šimtus dolerių.

Apart įvairių daiktų ir 
brangenybių, vagys išnešė ir 
kailinį “muskrat” paltų, kuris 
buvo pirktas iš Sears, Roe
buck firmos. Tos bendroves 
ženklas tebėra palto pamu
šale.

Strimienė dabar guli Lęwis 
Meinorial ligoninėje, prie 31-s 
ir ’Michigan gatvių. Jos kū
dikis yra 8 svarų ir 4 uncijų 
berniukas.

Benny Strimas yra dienraš
čio “Chicago Daily
spaustuvės darbininkas, 
dirba prie preso apie 3-4 
t us.

par-
Times”

Jis 
me-

NAUJIENOS, Chicago, III.

Kai Burdingierius 
Išvažiavo, Tai Jis- 
Nieko Neužmiršo

Paliko tik jį vienų patį baigti 
bilas mokėti

T0WN OF LAKE. Į Town 
cf Lakė policijoj stotį vakar po 
pietų atėjo vienas vietos gy
ventojas: 1 > ; •,

—Aš noriu pranešti, kad pra
žuvo mano burjdingierius.

—Kur? — paklausė seržan
tas.

Nežinau, bet manau, kad iš
važiavo Flori^on ar Califomi- 
jon. ■ '' ‘ ■1

—O ar kį pasiėmė?
—Išvažiavo , su mano automo- 

bilium. J ’ t ,4 ,
—Koks autorfiobilis?
—Ir visai naujas, dar nepa

baigtas mokėti. i .
—Ar kų nors daugiau išsive

žė? /
—Ję.
—O kų daugiau ?
—Išsivežė jis ir mano

na. —R. /
zmo-

tai yra nuo 50c iki $2.50, o va
kariniam nuo 83c iki $3.30. j 
Juos galima 'gauti operos rū
muose arba Zelzer Concert Ma
nagement ofise, 20 N. Wacker 
Drive, tel. Dearborn 2990. (Sp)

$3,176,875 darbui 
baigti

Chicagos parkų distriktas 
padarė kontraktų su R. C. Wie- 
boldt kompanija baigti darbui 
Mokslų ir Pramonės muzėjaus 
atremontąvime. Wieboldt kom
panija paėmė šį darbų atlikti 
už $3,176,875.

CLASSIFIEDADS
V, _____ . ' \

Business Service
Biznio Patarnavimas

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR 

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

Leonas Roofing Co. 
3750 Wallace Street 
Tel. Boulevard 0250

Dono Kazoku Choras 
Rengia Du Koncer

tus Chicagoje
Dainuos sekmadienį Chicagos 

Operos rūmuose

CLASSIFIED ADS.
Business Service
Biznio Patarnavimas

Help VVanted—Female
Darbininkių reikia

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

BRIDGEPORT ROOFING 
3216 .So. Halsted St. 

Victory 4965

COAL

blėties 
pagei-

CO.

ANGLYSI ANGLYS!
AUGŠTOS RŪŠIES NORTHERN

ILLINOIS ANGLYS
Mine Run ...............   $5.75
Lump or Egg .................. 6 90
Screenings ............. ............ 4.75

Pašaukite dieną ar naktį
Telefonas KEDZIE 3882

- s—o—

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

IŠPARDUODAME BARU FIKOE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
ir sinkom. Taipgi štoru fikčerius dėl 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les. registerius ir ice baksus. Casb 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu pirksite kitur,

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

CALumet 5269.
(Naujoj Vietoj)

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

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

MERGINA bendram namų dar
bui, maža Šeima, savas kambarys ir 
vano, $6 pradžiai. Briargate 4951.

REIKALINGA mergina ar moteris 
dirbti restaurante. 3828 So. Halsted.

MERGINA lengvam namų darbui 
ir virti, 9 vaikai, geri namai, $8, 
Sheldrake 4960.

MERGINA namų darbui, geri na
mai. 2 vaikai. Pastrone, 6617 North 
Clark; Sheldrake 6801.

MERGINA bendram namų darbui, 
lengvas skalbimas, miegti vaikus, 
būti, $6-$7. Priargate 9207.

PATYRUSI mergina 18-35 bend
ram namų darbui, prižiūrėti kūdikį, 
būti vakarais. Bittersweet 4949.

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

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

Tel. Armitage 2951 
Mes esame jau šiuo adresu 

50 metų.

KOMBINUOTAS gaso pečius par
siduoda pigiai. 6354 So. Rockwell 
St. Tel. Hemlock 0872.

REIKIA MERGINOS prie Soda 
Fountain, tun būti gabi, pasiryžu
si, patikima, $10, Mansfield 7598.

virš

MERGINA bendram namų dar
bui, švari ir patikima, nakvoti ar 
išeiti, $7. Mansfield 10181._______

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

Help Wanted—Male-Female 
Darbininkų Reikia

PATYRUSIŲ siuvėjų —seamstrešs 
$17, virėjų $15-$25, veiterkų $10- 
$12, Kepykloms seilsmergių $12, So
da merginų $15, Kotelių merginų 
$50. Ligoninių merginų, veiterkų 

radio 
taipgi

floor,

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

PARDAVIMUI restaurantas, biz
nis išdirbtas per daug metų. Prie
žastį patirsite vietoje. 3206 South 
Halsted Street.

$50. Ligoninių merginų.
$35 kambarys, užlaikymas; 
dirbtuvėms darbininkų $18, 
darbai vyrams.
Wabash Employment, 14th 

20 E. Jackson.

Amerika vis da^ lenkia galvų 
prieš Europos kultūrų.

i Amerika žengia pirmyn šuo'- 
liais technikoje, su išradimais, 
bet kuomet prieina prie meno 
ir dailės — tai ji atiduoda pir
menybę Europai?

Sensacijų Amerikoje sukėlė 
Monte Carlo Ballet Russe. A- 
merikos operos, gaudo žvaigž
des tarp Europos dainininkų. 
Atvažiuoja Maskvos Katedros 
choras — tai signalas visiems 
Amerikos muzikos mėgėjams 
rengtis j koncertų. 

' 'V

Amerikoje diSjelį pasisekimų 
turi įvairios “Europos daininin7 
kų ir kitų artistų grupės. Bet 
nęi 'viena; ikišįol nesukelia to
kio triukšmo ir sujudimo kaip 
Dono Kazokų Choras. 

■ . -i . -, . t, / . . ■ • •
Jis dainuos šį sekmadienį 

Chicagos Operos rūmuose, prie 
Madison ir Wacker Drive. Tu
rės du koncertus: Vienų po 
pietų, antrų vakare.

Dono Kazokų choras susideda 
iš 36 buvusios č'aro armijos ka
rininkų. Jų vadas ir dirigentas 
yra Sergėi Jaroy, kuris ir dai
nas sutaiso ir ęhorų sumokina.

Choro repertuaras susideda 
didžiumoje iš rusų bažnytinių 
dainų, liaudies dainų ir kareivių 
dainų. Bet kas sezonų jie pri
deda prie repertuaro ir pasau
linių kompozitorių kurinių.

Popietiniam koncertui bilie-

TIKRAS BARGENAS 
dviejų aukštų* muro namas, 35 pė
dų lotas, tik 12 metų senumo. Par
siduoda už $4,700. Taipgi didelis 
pasirinkimas kilų bargenų.

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

Hemlock 0800

Kopėčios sulužo, 
trys sužeisti

BRIGHTON PARK. — 
kar anksti rytų, kuomet 
jau buvo sumigę, policistai 

adresu, 2917 
West 38th Street. Vienas atsi
stojo namų saugoti, o kiti įė
jo į vidų.

Jie norėjo pakamantinėti 16 
metų jaunuolį, James E. Long, 
apie automobilių vagystę, Di- 
xone, III.

Jie ištraukė jaunuolį iš lo
vos ir ėmė berti klausimus. 
Long, pamatęs, kad gali būti 
blogai, pasiprašė leidimo nu
eiti į lavatorijų. Detektyvai 
sutiko.

Va- 
visi

PIGIAI PARDUOSIU taverną, 
kuris randasi ant kampo, tarp dvie
jų karlainių, arba priimsiu pusi
ninką su nedidele pinigų suma. Prie
žastis: vienai moteriai persunku su
kontroliuoti. Persitikrinkite šiuo 
bargenu. 2042 So. Halsted St., 

Mrs. M. Lubert.

REIKALINGAS suaugęs žmogus, 
blaivas prie restauranto darbo. Dar
bas pastovus. Gyvenimas ant vietos. 
Kreipkitės 2404 W. 16th St.

Frank V. Zintako 
išeikvojimo

Vakar
dėl pinigų
pastūmėta prie nagrinę- atėjo į namus, 
tik keturiais džiurinin- 
Argumentavę ir debata-

byla 
buvo 
jimo 
kais,
vę, prokuratūros advokatai ir 
kaltinamojo gynėjai susitaikė 
tik dėl keturių džiurininkų 
bylos svarstymui. Reikia 12. 
Kitus rinks šiandien ir rytoj. 
Išrinktieji yra: NVilliam
Schussler, 61, 1040 Barry ave
nue, bedarbis; Morris B. Mad- 
sden, 46, 220 N. Austin blvd., 
IERC knygvedis; Harold Bar- 
rett, 33, 6511 N. Sacramento 
avė
Staugė, 57, 
avė., Forest 
mechanikas.

salesmonas, ir Albert
504 Ferdinapd
•Park, elektro-

Zintak, dvyliktoFrank V. 
wardo demokratų komitimo 
nas ir buvęs Superior teismo 
sekretorius, yra teisiamas už 
išeikvojimų $10,500 teismo 
“už rankinio” fondo pinigų. 
Po to kai buvo išneštas kalti
nimas, Zintak pinigus sugrų- 
žino. Bet iš vietos buvo praša
lintas ir prokuratūra atsisakė 
bylų panaikinti.

Džiurės rinkimas ir svars
tymas eina prieš kriminalio 
teismo teisėjų, O’Connell.

Trys lietuviai liudininkai
Valstijos pusės (liudininkų 

surašė yra trijų lietuvių var
dai: John B. Brenza, Julius 
C. Brenza ir Antanas Valo- 
nis. Pirmieji du yra Metropo
litan Banko viršininkai, o Va- 
lonis — to banko tarnauto
jas. Su pinigais, kuriuos Zin
tak pasisavino, jis atmokėjęs 
nota Metropolitan banko ran
kose.

Užsirakinęs duris, jaunuolis 
atidarė langų, ir, vienmarški
nis, iššoko iš jo į ielų. Pasie
kęs žemę, pasileido bėgti 
kaip greitai kojos nešė. Poli- 
cistai paleido paskui jį ir ke
lis šūvius/ bet jaunuolis kaip 
dingo, taip dingo. Gal dar ir 
dabar tebebėga. «

Nori gauti milioną

Old Golds cigaretai yrą 
labiau-sušvelninti, dvigubai 
šviežus, dvigubai garantuo
ti. Padaryti iš puikiausio ta
bako derliaus, jie pataiko j 
kiekvieno skonj.

Vestuvėms, šokiams, parėms, **
vakarėliams. Privažiuoti galima Westem Avė., 
men Avė., Halsted St. iki 18-tos ir Blue Island 
prie Leavitt Street. • ,

WEST SIDE HOTEL 
WALTER NEFFAS, Savininkas. 

2435 So. Leavitt Street
Telefonas CANAL 9585

l i......... ...........................................  m

Trys dekoruotojai malė vo j o 
šv. Marijos katalikų bažnyčių 
adresu* 911 So.. Wabash avenue. 
Sulužo pastovas, ant kurio jie 
dirbo. Du malioriai nukrito že
mėn 40 pėdų, tretysis ant bal
kono. Visi trys sunkiai sužei
sti. Jie yra Henry Radin 32 
metų, 4945 North Kedzie avė.; 
Sigurd Landstrom 33 metų, 
1959 Foster avenue, ir Harry 
Finkelstėih, kurs gyveno kar
tu su Radinu.

Mary ir Margaret Flynn, 
5135 Kenwood avenue, pusse
serės neseniai mirusio valsti
jos legislaturos nario David 
Shanahano, iškėlė bylų teis
muose p-niai Helen Troesch 
Shanahan. Buvęs politikierius 
80 metų senumo visai arti 
prieš mirtį apsivedė su savo 
sekretore Troesch ir paliko jai 
turto apie $1,000,000 vertės. 
Shanahano pusseserės nori da
bar panaikinti vedybas, o kar
tu ir paliktų turtų gauti.

Ir Lietuviai Susirūpinę 
-Moronais

Automobiles
GREITAM pardavimui 1932 —4 

cylinderių sedan. vartotas 2,000 my
lių važinėtas už $250.00. Atsišauki
te greitai. Jos. Girrck, 660 West 
14th Street/ A

Mezgimo Dirbtuves 
 Knitting Mills

THE BRIDGEPORT KNITTING 
M I L L S 

F. Selemonavich
504 WEST 33-RD STREET 

Sveterių krautuvė atdara kasdieną 
—ir vakarais ir skemadieniais.

Telefonas Victory 3486

VYRŲ IR MOTERŲ

REIKIA DVIEJŲ JUNIJISTŲ 
bucerių. Gera alga, ge
ros DARBO SĄLYGOS. AT
SIŠAUKITE TUOJAU. 

f b

PARDAVIMUI Tavernas; biznis 
gerai išdirbtas—Priežastis pardavi
mo—apleidžiu Chięagą.. 8517 South Halsted‘St* -

Palaidota nužudyta 
morono mergaitė
Antradienį, lapkričio 17 die

nų, tapo palaidota 5 metų An- 
—----- s Tiritilli, kuria nužudė

Andrew Capoldi

, Help Wanted—Male 
Darbininkų Reikia

REIKIA patyrusio visam kriaučių 
darbui. Nuo $18.00 iki $25.00 sa
vaitei. J. Klovas, 1707 So. Halsted 
Street.

TAIPGI REIKIA DVIEJŲ 
KASIERKŲ Į BUČERNES. 
TURI BŪT PATYRUSIOS TA
ME DARBE. TINKAMOS TAM 
DARBUI MERGAITĖS, TU
RĖS NUOLATINĮ DARBĄ. 
ATSIŠAUKITE,

J. SPAITIS,
3631 So. Halsted St.

Furnished Rooms
GRAŽUS KAMBARYS, valgis ir 

apskalbimas. $5.00 savaitei arba 
$18.00 mėnesiui. Atsišaukite 1626 
Monticello Avė., tel. Albany 5127.

Kcal Estete For Sale 
Namai-Žeme Pardavimui

BRIGHTON PARKE
BERGENAS, Tavem su nuosavy

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

4633 So. Rockwell St.

toinette 
moronas 
metų.

27

Tyrinėja gaisrą
ad-Ugnėgesių departamento 

vokatas pradėjo tyrinėjimų 
gaisro Ben t Products korpora
cijos patalpose adresu 1901 
West Roosevelt road, kurs pa
darė nuostolių apie $50,000.

Didelis Išpardavimas
DABAR JEINA

Y A PAUL LEASES Krautuvėje
jO/Įą Vyriški Džeketai, skuriniai, vilnoniai ir meg-

stiniai. Kainos nuo $3.95 ir augščiau. Kelnės
4arbinės *r šventadienės nuo $1.00 iki $7.50.

Didelis pasirinkimas vyriškų rūbų pas
~ PAUL LEASES
3427 South Halsted Street

(Prieš 34th Place)

BRIGHTON PARKE
Kainavo $12,500.00, dabar parsi

duoda už $5,950.00, 2 flatų po 4 
kambarius, naujas, mūrinis namas, 
karštu vandeniu apšildomas, 2 ka
ru garažas, mainysiu į lotą, farmą 
arba bizniavą namą, šaukit Telefo
nu po 5 vakare Grovehill 0306.

S. P. SUROMSKIS, 
6555 So. Kedzie Avenue.

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

$500.00 rankpinigių ir likusi dalis 
mokant lengvais mėnesiniais išmo
kėjimais nupirks 2 aukštų plytų na* 
ma ir freimų katedž iš užpakalio 
prie 945 W. 18 stret, taipgi 8 kam- 
' . ‘ 
So. Hom'an Avenue, garu šildoma.

i, duokit pasiuly* 
Kreikite į Alexander Kratky,

ma ir freimų katedž iš užpakalio 
prie 945 W. 18 stret, taipgi 8 kam
barių plytų rezidenciją prie 1588 
So. ;■ *
Didelis baigenas, 
mus. T". t ., „ _
1650 S. Crawford Avė. Tel. Lawn 
dale 3188. ■ ■ 1

' CICERO. — Viena vietos 
lietuvių draugija priėmė re
zoliucijų, reikalaudama mies
to’ valdybų uždaryti už grotų 
visus pamišėlius-moronus, ku
rie užkabinėja mažas mergai
tės.

W0RP'KINGS
'KmOA RAS HiVERBECN

<* «'E"T J
GOES BACK
66 YEA&

KING NOTONLYTA5TE5 
GODO...IT 15 GOOD!

ŠIO 
SKYRIAUS 

apgarsinimus 
priimam 
telefonu '

PAGARSINKIT SAVO 
BARGENUS

Svetainė Dėl Rendos
Bunco ir įvairiems 

Da- 
Ave.

FORMAN
Distributed by: MUTUAL ElQUOR COMPANY, 4707 S. Halsted St., Chicago

NELAUKIT 
ILGAI

PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500
Musų apgarsinimų kainos 
prieinamos. Už pakartoji* 
mus duodame gerą *ndo- 
laidą,


