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Anglija priešinasi sukilėliu skelbiamai blokadai
Bet Vistiek Laikysis

Neutraliteto
Darbo Federacija 
smerkia jurinin 

kų streiką

Rusija irgi nekeisianti savo nusistatymą 
linkui nesikišimo į Ispanijos reikalus. 
Sukilėliai paliuosavo Rusijos laivus.

LONDONAS, lapkr. 19. — 
Anglija nepripažins Ispanijos 
sukilėlių skelbiamos Barcelonos 
ir kitų lojalistų laikomų uostų 
blokados ir apsaugos savo plau
kiančius į Ispanijos uostus lai
vus, jei sukilėliai ir bandytų 
blokadą vykinti.

Tai paskelbė atstovų bute 
Anglijos užsienio reikalų mi- 
nisteris Eden, atsakydamas į 
paklausimą, ar vežantys į Bar- 
celoną ir kitus Ispanijos uos
tus prekes Anglijos laivai bus 
apsaugoti.

Edenui teko aštriai susikir
sti su komunistu atstovu Gal- 
lacher dėl Anglijos, taipjau 
Italijos ir Vokietijos politikos 
linkui Ispanijos sukilėlių.

“Ant kiek yra liečiamas lau
žymas Ispanijos neutraliteto 
sutarties, tai aš norių**; kate
goriškai pareikšt^ kad kitos 
valdžios yra daug daugiau nu
sikaltusius,* negu* Vokietija ir 
Italija”, pareiškė Eden.

Atsakydamas į darbieČio Cle- 
ment Richard Attleę paklau
simą, ar Anglija ir toliau lai
kysis nesikišimo į Ispaniją po
litikos, Eden atsakė:

“Yra pilnai galima laikytis 
nesikišimo politikos pripažys- 
tant vienos ar kitos pusės val
džią”.

Anglija ne tik laikysis neu
traliteto politikos, bet taipjau 
kalbins Vokietiją ir Italiją už
tikrinti, kad ir jos, pripažinu- 
sios sukilėlių valdžią, neteiks 
sukilėliams jokios ginkluotos 
pagelbos, bet ir toliau laikysis 
neutraliteto sutarties.

Iš autoritetingų šaltinių pa
tirta, kad Madrido valdžia kon
centruoja savo karo laivyną 
Viduržemio juroje. - Skaitoma, 
kad tai yra ženklas, jog Ma
dridas ruošiasi apsisaugoti nuo 
sukilėlių grūmojimo užblokuo
ti Barceloną, Alicante ir kitus 
lojalistų uostus. Taipgi gal tai 
yra kartu ir iššaukimas suki
lėlių laivams stoti mušin ir iš
bandyti savo jėgas juroje.

Barcelonos ir kitų lojalistų 
uostų blokadą sukilėliai pa
skelbė vakar formoje praneši
mo jų atstovo Lisbonoje, ku
ris kartu įspėjo svetimų val
stybių laivus tuojaus apleisti 
Barcelonos uostą.
Rusija ir toliau laikysis neu

traliteto linklii Ispanijos.
MASKVA, lapkr. 19.

TAMPA, Fla., lapkr. 19.
Amerikos Darbo Federacijos 
konvencija be didelio pasiprie
šinimo priėmė rezoliuciją, kir- 
ri pasmerkia, jurininkų streiką 
rytiniuose uostuose. Tas strei
kas tapo paskelbtas iš užuo
jautos streikuojantiems vaka
rinių uostų darbininkams. Re
zoliucija pasmerkia rytinių uo
stų jurininkų streiką kaipo 
neteisėtą ir ragina darbininkus 
pildyti pirmiau padarytas su
tartis su samdytojais. Rezoliu*- 
cijos priešininkams nebuvo tei
sta kalbėti konvencijoje.

Streikas rytiniuose uostuo
se, išrodo, yra susmukęs, vis 
daugiau laivų išplaukiant iš 
Atlantiko uostų, kur tik ne
didelė dalis jurininkų prisidė
jo prie streiko. ^7

Bando

Nors 
nebuvo

Generals Franco and Molą
MUM

Francisco Franco, Ispanijos sukilėlių vadas, kurio “valdžią” 
pripažino Mussolini ir Hitleris.

Francisco Franco r

pa
lai-
su-

Italija eina prie dar 
didesnio apsigink

lavimo

Ispanijos sukilėliai 
tęsia naikinimą • 

Madrido

Au

3 vaikai žuvo gaisre

i toritetingai pareikšta, kad Ru
sija vargiai stos į lenktynes 
su fašistais ginklavime Ispani
jos.

Rusija, kaip sako tie patys 
šaltiniai, neketina keisti savo 
nusistatymo linkui Ispanijos 
vien dėlto, kad Italija ir Vo
kietija pripažino sukilėlius.

“Tokis pripažinimas dar ne
reiškia sunaikinimą neutralite
to komiteto, kuris jau pradė
jo rodyti gyvybės žymes”, pa
reiškė vienas augštas valdi
ninkas. Jis tečiau pripažino, 
kad Italijos ir Vokietijos žing
snis gali priversti Angliją ir 
Franciją “veikti”.

Rusijos laivai paliuosuoti.
Sovietų rateliuose reiškiama 

nuomonė, kad pripažinimas su
kilėlių valdžios nepaveiks Ispa
nijos valdžios gynimąsi, jei 
bent fašistinės;1 valstybės .> pasi
ima pačios grėsti kampaniją ir 
pasiųs į Ispaniją didelį kiekį 
amunicijos ir ginklų.

Tuo pačiu laiku liko 
skelbta, kad keli Rusijos 
vai, kuriuos buvo sulaikę
kiteliai Ispanijos vandenyse, 
jau liko paliuosuoti.
Naujas pavojus Europos karo.

PARYŽIUS, lapkr. 19.—Vėl 
Ispanijos civilis karas grūmoja 
išsiplėsti į visos Europos ka
rą.

Italijos ir Vokietijos pripa
žinimas sukilėlių ir pastarųjų 
prigrumojimas svetimų šalių 
laivams apleisti Barceloną, ke
lia didelio nerimo Paryžiuje ir 
Londone.

Kokį Anglija ir Franci j a 
duos atsakymą į sukilėlių ul- 
timafumą dėl Barcelonos blo
kados, dar nėra sutarta, bet 
visgi nemanoma, kad jos su
tiks geruoju nusileisti sukilė
liams.

Abi turi didelių interesų 
Barcelonoj ir jos nesutiks nu
traukti prekybos ryšius su le
gate Ispanijos valdžia vien dėl 
įsakymo kokio tai sukilėlių ge
nerolo. <

Iš kitos pusės, jei Anglija 
ir Franci j a nesutiks savo lai
vus atšaukti iš Barcelonos, tai 
italai ir vokiečiai, kurie vis dar 
tebėra neutraliteto komitete, 
gali sakyti, kad neutraliteto 
sutartis liko sulaužyta ir išei
ti iš komiteto.

Kas nė atsitiktų, gali įvyk
ti visokiausių “incidentų”, ku
rie gali uždegti visą Europą.

taikinti nesutikimus 
Federacijoje.

dar tas klausimas ir 
iškeltas pačioje kon

vencijoje, tečiau’s delegatų 
dauguma domisi tik įvykusiu 
Amerikos Darbo Federacijoje 
skilimu, suspendavimū indus
trinių unijų ir kaip įvykusią 
tarp organiZųotą ^-darbininkų 
nesantaiką sutaikyti* 

. . • /•’ į - ■■

Netrūksta grūmojančių in
dustrinėms unijoms, ypač iš 
tarpo tų, kuriuos tos industri
nės unijos palies. Taikai la
biausia priešinasi tos amatinęs 
unijos, kurios turės išnykti or- 
ganizuo j anties industrinėms
unijoms didžiosiose pramonė
se. Bet yra nemažai ir susi-1 
taikimo šalininkų, kurie gerai 
supranta kiek žalos atneš dar
bininkų judėjimui šis Federa
cijos sukilimas.

Prie taikintojų prisidėjo ir 
Max Zaritsky, prezidentas ke
purių ir skrybėlių darbininkų 
unijos, 'kuri yra vienintelė iš 
industrinių unijų, išlikusi ne
suspenduota. Jis jau daug sy
kių dėjo pastangas sutaikinti 
besikivirčijančias unijas, o ir 
dabar išleido į delegatus atsi
šaukimą, kviečiantį 
aistras, bet pažiūrėti 
nybę.

Kuo greičiau bus 
atgiežos, grūmojimai,
tumai, sako jis, tuo geriau bus 
darbininkų judėjimui. Tokių 
stiprių industrinių unijų, kaip 
angliakasių ir kitas negalima 
išgąsdinti tuščiais grūmojimais 
boikoto ar pašalinimu iš Fede
racijos. Jei reikia grūmoti, 
šaukti į kovą; tai tas turi būti 
daroma tik prieš organizuotų 
darbininkų priešininkus, plieno 
magnatus ir kitus industrijos 
baronus, kurie pelnosi 
santaikos 
me.

Generolas kaltina* 
mas niižūdes našle

TjhicagaT^If apielinkei 
ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Apsiniaukę, nepastovus; ma
ža permaina temperatūroje.

Vakar 2 vai. po Piet 
peratura Chicagoje buvo

Saulė teka 6:45, 
4:26.

tem- 
35°.

leidžiasi

si

užmiršti 
į tikre-

užmiršti
ultima-

NEW CASTLE, Ky., lapkr. 
19. — Lapkr. 6 d. šalę kelio 
rasta nušauta graži našlė Mrs. 
Verną Garr Taylor, 
rios piršosi senas 
Henry H. j Denhard t, 
rų veteranas, < > buvęs 
vice-gubernatorius 
valstijos milicijos vadas. Jis 
buvo su ja išvažiavęs pasiva
žinėti ir ji buvo nušauta jo 
revolverio.

Senas generolas teisinosi, 
kad ji pati nusišovė dėlei jos 
dukters priešinimos jų apsive- 
dimu*i. Tečiaus jis vistiek liko 
suimtas už jos užmušimą, bet 
liko paliuosuotas už kauciją.

Dabar einant kovai už jo 
išteisinimą ir renkant įrody
mus, nustatyta, kad ji nebu
vo šovusi iš revolverio ir kad 
ji negalėjo pati nusišauti. Ąt- 
penč ant generolo rankų ra
sta žymių, kad jis nesenai šo
vė iš revolverio ir kad jo dra
bužiai yra sutepti krauju.

Jis dabar tvirtina, kad jis 
žinąs kas ją nušovė, bet jo ad
vokatai to’ klausimo visai ne
kelia ir ieško visokių techniš
kumų jį išgelbėti nuo bėdos, 
ar bent bylos nagrinėjimą ati
dėti;

prie ku- 
brig.-gen. 
kelių ka- 
valstijos

ir taipjau

3 žuvo gaisre muzi
kos mokykloj
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ATLANTA, Qą., lapkr. 19.
— Mažiausia trys žmonės žu
vo ir 13 žmonių liko sužeisti 
gaisre, kuris kilo Čable Piano 
Co. triobėsy. , » . ■ ■ ■ Į

t
žuvusieji yra iš Atlanta 

Music Conservatory. Du jų 
yra mokiniai, kurie buvo susi
žiedavę ir ruošėsi neužilgo ap
sivesti, būtent W. Perry ir jo 
sužieduotinė Miss Betty Mar
tin. Trečioji žuvusių yra piano 
mokytoja; Mrs. Smith.

Gaisras kilo elevatoriaus šaf- 
toje ir siauUė per keturias va
landas. Nuostoliai siekia $200,- 
000. Kelių žmonių pasigenda
ma, bet spėjama, kad jie yra 
išsigelbėję.

RYMAS, lapkr. 19. — Fa
šistų taryba per šešias valan
das laikė susirinkimą, kuriame 
per dvi valandas kalbėjo Mus- 
solini apie reikalą dar dides
nio ir skubaus Italijos apsi
ginklavimo orę ir juroje, taip
gi apie tai kaip Italija galėtų 
pasidaryti visiškai nepriklauso
ma nuo užsienio medžiagų.

Mussęlini pateisino pripaži
nimą Ispanijos sukilėlių vald
žios, nes ji esanti atsakominga 
valdžia Ispanijoje.

Susirinkimas įvyko metinėse 
sukaktuvėse paskelbimo Itali
jai sankcijų. Susirinkime buvo 
kalbėta daugiausia apie ekono
minę Italijos nepriklausomybę 
ypač kas liečia karo medžia
gas, apie kainų nustatymą ir 
apie pagreitinimą apsiginklavi
mo jūroje ir ore. Taipjau fa
šistų vadai išdavė savo rapor
tus apie savo nuveiktus užsie
ny darbus.

Dar nėra išspręstas klausi
mas, ar Italija atsimes ;nu° 
neutraliteto komiteto ir atvirai 
padės Ispanijos sukilėliams.

* Taipjau gamta čia žinių, kad 
Austrija ir < Vengrija irgi-pa- 
seks Italiją ir tuoj aus pripa
žins Ispanijos sukilėlių vald-

Landon tarsis dėl 
republikonų 

_. _———. .
TOPEKA, Kas., lapkr. 19.— 

Alf M. Landon tarsis su bus 
vusiu Pennsylvanijos guberna
torium Gifford Pinchot ir laik
raštininkų Wm. Alden White 
iš Emporįa, Kas., dėl tolimes
nio republikonų partijos nusi
statymo ir veiklos. Abu buvo 
vieni iš labai nedaugelio skai
čiaus liberalų, kurie rėmė Lan- 
doną. Pasitarimas bus priva
tinis.

iš ne
darbininkų judėji-

Meksika priėmė 
konfiskavimą priva

tinių žemių

Paliovė kariuomenės atakas, 
bet nepaliovė bombardavimo 
miesto iš oro.

MADRIDAS, lapkr. 19.—Fa
šistiniai sukilėliai paliovė savo 
smarkias atakas Madrido pa
kraščiuose ir dideli mūšiai ap- 
tylo, bet jie nepaliovė bepras
mio naikinimo miesto iš oro. 
Bombardavimai iš oro nesiliau
ja ir kartu nesiliauja bepro
tiškas griovimas miesto ir žu** 
dymas civilių žmonių, daugiau- 
šia moterų ir vaikų.

Paštas, centralinis bankas ir 
markizo Linares rūmai liko su
naikinti. Juose žuvo daug žmo
nių, kurie ten buvo pasislėpę 
nuo bombų. Visas biznio diš- 
triktas sunaikintas, didelė dar 
lis miesto paversta į griuvė
sius. Ir kam? Tokie bombar
davimai neturi jokio tikslo, 
vien tik rodo sukilėlių barba
rizmą.

IŠ LIETUVOS
Uždaryti Šv. Kaži 

miero Dr-jos
Skyriai

d.

GARY, Ind., lapkr. 19. — 
Gaisrui sunaikinus ūkio. namą 
ties Lowell, netoli Gary, ugny 
žuvo John Ross, 8 metų, o jo 
keturios seserys išsigelbėjo iš- 
šokdamos per langą iš antro 
augšto. Tėvai tuo laiku svečia
vosi pas kaimynus.

VILNIUS. — Spalių 23
Švenčionių apskrities Storasta 

sulaikytuo- 
Kazimiero 

šiose vieto- 
Driškunuo- 

Dukšto vals-

uždarė anksčiau 
sius lietuvių šv. 
draugijos skyrius 
se: Antakmenėje, 
se, Rupiniuose — 
čiuje ir Naujajame Strūnaity
je — Švenčionių valsčiuje.

KLUONE SUDEGĖ VAIKAS

MOLINE, III., lapkr. 19. — 
Rock Island hotely pasikorė 
Searsbbro, la., telefonų mana- 
žeris Coggins, 38 m. iš Kill- 
duff, la. ,

SANTA MONICA, Cal., lapk 
19 
šio vidurių operaciją, pasimirė 
aktorė Fay Webb, buvusi žmo
na Rudy Vallee.

Nuo peritonitis, sekuv*

Spalių 16 d.ZAPYŠKIS
Zapyškio valsč. Pyplių k. ūki
ninkai Bieliauskai išvyko su 
reikalais į Kauną. Namie pali
ko 6 metų amžiaus vaiką. Pa
starasis, susiradęs degtukus, 
kažin ko nuėjo į kluoną ir ten 
juos įžiebinėjo. Užsidegs šiau
dai ir kluonas. Vaikas nespėjo 
išbėgti ir žuvo liepsnoje. Kluo
nas su visu jame buvusiu tur
tu taip pat suliepsnojo.

FRANKFORT, Ky., lapkr. 
19. — Gaisras užklupo mie
gančią antrajnė augšte Šeimy
ną ir trys vaikai žuvo gaisre, 
jjų motina Mrs. Sheets ir jos 
vyresnioji 12 metų duktė skau
džiai apdegė gelbėdamos kitus 
vaikus. - .4 •

RACINE, Wis., lapkr. 19.— 
J. I. Case Co., kurios dirbtu
vės jau visą mėnesį stovi už
darytos streiko, svarsto dirb
tuvių iškėlimą iš Racine.

■ ■ —-------------------------------------------- ----- . . .

SANTA MONICA, Cal., lapk. 
18. — Buvusi aktorė Fay 
Webb, taipjau buvusi Žmona 
Rudy Vallee, Sunkiai
Kaip išrodo, ji merdi ir 
mirties.

serga, 
arti

' MEXIC0 CITY, lapkr. 19.
— Senatas vakar priėmė pa
ties prezidento Cardenas pasiū
lytą bilių, suteikiantį galią val
džiai konfiskuoti dvarus Ir ki
tas privatines žemes, ar tai jų 
išdalinimui valstiečiams, ar su
naudojimui kokiems kitiems 
reikalams. v '
į Tą bįlių jau pradžiojiųėne 
šio priėmė atstovų butasr akla- 
macijos budu.

> ; ;,įf
■
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Kaliniai išgelbėjo

PONTIAC,. III., lapkr. 19. — 
Du* Pontiac pataisos namų ka
liniai išgelbėjo gyvastį 3 metų 
mergaitei Ruth Partridge, ku
ri buvo į įkritusi į Vermįllion 
“P«- ; -.M

Mergaitė žaidė prie stataus 
kranto, paslydo^ įkrito į upę 
ir ėmė ikęsti. Mačiusi nelaimę 
moteris r sustabdė kalinių tra
ką ir diį ^kaliniai Hąrry Hitson 
ir lietuvis John Gudelauskas 
nubėgo į^rie upės ir mergaitę 
ištrauk# iš vadens.
k
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NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
1739 SO. HALSTED STREET 

CHICAGO, ILLINOIS
Atdaras iki 8 vai. Vakaro ir nedėlioj iki 1 vai. po piet.

Giminėms Lietuvoj
Dovanų Kalėdoms

l ' • . - »* ■ * *

Neužmirškit savo brangius tėvelius, 
brolius ir sesutes.
Pasiuskit savo Kalėdų dovanėlę per Naujie
nas. Pasiuntę dolerį, kitą, biednesni nepasi
darysite, bet jiems suteiksite daug džiaugsmo.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius maloniai 
jums patarnaus. Pasiiintimas greitas, nebran
gus ir garantuotas. .

fe.
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NAUJIENOS, Chicago, III.

netrukus prisiartino

NAUJIENOS
PITTS Phone Canal 6122suvaziavi

ADVOKATAICleve

patei

A. Montvi

(Bus

Gasiunas ir K

KOOPERACIJOS SANDELIS, 3150 WEST 51 -ST STREET, TEL. PROSPECT 2261

CUKRUS 1Ov48c Laidotuvių Direktoriai AKIŲ SPECIALISTAI
PET AUKŠTI KENAI UNIVERSAL

MILKAS 3 už 21 c KAVA
SELKIRK BARTLETT

KITATAUČIAI
UNIVERSAL

1410 South 49th Court

Boulevard 4089

LIETUVIAI
Tel. Pullman 5703

YARds 1741

NATHAN
KANTER

PITTSBURGH, Pa. — Lap
kričio 14 d. Duąuesne univer
sitetas nugalėjo Garnegie Tech

— Reporteris, 
daugiau)

Clement John Paznokas
LIETUVIS ADVOKATAS 

" i

10707 SO. MICHIGAN AVENUE 
Telefonas Pullman 1253 

CHICAGO, ILL.

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

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

Ofiso Tel. Boulevard 5913
DR. BERTASH 
756 West 35th St.

Cor. of 85th aud Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:80-8:3P 

Ned&iomis pagal sutarta.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 

Tel. Kenffood 5107

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

, Res. 651F So. Rockwell St.
Telephone: Republic 9728

4631 SOUTH ASHLAND AVĖ. 
Ofiso valandas:

Nuo 10 iki 12 dienų, 2 iki 8pople
7 iki 8 vaL NedlL nuo 10 iki t 

Rez. Telephone PLAZA 2409

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuviu 
Laidotuviy Direktorių Asociacijos.

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

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

TeL Seeley 7330
Namų telefonas Brunsirick 0597

Tai ir vėl Duąuesne univer
sitetas laimėjo Pittsburgho 
miesto futbolo čempionatą. Tai 
jau antras laimėjimas.

Praeitais metais irgi buvo 
laimėjęs, todėl linkiu geriatf-

Bakanas 
vice-pirm. Jurgis Urbonas, se
kretore V. J. Količienė. Į Re
zoliucijų Komisiją išrinkta: D 
Lekavičius, 
Leonavičius

Nors ir nęperdaugiausiai de
legatų dalyvavo Pittsburgho ir 
apygardos draugijų 
rAe, bet Amerikos lietuvių kon7 
greso pradėtas darbas yra va
romas pirmyn ir pas mus. Pa
duodami vieni kitiems rankas^ 
dirbdami vieningai daug ko 
galėsim atsiekti dėl atsteigimo 
demokratijos- Lietuvoj ir pasi
darbuoti kultūros dirvoj tarpe 
Amerikos lietuvių.

Dirbame dėl atsteigimo de
mokratinių teisių Lietuvoj ne 
vienai 
siems 
Todėl tas darbas nėra party 
viškas, bet bendras visiems ge 
ros valios lietuviams.

Vilniaus praradimo diena 
turėjo būti didžiausia liūdesio 
diena visiems lietuviams ir tu
rėjo būti tinkamai paminėta.

Bet taip nebuvo.

Kodėl pas kitas tautas yra 
daugiau tarpusavio meilės ir 
tolerancijos? Ktfr tos meilės 
nėra, ten nėra nė ramybės.

Geriausias pavyzdys meilės

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
1742

Labai gražiai praleidom 
karą ir 
paskutinė valanda, kada mu‘sų 
gerbiama viešnia turėjo aplei- 
štiĮi mus ir vykti į New Yor- Mrs. Anelia K. Jarusz

Physical Thetapy 
and Midwife

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

Patarnauju prie 
gimdymo namuo- 

JMĘsIIs se ar lig°nin®se, 
d u odu xnassai?® Įį^A electric t r e a t-
nient ’r ma?nfe_ 
tie blankets irtt. 
Moterims ir mer- 

MBMHM ginoms pat a r i- 
mai dovanai.

EŽERSKIS IR SŪNŪS
10734 S. Michigan Avė

Pirkite savo apielinkės 
, krautuvėse

LACHAWICZ ir SŪNUS
2314 West 20rd Place Phones Ganai 2515—Cicero 5927

S. M. SKUDAS
718 Wešt 18th Street Pbone Monroe 3877

L F, EUDEIKIO RADIO PROGRAMAS Pirmadieniais iš stoties 
W.. E. H. C. 1420 Kilocycles, 9:45 vai. vakaro.-

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avenue 
namų Tel.: — Hyde Park 3395

DR. G. SERNER
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 
_ Tel. Yards 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 

756 West 35th St. 
kampas Halsted St.

Valandos: nuo 10—% nuo 6 iki 8 
Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. dienos

• GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandos: nUo 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėl pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefonas Republic 7868

4729 So.
• 2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880.

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street Phones Boulevard 5208-8413

S. P. MAŽEIKA
d319 Lituanica '-Avenue Phone Yards 1188

IŠPARDAVIMAS!
Penktadienį ir šeštadienį, Lapkričio-November 20 ir 21

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street

A. MASALSKIS
#807 Litucnica Avenue Phone Boulevard 4189

Clement J. Svilow 
ADVOKATAS

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

Marquette Park Ofisas: 
6322 SOUTH WESTERN AVĖ.

Telefonas PROspect 1012
Vakarais ir šeštadieniais po piet.

Delegato iš Amerikos Lietuvių Kongreso rapor
tas. — Dr, A. Montvido kalba. — SLA- iždo 
globėjos p-lės Mikužiutės kalba. — Priėmi
mas Draugijų Sąryšio taisyklių. — Komite
to ir komisijų raportai. — Sveikinimai ir 
aukos.

Rer. $609 SO. ARTESIAN AVĖ. 
TeL Prospect 3403 

Dr. A. J. Shimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

madieniais susitarus. 
OFISUS 

3156 West 59th St 
TeL Hemlock 6998.

J. LIULEVICIUS
4348 So. California Avenue Pilone Lafayęttc 3572

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS

111 W. Washington St
Room 737

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

Telefonas Virginia 0036
DR. T. DUNDULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4157 ARCHER AVENUE 

Ofiso valandos nuo 2—4 ir nuo
6—8 v. vak. Nedėlioj pagal sutarti 
Rezidencija 8939 So. Claremont Avė. 

Valandos—9—10 A. M.
Telefonas Beverly 8244.

svar? 20 c niais.

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

(feda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas:

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

po piet. Vakarais nuo 7 iki 9 
Rezidencija:

3407 Lowe Avė. TeL Yards 2510

Praeito suvažiavimo proto
kolas skaitytas ir priimtas su 
mažais pataisymais, išklausyta 
ir priimta valdybos ir komi
sijų raportai.

Nutariama pakeisti dieno
tvarkės vienas punktas, kad 
pirm skaitymo Draugijų Sąry
šio taisyklių butų išklausytas

VACUUM PAKUOTA

sv. 27c
DR. VAITUSH, OPT. 

LIETUVIS 
OptometHcally Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

KENTUCKY YEARLING
VIENU METU SENUMU.

kuriai grupei, bet vi- 
Lietuvos gyventojams

DR. A. J. MANIKAS
PHYSICIAN-SURGEON ' -f 

Office 4070 Archer Avenue 
Tel. Virginia 1116. 

Valandos: 1—3; 7—8:30 p. p. 
Office & residence 2519 W. 43rd St. 

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

Kasdien, išskyrus seredą. 
Sekmadieni susitarus.

COUNTRY KIST 
SALDUS RAUKŠLĖTI

ŽIRNIAI 2 ™"i

delegato raportas |ir Dr. Ą. 
Montvido kalba kaipo atstovo 
ii; komiteto nario Amerikos 
Lietuvių Kongreso.
' \ J*ą]kyiąčįamas Pittsburgho ir 
apylihkeš diraUgiji) ŠĄryšio at
stovas J. Baltrušaitis išduoti 
raportą iš Amerikos Lietuvių 
Kongreso, kuris įvyko 
land, Ohio, birželio 20

šio pasisekimo, kad laimėtų ir 
kitais niėtais. . ■ -

Lapkričio , |5. d. ? musų < gra
žiame Khiešte1,. buvo sustojusi 
pdč E. Mikiiižiutė, SLA< iždo 
globėja, yykdania iŠ Chicagos 
į New. Torką dalyvauti Pildo
mosios Tarybos suvažiaviirie. !

Nors p-lė Mikužiutė jau yra’ 
buvusi musų Pittsburghe 1932 
m. per SLA. Seimą, tačiau iš
rodo, kad dar ji nėra mačiirs 
pakankamai musų miesto, nes 
apgailestavo, kad mes turime 
į tokius didelius kalnus lipti 
ir ant tokiij kalnų gyventi.

Nors diena buvo šalta, bet 
vakare, „ kai visi suvažiavę į 
LMD. svetainę skaniai vaka-, 
rienę pavalgėme, tai pasigirdo 
įvairių minčių iš musų svečių 
— p-lės Mikužiutės, Dr. A. 
Montvido, Dr. J. T. Baltrušai
tienės, SLA. vicė-prezidento J. 
K. Mažuknos, Lietuvių Radio 
programo vedėjo p. Povilo Dar- 
gio ir kitų.

Po vakarienės visi buvo pa
kviesti į didžiąją svetainę pa
sišokti.

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 85 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CanaI 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarties.

A. PETKUS
Cicero Phone Cicero 2109

Tel, Office Wentworth 6830 
Rez. Hyde Pkrk 8395 

Dr. Susanna Slakis 
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

UNIVERSAL Plyna ar lodizuota
DRUSKA A
2 15c

Phone Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZEL’IS 

DENTISTAS
4645 So, Ashland Avė. 

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutartį.

PITTSBURGH, Pa 
kričio 15 d 
Draugystės svetainėje įvyko 
Pittsburgho ir apygardės drau
gijų atstovų suvažiavimas. ‘Su
važiavimas nebuvo taip skait
lingas, kaip kad buvo tikėta
si, gal būt, dėl kelių lygiai 
priežasčių. Tačiau svarbiausia 
priežastis gal bus ta, kad drau- vedėjo. Išrinkta pirmininku ak 
gijos nebuvo tinkamai išjudin- lamacijos budu 
tos, o taip pat nepalankus oras 
suvažiavimo dienoj. Kitas da
lykas, tai pirm šio suvažiavi
mo spalio 25 d. buvo šaukia
mas visų tautų frhternalių 
draugijų ir klubų suvažiavimas 
dėl plieno darbininkams orga
nizuoti. Tame suvažiavime da
lyvavo gana skaitliiigai ir lie
tuvių draugijos. Man rodos, 
kad draugijose buvo daugiau 
dėmesio kreipiama į pirmesnį 
suvažiavimą, negu į šį.

Tačiau reikia pasakyti, kad 
šis suvažiavimas atliko daug Amerikos Lietuvių Kongreso

Gerb. J. Baltrušaitis 
kia įdomų raštišką raportą iš 
kongreso nuveiktų darbų (J. 
Baltrušaičio raportas de
damas Pittsburgho Naujienų 
numery atskiroj vietęj). Ra
portas priimtas su pagyrimu.

Pristatomas 
dAs kalbėti.

Lap- naudingų darbų ir padarė ge- 
Lietuvių Mokslo rų tarimų, kurie bus vykdomi 

gyveniman.
Suvažiavimas buvo pradėtas 

apie 2 vai. popiet. Draugijų 
Sąryšio pirmįhinkas P. Norkus 
atidarė suvažiavimą, paskyrė 
mandatų komisiją ir buvo ei
ta prie rinkimo dienos tvarkos

Dabar galima šauti kaimininiam taverae.

MUTUAL LIQUŪR Cū. 
t 4707 South Halsted Street

Visi Telefonai YARDS 0801
VIENINTELIS DISTRIBUTORI8

25c Grušios KENA

_____ Kiti Lietuviai Daktarai.
Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12a.ni

DR. S. NAIKEU S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija.
3335 So* Halsted St

CHICAGO. ILL.

J. F. EUDEIKIS
4605-07 S. Hemitage Avenue Phones Yards 1741-1742
Brighton Park Skyrius, 4447 S. Fairfield, Laf. 0727
~~— s. c. LACHAVICZ
42-44 East 108th St. Tel. Pullman 1270 arba-Canal 2515

UNIVERSAL O OL.»

UNIVERSAL RAIKYTAS
PINEAPPLE

No. 2^ OO r*
KENAI ............... C

UNIVERSAL 4 svaro 1
cocoa«j r:iš''

1 SALANO RIEKUTĖS AR PUSĖS

1P YCES V.V. 23c
KING PICK

MUSTARDA
7 UNCIJŲ - 
DŽIARAI .......

SPRY 1 
3 3 -63c 

1 S” 23c

COLLEGE INN
SRIUBOS

Visokiausi

2 kuežnai 19c

COLLEGE INN

Tomato Juice
4fcenai

PAUL SCHULZE BISCUIT CO. World Over
Maraschino
VYŠNIOS

4 uncijų 
bonkute .......  ir

FRENCH’S
PAUKŠTUKŲ SĖKLOS

2 pak. 25 c
Paukštukų Žvyras 2 už 17c

OYSTER CRACKERS 
10c svaras

BLACK WALNUT 1 9 
Jumble Cookies , sv.

OK-MUILAS

2šmot.9c
ŠLUOTOS 37*
VIENA -.... . * V
NO-RUB GRINDŲ VAŠKAS

NO-RUB RAKANDU
PALIŠAS

Abu už ...... 59c

No. 1 CANDLED
KIAUŠINIAI

TUZINAS ..... 31C
♦ i'

UNIVERSAL COUNTRY ROLL

SVIESTAS
SVARAS ............35C

BORAXO
RANKŲ 1EC
MUILAS ...........

JONATHAN
OBUOLIAI

Iš Dėžių 4 sv. 25c
Automatic Flakes

Bankai 
Dykai "

GRUŠIOS 25c
8 SVARAI Už

GRAPEFRUIT 
2 už 9c

RING BOLOGNA 
Svaras....... ......... 17c

i ■

UNIVERSAL
BLEACH

32 uncijų
Bonkutės .....    '■*

ORELWOOD

FRANKFURTERS
SVARAS .......... ,W'3C

SALOTAI
2 13cgalvos "

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
Rez. TeL Drexel 9191_

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirargaa 

Moteriškų, Vyriškų, Vaiką ir visą 
chroniškų ligą.

Ofisas 6850 Stony laland Avė.
Valandos: 2—4, 7—9 vai vak. Nedi« 

liomis ir šventadieniais 10—12 
diena.

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3843 South Halfited St.
TeL Boulerard 1401 f
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Pittshurgh’o Naujienos
r

Nebūkit
Nevirškinimo

Vergais

musų

Tokia istorija iki šiol.

m.

už

1 sv- pak. 2 už 19c,

kenai 11c

KOPŪSTAI SV.

5SV 10c

įvy-

kul-

RAZINKOS

OCTAGON” SOAP POWDER .

r

BRILLO” VALYMUI ALUMINIUM 2 pak. 17£
11-1’*'1-11' 11 ' r 1 L -• 1   n ni n nu j i • i.ii. i._- ■ . «u.ii   —   ■... „4,  margesnis ir už ge-

SPECIALIAI—Vienas pakelis už 1c su reguliariu pak.

Apygardos 
Suvažiavi-

Deformed—Normai 
nebusite pilnai paten-

veikia kokį Raudin
tai jam dažnai ten-

*) Raportas Pitt. 
Liet. Dr-jų Sąryšio 
muŲ lapkr. 15 d. š.

ka- 
bet 

dar-

kalinių 
R. Mi- 
Jankau-

bendrai veikė dėl Kon- 
Tiek iš Mikužiutės ra-

(Tąsa nuo 2-ro pulsi.) 
stokos — tai Ispanijos 
kiai.

“Midwest” DE LUXE KAVA sv. ken. 25c

statytais pagrindais 
rinks tikroji Lietuvos 
atstovybė”.

(Bus daugiau)

“SUNBRITE” CLEANSER
(i

iš kai 
narių, 
pavy-

4 10c

2 už 19c

VISUOMET ŽEMOS KAINOS 
X-RAY

Vai.: 8:30 iki 8:30 v. vak.
TEL. HARRISON 0751

ko- 
čio-

priespaudą, žmonės- 
žiauriai baudžiami 
stengiasi savo tur- 
nuo ištaksavimo. 
kad diskusijos po

“MIDWEST” PUIKIAUSI GOLDEN SANTOJĄ "kasdien- šviežiai '/-<TV ztl spkaginta Sv- pak-11 / C

“SUN-MAID” Be Grūdelių J>
15 uncijų pakeliai " ■" už ■

“Midwest” TOMATĖS did. 2^ kenai
“MIDWEST” TOMAČIŲ AR DARŽOVIŲ
SRIUBOS AUKŠ 11<^UNCIJŲ

... 3 pak. 14<

“American Family” MUILAS 5 šm. 27c
“AMERICAN FAMILY” SOAP FLAKES pak. 21^

PUIKUS
NEW YORKO

rTUTIT TAT PUIKIAUSI 'UdULIAI rfbLLANDALE____

ORANŽIAI

GRAPEFRUIT Budeliu

“Mickelberry’s” PORK SAUSAGE
“Mickelberry’s” FRANKFURTS ...
“Mickelberry’s’* Smoked LIVER SAUSAGE sv. 29£

sv. 23^
sv. 28^

“Mickelberry’s” VEAL SAUSAGE ........ :
“Mickelberry’s” BAKED MEAT LOAF .

‘ ■ ------ --------------- ------------ ... . - - - -..

DYKAI FOTOGRAFIJŲ KUPONAI SU 
“OLIV-ILO” MUILAS .......... ........ 4 už 19c

-„-1--------------------------- -

3 kenai 13^

Kainos Žemesnės!
“Midwest Stores” Krautuvėse'

IŠPARDAVIMAS! Pėtnyčioj ir Subaloj, Lapkr. 20 ir 21

TUZINAS 21c
6 „į 19c

■■■..„v,...' SV. 27^
............ sv. 24#

Carbon Štili Run. . 
Carbon Lump, EgK. 

CREEK LUMP __
CREEK, BGG____

BAND LUMP_______

2 sv. kenai 19c
“KARO” SYRUPAS Blue Label 
“MAZOLA” VIRIMUI ALIEJUS paintčs kenas 230

-jį

į

k
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i 
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AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESAS 
DEMOKRATINEI TVARKAI AT- 

STEIGTI LIETUVOJE
Pittsburgho Apygardos Lietuvių Draugijų Kon
ferencijos Delegato J. Baltrušaičio Raportas*)

NAUJIENOS, Chicago, III,

Atsteigti Lietuvoje, 
20 ir 21 d., 1936 m., 
susidarė Pittsburghe 
Komitetas sušaukimui 

Liet. Mokslo 
Pittsburghe,

Gerbiamieji Draugijų Delega
tai ir šio suvažiavimo šaukė
jai — 
Bendrojo Komiteto nariai! %

Manau, kad pirmiausia rei
kia paminėti trumputę istori
ją, kuri taip gražiai padarė 
reikalingumą šito raporto ir ši-Į 
to suvažiavimo.

Plačiai pasklidus žiniai, kad 
Chicagos lietuvių draugijų kon
ferencija rengia Clevelande, 
Ohio valstybėj, Amerikos Lie
tuvių Kongresą Demokratinei 
Tvarkai 
birželio 
tuojaus 
bendras
konferencijos į 
Dr-tės svetainę, 
gegužės 17 d. 1936 m. Konfe
rencija išrinko į Kongresą vie
ną delegatą; tuo delegatu būti 
teko man garbė, o taip pat ir 
priedermė. Konferencija po to 
apsvarstė naują klausimą: rei
kalingumą visoms draugijoms 
pastovaus Sąryšio, užgyrė įsta
tų projektą ir nurodė tam rei
kalui sušaukti rudenyje drau
gijų atstovų Suvažiavimą.

Bendrasis Komitetas susidė
jo iš keturių organizaciją 
mitetų, ir jis kvietė jus 
nai.

jos, E. Mikužiutė, Keistutis 
Michelsonas iš Brooklyno ir B. 
Savickas iš Chicagos.

Visi tie asmens buvo nomi
nuoti ir Kongresas juos vien
balsiai priėmė.

Kongreso šaukimo sekretorė 
Eufrozina Mikužiutė skaitė ra
portą, iš kurio nors du įdomiu

! dalyku paminėsiu. Ji išsiunti
nėjo 510-čiai organizacijų kvie
timo laiškus. Tą darbą pradė
ti nutarė konferencija kelių de
šimčių Chicagos ir apylinkes 
draugijų atstovų, kurie atsto
vavo išviso su virš 11,000 or
ganizuotų lietuvių. Tokios pat 
konferencijos buvo sušauktos 
Brooklyne, Bostone, PittsbuT- 
ghe; kur taip pat sudaryta ko
mitetai kongresui šaukti. Ke
liose kitose vietose taipgi drau
gijos 
greso. 
porto.

Po

Kongresas reikalauja 
’tuoja jo žodžius) “kad ta žiau
rių' valdovų klika, susitepusi 
Lietuvos žmonių krauju, tuo
jaus pasitrauktų ir, atiduotų 
valdžią atstovams vyriausybės, 
kurią buvo paskyręs paskuti
nis teisėtai išrinktas (1926 m.) 
Lietuvos seimas — iki bus iš
rinkta Steigiamojo Seimo nu- 

ir susi- 
žmonių

New Kensington, 
Pennsylvania

Balius Lietuvių Kam
bario naudai pavyko.
— Streikas ir kiti da
lykėliai.

Kongreso atidarymas
Kongresą atidarė Clevelando 

lietuvių komitetas birželio 20 
d. po piet ir pakvietė kaipo 
vedėją dr. J. T. Vitkų,kkuris 
pirmininkavo iki Kongreso ga
lo, kaip Kongresas išrinko, 
Vice-pirmininku išrinkta Elena 
Jeskevičiutė iš Brooklyno; se
kretorium — E. Mikužiutė iš 
Chicagos; iždininku dr. J. Si- 
manauskas iš Clevelando.

to priimta dienotvarke 
visoms Kongreso sesijoms. Ren
gėjai gerai apskaičiavo laiką 
ir darbus, kurie gali būt atlik
ti sesijos laiku. Pirmajai se
sijai, be viršuj parodytos įžan
gos, numatyta šie darbai:

1. Lietuvos ūkininku nera
mumai ir valdžios represijos. 
Referentai: S. Michelsonas ir 
L. Pruseika.

2. Referatų diskusijos.
3. Rezoliucijos pasiulymąs, 

apkalbėjimas ir priėmimas..
Antrajai sesijai (tą pat die

ną, vakare);
1. Klausimas demokratinės 

tvarkos atsteigimo Lietuvoje. 
Referentai: dr. P. Grigaitis, A. 
Bimba ir dr. A. K. Rutkaus
kas.

2. Referatų diskusijos.
3. Rezoliucija, ir 11.
Trečiajai sesijai (birž. 21 

dienai, 9 vai. ryte).
1. Lietuvos politinių 

klausimas. Referentai: 
žara, S. Strazdas arba 
skas.

2. Referatų diskusijos.
3. Rezoliucija, ir tt.
4. Rezoliucija Vilniaus lietu

vių reikalais.
5. Planas tolimesnei veiklai 

ir Kongreso tarimų vykinimui.
6. Atsisveikinimo kalbos.
7. Kongreso uždarymas.
Dienotvarkę priėmus, eita 

prie tikrojo darbo sulyg dieno
tvarke.

S. Michelsonas ir L. Prusei
ka skaito savo referatus. Skai
čiais ir įvykių faktais parodo 
lietuviškos valdžios nežmoniš
kumą, žmonių politinę ir eko
nominę 
valstiečiai
už tai, kad 
tą išgelbėt

Nutarta, 
referatų ir rezoliucijų butų 
kartu.

Šitą pirmąją rezoliuciją te
ko man skaityti Kongresui. Jo
je parodoma, kad Lietuvos 
valdžia kas sykis vis žiaures
nėmis priemonėmis stengiasi 
stabdyti valstiečių neramumus. 
Areštuoja ir sunkiai baudžia 
ūkininkus ir jų darbininkus 
net už vienų tik pasakymą aš
tresnio žodžio policininkui ar
ba už ramų susirinkimą pasi
tarimui apie savo reikalus. Ka
ro lauko teismai be perstoji- 
mo, veikia. Gegužės 18-21 d.d., 
t.y. tik per tris dienas tas 
“teismas” pasmerkė mirčiai 
7 žmones, o sunkiųjų darbų 
kalėjimui
smerktųjų: A. Petrauskas, K. 
NarkeivĮįus, B. Pratasevičius 
ir P. šarkauskas tuojaus tapo 
sušaudyti.

Lapkričio 14 d. vietos SLA. 
192 kuopa buvo surengus ba
lių Lietuvių Kambario Pitts
burgho Universiteto naudai. 
Balius labai gerai pavyko ir, 
kaip atrodo, liks ir šiek-tiek 
pelno. O užvis gražiausia bu
vo, kad musų SLA. 192 kuo
pos draugai ir svečiai labai 
gražiai elgėsi baliaus metu: 
nebuvo jokių nesusipratimų nei 
tarp saviškių, nei iš svetimų 
puses.

Nors rengiant šį balių ne
buvo karšto pritarimo 
kurių kuopos valdybos 
bet parengimas vistiek 
ko.

Reikia pasakyti, kad
SLA. 192 kuopa niekada ne
atsilieka nuo gerų ir kultUrin- 

-1 t . t t

gų darbų. Berne Vaitkaus skri- rengia, 
dimą, remia Lietuvių Kamba
rio įrengimą, remia ir kitus 
naudingus darbus.

Gaila tik, kad musų Kuopa 
nepasiuntė savo delegato į 
Pittsburgho ir apygardės drau
gijų suvažiavimą, s kuris įvtfko 
lapkričio 15 d. Mes neturėtu
me atsilikti nuo Pittsburgho 
ir apygardos pažangiųjų lietu
vių veikimo, kuris siekiasi pa
dėti liaudžiai . atsteigti demo
kratinę tvarką Lietuvoj.

Musų apylinkėje anglių 
syklos dirba gana gerai, 
Pittsburgh Plate Glass Co. 
bininkai jau ketvirtą savaitę 
kaip streikuoja. Darbininkai 
reikalauja pakėlimo mokesčio 
už darbą; tačiau kompanija 
nenori nusileisti, tai kova 1 įr 
tęsiasi/

Darbininkai gerai laikosi ir 
yra vilties, kad kova bus lai
mėta.

Lai Pittsburgho veikė
jai stengiasi dalyvauti pas 
juos, kad palaikytų draugišku
mo ryšius. ■’ .

Nors Pittsburghą ir Cleve
landą skiria apie 150 mylių, 
bet prie gerų norų ir draugiš
kumo, tai. visai mažai ką reiš
kia.

štai Clevelande SLA. 136 
kuopa rengia 20 metų jubilie
jaus sukaktuves lapkričio 22 d. 
Lietuvių svetainėj, 6835 Su- 
perior Avė., ir iš Pittsburgho 
gerb. J. K. Mažukna, vice-pre- 
zidentas, jau seniai yra pasi
žadėjęs dalyvauti minėtame 
parengime.

Bet štai paskutinėmis dieno
mis teko sužinoti, kad ruošia
si į Clevelandą vykti ir dau
giau Pittsburgho veikėjų, 
tent: S. Bakano šeimyna, 
vilas Dargis su žmona, o 
jais drauge ruošiasi vykti 
Ii Pittsburgho Universiteto 
tuviai studentai, kurie yra
sižymėję Pittsburgho Univer
sitete kaip žymiausi futbolo’ 
žaidėjai. Mat, ir jaunuoliai no-’ 
ri užmegsti draugiškus ryšius 
su Clevelando jaunuoliais.

Kaip išrodo, tai Pittsburgho

lietuviai turės didelę atstovy
bę pas Clevelando lietuvius lap
kričio 22 d. SLA. 136 kuppąs 
parengime, jei tik neįvyks kas 
tokio nepaprasto, kas galėtų 
sutrukdyti musų delegacijos 
vykimą į Clevelandą.

— neporteris.
— tf-"-  ——y  .......  imi—i.

Visuose Suv. Valstybėse 
esamose kalbose rūkytojai 
sako “šviežus” kai tik atsi
daro labiau-sušvėlnintą Oid 
Golds cigaretą pakelį.

JUOKAI
Įsižeidė

— Ar ponia Pupienū pas jus 
daugiau neperka? Anksčiau ją 
visuomet matydavau jūsų krau
tuvėje.

—- Ne, nuo to laiko, kai par
davėjas, nieko blogo nemany
damas, jai užsiminė, kad ji 
yra viena seniausių musų pir
kėjų, ji pas mus daugiau ne
sirodo.

Rekomenduojamas Kaino Skilvio Vaistas

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

Clevelandiečiai ir 
pittsburgiečiai

Pittsburghiečiai ruošia
si vykti į Clevelandą, 
ir dalyvauti SLA. 136 
kuopos 20 metų Jubi
liejiniame parengime-

Tarpe Pittsburgho ir Cleve
lando lietuvių yra draugiški 
ryšiai. Jei kas yra rengiama 
nepaprasto Pittsburghe, tai 
dažnai susilaukiama svečių ir 
viešnių iš Clevelando. O jei 
clevelandiečiai ką svarbesnį

3 113cL”,' ŽELATINO DEZORTAI
—------------------------------- 1 ;_______________ :—-—   , 

: 2 UŽ 27$
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su 
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PRASYK SAMPELIO DYKAI 
Trlncr’a Bltter Wine Co.
544 S. Welln St., Chicago. IIL 
Prleiųsk man sampelį dykai
Vardas

Adresas
Visose 

Vaistinėse

Prieš Goldblatt krautuvę (pirma 
Davis)—2nd floor.

linimentas, 
gėlimus ir

Patikėtinas 
palengvina 
skausmus nuo ištampy- 

mų. ir išsinarinimų. 
PAIN-EXPELLĖR 
vaisbaženklis Inkras 
žinomas vaistinėse.

Mandatų komisija: E. Miku
ži utė, J. Si Urba iš Brooklyno 
ir S. Michelsonas iš South Bos
tono. Rezoliucijų komisija: Dr. 
A. Montvidas, S. Michelsonas, 
V. Andriulis, Dr. Palevičius ir 
J. Baltrušaitis. Spaudos komi
sija: B. Rutkauskaitė iš Chi- 
cagos, Karosienė iš Californi-

Apie Viską 
Po Biski

•.......... ............................ ...—------- ------------------------------- —■ .................. .

Džiovinti Maišyti VAISIAI ^^si'ex^ 17c 
“COMET” RYŽIAI 
“SUPREX” COCOA

Deginkite
METE0R PEČIŲ

ALIEJŲ
švari Ekonomiška

Vienoda
Saikuojamo troko pristatymas 

500,000 galionų įtalpa
Visų žymiųjų aliejinių pečių 

gamintojų patvirtinta

LAFAYETTE 8060 
METROPOLITAN 

PETROLEUM CO.
3211 South Wood St.

Suvienytose Valstijose 
turingi piliečiai vienas kitą su
tikę nekamantinėja, kokiai ku
ris partijai priklauso, arba ko
kią religiją išpažįsta.

Tad kodėl lietuviams reikia 
vienas kitam prikišti tie daly
kai, kurie yra kiekvieno žmo
gaus asmeniškas reikalas?

Visi negali turėti vienokias 
mintis, dirbti vienokius dar
bus. šis pasaulis, kaip žmonės 
sako, yra 
nį.

Jei kas 
gą darbą,
ka girdėti iš tų, kurie nieko 
neveikia, kad “negerai”.

Panašiai yra ir sl‘ kai ku
riais musų tautiečiais, kurie 
ne tik patys nieko neveikia dėl 
atsteigimo demokratijos Lietu
voj, bet dar mėgsta kritikuo
ti tuos, kurie veikia.

10. Keturi pa-
PK5lXu

MIDWEST®STQRES
PIRK NUO fRIBW

AR TURIT SKAUDAMAS

KOJAS?
KORNUS — SUKIETĖJIMUS < 

NAUJIKAULIUS?
Atsilankykit Į 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 
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.

Atdara vakarais

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

Republic 5436 The Florsheim Store
X-RAY FITTING AT NO EXTRA CHARGE 

V/E CARRY ALL SIZES AND WIDTHS

WOOD OOAL CO.

COAL &COKE
•3719 S.KEDZIE AVENUE 
GUAEANTEED COAL

PHONE LAFAYtTTE 3244
' BONDED WEIGHT

Kalnos Rali pasikeisti be Įspėjimo 
TUOJ APMOKANT — 
POOAHONTAS ANGLYS
Mine Run, 65% Stambios ----------

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

Lump ar Egg -----------------
COKSAI——KOPPERS AR SOLVAY 
Pečiaus Koksai . ..........- . .

Nut Koksai ----------------------------
Pea Koksai —------ - -------------

Petroleum
Petroleum
MILLERS
MILLERS
BLACK
KIETOS ANGLYS—ANTHRAOITE
Chestnut
Indiana Lump ___________ ___________
Indiana Egg 6x4 ------- ...........................
FRANKLYN COUNTY ANGLYS
Mine Run — Stambios ---------------------

Plautos Nut—3*2 ________________
Egrgr --------- ,-----------------------------------

Lump —_______________________
WILMINGTON .-Jut 4x2 Valytos .........
VVLMINGTON Mine Run Stambios.

(Pennsylvania)

1/4 
Tono
$2.40

2.50
2.75
2.90
3.20
3.20
3.20
2.65
3.65
2.90
2.70
2.75
3.85
2.20
2.15
2.10
2.30
2.35
2.45
1.05
1.80

Tono
$4.25

4.50 
5.00 
5.25
5.90
5.90
5.90
4.75
6.75
5.25
4.90
4.95
7.20 
,3.90 
8.75
3.65
4.10
4.15
4.35
3.40
8.15

TAKSAI EXTRA 
1 

Tonas
$ 8.00

8.45
9.50

10.00
11.25
11.25
11.25

9.00
13.00

9.70
9.25
9.40

13.90
7.25 
7>60
6.75
7.65
7.75
8.20
6.30
5.75

2 ir 3 4 Tonai 
Tonai ar Viri

$ 7.75
8.20 '
9.-30
9.75

11.00
11.00
11.00

8.75
12.25

9.45
9.00
9.10

13.65 
7.00 
6.75
6.50
7.40
7.50
7.95
6.20
5.65

>7.50 
7.05 
8.95 
9.50

10.75 
10.75 
10.75 

8.45
12.50 

9.20 
8.75 
8.85

13.40 
7.75 
6.50
6 25 
7.15 
7.25 
7.70
6.05
5.50

SUPER SUPS 2 už 21c
“SEMINOLE” Sre°™ 4rolSs 25C
.------------------------------ .................... į i'- • ' ■ ) ' . ' i-i i -iri . i. 'i , . . '
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted SL? Chicago, 
I1L Telefonas Canai 8500.

U&akymo kainai
Chicagoje — paštu:

Metama ...................... .
Pusei metų __ _ _______
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams--------
Vienam mėnesiui —____

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija__ ______ _
Savaitei----------------------
5Iėnesiui ----- _ ~ -

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštą:

Metams $5.00
Pusei metą ••••••••••••••••• 2.75
Trims mėnesiams •••••••• 1.50
Dviem mėnesiams --- ----------- 1.00
Vienam mėnesiui —----------  .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams_________________ $8.00
Pusei metu____ ____ ——— 4.00
Trims mėnesiams _________  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.
» - . - > - - - ----------------------- -

$8.00
4.00 
2.00 

. 1.50 
' .75

8c 
18c 
75c

Anglija prieš sukilėlių blokada
Vokietijos ir Italijos fašistų valdžios, pasiskubinda- 

ftios pripažinti sukilėlių “valdžią” Ispanijoje, gal būt, 
daugiau pakenks, negu padės, generolui Franco. Tas 
fašistiškų valdžių žinksnis nugąsdino Angliją, kuri iki 
šiol labiau simpatizavo sukilėliams, negu Ispanijos res
publikos gynėjams. Anglijos konservatoriai dabar pa
matę, kad iš Vokietijos ir Italijos pusės gręsia tikras 
pavojus britų imperijos interesams.

Jeigu gen. Franco, atvirai remiamas Hitlerio ir 
Mussolinio, laimėtų pilietiniame kare, tai Ispanija pasi
darytų fašistiškų valdžių kolonija. Jos pakraščiuose, 
Maroke ir Balearų bei Kanarėlių salose italai ir vokie
čiai įsteigtų savo karo bazes, atskirdami Anglijos susi
siekimą su jos kolonijomis Azijoje ir Afrikoje. Atsidur
tų pavojuje net ir anglų Gibraltaras.

Taigi Anglijos valdžia susirūpino ir išreiškė savo 
nepasitenkinimą Berlynui ir Romai dėl tokio skubaus 
sukilėlių pripažinimo. Dar aštriau ji išėjo prieš sukilė
lių generolą Franco, kuris, gavęs padrąsinimą iš Hitle
rio ir Mussolinio, paskelbė “blokadą” Katalonijos uos
tui Barcelonai. Londonas viešai pareiškė, kad tos blo
kados jisai nepripažins, ir įspėjo sukilėlių vadą neban
dyti trukdyti Anglijos arba kitų neitralių šalių laivų 
judėjimo.

Fašistų akiplėšiškumas, gal būt, privers Angliją visai 
atsisakyti nuo to “neitraliteto”, kuris iki šiol paralyžia
vo demokratinių valstybių veikimą Europoje. Jeigu 
Baldwino kabinetas nenorės imtis priemonių, prieš, tarp* 
tautinės taikos ardytojus, tai prieš jį sukrus Anglijos 
visuomenė, kaip kad įvyko Etiopijos karo metu.

Ispanijos “katalikybės gynėjai”

Bolševikai virsta patriotais
Jau buvo pastebėta, kad sovietų valdžia pastaruoju 

laiku ėmė rūpintis tautinių jausmų auklėjimu Rusijoje. 
Prieš keletą mėnesių ji iššaukė nemažą sensaciją, vie
šai išbardama Buchariną, kuria buvo parašęs, kad ru
sai tai — tinginių ir apsileidėlių (“oblomovcų”) tauta. 
Dabar ji pasielgė dar griežčiau su populiariško bolševi
kų satyriko Demjan Biedhyj komedija “Bohatyri” (did
vyriai). • ' >

Valdžia tą komediją uždraudė vaidinti Maskvos te
atre — už tai,, kad joje išjuokiama rusų tautinės myto- 
logijos herojai, kuriuos autorius nupiešė, kaipo tamsuo
lius ir girtuoklius. Sovietų valdžia, pripažino, kad ta 
satyra yra nekultūringa ir užgaunanti tautinius rusų 
jausmus. Valdžia nurodė, kad negalima išjuokti ne Ki
jevo kunigaikščio Vladimiero, kuris rusus apkrikštijo 
(pats būdamas “pagonas”), nes krikščioniškas tikėji
mas suartino Rusiją su kultūringa Byzantija (Graikija) 
ir Vakarų Europa#

Sovietų valdžia čia pasirodė turinti sveiko senso. 
Bet reikia pastebėti, kad tai visai prieštarauja pirmes- 
niam bolševikų nusistatymui. Seniaus, kas tautiška, tai 
buvo jų paniekinta. Toks Demjan Biednyj chamiškai ty- 
čiodavosi, iš visko, xkas jam atrodydavo “buržuaziška”, 
o ne “proletariška”. Bolševikai, mat, tikėjosi užkariau
sią pasaulį, todėl jie laikė tautą bereikalingu dalyku —- 
panašiai, kaip daro pasaulinių religijų atstovai.

Bet “pasaulio revoliucijos” idėją bolševikai jau pa
džiovė ant tvoros' Dabar jie stengiasi įsistiprinti Rusi
joje — na, ir jiems parupo rusų tautos reikalai. Bet už 
tai kitų šalių komunistams dabar tenka užsiimti rusiš
ko patriotizmo propaganda, — kas yra visai absurdas.

tas negali gauti darbo. Taigi 
aišku, kad į šitą Hitlerio orga
nizaciją buvo priversti stoti ir 
socialistai, ir komunistai — pa
našiai, kaip visi vyrai, be pa- 
žvalgų skirtumo, yra- priversti 
tarnauti armijoje tose šalyse, 
kur yra privaloma karo tarny
ba.
i Aiškus dalykas# kad priklau
symas tokiai Valdžios organiza
cijai, nėra joks bendras fron
tas arba liaudies frontas.

Bet žinioje, kurią padavė 
“The Manehester Guardian”, 
eina kalba apie visai ką kitą, ir 
“Laisvė” be reikalo bando ap
dumti savo skaitytojams akis, 
darydama savo spėjimus” 
lygindama Italijos komunistų 
sumanymą su priverstinu dar
bininkų surašymu j Hitlerio 
“unijas”.

Mes padavėme Žodis į žodį 
to anglų laikraščio pranešimą. 
Tenai buvo aiškiai pasakyta, 
kad Italijos komunistai išleido 
manifestą, kaipo partija, kvies
dami veikti su jais bendrai fa
šistus, irgi kaipo partija. Ir jie 
tame manifeste pasiūlė, kaipo 
bendro 'veikimo pagrindą, “fa
šistišką 1919 metų programą”.

Taigi čia eina kalba apie 
grynai politišką komunistų su
sitarimą su fašistais.

Susitarimas reiškia, 
ma, taikos padarymą, 
komunistai ( pačioje
tvirtovėj e, Italijoj e, siūlo daryti 
finiką su fašizmu; paliauti kovą 
prieš fašizmą.

Toliaus, padarius taiką, pra
sideda bendras veikimas, ir, 
kaip sakėme, to bendro veiki
mo pagrindu komunistai siūlo 
priimti senąjį fašistų programą. 
Kitaip sakant, komunistai .pasi
sakė, kad jie sutinka priimti 
fašistų poziciją.

Ar tai Čia nėra bendras fron
tas? žinoma, kad yra. Ne tik 
bendras frontas su fašistais, 
bet ir idėjinis pasidavimas fa
šizmui!

“LaibVėV’, žinoma, nemalonu

Archduke Otto

Princese Maria

Didkunigaikštis Otto ir Itali
jos princesė Maria. Eina gan
dai, kad netrukus jie susituok
sią.

visų-pir- 
Vadinasi, 

fašizmo

Fašistai ir klerikalai skelbia, kad Ispanijos sukilė
liai giną katalikų bažnyčią ir religiją nuo “bedievių”. 
Gana keistai atrodo tas “gynimas”, kuomet visas pa
saulis mato, kad smogiamieji būriai gen. Franco arftiL 
joje susideda iš Maroko maurų, kurie yra istoriški ka
talikybės priešai, mohametonai. Bet yra faktas, kad ir 
patiems generolams, kurie šitame sukilime vadovauja, 
katalikybė visai nerupi.

Vienas baskų (šiaurinės Ispanijos) katalikų veikė
jas, Bilbao miesto komendantas, sako, kad sukilėlių va
dai yra masonai. O Ispanijos masonai yra priešinga ka
talikų bažnyčiai organizacija.

To katalikų Veikėjo pasikalbėjimą su laikraščio ko
respondentu įdėjo lenkų katalikų laikraštis “Narodo- 
viec”. Bilbao komendantas pasakė:

“Ar girdėjai tamsta apie kariškų brolių sąjun
gą ? Ne? Tai buvo žinoma masonų loža, prie kurios 
priklausė aukštieji karininkai dar Alfonso XIII 
laikais. Ložos pirmininku, lyg ir didžiuoju meiste
riu,. buvo generolas Cabanellas, kuris šiandie vado
vauja generolų chuntai Burgose. Aukštais ložos 
įgaliotiniais buvo generolas Molą ir gen. de Llano. 
Franco taip pat priklausė priė ložos.” \
Bet dabar tie masonai staiga pasidarė karšti “ka

talikai”. Kodėl? Dėl to; kad jiems reikia klerikalų para
mos.

Nieko nuostabaus tame, kad godišių generolų klika 
apsimetė esą katalikais. Keistesnis dalykas yra tas, kad 
su tais masonais susidėjo aukštoji Ispanijos dvasiškija 
ir jiems palaimMmą davė pats Romos papą. Kas šituos- 
“sielos ganytojus” padarė tokiais veidmainiais?

, Materiališki sumetimai.
Ispanijos vyskupai ir Romos pa-pa pasirinko tą pu- 

kurioje stovi žmonių išnaudotojai. Generolai kovoja
ponai

eina su generolais. x
Baskįj? provincijoje kitaip. Tenai kunigai stovi ar

čiau prie žmonių, žmonės kovoja prieš fašistus ir dva 
gSfija toje kovoje remia žmones.

apie “Lietuvai ne cento”, tuo 
tarpu kai seimo rekordai rodo, 
kad socialistai ėjo toliaus tau
tinių reikalavimų kėlime, negu 
‘tautiškoji” to seimo dalis. 
Tautininkai (dešinieji ir kai
rieji) reikalavo Lietuvai tik 
autonomijos, o socialistai rei
kalavo pilnos apsisprendimo tei
sės, kad Lietuva galėtų, jeigu 
jos žmonės norės, visiškai atsi
mesti nuo Rusijos.

Pačioje Brooklyno seimo pra
džioje '“Naujienų” redaktorius 
savo prakalboje pareiškė, kad, 
jeigu karas ilgiau prasitęs ir 
sugrius didžiosios militarinės 
imperijos Europoje, tai Lietu
va nesitenkins autonomija, bet 
įsteigs visai atskirą, nepriklau
somą savoi valdybę. Ir todėl ji
sai siūlė ne autonomijos reika
lauti Lietuvai, bet paskelbti 
principą, kad Lietuvai turi būt 
Suteikta teisė, kaipo atskirai 
tautai, pačiai nuspręsti savo li
kimą. )

Net kairysis to laiko ameri- ” 
kiečių tautininkų vadas, p. A. 
Rimka, sakė, kad Grigaitis “tik .

Įdėl demagogijos” kalbąs apie 
Lietuvos nepriklausomybę, neš 
norėti daugiau, negu autonomi
ja, esą negalima, tuščia svajo
nė.

Tame pačiame Brooklyno sei
me, be to, socialistai ir jų pri
tarėjai įsteigė Lietuvos šelpi
mo Fondą, kuris sukėlė kelis 
kartus daugiau aukų Lietuvos 
sušelpimui, negu tautininkai, 
kurie tą fondą boikotavo ir vi
saip jo darbą trukdė.

Na, o Vytautas Sirvydas drįs
ta rašyti “Vienybėje”, kad so
cialistai tautybę “neigia” ir kū
rybinius darbus “ardo”. Begė
di^!

apie tai, kad amerikiečiai esą 
r.ekompetentiški “mokyti Lie
tuvą”, kaip ji privalanti tvar
kytis. Bet jisai nesisarmatija 
vartoti savo argumentams me
lą ir Šmeižtą.

Vytautas pasakoja, kad tie 
amerikiečiai, kurie daugiausia 
“rėkauja” apie Lietuvos politi
nės santvarkos 
“moralių teisių” 
Girdi, —

Pirmiausia, 
rėksnių dalis 
nįzmo ar socializmo teorijo
mis, kurios tautybės princi
po nepripažįsta (! — “N.” 
Red.), demokratiją neigia, 
niekados Lietuvos valstybės 
nėrėme? bet kiekviena proga 
betkokį kūrybinį- darbą ardė, 
jo darbuotojus purvino, žo
džiu# visur skelbė jau Brook
lyno seime (spalių, 1914 me
tais) iškeltą obalsį ‘Lietuvai 
nė cento’. ”
širvy dūkas čiai pasirodo dide

lis ignorantas. Visiems yra ži
noma, kad socializmo teorija 

rne tik tautybės principo nenei
gia, bet jį remia griežčiau ir 
aiškiau, negu kitų , srovių ide
ologijos. Juk pasaulio socialis
tinis judėjimas yra iškėlęs gar
sųjį tautų apsisprendimo obal
sį, kurį didžiojo karo pabaigo
je adoptavo prezidentas Wilso- 
nas ir kuriuo vadovaujantis bu
vo po karo- suteikta nepriklau
somybė įvairioms mažoms- tau
toms.

Visi žino taip pat, kad Lie
tuvos socialdemokratai pirmu
tiniai iškėlė Lietuvos nepriklau
somybės reikalavimą ir jį pir- 
piutiniai • tarp Amerikos lietu
vių populiarizavo lietuviai so
cialistai.

Kai dėl Brooklyno 1914 me
tų seimo, tai Vytautas Sirvy
das’ čia tiesiog per akis meluo
ja. Jisai kartoja savo mirusio
jo tėvo sufabrikuotą’ šmeižtą

dalykus ji pati iškraipo. Ji sa
ko:

“Mes nesame matę to ‘pa
siūlymo’, apie kurį ‘The Man- 
chester Guardian’ kalba, bet. 
spėjame, kad jis bus tokis: 
Italijos komunistai, galimas 
daiktas, siūlo Mussolinio pa
sekėjams darbo žmonėms- 
reikalauti iš Dučės vykinti 
tą programą, kurią Mussoli- 
nis skelbė 1919 metais... t

“Aišku, tokis dalykas gali
mas, bet tai nėra jokis bend- 
ras frontas su fašistais.

“Mefežiiiome, pavyzdžiui, 
kad Vokietijoj yra-fašistinės 
unijos. Jbse veikia ir komu- 

- nistai* ir socialistai. Per jas 
bandė pravesti fabrikuose 
tam tikras reformas. Tose 
unijose, < žinoma, yra ir na
cių darbininkų, ąu kuriais 
komuništai ir socialistai ban
do veikti, kad pravedąs Hit
lerio ^žadėtus pr^gramo 
punktus. Ar tai butų galima 
vadinti bendru frontu su, fa
šistais? Ne!” 
Bet veikimas tose Vokietijos 

Hitlerio “unijose” neturi jokio 
panašumo su Italijos komunis
tų pasiulymu fašistams.-Hitle
rio Vadinamas “darbo frontas” 
yra industrinė, o ne politinė or
ganizacija. ?Ji yra, be to, priva
loma^ visieiįis darbininkams įsr 
taiga. Nacių valdžią reikalauja# 
kad visi darbininkai jai pri-

fronto Italijos-fašistams. Bet klausytų, ir kas nepriklauso, tęsia savo nuobodulio pasaką

Apžvalga
AR TAI KATALIKIŠKA

, DORA?

Chicagbs Marijonų laikraštis 
rašo apie Franeuzijos ministe- 
rio Salengro nusižudymą ir sa
ko, kad dešinieji jį puolė už 
tai, “kad jis pasaulinio karo 
metu buvo dezertyras, taigi ly
gus išdavikui.”

čia “Draugas” kartoją^ Fran
euzijos fašistų šmeižtą? užty
lėdamas tą faktą, kad armijos 
komisija su generalinio štabo 
viršininku, gen. Gamelin, prie
šakyje ištyrė kaltinimus prieš 
Salengro ir pripažino, kad jisai 
nebuvo dezertyras;- bet, priešin
gai, , pasižymėjo herojiškumu 
kare, gelbėdamas sužeistą ka
reivį iš mūšio ugnies.

Neva katalikiškas laikraštis 
pasirodo visai neturįs sąžiniš- 
kūmo, jeigu jisai gali šitaip per 
akis šmeižti nekaltą žmogų.

Iš TIESŲ — KAM KRAIPYTI*?

“Laisvė” bando įrodyti, kad 
mes- “iškraipėme dalykus?’.; pa
duodami žinią iš rimto Angli
jos liberalų organo “The Man* 
chester Guardian” apie Jtaiijios 
komunistų pasiūlymą bėn'dri)

m et ji vfeą laiką deklamuoja, 
kad komunistai esą tikriausi ir 
smarkiausi kovotojai prieš fa
šizmą-. Ir dėl to,~ kad “Laisvei” 
tie faktai nemalonus, tai ji mė
gina- j uos- “nublof uoti” 'visokiais 
“gudriais” išvadžiojiniais. Taip 
ji darė ir tuomet, kai Maskvos 
diktatoriai sušaudė skaisčiau
siai pasaulio bolševizmo žvaig
ždes, Zinovjėvą, Kamenevą ir 
k% Kaip ji tuomet raitėsi, steng
damasi įrodyti, kad' tas kruvi
nas Stalino teroras- buvęs pa
remtas “teisingumu”!

Bet komunistų laikraščių re
daktoriai turėtą žinoti, kad am
žinai mulkinti’ žmones negad
ina.

IGJįORANTAS IR MELAGIO
* Vytautas Sirvydas- dar vis

Joachlm von Ribbentrop

•i Hitlėr and von Ribberitrop

Hitleris sveikiriašt sti von Ribbentrop, kuris' dabartiniu laiku
pareigas- Anglijoje,

eina Vokietijos ambasadoriaus

ydas, neturi 
taip elgtis.

didžioji šių 
šildosi komu-

PRADĖJO VEIKTI 
KAUNO AUTOMA
TINĖ TELEFONŲ 

STOTIS
Prieš penkerius metufe buvo 

pradėta statyti Kauno ir Klai
pėdos automatinės telefonų sto
tys. Jas statė anglų telefonų 
bendrovė. Klaipėdos stotis bu
vo baigta statyti ir paleista į 
darbą jau pernai lapkričio mėn. 
1 d. Kauno automatinės telefo
nų stoties statyba užtruko 
daug ilgiau. Ji buvo baigta 
statyti šiemet rugsėjo mėn. 
pabaigoje. Gi pati stotis į 
darbą buvo paleista spalių men. / 
iš 24 į 25 dienos vidury nak
ties. Tuo laiku visi Katfno te
lefonai buvo perjungti iš ligšio
linės cehtralinės į automatinę 
štutį. Naujosios Kauno auto
matinės telefonų stdties ati
darymas yra naujas Lietuvos 
laimėjimas ir pritaikymas tech
nikos pasiekimų telefonų susi
siekimo. — Tsh.

APYSAKOS
Gruodžio 1 dt' “Naujienose” 

bus pradėta spausdinti labai 
įdomi ir linksnio turinio apy* 
saka. * -I

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 
yra draugas ir kas yra priešas.

Po Eilute Kasdien
(Iškirpkit šias eiles ir pasidėkit atminimui. Ilgainiui sudarysit 

gražų eilių rinkini).

Audrai.
Ritasi, kyla nuo miško šalies, 
apsupa dangų, lyg sparnas nakties. 
Sunku kvėpuoti; nutyla gamta; 
merkiasi saulė, rūkų apsupta, 
žaibas liepsnota vaga 
perskrodė dangų* staiga; 
dūnda nuo miško garsiau— 
artinas, artinas

šoko, apsuko I
sukuriu ruko— 

viską sumaišė kartu. 
Atšniokščia, ūžia, 
laužo giružę, 

verčia* medžius iš šakpų
Vienas po kito 
žaibst's sušvito, 

trenkė perkūnų gandai.

jau.
Maihosi aidas, 
pinasi, sklaidos, 

dunda nėr kalnus rimtai.
Debesys truko, 
vanduo papluko, 

šniokščia per medžių šakas.
Srovės čiurkštelia, 
maišosi) gena 

upėn putotas bangas.
Putinas.

i®* į
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Apsauga senatvei

Taupyk Pirkdamas

kaip* rei

Adresas

Atsidarykite savo sąskaitas dabar!

PETEK.PEM

tai- Valdžios

MM

kurs 
pensi-

prasy:
Trinef’s J 
SM S. V 
Prisiųsta
Vardas

(Tęsinys) 
Taksai

Visbjje 
V<WjE.^‘

(Pranešimą daro Sočiai’ Sfečtr- 
ryti Board, Washingtony D*. C.)

SfieciaUAts, 
vot/unją bu 
7>owdeA,„.G

: šiandien kiekvienai štcAgitf* 
-si pirkdamas* saki rėikaltiigą 
daiktą nupirkti pigiau. Todėl 
,ir skelbimai šiandien yra daug 
atidžiau skaitomi, nes tai duo- 

„da kiekvienam pirkėjui tiks- 
•lesnias prekių žinias.
i Bet, nelaimei'/ dar daug yra 
ir tokių pirkėjų, kurie4 daž
nai elgiasi nevisai kaip rei
kiant Jie’ paskelbia gerai ži
nomas prekės labai žemomis 
kainomis, kartais net daug jže- 
miaus* savos kainos, o kai pir
kę j asr nuėjęs paprašo tos- ar ki
tos,- skelbime tilpusias prekės, 
ijie pareiškia jau išpardavę, o

Iš laisvamanių 
veikimo

nes Kultūros Draugija, ar tik!

Susitvėrė naudas 
kliubaLS

DABAR MOKAME M
■SAWAtPA& •

Naujienose 
chiocte naudą dėlto, 
kad Įjfižioe Naujienos 
yra naudingos.

apie juos turi būti siuh- 
tam biurui. Įstatymas 

įsteigia Senatvės Re- 
Sąskaitą (old age ac-

Kaipo 
Skilvio' 
Vaisto*

Kiek gausit 'iŠ Valdžios pla
no, visuomet Bus dauginti, 
gu sumokėsi^ jai taksais, 
dar daugiau negu galėsite 
gauti atidedami lygią sumą 
pinigų kas savaitė kitokiu 
Buda.

SENATVĖS PENSIJŲ KLAUSIMAIS 
PAAIŠKINIMAI

Jautė
mės geri ir drąsus Lietuvos 
sudUs; o* mintys tik veržėsi 
apie LietiiVą.

!* *
Nutarėme priimti ir čia* au

gusį lietuvių jaunimą į kliu- 
bą, bet .su lietuvių, kalbos kvo
timais. Tikimės j kitą- susi
rinkimą sulaukti daugiau Lie
tuvos išeivių jaunuomenės.

Prisidekite prie Gerbūvio 
kartu su mumis musu

Mes, iš' Lietuvos po karo 
atvažiavusi jaunuomenė, se
niai laukėme, kad kas- pra
dėtų darbą, bet niekas nedrį
so pradėti. Dėka draugo* 
Kauno atvykusio į Chicagą ir 
ątsišaukusio per “Naujienas”,- 
musą kliubas jau yra.

Praėjusį sekmadienį, lap
kričio 14 dieną, Sandaros svea 
tainėje buvo šaukiamas susi
rinkimas. Atsilan 
vos jaunuomenės būrys, išrin- 
kom laikinąją valdybą.

Kliubo pirmininką išrinkOm 
draugą Kauną- Smagu bifvo 
klausytis susirinkusi jų kalbų, 
Visi kalbėjo, kad mes padary
sime kitą Lietuvą, visi vartoja 
gražiai lietuvių kalbą, ypač 

ją ir

■ Oėziio.- 
UiTTUE

L UIS I

yra skelbiama- 
tą jus rasite* 

Savininkai tiki 
ir jus visuomet 

Apsk;

Kiekvienas Old Geldb ci
garetę pakelis suvyniotas j 
dvigubą; eellopltane — dvi 
eiles cellophane — neper- 
merkiamą—aukščiausios rį-

Jusų samdytojų taksų dalis
Valdžia tuos abejus taksus 

kolektuos iš jūsų samdytojo. 
Jūsų dalis- bus atimta* iš jiTšų' 
algos. Všldžia iš samdytojo* 
kolektuos tiek pat, kiek jūsų.

Šitokia tvarka veiks, jei 
pradėsit dirbti ir kitam sam
dytojui — taip ilgai, koltai jus 
dirbsite fabrike, šapoje,- kar
šykloje, ofise, 'krautuvėje ar 
kurioj panašioj biznio vietoj. 
(Ūkio darbininkai, darbinin
kai privačiuose namtiose, val
džios darbininkai irsamdiniai 
panašiuose darbuose neįeina 
į šių taksų skyrių).

Senatvės rezervo sąskaita
Senatvės rezervų fondas 

Jungtinių Valstijų ižde trau
kia pelną, ir valdžia' garan
tuoja, kad pelnys ne mažiau 
kaip 3 nuošimčius. Tai reiš
kia, kad trys centai bus pa
dėti prie kiekvieno dolerio į 
fondą kas metai.

Gal jūsų samdytojas tūri 
senatvės planą darbininkams. 
Jeigu jis ir turi 
senatvės planas su jūsų sam
dytojo planu riesusikirs. Sam
dytojais gali pritaikyti savo 
planą prie valdžios plano.

siog iŠ gamintojų ir dirbtu
vių. Ką jie taip pirkdami- su*| 
taupo tą jie perleidžia savo 
pirkėjams. ■

31

Skaitykit^ Midwest Stores 
skelbimui. Jie telpa Naujie
nose paprastu1 laiku. Pirkit 
Šiose krautuvėse, nes jus tik-< 
rai sutaupysite daug pinigo, 
nes kas- tik 
laikraščiuose; 
krautuvėse, 
skelbimams 
galifė jais pasitikėti

American 
Lirdy

Apsaugą užtikrina iki 
$5,000 kiekvienam 

asmeniui
SUVIENYTU VALSTI

JŲ AGENTŪRA

Išrinkta komisija pataisyti’ 
korespondenciją, kilti' tilpo- spa
lio mėnesy.

—Šerias Antanas

u.rT^T'CjE.

• Penkiasdešimts niėtų prekyboje tai gana il
gas laikas./ Laikas, ypatingai finansinėj. įstai
goje^ leidžia mus Sutvarkyti savo metodus 
taipr kad butų galima patenkinti laiko kartu 
ir atskirų depozitbrių reikalavimus;- kurie* yra 
reikalingi paskolos.

TbdėT ir Sakome: “Prisidekite prie gerbūvio 
kartd su mumis musų auksinio jubiliejaus 
meto. Atsidarykite š#Vo sąskaitas pas mus ir 
leiskite pinigams dirbti. Jie bus pilnai fede- 
f'al’ės vaTdži0š; ūžtikrintr iki $5,000 sumos ir 
tuo' pačiu sykm jie atneš daug pelno. Jeigu 
jums prireiktų paskolos; jus galėsite gauti iš 
musų; o* morgičius' galėsite išsimokėti mažais 
mėnesiniais- išmokėjimais,- taip* kaip čendą.

Atsilankykite ir karta su musų valdininkais 
draugiškai pasikalbėkite.

■ ■■ iferrsA*;. ■v.aY.r

Everett Maršh'all, pasaulio Čempionas, kuris šiandien risis ' x » , . t • ' .*, . ** i
su “baisiuoju turku” Ali Baba. Ristynės įvyks Chicago Sta- 
diume, 1800 W. Madison St.

Tas pats įstatymas, 
aprūpina šias senatvės 
jas jums ir kitiems darbinin
kams, nustato tulus taksus, 
kurie turi būti sumokėti Jung
tinių Valstijų valdžiai. Tak
sus kolektuos Jungtinių Val
stijų iždo departamento Vi
daus Pajamų Biuras,- ir klaup
simai 
čiami 
taipgi 
zervų 
count) Jungtinių Valstijų ižde 
ir kongresas yra autorizuotas 
skirti į šią rezervo sąskaitą 
kas metai užtektinai pinigų, 
kad aprūpinti mėnesinius mo
kesčius, kuriuos jus ir kiti 
darbininkai gausite sulaukę 
65 metų amžiaus.

Jnsų dalis taksų ‘
šio įstatymo taksus jus- ir 

jūsų samdytojas užmokėsite. 
Per ateinančius tris metus 
mokėsite apie 15 centų' savai
tei, gal 25 centus ,o gal- 3(f 
centų arba daugiau — tatai 
priklausys kiek uždirbsite. 
Kitaip sakant, per sekančius 
tris metus, pradedant sausio* 
mėnesio 1 dieną 1937 metų, 
mokėsite vieną centą nuo 
kiekvieno uždirbto dolerio ir 
tuo patim laiku jūsų samdy
tojas mokės po vieną centą 
nuo kiekvieno jūsų uždirbto 
dolerio iki jūsų uždirbtos al
gos $3,000 metams. Dvide
šimt šeši milionai darbininkų 
ir jų samdytojai mokės tuo 
patim laiku.

Po pirmų trejų metų -r— tai 
bus 194b> metai -r jus. Įmokė
site ir jūsų samdytojai mo
kės pusantro cento nuo kiek
vieno uždirbto dolerio iki j'U- 
sų uždirbtos sumos $3,000 me
tams. Tai bus trijų metų tak
sai. Tuomet jau, pradedant 
1943 metais, mokėsite 2 cen
tus, tiek pat mokės ir jūsų 
samdytojas nuo kiekvieno* jū
sų uždirbto dolerio per sekan
čius tris metus. O paskui 
jus ir jūsų samdytojai atski
rai mokėsite pusę cento dau
giau per kitus tris metus, ir 
galų gale 1949 metais, tai 
yra dvyliką metų nuo dabar, 
jus ir jūsų samdytojai mokė
site po tris centus nuo kiek
vieno jūsų uždirbto dolerio 
iki visos jūsų uždarbio su
mos $3,000 metams. Tai* bus 
aukščiausia suma, kurią ka
da nors mokėsite.

Baliaus komisija pranešė, 
kad Šio mėhėsio 29 dieną Dar
bininkų švėtAirtėje i vyks ba
lius, tiksliau pasakyti, koncer
tas su prakalbomis. Dainuos 
Chicagos vyrų choras, Aido 
choras, bus - sblistų, duetų ir 
kvartetų. Kalbės Dr. A. L. 
GraiČunas, J. K. šarkiunas ir 
pralotas Žaliuki

Įžanga tik 30 centų perkant 
bilietus iš anksto, j u kaina yia 
25 centai’. Tikiefai jau yra pla
tinami. Komisija deda paštam 
gas, kad viskas gerai pavyktų.

Įsigyta gera- kuopos anspau- 
da, kurią- parūpino T.*Kučihs* 
kas. Tyrinėjimo komisija pra
nešė, kad T. Kučinsko parašy
ta knyga, kurią spausdina “Vil
nis”, gera skaityti tik seniems 
laisvamaniams, o platinti he- 
tinl^ą, nes esama perdaug £š-» 

‘trių žodžių* Todėl nutarta ne
prisidėti' prie jos išleidimo.

JPraėjusį susirinkimą .• buvo 
daug triukšmo . sukelta deliai1 
laiško, kuri parašė centralinis 
komitetas, kaipo atsišaukimą j 
visuomenės darbuotojus, kad 
organizuotų kolonijose laisva
manių kuopas. Kadangi laišką 
reikėjo truputį taisytis būtent 
antraštė! pridėti žodį “Laisva
manių”, ką sekretorius ir pada-

i-kbatt -rStap

kr ECONOK/fT and 
SATISFACTIOH^e .

Doub/e Tested!1/oublėAcfion!

BAKLN G
Šame Mce Todayss45^r$Atfe 

25 ounces for254
Full Pack ••• NoSlackFilitad

širdingai1 kviečiame draugus ir visus Ghicagiečius^sil^nkytr j musą 

imtMINGį P AR E 
šeštadienį, Lapkričio 214,1936 

Kaip 8:30 vai. vafaa'ro, prasidės dėvarių traukimas.
Jeigu. bUsite lairttingi gausit* po kalakutą, a*ntj ar vištą. 

Visus širdingai kviečia,
Stella Ma'KnattskteMey Sa^V.

! 'Prie Archer Avenuė, 1 blokas j vakarus Alio Keaiv Avenue, 
Wilt0VĖ Springs, Illinois.

K SAMPELTO DYKAI 
\tihf Co.

’cHr st*.. chftMtfr.' m man aampelį dykai

( Lietuvių Laisvamanių Etirtė 
Kultūros Draugijos pirma* kuo
pa Chieagoj laikė i mėnesinį. 
Susirinkimą lapkričio” 10 dieną.

Pirmininkas buvo išrinktas 
A. Dilius. A. Jocius perstatė 
Šiuos naujus narius: P. Lady- 
gą, M. Straušą, A. Zalubą, Ku
nigą Zalinką, J. Juknį, J. KlAs- 
tauską, A. Lietuvninką, F. Sta- 
nionį,- T. Jankų. Viso priimta 
devyni nauji nariai—pirmi trys 
iš Cicero.

dietoj; fO’ pasiūlo Visai- kitą.
Tačiau sąžiningas prekėj as 

to nedaro. Jis skelbia tik gerai 
žinomas prekes atatinkamomis 
^kainomis. Jų tikslas yra pa
tarnauti pirkėjui patenkina^- 
.mai įr ekonomiškai. Jų, skelbia^ 
<mfi prekių išpardavimai eina 
žemomis* karnomis, tačiau, ir 

į nebe savo pelno. Suprant ama, 
rkad prekyba negali verstis* be 
pelno;
’ Midwest Stores prekybinis 
nusistatymas buvo, yra ir bus 
Jaikytis prekių, kokybės kaip 
galima, žemiausiomis kaino
mis nusistatymo* Jie perka 
sau pfėkeš per savo organiža- 
crjąv kuri sarVo keliu turi savo 
lUfmo' šandėltaa ir perka tie-

- mir .rmrtnvimranmntHTi nMiiMiioiimn ne

ČEVERYKAI Šventėms 
k MOTERIMS, VYRAMS m 

VAIKAMS
•* Pirkit Čeveryhuš dabar. Musiy 
krautuvėj rasite didžiausį pasi-

x rinkimu geriausiiy čeverykų1. Tųū- 
Bk jau pirkdami sutaupysite pinigų.

L Šventėms dėvėkit naujus čeve- 
P rykus.

UNIVEIiSAL SHOE STORE
A> 3337 So. Halsted Street

W£'st: i«Wr STRIST,
rfiMįinimir i wioiiti muM f i n, CANAL000^

BLOKO Į VAKARUS NtTO ASHLAND ĄVENŪĖ* s

iė, tai buvo išrinkta komisija vardyta—Ur Laisvamanių Eti- pavardes lietaViŠkoš* 
latakui pataisyti, arba rašyti ki 
tą. Dabar komisija pranešė, kad Etinės Kultūros Draugija? 
centralinis komitetas buk ne
sutikęs taisyti, tai ir pagamino 
kitą laišką. Tačiau kuopa ne
priėmė? nė šio laiško. Ir kadan
gi ginčas atrodo Vien maišatė, 
O gero jame veik nieko1 nėra, 
tai prieita išvadas, jogei pir
mas* laiškas butų buvęs geras, 
pridėjus tik žodį “‘Laisvama
nių”. JCuopa mano visgi su 
centraliniu komitetu susitaikyti 
ir kooperuoti.

I& tikrųjų mes nieku budu 
nesuprantamo, kodėl cėntralinis 
komitetas taip bijo žodžio 
'“Laisvamanių”. Juk daktaras 
šliupas ir pageidavo, kad butų 
organizuojamos laisvamanių e- 
tinęs kultūros kuopos ir lais
vamanių seime Clevėlando tapo 
tarinktaš komitetas; kuris buvo 
:ir užtvirtintas. Važinėdamas 
po lietuvių kolonijas daktaras 
visur kvietė organizuoti laisva
manių kuopas; o ne kitu var
du-. Pagalios ir Lietuvoj ši 
draugija* nešioja laisvamanių 
vardąy o ne kitokį.

• Taigi musų kuopa pageidau
ja, kad skaitytojai išreikštų sa
vo mintis, kaip turėtų būti už- Kaunas ir Gediminas

šovines toon mimctoTinow a r w « r. 
t! w •< n s ? 
« c m »* n 5

MiuuONi OF POUNDS HAVE BEEN
USEO BYO1.IP GOV'.’RA'MErr%

s-—........ . .......
.......—....Į..*'".,, .u-. u ė mr
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Irgi mandrus
busy, however, she

9 mėnesiai kalėti

Courier

elephone 
FRANKLIN

me

74 DOVANOS

DIDŽIOJI DOVANA

ir aukšč

Stanley JoyceĮ

Nauja sistema paro 
]iams planuojama

Suimtas 19 metų 
jaunuolis už mote

riškės užpuolimų

automo- 
Stelma- 
17th st 
sužeista

Užpakalyje Restauran 
to Mirė Širdies Liga

P-nia Carrie Ambrose 
susirgo iš medžioklės

TARP MUSU 
BIZNIERIŲ

PINIGAIS 
DYKAI

|Count 
de Moreland

$50.00
10.00

.. 5.00

.. 3.00
2.00

.. 1.00

ŠALTAS ORAS jau čia pat! 
Tad kodėl nepasiruošti jau 
DABAR, telefonu užsakant 
iš musų GAR A N T Ų O T Ų 
ANGLIŲ IR KOKSŲ?

NOTICĖ TO 
Pirmynites!

Jus gausite greitą, mandagų pa
tarnavimą, geriausią kuro rušj 
ir pilną patenkinimą su kiekvie
nu pristatymu.

Apvogė Jono Kopec 
kio automobili

Specialiai padaryti dėl BOSTON’S tvirtos odos batai 
Daugybė styĮių, Juodi ir Rudi, Suėdė, Kid ar Calf

467 vaikų užmušė 
automobiliai

Festival, which 
Labor* Day a t 

were shown in 
It cer-

$2OO.oo

FEW 
MORE DAYS

Drastic resolutions

7,600,- 
pareiš- 

. Trigg, 
Varnish

Amerikai reikalinga 
7,600,000 namu

Mato reikalą naujo 
kalėjimo

Dėliai užkabinę j imo jaunų 
mergaičių nuteistas kalėti Tony 
Rascigno 22 metų, 514 Street, 
Waukegan, III*

Nė laiko, nė pinigo ir nė 
pastangų nepaisoma, saugo- 
jant neįkainuojamų Old 
Golds Cigaretų labiau-su-

Dr. Frank Jirka, Illinois val
stijos sveikatos departamento 
direktorius, praneša, kad per 
pirmuosius šių metų devyniirs 
mėnesius automobiliai ir tro- 
kai užmušė 467 vaikus valsti
joj — daugiau, negu išžudė 
tokios ligos, kaip difterija, 
raupai, šiltinė arba vaikų pa
ralyžius per tą patį laikotar-

Didžiulis aeroplanas, paėmęs 
vežti į New Yorką 21 pasažie- 
rių ir jau besirengiąs pakilti 
j orą, tapo sužalotas Chicagos 
municipaliame aerodrome, kai 
jis pasviro į vieną pusę berie
dėdamas pasikelti. Sužalota ae
roplano sparnas ir sulenkta 
propeleris. Nuostolių padaryta 
apie $2,000.

Būtinai atvykite.
Įsigykite tikietą perkant 

BOSTON’S batus.

Berinkdama Medgalius 
Palindo po Auto

mobiliu.

Apiplėštas Town 
Lake

Aeroplanas suža 
lotas

Illinois valstijoj veikia paro- 
lių taryba. Tam tikrą laiką 
kaliniui išsėdėjus kalėjime pa- 
rolių taryba paima jo bylą 
svarstyti ir kai kuriais atve
jais paleidžia jį laisvei. Pasta
ruoju laiku įvyko nemažai 
skandalų su parolio išleistais 
kaliniais. Taigi dabar planuo
jama patiekti artimiausiai le- 
gislaturos. sesijai keletas pla
nų, kurių esmė yra sumažinti 
paroliaus tarybos galią, o su
teikti daugiau4 teisės teismams, 
kurie pasiuntė nusikaltėlius į 
kalėjimą, spręsti tolesnį jų li
kimą.

Amerikai reikalinga 
000 naujų namų. Toki 
kimą. padarė Ernest T 
National Paint and 
League prezidentas. Girdi, eko^ 
nomistai sutinka, kad 4,850,000 
naujų namų reikalinga priau
gantį gyventojų «kiekį priglau
sti; kiti 700,000 naujų namų 
reikalinga vietoj tų, kuriuos 
nušlavė gaisrai, nuvertė audros 
ir kitokios katastrofos sunai
kino, o 2,000,000 namų reika
linga, kad pasivyti trukumą, 
kuri pasidarė kai dėl depresi
jos namų statybą keletą 
tų buvo visai apmirusi.

The year 
rapidly,, only six more weeks 
left to 1937. New resolutions 
will 'have to be made, bu‘t re
solutions that are not to be 
broken 
that are to benefit not only I 
L.Y.S. būt also our Lithuan- 
ian colony. Every year our or- 
ganization has done something 
in which we have taken pride. I 
Sūrely we will not initiate our 
coming year with inactivity, 
so sharpen ' your minds for 
grand ideas and roll up your 
sleeves for some serious work, 
and let us all get ready for, an 
active and worthwhile 1937.

A letter has been received 
from Detroit which informs us 
that a groųp of Detroiters are 
abou't to pay a visit to our fair 
city of Chi and to the L.Y.S. 
Knowing that these friends of 
ours in the Automobile City

Lillian Ambert. She is štili 
alive and well (thank you), 
būt so 
has assirred us that she will 
make her residence for Ihe 
winter in Chicago and thus 
will be able to^attend our meet- 
ings. This is good news, for 
Lil is one of our good mem- 
bers and we miss her. Bukit 
sveiki ir tvirti — XYZ.

Traukimas įvyks 
PIRMADIENĮ, 

Gruodžio 28 dieną
(Traukimo vieta bus pranešta vėliau)

Due to lack of space 
and Flats” will not 
until tomorrow. Būt 
minded at this time 
night a t 8 P. M 
important rehearsal of 
BANGOMIS 
sentation 
place at Neffas 
Leavitt Street.

Franklin Park miestely tei
sėjo Ąlbert L. Sengstock kam
bariuose, nagrinėta byla .tūlo 
Vincent Petroski 21 metų ir 
jo žmonos Rožės 22 metų, 3209 
Ernest Street.

Vincentui pasirodė, kad ne
apsimoka pirkti gazolinas au- 
tomobiliu’i, nes netoliese nuo jo 
gyvenamos vietos pravesta ga
zolino dūdos, kuriomis gazoli
nas yra varomas 900 svarų 
spaudimu. Visa, kas Vincento 
manymu reikėjo padaryti, tai 
tik1 išgręžti skylę šitokioj dū
doj ir jo mašinos tanka bus 
pilna gazolino.

Draugučiui nė į galvą neat
ėjo mintis, kam maža dėl grę
žimo ar kalimo žiežirbėlė ga
lėjo uždegti gazoliną ir iš
sprogdinti visą Franklin mie-

Nauji Hicut Bateliai, Nauji žingsniai, Nauji Bateliai 
Rudi, Juodi ir Pilki

Suedes, Gabardinės, Kids —- Jus stebėsitės tuo 
Dideliu Pasirinkimu

Folk Dance 
was held on 
Soldier Field, 
Mark White Sųuare 
tainly was a lot of fun to see 
ourselves on the sęreen; it sort 
of pleased our ego knowing 
that we too are in the movies.

slipping by

VAIKAMS BATELIAI
Visų amžių, Vaikams, Mergaitėms ir Kūdikiams 

Geriausios rūšies, tvirtos odos, visi žemiausiomis kainomis 
Poli Parrott ir Star Brand

Policija suėmčf 19 metų ber
niuką, Harold Zabolski, 5825 
So. Talman avenue, kuris 
gatvėje užpuolė Eleanor Do- 
ligala, 5349 Maplewood avė.

Ryšy su nužudymu 5 metų 
mergelės Antoinette Tiritilli 
teismų rateliuose pasireiškia 
mintis, kad Illinois valstijoj 
reikalingas yra kalėjimas, į 
kurį butų siunčiami moronai 
kaip Capoldi, nužudęs šią mer
gelę, ir laikomi ten.

Paskilbusi Peggy Joyce ir jos du buvusieji vyrai. Joyce dabar rengiasi ištekėti už Vivian Jack 
son, Londono universiteto profesoriaus. Tai bus jos penktas vyras.

Šį šeštadienį, Lietuvių Stu
dentų Kliubo valdyba prane
ša, šokėjai turės vėl progos 
pasidžiaugti Broniaus Bruk
niaus juokinga komedija.

Bruknis, kuris pagarsėjo 
savo monologu apie blusas 
turi eilę naujų monologų, ku
riais nori prajuokinti visą 
Chicagą. Jeigu mėgstate juok
tis, būtinai atvykite į Kliubo 
šokius /šeštadienio Ivakare, 
Del Prado viešbutyje.

Stipendija Stelmokui.
Vakaro pelnas prisidės prie 

stipendijų fondo. Fondo glo
bėjai paskyrė pirmąją stipen
diją gerai žinomam Bridge- 
porto jaunuoliui, Antanui 
Stelmokui.

Jacgues Grandmesnil.

SPECIALIOS PANCIAKOS
GRYNO ŠILKO £•
MADOS ŠIFANO H
NAUJAUSIOS SPALVOS DABAR J

“Sharps 
appear 
be re- 

that to- 
there is an 

ORO 
, our next pre- 

The rehearsal takes 
2345 South 

The 5. P.

T0WN OF LAKE. — Užpa
kalyje restaurano, ties nu
meriu 4943 S. Ashland ave
nue, buvo rastas negyvas 
George Koletiš, 58 metų am
žiaus. Spėja, kad jis mirė 
nuo širdies ligos.

Nežinomi vagys vakar rytą 
apvogė Jono Kopeckio, 6246 
Southpark avenue, automobi
lį. Mašina buvo pastatyta prie 
buto. •

Vagys pasiėmė kelioliką pa
klodžių, sidabrinių peilių, ša
kučių etc., ir kavos “perko- 
liatorių.” Nuostolių jie pa
darė už $68.

18 GAT. APIELINKĖ. —- 
P-nia Carrie Ambrose, 1843 
So. Halsted Street, viešbučio ir 
tavernos savininkė, buvo išva
žiavusi į šiaurinę Michigan 
valstijos dalį, kur, paviešėjus 
apie savaitę laiko pas motiną 
ir brolį ir užėjus medžioklės 
sezonui, prišaudė daug paukš
čių. Nušovė ir vieną didelį brie
dį, iš kurio lapkričio 25 ir 26 
dd. rengia puotą ir visus sve
čius atsilankiusius į šią puotą 
pavaišins skaniais briedienos 
užkandžiais. Užkvietimas į šią 
puotą tilps “Naujienose”.

— Senas Petras.

T0WN OF LAKE. — John 
Orovicki, 4343 Marshfield avė., 
skundžiasi, kad nežinomi pik
tadariai pavogė iš jo namų, 
brangenybių, pinigų ir revol
verį. Nustoliai siekia apie $100.

DABAR IKI KALĖDŲ 
Proga gauti šias 

DOVANAS
Didžioji dovana
3 dovanos po .
5 dovanos po .
5 dovanos po .
20 dovanų po .
40 dųvanų po .

DĖL MOTERŲ
visos flfr J
mieros HL visi |

Įk pločiai

18 APIELINKĖ. — Berink 
dama medgalvius South Wa 
ter vaisių rinkoje, po 
bilhi palindo Uršulė 
kowski, 1908 West 

Ji buvo sunkiai
Automobilio savininkas, Ja
mes K. Madden, 8632 South 
Racine Street, ją . paguldė 
Cook apskričio ligoninėje.

BOSTON SHOE STORE 
r 3435 SO. H ALSTED ST.

Penktadienis, lapk. 20, 1936
': ;.... - ■...... r- ---.. *.. ’

read Naujienos and our col- 
umn we take the opportunily 
to tell you, folks, that we sūre
ly will welcome you. We might 
even invite the Salvation 
Army’s band wagon to play a 
welcojning tune for you.

While dancing in Harvey,
III., lašt Saturday night, we 
found there one of our lošt 
sheep in the person of Miss

Bruknis L.U.C. Šokių 
Programe

Pirkdamas BOSTON’S geresnius batus DABAR turėsi progos būti lainiėtoju 
Jus gausite tikietą su kiekvienu pirkiniu

^VYRŲ IR JAUNUOLIŲ I BOSTON’S“ KITA NAUJANYBĖ
BATAI ~OXFORDS

Mieros 5 iki 12

BOSTON’S KALĖDŲ 
PINIGU VAKARAS 

$200

Hear ye, hear ye! A special 
meeting is being called this 
Sunday įat the usual place, 

5657 So. Sangamon St. The 
presence of all members is re- 
ąuested, Severai important 
points are to be discussed.

Lašt Tuesday movies of the švelnintų šviežumų

GALITE GAUTI
;Pasfcolas Del Pirmų Mor^ičiu
Pagal Direct Reduction Planą

PARANKUS TAUPYME SKYRIAU SU AUGšcIAUSlU
’ U PELNU, PAGAL BLAN^., " J" S

KEISTUTIS LOAN & BUILDING
ASSOCIATION NO. 1

840 Wcst 33rd Street < S
. mkmbi-k ■. . įįSB

i- ■ i> i: r. .\ i. II <) MII i. 11 a x II a \ k ; -■ 
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M UZ1K O S ZINIO S
-' ♦ I ’•{***»

"X ; -

tio ■ NORA

(Tęsinys) kų-i

“ I dealai, - j eigų jie pergyVena • kudi-' 
kysfės ir jaunų- dieną augštą^ mir
tingumą—ką mažai iš.; Jų

: ro-*-hteję’< prie Ahubrenaįmo ' priim 
kiią^ Tėriną.* > 4'dealas, -'kuomet "įls1 

hHAUivria ? AOaDd.

mo. šioje naujoj* formoj, nors jis 
ir darė mažiau triukšmo pasauly
je. labai tankiai valdo /didėlę jė
ga-’*

jos vyras, p- McElroy.
Ši muzikalė komedija tu

rėjo savo pįįi^ą pastatymą 
praeitą sekmadienį ir apgai
lestauju, kad įdėliai pirmesnių 
sutų^jU negalėjau ^dalyvauti 
Šiame parengėme,>kųd£susipa- 
Žįhti^u - Šylvįįos^kury^ą, ir pa- 
sidalihti . įšpiytlžišis/ įMtižiįos

■ Valaiįįduję-.>< sv^^įbp;<net 
aųhą

■jos’ .'tėVėlius/^w 
mylimus > ir gerbiamus muzi
kus, Leokadiją ir Kastą Sa
bonius, kuriems turi būti di
delis džiaugSmas matant jų 
pačių idealą taip gražiai vys
tantis dukreles SyĮvijos muzi- 
kalėj darbuotėje.

Dainininkė Marijona 
Kiziutė nauja 
žvaigždė. i

Su įdomumu seku ; progresą 
lietiivąijtfeš dainininkės-— Ma
inos Kižlufėa^ (kųT&aV tėviš- 
kėit rodos,: Peniiįsyivanijps vąl-

). ■ /mu^kbs'^shi^jm; New 
l —įaį ..

imto. Operos.- artiščių;'; kaiįYkHc- 
tėn.'į Jępsoln Hęįėnn-Olhėim, 
^Itilia Peters ir kitų, tai reikia 
pamanyti/ kad ji žengih 
tuo pačiu taku, kuris veda į 
kelią lydintį prie Metropoli
tan Operos. To ir linkime jai.

kiuAs^ąutfavot M®’
KK J . -5,^4^ Sana tom Met;

-liet tnr Kartus ir turėjoW' vai- yra jau visisKai -suaugęs, pąsiua-u ■ • t -Lro kas tokio • garbinamo, h iltu^. Trys jps'‘ BUnU "/tdtriiąyp;

Schuman-Heink, 
76 metų dainininkė, 
mirė.

Ernestine Schuman-Heink, 
mylima dainininkė visų ope
ros ir koncertų lankytojų ir 
neseniai vaidinusi keliose mu
zikėlėse filmose, mirė antra
dienį Kalifornijoj.

Jos visa karjera buvo ypa
tingai įdomi. Būdama vos 
septynioliktų metų ji padarė 
savo debiutą Dresdėn’e, ope
roj “11 Travatore’’, Azucenos 
rolėje. Vėliaus dainavo įvai
riose Europos operose, turė
dama stebėtinai didelį pasise
kimą Wagner,io kuriniuose.

Amerikoj ji debiutavo Chi
cagoje lapkričio męnesį 1998 
metų kaip Ortrud, “Lohen- 
grin” (Wagner), ir nuo to pa
sirodymo ji buvo pripažinta 
kaipo eksponentė ^Vagneriš
kos muzikos. Kiekvienas jos 
pasirodymas scenoje tiktai 
patvirtino jos svarbą ir vertę 
kaipo tikrai žymios artistės.

Tačiau, jnors Schuman- 
Heink turėjo didžiausią pasi
sekimą operoje, ji daug di
desnę dalį savo gyvenimo 
praleido koncertuodama, no
rėdama pasiekti platesnes mi
nias žmonių ir ten, kur nesi
rado operos. Jos populiaru
mas vis augo ir augo ir yra 
sakoma, kad ji .uždirbdavo 
iki $135,000.00 melams, ne^kaį

Amerikos kariuomenėj, o vįe 
nas žuvo būdamas 
Vokietijos armijoj 
saulinio karo.

Amžius nedaug 
padarė į f 
balsą. 1926 metais ji apvaikš
čiojo savo auksinį jubiliejų, 
kurs turėjo didžiausio pasise
kimo. Niekuomet neišdils iš 
mano atminties įspūdžiai įgy
ti jos koncerte Chicagoje šia 
apvaikščiojimo proga. Orkest
rą Hali vidurmiestyje buvo 
pilnutėlė muzikos mylėtojų ir 
kuomet ši, tada būdama 66 
metų, baltais plaukais, malo
nios šypsenos, simpatingos iš
raiškos motinardainininkė pa
sirodė scenoje, tai tūkstantinė 
publika momentaliai atsistojo, 
kad išreikšti savo gilią pagar
bą ir įvertinimą motinai, ku
ri turėjo idealą, kurio ugdy
mui nė Šeimynos auklėjimas, 
nė įvairios gyvenimo sunke
nybės, nė kitkas nebuvo bar
jerai.

Dainos pasaulyje Schuman- 
Heink vardas yra neišdildo
momis raidėmis augštai pažy
mėtas.

karininkas
laike Pa-

j žymės te- 
Schuman-Įl e i n k

Wagneris 
šimtmetis atgal

W< •*-•••■-
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Pašalpos išlaidos Į
i.

kyla

---Q--
Niekados nepervėlu 
inokytis.progresuoti

Pagarsėjęs pianistas, Vladi- 
mir DePachmann, susilaukęs 
65 metų amžiaus sako “aš 
niekuomet nenustojau moky
tis ir šiandien esu'taip lygiai 
užintęresUotas saVo progresu, 
kaip kad buvąu jaunystėje.”

Lygiai šimtmetis atgal vie
na Wagner’io operų turėjo 
šėvo pirmų pastatymą. Buvo 
tai “Das Liebesverbot” prem
jera, 'kurį įvyko miestelyje 
netoli Berlyno, ir buvo visiš
kai nepasekminga.

Metropolitan Operoj, praei
tą žiemą, Wagneris turėjo 38 
perstatymus daugiaus, negu 
bile vienas kitas kompozito
rius. Teisybę pasakius, net du 
syk d'augiaUs nei garsieji ita
lai Puccini ir Verdi kardu.1 
Reiškia, antras šimtmetis pra
sideda gerai Wagneriiii.

—o—
Artistės Metropolitan Ope

ros buvo pirmos moterys pri
imtos į muzikantų uniją. Iki 
birželio 1903 metų tiktai vyrai 
buvo nariai šios organizacijos.

——o—
Vienas orkestros vedėjas iš

sireiškė jsekančiai: “Kadangi 
Mussolini jau turi paėmęs ir 
valdo visą industriją Italijoje 
ir vadovauja visame, tad nije- 
kas neturėtų nusistebėti, jeigu 
jis nusitars vesti visas jo 
lies orkestras.”

Iš Garfield Parko 
kolonijos

sa

SUSIRINKIMAI
Cicero Lietuvių Kultūros Draugijos mėnesinis susirinkimas at

sibus šįvakar, 7:30 vai. vak., Liuosybės svetainėj, West 
14th St. ir So. 49th Ct., Cicero. Visi esate prašomi daly
vauti, nes yra daug svarbių reikalų ir užsimokėti mėnesi
nius mokesčius. —J. Cinikas, sekr.

Chicagos Lietuvių Vyrų choro dainų pamokos atsibus nedėlioj, 
lapkričio 22 d., 10 vai. ryto, Neffo svetainėj, 2435 South 
Leavitt St. Visi choro nariai susirinkite laiku, taipgi my
linčius dainas kviečiame prisidėti prie choro. —^Valdyba.

žagariečių Draugiško Kliubo susirinkimas įvyks sekmadienį, 
1:30 vai. popiet, Hollywood Inn, 2417 W. 48 gatvė.

S. Ambrozaitė, eėkr.
Lietuvos išeivių jaunimo Neprigulmingo Kliubo reguliaris su^ 

sirinkimas įvyks sekmadienį, lapkričio 22 d. 2 vąl, po pietų. 
Malonėkite visi nariai atsilankyti ir naujų atsivesti.

Juozas X Kaunas,
■ 1 ........... ,r,.....ii', ii,-

Muzika
Baltajam Name

visų duodamų muzikalių į)fa- 
mogų Baltajame Namė-Wash- 
ington’e. Jis pradėjo šį darbą 
kuomet Taftas buvo preziden
tas ir veikė per Wilson» Hąfd- 
ing, Čoolidge, Įluover ir Roo- 
sevelt terminus.

Bėgyje 1935-1936 metų buvo 
tiktai 8 muzikaliai parengimai 
Baltajam Name, o a plika n tų 
pasirodymui ten buvo daugiau 
200,

Lapkričio 7 dieną Gąrfield 
Parko Lįetuvių Vyrų ir Mote
rų Pašaipiais Kliubas turėjo 
rudeninį balių.

Kadangi kliubo balius pa
vyko gerai taip atsilankymu 
publikos, taip finansiniai, tai 
baliaus rengimo komitetas ma
to gyvą reikalą vardu viso 
kliubo padėkoti toms įstai
goms ir tiems asmenims, ku
rie prisidėjo prie sėkmingo jo 
surengimo.

Ačiū Naujienoms, kurios dė
jo musų pranešimus apie ren
gimą balių.

Labai ačiiL kliubo nariui 
laidotuvių direktoriui A. Pet
kui, 1410 So, ‘49 court, Cicero, 
-'kuris prisidėjo su didele ^16^ 
vana ir atsilankęs į balių ne- 
skupėjo prie baro.

Prie prog^sį komitetas taria 
ačiū , vakavo^ " darbininkams, 
kurie kooperavo su komitetu 
ir nuoširdžia^Visi dirbo kliu
bo naudai. Ąj 
čiams,; ferid

Vidutiniai buvo išmokama 
pašalpos kiekvienam pašalpga- 
viui Chicagoj rugsėjo mėnesį 
po $26.88. Spalio gi mėnesį jos 
bu‘vo išmokama kiekvienam 
pašalpgaviui po $30.08. Ir kuo
met viso rugsėjo mėnesį pa
šalpos tapo išmokėta $1,621>- 
024, tai spalio mėnesį jos iš
mokėta $1,942,480. Pakilo taip
gi spalio mėnesį išlaidos pa
šalpai dalinti.

Lietuviai ir lietuvai
tis paėmė leidimus 

vedyboms
Šie lietuviai ir lietuvaitės iš 

siėmė laisnius (leidimus) ve
dyboms:

francis Šnekutis 30 m. ir 
Mary Jocius 30 m.

Joseph Bartush 31 m. ir Ly- 
dia Zaleska 32 m. (
r Edward Barės 26 m. ir Alyce 
Urban 23 m.

Gus Lelis 22 m. ir Lucille 
Kuss 27 m.

įiu taipgi ir šve- 
.su ’ klįubiėči^ A^smąilaiką

.... ’ilOif.  ............. 'n »‘i

PARENGIMAI
>11 VV" ‘ "".............

SLA 139 kuopa rengia gražų koncertą ir balių sekmadi$hi> lap
kričio (Nov.) 22 d. Strumilos svet., 158 E. 107th St. In
diana Avė. Stato juokingą komediją “Aš Numiriau”. Grieš 
Stephens Orkestrą. Pradžia 6:30 vai. vak. Įžanga prie du
rų 30c, iš anksto 25c, Kviečia SLĄ 139 kuopa.

18 gatvės apielinkėj susitveręs jaunuolių artistų ratelis žada 
pastatyti 1 akto komediją “Dvi pusės galvos” BrOlią ir 
Seserų Lietuvių Draugystės baliuje, kurs įvyks sekmadie
ny, lapkričio 22 dieną, 7 valandą vakare Dievo Apvaizdos 
parapijos svetainėje, -prie 18 gatves ir Union avenue. Visi 
kviečiami atsilankyti. —-Peter Pv Lapenja.

šeštadienio, lapkričio 21 dienos vakare W. Neffo svetainėje, 
2435 S. Leavitt Street, kruopiečiai rengia vakarėlį ir už
prašo atsilankyti į jį vjsus, o labiausia savo kaimynus žą* 
gariečius, papilieniškius ir akmeniškius, praleisti linksmai 
laiką ir tuo budu paremti Kruopių laisvamanių būrelį Lie- ' 
tuvoje, kuriam labai reikalinga yra parama. —D. M.

šeštadieny, lapkričio 21 dieną, 8 valandą vakare pp. Balčunų 
namuose adresu 4601 So. Fairfield avenue įvyks Bųnco ir 
Card Party, kurią rengia Kupiškėnų Kultūros Draugijai 
Įžanga tik 25 centai asmeniui. Visi kviečiami atsilankyti, ‘ę

Komitetas.

.—o—
Leokadijos ir Kasto 
Sabonių šeimynoj 
kompozitorius

Iki Šiol mos pažinome p, 
Syįviją Saboniu tę — MęElroy 
kaipo talentingą, 'gabią ir pir
maeilę pianistę lietuvių tarpę, 
kurios studijų progresą visuo- 
met buvo įdomu sekti. Ta- 
čiaus praeitą savaitę teko su
žinoti, kad ji eina dar vieną 
Žingsnį tolyn ir randa savo 
sielos išraišką kompozicijoj. 
Ir šis naujas talentas pasįrei-: 
škė joje ne tiktai kokioj vie-' 
no j dainoje arba piano kūri
nyje. ji paraše visą muziką 
veikalui, kurio autorius yra

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

iki Šiol mes pažinome p.
: — McElroy

, i |i_ ■ Ii! >M< I

Geo. P. Cunningham
- PISTRIBOTORIUS

ALAUS
KBNAIA WSGALKWĄI9, 

AŠTUNTADALIAIS t IR 
KETVIRTADALIAIS.
VISADA 8ALTAS 

COIL BOXES RENDON

8017 SOUTH KEDŽIE AVENUE
Phone PROspect 7565

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— 
HOSPITAL9

O—

• AUTOMOBILIAI IR 
AUTO MEKANIKAI
šiame skyriuje skelbiama tik tie 

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

Milda Auto Sales
Vienintelis lietuvis pardavėjas Buick 

ir Pontiac automobilių.
DOMININKAS KURAITIS

806 West 31-st Street 
Vtctorr 1696

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentiški gydytojai, o ne stu

dentai, teikia patarnavimą.
Išima tansilus. Ekzaminuoja akis, 

priskiria stiklus. Medikai! ekzami- 
nacija ir gydymas. Ligoninės gydy
mas arba namuose. Raudongyslčs 
gydymas įšvirkštimu, kyla ir vari- 
cose velns.

DOUGLAS P ARK BOSPITAL 
1900 South Kedsie Avenue 

Tel Lawndale 5727.

• KRAUSTYTOJAI — 
MOVERS

JULIUS WELICHKA
Pigiausias lietuvis perkraustyto- 

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

2507 West 69th St.

AUTOMOBILIAI
Mes turime didelį pasirinkimą 

naujai atgautą karų, bile kuris mo
delis, su 90 dienų garantija. Pirm 
negu- pirksite karą kitur, atsilan- 

įmokejimas, likusi lengvomis išly
gomis. Pašaukit mus, mes pade
monstruosime jums musų puikius
kftTUS*
RA Y TITUS MOTOR SALES 

Tel. Longbeach 2929 
5710 Broadway.

PHOTO STUDI0S 
Banis Studio 

VISOKS FOTOGRAFIŠKAS 
DARBAS ATLIEKAMA 

3200 So. Halsted St
, r-x ‘ "t i- •*. m * „ICalumet 4258 — Rea. Yards 5034kykit pas mus, nesigailesit. Mažas I
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»GRAND OPENING OF
JMIDWEST STORE
■ ® (NEPRIKLAUSOMAS SAV.)
4911 West 14th Street, Cicero

(LIUOŠYBES NAME)

šeštadjįenj, Lapkričio (Nov.) 21,1936 
Puikiausios rųšies mėsos ir groseriai žemiausiom kainom 

Kiekviena pirkėja gaus dovanų (souvenir)
V Vedėjas V. VAIČIULIS

.... .a... ..A ,■ ...... * ....... . .. . •_ •..

CONRADAS
PHOTOGRAFAS 

420 West ,63 r d Street
Jaunavedžiatnšįduoda $5.00 gražio 
dovaną.JUtkieruifekų Vestuvių Pavei
ksiu tuzinas $12,00.

TeLEnrlewood 5683—5840 Ppcahontas
5 tonai ar

Smulkesni $7.15 tonas.

Kine Rųn Screened 
augiau $7.40 tonas

PIRKITE ANGLIS DABAR 
CHERNAUSKAS COAL CO. 

1900 S. Unon Avė. Tel. Canal 2183

• RESTAURANTA1

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670.
■ ■ ■■■■I i s—

Salutaras Drug & 
Chemical Co.

Salutaro Biteris yra vienas iš ge
riausių Biterių ką šiandien randasi 
ant marketo. Jis žinomas kaipo ge
ra gyduolė dėl vidurių ar kitų ne
smagumų. Plačiai yra parduodamas 
aptiekbse .‘ir* vartojamas Tavernose 
geras gerti su degtine Ir be degtinės, 
Reikalaukite visi it visados Saluta- 
ras Riterio. Pašaukite telefonu 
Canal 1133.

639 West 18th St. 
CHICAGO, ILL.

• TAVERNOS

<u iobo uvm « rimmmh

MID CITY COAL CO.
Iš KASYKLŲ VARTOTOJUI MID 

CITY SPECIALYBft
LUMP or EGG ...........   $5.50
MINE RUN  *. ....................... 5.25 
SCREĘNINGS  .................. 4.50
Sales taksai extra—vieno tono už

sakymas 50c extra.
TELEFONUOKITE:

LAWNDALE 0801
PASIKLAUSYKIT

SOPHIE BARČUS
Kas Pirmadienį, Antradienį, Trečiadienį, 

Penktadienį ir šeštadienį

> TAIPGI Iš TOS PAČIOS STOtlĘS
Pirmadieniais kai , 7:30 vai. vakaro 
ii* Trečiadieniais kai 5:00 vai. vakaro

----------------a—

■/“JUOZAPAS SHIMALIUS (Smith)
Persiskyrė su šiuo pasauliu Lapkričiu 17 dieną, 7:10 

valandą yakarO, 1936 m., sulaukęs pusės amžiaus, gi
męs Liėtt^oje. _ <

Paliko/dideliame nuliudime brolį Joną Shimalių, 
įrol&uiiį JSigmond ■ brOjdukterę Bėrnice, gimines, o 
MetUvojbį SėSefį ' Teklę Gedutis ir šeimyną.

Priklausė prie Keistučio Paš. Kliubo.
Laidotuvėmis rūpinasi brolis Jonas.
Kūnas pašarvotas randasi Mažeikos! Koplyčioj, 3319 

Lituanica Avenue,
Laidotuvės įvyks šeštadienį, Lapkričio 21 dieną, 

2:00 vai,.-po pietų iš koplyčios į Tautiškas kapines.
v Visi A. A. Juozapo Shimaliaus giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuošjrdžiai a kviečiamL daly vauti laido
tuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavimą ir atsi
sveikinimą. /

Nuliūdę liekame,
Brolis, Brolsunis, Brolduktė iy Giminės.

Laįdoluvese patarnauja jLaid- Direktorius S; ‘P. Mažei
ka, Tel. Yards 1138.

- . ■ . t.;." . ■________ _____________ *_________________ .

• RANKDARBIAI— 
FANCY GOODS SHOP

Auburn Fancy 
Goods Shop 

Mes darome hėmstitehing. 
8108 SO. HALSTED STREET

• BEAUTY SKOPS 
—Grožio Salonai

Estelle’s Beauty Shop
903 W. SStb St.

—3-T1 Permanent $2.50 
“ iki _______  $5.00

r Permanent be ma- 
' šiuos

/ ĮĮIĮMI? 1 Shampoo ir Sudė-. ' 4id^^iiAaS
V" > I i penkt., o šešt. 50c 

Plaukų 
MAS
Visas . darbas ga

rantuotas.
V'- ■■ Dėl sutarties pa-

y > ' šaukite telefonu: 
BOUlevard 7459 

MISS. ESTELLE SLOTKUS

$5.00

35c

DAŽY-
.... $2.50

Siunčiam Gėle* Telegrama 1 VltM 
Taaaulta Dalia 

LOVEIKIS 
KVTETKININKAS

Gėles Vėstuvėnis. Bankiėtams 
Ir Pągrabams

3816 So. Halsted St
Tel. BOUlevard 7M4

Jos. Jacikas Tavern
Pranešu visiems draugams ir pažįs
tamiems, kad esu Tavern biznyje. 
Musų užeigoje visados randasi geros 
rūšies degtini, vynas, Ambrozia alus, 
cigarai ir cigaretai. Žuvis penkta
dieniais veltui ir muzika šeštadie- 
nais. Užprašome visus draugus ir 
pažįstamus atsilankyti į musų nau
ją užeigą.

JOS. & PAULINA JACIKAI, 
Savininkai

5556 S. State St. tel. Englewood 2792

Golden Gate Buffet
Geriausios rūšies degtinė, 
Pabst Blue Ribbon alus i 
Penktadieniais žuvis veltui, 
ir mandagus patarnavimas.

RAPOLIS BUDRIKĄS ir 
MACK VALINČIUS, 

Savininkai.
, ’ Tel. Lafayette. 4296

*4070 Archer Avė.

, vynas, 
ir cigarai.

. Muzika

ĮLaidotuvių Direktoriai!

JUOZAPAS

REPublic 8340

21-st PLACE TAVERN
& RESTAURANT

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

701 W. Žįst Place
Tel. CANAL 7522.

-

North Roseland 
Liųuor Store

Pranešu visiems draugams ir tau
tiečiams, kad esu naujame bizny— 
Liduor Store, kur yra didelis pa- 
sirihkimas įvairiausios rųšiea degti
nės, vyno ir alaus. Reikalui pri
ėjus neužmirškite musų / degtinės 
sandėlio, gausite gerą degtinę už 
prieinamas kainas. /

10314 So. Mfchigan Avė.
Tel. Commodore 1946

POPSIE’S TAVERN 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

PrieS didžiuosius Stock Vardu var
tus. Skanus garimai ir užkandžiai ' 

visados
UžkvieČia atsilankyti:

A. K. MASIULIS, 1 qftv4ni.nVa< 
f JOHN NOMENAS < Savininkė

4171 SO. HALSTED STREEt 
TeL Yarda 0137.

I
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Ant. Tubutis ir Aldo- Sunkiai Susirgo Ma-lDono Kazokų ChoroJ A ir i ir n a n V1R TSITMFNTS
na Peters Sužeisti 

Automobilių
re Petrulienė, Pra- Sekmadienio Vakaroįį 
monininkų Motina Koncerto Programas Businešs Service 

Biznio Patarnavimas

. ....

r urniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

Help VVanted—Male-Female 
Darbininką Reikia

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

VYRŲ IR MOTERŲ

Kastai

SPAITISMies nerei 3631 So. Halsted St

Songs

Marija G ra

COAL

DARBO IR IŠEIGINIAI

buvo
sišaukite 4280 So. Talman Avė,

GERUMASyra

PADAUGINTAS
DU KARTU!

Real Estete Wanted

SKYRIAUS

meti

RINKTINIO DERLIAUS TABAKŲ

Cossack 
Jaroff

Nubaudė Brighton- 
parkietę Už Nepado
rių Namų Užlaikymų

40th
West

krimi 
dar ne

' į *

KAKLARYŠIS DYKAI 
Jei prisiminsit šį skelbimą

išlaukine ellS 
Cellophane atsida

ro 19 apačios

ilalsted 
lengvai 
Aldonų

Dainuoja Chicagos Civic Opera 
rūmuose po piet ir vakare

Business Chances
Pardavimui Bizniai

apgarsinimus 
priimam 
telefonu

PAGARSINKIT SAVO 
BARGENUS

sumokėti 
teismo kaš- 
namų užlai-

REIKIA DVIEJŲ JUNIJISTŲ 
BUČERIŲ. GERA ALGA, GE
ROS DARBO SĄLYGOS. AT
SIŠAUKITE TUOJAU.

NELAUKIT 
ILGAI

4. O Lord, I Cried unto Thee 
Old Church Melody

5. Ha ve Mercy on Us, O God!
D. Lvovsky

REIKALINGAS gerai patyręs jau 
nas bučeris. Geras mokestis 
kalinga unijistas. 3239 So. Halsted

6. History in Song of S. Jaroff 
and His1 Don Cossack Chorus 
Schvedoff

7. Terek and
Songs -

8. Lullaby
9. Two White Russian

Arr. by S. Jaroff
10. Second 

maninoff

Kuban 
arr. by S. 
- Ljadoff

PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500

DVIEJŲ 
BUČERNES.

ir kvapu. Dainuoja dvigubai-švelniu

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

Naujasis adresas yra 4348 
California Avenue.

;......... 4.75
ar naktj 
IE 3882

Išvidinė eilė 
Cellophane atsida

ro 18 viršaus

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

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

CALumet 5269. 
(Naujoj Vietoj)

Viena aprūpino St. Paul 
goninę, antroji paguldyta 

Wesley ligoninėje.

PARSIDUODA Taverna. Biznis 
išdirbtas per 30 metų. Pragyveni
mui kambariai ant vietos. 2448 W. 
47th Stręet. ____________________

RENDON didelis - šviesus kamba
rys su visais parankumais. Karštu 
vandeniu apšildomas, vedusiai porai 
ar pavieniui, 7115 So. Honore St.

Priteisė sumokėti $200 pabau 
dos ir teismo kaštus

Julius Liulevičius 
perkėlė koplyčią 
naujon vieton

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

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

Musų apgarsinimų kainos 
prieinamos. Už pakartoji
mus duodame gerą nuo
laidų.

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

Vakar buvo gauta žinia, kad 
netikėtai ir staigiai sunkiai 
susirgo Marė Petrulienė, mo
tina ir uošvienė stambių Chi- 
cagos lietuvių J.|’amon inin-

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
MUsų biuras sutelks patarimus na
mų savininkams reikale nesusiprati
mų su rendaūninkais. Maža narinė 
mokestis. Atdara kasdien nuo 8 vai. 
ryto iki 8 vai. vak. šventadieniais 
nuo 10 ryto iki.- piet.

LANDLORŲS B U RE A U OF 
CHICAGO, Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951 
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 metų.

PARDAVIMUI restauranta$, biz
nis išdirbtas per daug metų. Prie
žastį patirsite vietoje. 3206 Sbuth 
Halsted Street. ■ • ■

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

PARSIDUODA Taverna—Visa ar
ba priimsiu pusininką. Pragyveni
mui kambariai ant vietos. Biznis 
randasi ant bizniavos gatvės. 1537 
West 63rd Street.Areštuoti Tai Arės 

tavo, Bet Kas Arės 
tavo Ir Kur

GREITAM pardavimui 1932 —4 
cylinderių sedan, vartotas 2,000 my
lių važinėtas už $250.00. Atsišauki
te greitai. Jos. Girrck, 660 West 
14th Street.

VYRŲ IR VAIKINŲ GERO 
FELTO

SKRYBĖLĖS
$1.49 iki $3.35

MERGINA ar moteris namų dar 
būi, puikus namai, gera alga. 

Rockwell 4914.

BRIGHTON PARKE
BERGENAS, Tavem su nuosavy

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

4633 Sp. Rockvvell St.

Negali surasti dviejų jaunuo 
Iių, Juozo Bandžios ir 

Juozo Šimkaus.

RENDON 4 kambariai, užpakaly, 
toiletas, $9.00. Kreiptis 2 aukštas, 
užpakaly, 1905 S. Ruble St.______

BRIGHTON PARKE
Kainavo $12,500.00, dabar parsi

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

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

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

ANGLYSI ANGLYS!
AUGŠTOS RŪŠIES NORTHERN 

ILLINOIŠi. ANGLYS
Mine Run ................ ... $5.75
liump or Egg sm- 
Screenings

Pašaukite dien
Telefonas KEI

PATAISYK STOGĄ IR 
.RYNAS DABAR

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

Leonas Roofing Co. 
3750 Wallace Street 

Tel, Boulevard 0250

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

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

< Hemlock 0800

PARSIDUODA Taverna Pilnai į- 
rengta . Renda pigi; 936 East 75th 
Street.

Dono Kazokų choras, kuris 
šiomis dienomis atvyksta Chi- 
cagon, sudainuos po penkiolikų 
dainų savo koncertuose, šį sek
madienį.

Tie koncertai Įvyks Chicagos 
Civic Cpera rūmuose, prie 
Wacker Drive ir Madison gat
vių. Vienas Įvyks po pietų, ant
ras vakare.

Vakarinio koncerto progra
mas yra sekamas.:
1. The Responsory, 

Gretchaninoff
2. Our Holy Lord (Prayer to 

the Lord) P. Tchaikovsky
3. We Sing to Thee

Prelude of Rach
— Schvedoff

Gavo plaučių uždegimą; ran 
dasi ūky j, 40 mylių nuo 

Chicagos.

BRIGHTON PARK. — Lai
dotuvių direktorius, Julius 
Liulevičius, vakar pakeitė ad
resų.

Jis persikraustė Į didesnę ir 
patogesnę vietų, po antrašu, 
4348 South California avenue.

Pirmasis adresas buvo, 4092 
Archer avenue.

Telefonas naujoje vietoje 
yra tas pats kaip ir senoje, 
Lafayette 3572.
'J. Liulevičius yra Lietuvių 

Laidotuvių Direktorių Sų- 
jungos sekretorius ir kores
pondentas. (Sp.).

PATYRUSIŲ siuvėjų —seamstress 
$17, virėjų $15-$25, veiterkų $10- 
$12, Kepykloms seilsmergių $12, So
da merginų $15, Kotelių merginų 
$50, Ligoninių merginų, veiterkų 
$35 kambarys, užlaikymas; radio 
dirbtuvėms darbininkų $18, taipgi 
darbai vyrams.
Wabash Employment, 14th floor, 

20 E. Jackson.

7249 S. CAMPBELL Avenue ren- 
don 5 kambariai ant pirmo aukšto, 
pečiais apšildomas, gražus beis- 
mentas. Renda $25. Arba parduo
siu šj namą už $5,500 išsimokėji- 
man. Viršuj irgi yra 5 kambarių 
flatas. Atsiliepkite Chas. Uinich, 

4708 So. Western Avė.

MERGINA patyrusi bendram na
mų darbui, būti, šeima maža, apar- 
tmentas mažas, nėra virimo, n< 
skalbimo—$6.00; Hollycourt 5249.

BRIGHTON PARK 
to teisėjas Schiller priteisė vie 
du vietos gyventojų 
$200 pabaudos i 
tus už nepadorių 
kymų.

Nubaustoji yra 
bauski, 3731 S. Kedzie avenue.

Ji užlaikė Įstaigų po tuo pa
čiu adresu. Ji taipgi buvo nu
bausta už pardavinėjimų gėri
mų be leidimo ir teisės ta da
ryti.

Užklupusi moteriškės Įstai
gų, policija suėmė 24 metų 
merginų, Mary Bodą, 5241 So. 
Kenneth avenue, ir tris vyrus, 
kurie užpuolimo metu buvo vi
duje: P. Gregiel, 3043 W. 40th 
Piace, G. Kus, 3043 W. 
Place, ir P. Harkut, 3116 
41st Street. •

Po kvotimo visi keturi 
paleisti.

Areštus padarė Brighton Po
licijos Įeit Husar ir policistas 
Wm. Duffy. \

TOWN OF LAKE. —Kelios 
lietuvių šeimynos čia yra su
sirūpinusios dėl savo sūnų.

Keletas dienų atgal policija 
suėmė tris jaunuolius, Ber
narda Kroli, 4618 So. Paulina 
Street, Juozų Šimkų, 4540 So. 
Honore Street, ir Juozų Ban
džų, 4510 So. Hermitage avė.

Tie jaunuoliai buvo suimti 
už tariamų apiplėšimų, kurį 
jie buk papildę. Gatvėje jie 
apiplėšė žmogų,,. j

Jaunuolių areštų misterija 
yra ta, kad nežinia kas juos 
areštavo ir kur areštavo.

Po trumpo ieškojimo pasi
sekė surasti Kroli, bet dar 
ikišiol tikrai nežiriia kur yra 
Juozas Bandža ir antrasis 
jaunuolis, Juozas Šimkus.

Tėvai su policistų pagelba 
šaukė telefonu įvairias stotis, 
lankėsi BrideWell ligoninėje, 
kur uždaro sužeistus 
nalistus, bet jaunuolių 
užtiko.

Nesusipratimas yra 
dėl to, kad policijos rųkorduo 
se pavardės greičiausia 
sumaišytos — klaidingai 
spelintos”.

Visa Chicagos policija 
judusi ieškoti jaunuolių 
radio ir teletype pranešimus, 
bet pakol kas žinių apie juos 
nėra.
Ieško Dar Vieno Jaunuolio
T0WN OF LAKE 

cija ir šeimyna ieško jaunuo
lio Jono Lenart, 4542 South 
Paulina Street, kurio neteko 
matyti nuo lapkričio 14 d. 
Spėjama, kad jis buvęs auto
mobilio nelaimėje.

$500.00 rankpinigių ir likusi dalis 
mokant lengvais mėnesiniais išmo
kėjimais nupirks 2 aukštų plytų na
mą ir freimų katedž iš užpakalio 
prie 945 W. 18 stret, taipgi 8 kam
barių plytų rezidenciją prie 1588 
So. Homan Avenue, garu šildoma. 
Didelis bargenas, duokit pasiūly
mus. Kreikitės į Alexander Kratky, 
1650 S. Crawford Avė. TeL Lawn- 
fUlp 81RR. ________ _

2 Džiaketai, Dvigubas Cellophane, 
padaro > Dvigubai-Švelhius 

Old Golds DVIGUBAI 
Šviežius ir Kvapsnius!

■ 1 . '■ ■ ■ > ■ ‘ . ... ■

ANUO METŲ, cigaretų išdirbėjai nevy
niodavo Cellophane apie cigaretų pake

lį. Ir dauguma rūkytojų retai kada gau
davo tikrai šviežų cigaretų.

Tuomet cigaretų išdirbėjai pradėjo vy
nioti vieną džiaketų Cellophane apie kiek
vienų pakelį. Tas gelbėjo.

Bet iki OLD GOLDS pradėjo dvigubą 
įvyniojimą—dviejų Cellophane džiaketų už- 
pečėtijiBų—O’/crat šviežių cigaretę proble
ma nebuvo pilnai išrišta. Koks dabar skir
tumas! Kiekvienas Dvigubai-Švelnus Old 
Gold tik dainuoja jūsų jausmais pilnu sko
niu ir kvapu. Dainuoja dvigubai-švelniu 
balsu, kuris yra paveldėjimas rinktinio der
liaus tabakų. f .

, • ■ •

• Nė oras nė klimatas negali pagadinti 
OLD GOLD. Ir milijonai OLD GOLD en
tuziastų atsako šiai naujai cigdi'etų švie
žumo gaidai giriančiomis natomis!

BRIDGEPORT. — Prie 37- 
tos ir Parnell avė., automobi
lis sužeidė Antanų Tubutį 
3231 Parnell avenue. Jam pa
galbų suteikė St. Paul ligo
ninė. Automobiliu važiavo 
Clarence Williams, 4646 Mi- 
chigan avenue.

Prie 33-čios ir 
vių Yellow Cab 
žeidė lietuvaitę, 
terš, 10719 Prairie avenue. Jų 
nuvežė į Wesley ligoninę.

Taxi šoferiu buvo, Wm. 
Patrick, 7414 Wentworth avė.

11. The Old Corporal ~ Jaroff- 
Gogotzky

12. Bells at Eventide — arr. by 
S. Jaroff

13. Black Eyes (Gypsy Songs) 
arr. by K. Schvedoff

14. Cossack Songs — arr. by 
S. Jaroff

15. Pasirenkant.

Vestuvėms, šokiams, parėms, Bunco ir įvairiems 
vakarėliams. Privažiuoti galima Western Avė., Da-

Ave., Halsted St. iki 18-tos ir Blue Island Ąve.
Leavitt Stree^.

WEST SIDE HOTEL
WALTER NEFFAS, Savininkas.

2435 So. Leavitt Street
Telefonas CANAL 9385 .

Real Estate For Sale 
Namai-žemi Pardavimui

PARDUOSIU arba parenduosiu 
Brighton Parke cottąge — 4 kam-

BRIGHTON PARK. _ 9 m 
berniukas bežaizdamas gat

Jis yra Maympncf Šumigals 
ki, 4608 So. Komensky avė.

Ji gavo plaučių uždegimų. 
Ji randasi ūgyje,, apie 40 my
lių nuo Chicagos. Kai buvo 
gauta žinia, tai tuojau buvo 
išsiųsta pagalba.

Jos duktė, Helena Petrulis 
yra žmona Lauro Radziuky- 
no, prezidento Hindu Inccnsc 
Manufacturing Company, ir 
didelio Chicagos lietuvių fi
lantropo-

Ligoninės sūnūs, Bruno ir 
Stasys ir kiti tos firmos vir
šininkai ir tarnautojai. Jos 
duktė yra ir Mariutė Maka
ras.

Didelis Išpardavimas
DABAR EINA

YĄ PAUL LEASES Krautuvėje
Vyriški Džeketai, skuriniai, vilnoniai ir meg- 
etiniai. Kainos nuo $3.95 ir augščiau. Kelnės 

W darbinės ir šventadienės nuo $1.00 iki $7.50.
. Didelis pasirinkimas vyriškų rūbų pas

PAUL LEASES
3427 South Halsted Street

(Prieš 84th Place)

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted St. 

VirMry 4965

Automobiles

PILNAS PASIRINKIMAS VYRAMS IR VAIKAMS

Martin’s Vyrų Krautuvėj
3225 S. Halsted St. Dvi Krautuves 6214 So. Halsted St, 

VYRIŠKOS PIRŠTINĖS

95c iki $2.50

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS (darbininkas 
Tavern apvalyti ir dirbti už baro 

1537 West 63rd St.

Mezgimo Dirbtuvės
________ -JKnittpig Millg
THE BRIDGEPORT KNITTING 

MILLS v V 
F. Selemonavich

504 WEST 83-RD STREET 1 
Sveterių krautuvė atdara kasdieną 

—ir vakarais ir ękemadieniais.
Telefonas Victory 8486

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

For Rent

Furnished Rooms
GRAŽUS KAMBARYS, valgis ir 

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

RENDON apšildomas kambarys — 
Marųuette Parke, prie mažos šei
mynos, be vaikų. Gali vartoti vir
tuvę,' 6685 So. Sacramento.


