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Rusija irgi didina Ispanijos sukilę

■
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MASKVA, lapkr. 29. — Už- mui Ethiopijos. 
sienio reikalų komisaras^ Lit- 
vinov pasakė sovietų kongre-'kad Rusija norinti

Karas užsitęs mažiausia per 
žiemų, bet pergalė aiškiai 
svyra lojalistų pusėn, ' sLojalistai jiios visur atmuša, 

o kitur stumia juos atgal ir 
dagi perkerta susisiekimo li
nijas. ;
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Litvinov taipjau

savo karo laivyną
Rusijos laivynas, dėlei karo 

pavojaus, likęs žymiai padi
dintas, sako laivyno komisa
ras.
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ANNAPOLIS, Md. — Bombanėšio avarija, žuvo du žmonės.
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Prezidentas 
veltas Argentinoj

Šiandie prezidentas atvyks į Buenos Aires 
atidaryti Amerikos taikos konferenciją. 
Mieste dėlei to paskelbta vieša šventė.

rodytas, tikimąsi, šis miestas 
dar niekad nebuvo matęs.

Argentina girdėjo preziden
tą Rooseveltą kalbant’ per ra- 
dio, bet visi karštai nori pa
matyti jį ir asmeniškai ir už
girsti jį iš arčiau kalbant.

Bet svarbiausią kalbą pre- 
zidentac Rooseveltas pasakys 
antradieny, atidarant Ameri-

■?

BUENOS AIRES, lapkr. 29. 
— Argentinos sostinė ruošia
si labai iškilmingai pasitikti 
Jungt. Valstijų prezidentą 
Roosevelt, kuris atplauks į čia 
pirmadieny. Kad kuodaugiau- 
sia žmonių galėtų pasitikti pre
zidentą, o ir visam pasitiki- 
mui priduoti šventadienišką 
nuotaiką, pirmadienis liko pa
skelbtas viešąja švente. Dirb- kos taikos konferenciją, | kul
tuvės tą dięną nedirbs, didžio- rios atidarymą jis ir atvyksta, 
sios biznio įstaigos bus uždą- priduoti tai konferencijai iš
rytos.

Kadangi prezidento Roose- 
velto pasitikime dalyvaus di
delės minios žmonių, tai tos 
gatvės, kuriomis prezidentas 
važiuos iš prieplaukos j Ame
rikos ambasadą, liko aptvertos 
stipriomis vielomis, kad žmo
nės neužphifetų vidurio gatvių 
ir leistų prezidentui pravažiuo
ti. Daugely vietų įsteigtos gel
bėjimo stotis, suteikti pirmą
ją pagelbą nualpusioms, ar su
žeistiems neišvengiamoj spū
sty.

Tokios iškilmės, kokia bus 
Jungt. .Valstijų prezidentą pa
sitinkant ir tokio -entuziazmo, 
kokis tame-pasitikime bus pa-

i torišką reikšmę ir sucemen- 
’tuoti taiką tarp visų abiejų 
Amerikos kontinentų valsty
bių.

Toje konferencijoje daly
vaus visos šiaurinės, Centrali- 
nės ir Pietinės Amerikos val
stybės, išėmus Kanadą ir tas 
Amerikos kolonijas, kurios pri
klauso Europos valstybėms.

Dabar Jungt. Valstijų krui- 
zeris Indianapolis, kuriuo plau- 
kia prezidentas Rooseveltas ir 
jo palydovas kruizeris Ches- 
ter, kuriuo plaukia laikrašti
ninkai, jau artinasi prie Ar- 

. gentinos. Bet išplaukus iš Bra
zilijos laivai pateko į smarkią 
audrą ir turėjo sumažinti savo 
greitumą. - >

Tautų sąjungos ta 
ryba svarstys Ispa

nijos klausimą
GENEVA, lapkr. 29. — Ne

žiūrint Anglijos , pastangų ne
leisti tautų sąjungai įsikišti į 
Ispanijos civilį karą, tautų są
jungos sekretorius Avenol šau
kia tarybos susirinkimą ap
svarstyti Ispanijos skundą, kad 
svetimos valstybės kišasi į Is
panijos sukilimą ir ginkluoja 
sukilėlius. Susirinkimas įvyks 
gruodžio 7 ar 14 d.

Japonija statysis 
dar didesnį karo 

laivyną a
TOKIO, lapkr. 29. — Laivy

no ministeris adm. Osami Na
gano paskelbė, kad Japonija 
pradės dar labiau didinti savo 
karo laivyną kaip tik parla
mentas patvirtins naująjį biu
džetą. Didesnis kąro laivynas 
esąs reikalingas “gynimui im
perijos”.

Daktaras mirė ban 
dydamas nuodus

Rusija giriasi savo 
geru apsigink

lavimu
MASKVA, lapkr. 29. —Pre- 

mieras Molotov savo kalboj so
vietų kongresui pareiškė, kad 
greitu laiku Rusija turėsianti 
7,000 karo lėktuvų ir 100,000 
lakūnų. Tai paskelbęs jis tuo- 
jaus pasiskubino pareikšti, kad 
Rusija mylinti Vokietijos žmo
nes, bet neapkenčianti jų val
džios, nes naciai yra “moder
niški kanibalai”, kurie naikina 
civiliaciją.

PASADENA, Cal., lapkr. 29. 
— Jau 79-tas žmogus nusižu
dė nušokdamas nuo paskubu
sio saužudystėmis Čolortado 
gatvės tilto.

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

Veikiausia giedra, gal biskj 
Šilčiau.

Saulė
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liams pradėjo visai 
nebesisekti

Laukiama ilgo civi
lio karo Ispanijoje
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Rusija Kalbo Tiktai 
Apie Karo Pavojų

Litvinov kalba apie Vokietijos, Japonijos, 
Italijos sąjungą karui prieš Rusiją 

Anglija irgi ruošiasi karui.

MASKVA, lapkr. 29. — Ru
sijos karo laivynokomisaras 
admirolas Nikolai Orlov kalbė
damas sovietų 'kongresui pa
reiškė, kad Rusijos submarinų 
skaičius liko padidintas dau
giau* kaip septynis . kartus, o 
laivyno aviacija liko padidinta1 
daugiau kaip penkis kartus. 
Tai daroma dėlei grūmojančio 
pavojaus iš Vokietijos ir Ja
ponijos pusės, kurios irgi sta
tosi didelius ką^o laivynus.' ‘

Jis raginostatytis 
didžiausį pasauly laivyną.

Japonija ir Italija 
pripažins savo už

kariavimus
RYMAS, lapkr. 29. — Itali

ja ir Japonija jau? susitarė dėl 
pripažinimo sayo užkariavi
mų.

Einant tuo susitarimu, Ita
lija pripažins Manchukuo, o 
Japonija pripažins Italijos už
kariavimą Ethiopijos.

Spėjama, kad susitarta ir 
dėl abipusių komercinių konce
sijų.

MADRIDAS, lapkr. 29. — 
Artilerijos Šoviniai krito neto
li Anglijos ambasados ir pri
vertė tos apielinkės gyvento
jus ieškotis? saugesnių vietų. 
Orui išsigiedrijus prasideda ir 
smarkesni mūšiai prie Madri
do.

Sukilėliai buvo pradėję ofen
syvą iš Vajverde, į pietus nuo 
Madrido, p|lei Aranju?ez kelią. 

vaĮdžik, jte. 
liko' atmuštu su dideliais fa
šistams nuostoliais.

Mūšiai atsinaujino prie 
Oviądo, kur Asturijbs anglia
kasiai durtuvais skina sau ke
lią per štikilėlių eiles ir per
kirto jų susisiekimo linijas.

Pozuela apielinkėj lojalistai 
sumušė sukilėlius ir sunaikino 
jų pastangas perkiršti • ikii.sišie- 
kimo linijas su lojalistų laiko
mu EI Escorial, 25 m. į šiaur
vakariu^ nuo Madrido.

Tagus upės 
rios lojalistų 
prie Talavera, 
sukilėlių bazė, 
už 70 m. 
Madrido).

Prie paties Madrido sukilė
liai visur atmušami ir niekur 
neįstengė nė žingsnio paeiti 
priekyn.

Bet pasak Anglijos parla
mento narių, kurie lankėsi Ma
dride, padėtis Madride vistiek 
yra sunki. Madridą yra užplū
dę pabėgėliai iš kitų apielin- 
kių. Paties Madrido ketvirta
dalis yra sugriautas. Todėl 
sunku tuos pabėgėlius prigįau- 
sti. Be to mįestui trūksta mai
sto ir gręsia ligų pavojus. Jie 
ragina neutrales valstybes at? 
eiti pagelbon ir sumažinti ap
gulimo baisenybes.
Asturijos angliakasiai stumia 

sukilėlius.- t ■ ■ :
GIJON, Ispanijoj, lapkr. 29. 

— Valdžia oficialiai paskelbė, 
kad šiaurinėje Ispanijoje, Vei
kiantys Oyiedo apielinkėj Ąs- 
turijos angliakasiai pradėjo 
stumti sukilėlius įr atėmę iš 
jų tris miestelius, su dideliais 
sukilėliams nuostoliais.

Pradėtame ofensyve lojalis
tai jau? perkirto susisiekimo li
nijas su sukilėlių štabu Grado 
mieste. Sukilėliai ten Šaukiasi 
pagelbos.

—r

apielinkėj stip- 
jėgos artinasi 
kur yra didelė 

(Talavera yra
į pietvakarius nuo

OMAHA, Neb., lapkr. 29.— 
Plačiai žinomas vietos gydyto
jas Dr. Edward Katskee pa
simirė -bandydamas parketus, 
kad sužinoti kaip jie veikia 
žmogų. Tečiaus jis priėmė per
daug didelę dožą ir pasimirė 
nepasisiekęs savo tikslo. Visą 
laiką jis rašė ant sienos savo 
stebėjimus ir, matyt, ruoiėsi 
pasišaukti pagelbą, Bet jo lie
žuvis liko suparaližuotas ir jis 
nebegalėjo pavaikščioti. Bet jis 
vedė užrašus iki paskutinės 
minutės net ir įsakydamas ko
kį graborių pašaukti.

Išpradžių jo raštas buvo aiš
kus, bet paskui ėmė silpnėti 
širdis ir regėjimas, o dar vė
liau jis riebeįstengė išlaikyti 
paišelį ir užrašai baigėsi.

WASHINGTON, lapkr. 29. 
— Pirmą kartą į 110 metų at
sitiko tai, kad du kandidatai 
j kongresą gavo lygų balsų 
skaičių ir dabar kongresui teks 
spręsti, kuriam jų teks užim
ti vietą kongrese. Rinkimai iš
ėjo lygiomis pirmame New 
Hampshire distrikte, kur chi 
kandidatai gavo po 51,679 bal
sus. Tokio atsitikimo nėra bu
vę nuo 1826 metų. Veikiausia 
<en bus paskelbti nauji rinki
mai

Japonai ruošiasi 
naujam karui šiau

rinėje Chinijoje
KALGAN, Chinijoj, lapkr. 

29. — Japonai pradėjo kon
centruoti savo kariuomenę 
šiaurinėje A Chinijoje naujam 
karui ir ypač nori atsimokėti 
Suiyuan provincijai, kuri nu
galėjo Japonijai parsidavusius 
mongolus ir užėmė jų sostinę.

Sukilimas Ecuadore
GiUAYAQUIL, Ecuadoi, lapk. 

29. — Karinis sukilimas išti
ko Quito, Ecuador uostinėj, bet 
tapęs numalšintas. Sukilęs tik 
vienas' pilkas, kuris likęs nu
galėtas po mūšio gatvėse.

lapkr.
800 darbininkų Plank-

Karinis sukilimas išti

teka 6:56, leidžiasi

MILWAUKEE, Wis 
29. — MiM 
ington Packing Co., kuri pri
klauso Swift & Co., sustreika
vo reikalaudami algų pakėli
mo ir pripažinimo unijos.

POZNANIUS, lapkr. 29.
Studentai sutrukdė vaidihimą 
dviejų žydų parašyto veikalo, 
kuris dideliu pasisekimu ilgą 
laiką ėjo Varšuvoje.
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VALENCIA, Ispanijoj, lapk. 
29. — Ispanijos karo ministe- 
ris Prieto pareiškė, kad civi
lis karas Ispanijoje užsitęs 
mažiausia per visą žiemą. Esą 
visi piktinosi, kada jis prad
žioj sukilimo pranašavęs ilgą 
ir sunkų karą. Visi manė, kad 
į dvi ar tris savaites karas bus 
užsibaigęs. Bet jo spėjimas iš
sipildęs. Dar galima tikėtis 
daug smarkesnių mūšių, negu 
dabar siaučiantieji. Karą pra
ilgino svetimų valstybių pa- 
gelbą . ąujęfllčliams. Bet lojalia-, 
tai karą ^laimės. Tačiau Ispa
nija ilgam laikui atsidurs la
bai dideliame skurde. Tai dė
ka svetimų valstybių, kurios 
finansuoja sukilimą, nes Ispa
nijos turtuolių pagelbos toli 
neužtenka tokiam ilgam karui.
Pergalė svyra lojalistų pusėn.

MADRIDAS, lapkr. 29.—Is
panijos valdžia sako, kad su
kilėlių ofensyvas prieš Madri
dą liko sulaužytas ir dabar lo
jalistai veržiasi linkui sukilė
lių sostinės Burgos.

“Iniciatyva dabar yra musų 
rankose”, sako Madrido gynė
jai. Visuose frontuose lojalis
tai pradėjo ofensyvą ir perga
lė aiškiai svyra . lojalistų pu
sėn. Kitur sukilėliai jau? pra
deda bėgti ~ valdžios pusėn. Vi
sur gi sukilėliai aplaiko dide
lių nuostolių.

Sukilėlių lėktuvai naktį puo
lė Alicante ir užmušė 'daug 
žmonių.

MEXIC0 CITY, lapkr. 29. 
— Sveikatos departamentas 
įsakė uždaryti Dr. John R. 
Brinkley radid stotį Piedras 
Negras, Meksikoj. Jo stotis 
Amerikoj liko uždaryta, kad 
jis persikėlė į Meksiką ir ten 
vedė savo

pareiškė, 
taikos ir 

sui sarkastišką kalbą, kurioj nedaranti jokių sąjungų, tik 
pareiškė, kad Vokietija ir Ja- j norinti kooperuoti su kitomis 
ponija yra padariusios slaptą valstybėmis. Bet jeigu karas 
miliįarinę sąjungą tikslu pulti turi įvykti, tai Rusija tam ka- 
Rusiją ir sukurstyti karą vi
same pasaulyje.

Jiš tikrino, kad Vokietijos 
ir Japonijos sutartis eina daug 
toliau, negu paskelbtoji jos da
lis apie bendrą kovą prieš ko
munizmą. Esą paskelbtoji su
tartis yra labai kvaila ir be
prasmė. O tuo tarpu slaptos 
derybos buvo vedamos per 18 
mėnesių. Tad ir buvo ąutarta 
daug daugiau, negu skelbiama. 
Prie tos sutarties pasiūliusi 
prisidėti ir Italija.

Girdi, Italija per 10 metų 
taikiai sugyvenusi su Rusija 
ir tik dabar pamačiusi komu
nistų pavojų, kada Rusija pri
sidėjusi prie sankcijų ir pasi-jkada karas prasidės ir kas jį 
priešinusi Italijos užkariavi- pradės.

rui j art yra pilnai pasiruošu; 
si.

Fašizmas patapęs eksportuo
jama preke ir fašistai su na
ciais bando visur įsibriauti. Jię 
padeda Ispanijos sukilėliams 
sukurti ten fašistinę valstybę; 
O nesenai susekta nacių agen
tų ir Rusija. Bet Rusija su jais 
lengvai apsidirbsianti.

Abelnai apie karo pavoju 
labai daug kalbama dabartį 
niame sovietų kongrese. Bei 
nemažiau apie busiantį karą 
kalbama ir kitose valstybėse) 
Visur .pramatomas karo pavo
jus, visur ruošiamąsi prie kąf 
ro. Apie karo galimybę niekas 
neabejoja. Tik niekas nežiną

>

“gydymo” biznį.
--------2-----------

LIMA, Peru, lapkr. 29. — 
Japonų laivu liko deportuotas 
Luis A. Flores, prezidentas Na- 
cjonąlės Revoliucinės partijos 
Jr buvęs pačių dešiniųjų ir fa
šistų kandidatas į prezidentus.

v

jfUCKNER, Ark., lapkr. 29.
— Du žmonės liko užthušti 
tavoriniam tynųkiniui įvažia
vus | kitą traukinį* 
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Puolė streikierius Anglija susirūpino
J. --------- p w
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; CUMBERLAND, "Md„ .lupk, 
29. — Prie Čelanese Corp. of 
Am. dirbtuvės,' kurios darbi
ninkai jau kurį;Jaiką streikuo
ja, vėl ištiko susirėmimas tarp 
mušeikų ir pikietuotojų. Už
vakar' susirėmime liko sužeista 
16 žmonių. Vakarykščiame su
sirėmime sužeisti 4 žmonės ir 
keli desėtkai streikierių- liko 
areštuoti.

Prie Čelanese Corp. of

RAGINĘ, Wis., lapkr. 29.— 
J. I. Case Go., kurios darbinin
kai "jau? kurį laiką streikuoja, 
išpirko Velie Motors Co. dirb
tuvės Moline, I1L, ir į ten ke
tina iškelti savo dirbtuves, jei 
nepasiseks streikierius nugalė
ti.. , y? j

SHELBYVILLE, Ilk, lapkr. 
29. — Elėje negyvas rastas 
Samuel Smith, 67 m., miręs 
nuo širdies ligos. Jo lavoną 
saugojo gerokai, peršalęs išti
kimas jo šuo. v

šistų kandidatas į prezidentus. 
Kartu i liko deportuoti ir du 
buvę atstovai.

x LONDONAS, lapkr. 29. — 
Jau antrą kartą LįndberghaS 
biivo priverstas nutūpti dėlei 
miglų Anglijoj.

LONDONAS, lapkr. 29. — 
Dar 80 Airijos fašistų mėlin- 
marškinių išplaukė iš Liver- 
pool tikslu prisidėti prie Ispa
nijos sukilėlių.
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' maisto rezervu 
• dėl karo

LONDONAS, lapkr. 29. 
Anglija besiruošdama. prie 
limo karo paskyrė maisto 
mitetą saugoti Anglijos mai
sto išteklius, kad užtikrinti 
Anglijai maistą, net jei išti- 
kus karvd Anglija liktų užblo-i 
kuota ir negalėtų prisistatyti 
sau maisto iš užsienio. Tuo 
tikslu Anglijoje bus bandomą 
laikyti vienų metų maisto re^ 
zervą. f

Vokiečiai turi ma- ‘ 
žiau valgyti

ko-

BERLYNAS, lapkr. 29.
Naciai, kurie viską aukoja Vo
kietijos atginklavimui, įsakė 
Vokietijos Šeimininkėms var
toti mažiau riebalų ir mėsos, 
taipjau sviesto ir kiaušinių. 
Vieton jų vokiečiai turi ten
kintis žuvimis ir nugriebtu 
pienu.

I Giminėms Lietuvoj
■ Dovanų Kalėdoms

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* Pasiuntimas greitas, nebran
gus ir garantuotas. ■ffei
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KORESPONDENCIJOS
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*^įr^^bcijos yra gana 

nizacijos šumd^jo llttokles į 
Čenfrą ’ir ‘tuo Guliu ’li'kb demo- 
kžatfjds 'gynėjų WiHfe. Pb* 
penkis dolerius sumokė j o šios 
organizacijos: Kęstučio pašai
pūnė ‘draugija, ainęrįkos ’feiė- 
‘ttivių piliečiu ity. tŠŠ
133 kuopa. Kitds draugijos sii- 
mok’ejo To du Solerįus.

Rockford, ift. palankios. Jau septynis orga
- —S;— '8MsŽ0rai&‘

JlOėKfOiMo ’UtefiiViij KMttffiis 
TJriiUgijOŠ -jttiiftiiife) J

Taigi jau turėjome Rock- 
fordo Lietuvių Kultūros Drati- 
gfjds TkdrflivėS. Pirmtiftfe *&&-< 
j$kifihj4(riie\ difeirinkHife, lkhiiis' 
įvyko lapkričio 8 d. Milašiau’3 
svėtairiėjė, taip "šakaht, žbdisį 
stojosi ktfhu 'ir t&s *^us įtfme 
Kultūros draugija. Nėra ma-< 
žiausios abejonės, "kad šibji 
draiigija suvaidihš labai ’hVhĮr-. 
bų ViaddtTldriį terp Wetds jih-! 
žangiųjų lietuvių. Žinortia, pir
moje vietoje Tais piiriirtipi'iita 
suburti į daiktą visus VėikTė’š- 
nius lietuvius, o dh^kdi jdh ^7 
tėhsyviai veikti kidtttMs sri-‘ 
tyje. k .!

Tenka pažyinėti, jdfc steigia
masis ėtisiririkitetiB /prdį’o la-' 
bai vykusiai. Stisirinkiišiųjų 
nuotaika biivo jdttk’i, tiesiog 
ideališka. Visų veiduose btfvo 
galima pastebėti didelis dridu- 
gi^kumaš, todėl vtšį Taiką bu
vo pagtteda 'surukti: , )

Tarkimės ‘ir eikime į ben
drą draugiją,

Visame pasaulyje vykdy
kime broliją.
Dalyviuose pasireiškė ėntu/ 

ziazmas ir pasiryžimais. dirbti 
draugijos gerovei. Dirbti, kad 
ta draugija nuolat augtų ir 
stiprėtų. O kai ji bus tvirta, 
tai daug kas bus galima nu
veikti ir kultūros srityje. 1

Į musų ’įkurtu/ių iškilmes 
buvo atvykę ir svečiai iš ChP 
cagos, kiirie drauge su riiurhiši 
džiaugėsi ir linkėjo mums ’ldiicri 
geriausio pasisekimo. Iš ’Chi-i rj 
cagos buvo atvykę Dr. Mont-> 
vidas, P. Miller, K. Augustas, 
F. Bulaiv ir p. V. Beliajtts su 
savo artistų gruįfe. ,
liajaus vadovaujami šokikį pastangos, ^Įęad visi butus
vo tikras šiurfirtžhs rockfor- 
diečiams. Jie labai gražiai ph-i 
šoko kelis klašrikiis ir lietuvių 
tautiškus šokitls. Tų gražių šer-’ 
kių vaizdas il^ai pasiliks ’mii-i 
sų atmintyje. ;

Malbnu buvo tuos šokihsi 
stebėti dar ir todėl, *kad jiibsl 
išpildė beiillriOs driganizs&ijos 
nariAj. Vadinasi, jazminais, 
kuris priklai^so dh'iČUtoš tie- 
tttvių Draugijai. Tikrai ‘įiražu 
Žiūrėti, kad jaunoji karta/dfr- 
ba drauge su senesniaišittis.' 
Kai tėvai sunegalės, tai jie gU- 
lės jų vietas užiniti.

Rockfurdo Lietuvių Kulturbs1 
Draugija taip pat visais 
dais stengsis įtraukti kiek ga-’ 
Įima daugiau jaunimo. Prad
žią jau labai gražią turime, 
štai inž. J. J. Gura, energih-j 
gas jaunas profesionalas, ,ne 
tik liko organizacijos nariii,, 
bet ir sutiko organizacijai vfc-į 
dovauti. Kitais žodžiais sakaritj 
jis eis pirmininko pareigas. 
Kadangi jis yra rimtas inteli-: 
gentas, tai galima tikutis, jdg 
jis daug gero galės padaryti 
musų organizacijai. ’ .

O štai ir kita labai popu-į 
liartška jaunuolė, 'tai 'pdhų 
Juozo ir Paulinos širvinsktį 
dukrelė, Onutė. Rockfordo įą-j 
žangiųjų judėjime ši j&iiiitfofe 
jau spėjo pasižymėti. Ji yra 
uoli scenos mėgėja ir nepapra
stai gabi deklamatorė. Norias; 
dabartiniu laiku p-lė Onutė ŠĮr-j 
vinskaitė lanko kolegiją ir yra 
labai užimta studijomis, bet vis įjEasS 
dėlto įsirašė į Rockfordo Li^- i! 
tuvių Kultūros Draugiją. Rei
kia tikėtis, kad ji tos organi- 
zabijos gerovei -galės daug /pa
sidarbuoji. 1

Volungis.

stovų susitvėrė Kdinitetas de- 
mokratijai ginti. Dar prieš 
CleVhlhrfdo 'kongreso sti&id’ 
mą vietbs kelios J^rgattizacij ds 
šiiriėnigė !bb‘rą VM&Hl kūne 
BuSzb itinJ^Kiiiiifgi. Ypač bu
vo pelningas vienas tų paren- 
•gfrnų. ........  „

Tų -parengimų ^Ska buvo ga
lima ^pasiųsti į kongresą dele- 
gątfts ir, jaln t_iŠ W$rto sumo
kėti. kelionės išlaidas.

Komitetas ‘demokratijai gin
ti gruodžio 6 d. rengia Lietu
vių svetainėje koncertą ir va
karienę. Koncertas -prąsidės 8 

vai
ČMelšdrias, ‘‘Kbfėi^ib” ’redakto- 
Ątis.

^Bę-

Norwood, Mass.
Ui‘-4b

simas.

ikėjo Jau-
O, sporai. iJ;tttiMdyibb tėvai 
p-Tiial Valium pdačidvo *švėH 
čiams už atsilankymą ir pa- 
relškė jatih'iešiėms /lipkfejįiriiik 
P-nia Valiilis pratarė keletą, 
žodžių ir taip susijaudino, 
kad negalėjo pareikšti toliau, 
savo minčių. Į

... ■ * . V ■ • * . į , 

Jaunasis pąaČiavo svečiams 
už atsilankymą, jaiteoji <ph- 
k artojo Jpafdėkh.

NAUJIENOS, Chicago, UI. *
—......................... . ..... i'....... . ................ .—---------

iriii 
dfiigan vtil^U^. 

tėti : W'
: VišibiM Ojį® 7 

Vkrife $įj. '^niUfbse 
gi

Pirmadienis, lapkr. 30, 1936 '
iŠ Tftdv^iąvo į Mi- Wiiksma& durprldę! surprise!.. 
j’ šikifrinė dalį Muzika griežia, svečiai KVeiki- 

jdbifi^iis.
• VifehHk, feįio ’jįėKpvilti p-nų 
Bagąyičįų užkviestieji svečiai 
ir 'Dėkos dienojė, Nbrs jie ra- 

ų namus \ kai po pasaulio 
Ifficfijb^”, paėjus surprizo 

pokiliuį, betgi vieną kalakutą 
dar rado, ‘kuris momentaliai 
buvo sudraskymas ir sunaikin
tas. Tai taip Juozas ir Julia 
Bagavičiai praleido dvidešim-

veninio

dėklif-
— Senas Petras, j
ru , /Jk 41. v r v,.J ' t

Viėhdk, tyįįio 'iiė^pvifei p-nų 
Bagayičįų užkviestieji svečiai į.. i-rvUi__ ••• - ja.- .ik-ti:*. ' -Y• _ _

«hv8’ apiėiinm 
^h-tffuVčse

_ • ........................... > miBi ><

‘Į

& I

po pietų, o vakarienė 6 
‘Prakalbą pasakys S. Mi-

W| Wa$fflib‘ Jsift$kė 
’ihdHii ’ineffikoš Mbb ^Vo ’dhi- 
iiomis, tniizika Ii* dialb^ais. Utį 

fĮyvku$ttt ketiWmš %sitfeniihiš! 
bus feuvsMhtk !koihėdija V^rSu 
'‘Ant vienos galvos”. Toji ko
medija, tiip sakhnt, yra na-; 
inhų darbo, 
Juožas Pdkarl^lis, viėfbs sočia-1 
listų veikėjas. Vaidinime zdhS 
lyvaus ir pats autorius. t

Dairiiios vyrių kvartetas,, o 
iįįtųv’lį LaVinlrtlbsi Itat^tib 
čhdife įo Vadovyste Izabelės 

’jhrnihlaVičidtįs-Ktiibl pksirb-į 
dyš Įsu natijoiiiis dalbomis.

Kiekvieną vietos ir apylin
kės lietuvį ‘kvidčia'nlė šiose iįšM 
kilmėse dalyvauti. Yra deda-

F 

patenkinti valgiais ir gėrimais.} 
Koncertinė programos dalis biis 
labai įdomi, o įžanga visieihs! 
nemokama. I

rtia/t, jri -parašė!

rDR. BERTASH 
’7S6 West 35th St 

*Hr. -64 •&& 'and Ifellstth ■‘SU. 
Ofiso VdUridos nilo 1-3 nuo 6:30-8:81? 
A, NędĮMiomis pagal sutartu . 
Hez. >0 SO. MICHIGAN BLVD.

Tel. Kenwood 5107
• f. , t t

"... ”f.....;

"Pitone -Cmtal 6122

DR.S.BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street 
is: nuo 1-—8 ir 7—*8

Telefonas Republic 7868

Tel. Of&» Tivimttfbrth 6880 
Rez. Hyde Park 8895

Dr. Sušauna Slakis
totera '& Ilgį

6900 So. Halsted
VMU>ndofc no įlietu, •?—b V>ak.
išskyrus šertdomis ir subatdlhis.

DR. STRIKOL’IS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ori»M 4645.,BO. ASHLAND AVP- 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj phghl sutarimą.
Ofiso Tėb: Boulevhrd ,7820 
Namų TeL: Prospect 1930.

6fi& Wl. Sft&itfa M

Mrfe. Anėlia K.
Physicttl THėfapy 

and MMwife< t 
6630 S. WėBterh 
'Avė;, 2ftd floor 
Hbmluck k252 i 

Patarnauju prie; 
gimdymo namuo
se hr ligoninėse, 
d u odų massage. 
electric t r e a t- 
drri^ilt ir magne-, 
tie blankets irttJ 
Moterims ijr mėr-‘ 
girioms patari
mai dovanai.

Ties 18-tos

šimte, 
dradg 
tai ir 
svedfė

svečita 
giais Ii 
jai, ’riif 
čius.

do J

|M| tešė

Vie
nišė'M

MM hOŽfotO-) 
mą 14 metų ber- •

yo rastas simKitti 'sužeistus pę- 
Ži'iibinįs. . \W.’ lilbtų berniokas. 
& Wi Wniii^jė.

Ati-oito, 'kad jau'iittdli šiiva- 
sdor ,u 

kHip — 'ifi&iiiih.

čiaūs ’įPriŠš'frtR įjMįttft. 'Xlįiiė 
n vRiiiiiiii} &w>
p-niR Wiid-
sios
jain-~riciskih, kali ^itb /^Ibš 
dieridi jbibfiblfi Oe
Valuiis, bet Bus p-nia ^ėpuliš;

Pasilinksminimui, ‘tįšialhtitf 
pp. Valuliai pakvietė svečius 
fbrfė vakarienės.

Kiek girdėjau, jaunavedžiai 
įį)‘rif^vėhs ‘adi^ti 35bŠ -si). 
Galifornią avenue. Minėtu ad
resu p. čėjiiilis iižlaiko -fifė^os 
krautuvę, ten plft ir gyvėtiinio, 
kamblius ttirės. ’

Laimingo jaunai porai šei- 
ftiyniškė gyvenimb. —$detis.

ntjfleaąb;, M:;
šVėdtėj, Sukalk6 -dvidešimt -me-l

MSB c*

f

> »

..M .. r. 1.1- - >.......^1

•i Ol/ili MT

■ - .naaAižt r

Jos. Kiaudos hatijo 
alaus atidaromo 

pWta

'— P* KrM?ns, 
Demokratijos Gynimo. Komite-j'

' to -pirmininkas..

Wth»
----------- -—i——_ į.

Apsivedė p-l& Aldona Valutis
ir E. 'Čepulis. ;

- ■■ 7 ■ )
' į t

Lapkričio £1 klieną 1 valan- 
dų -popiet Šv. Mykdlo įiarhiįi- 
jos bažnyčioje duota žliubhs; 
p-lei Aldonai Valulis ir fe.! 
’čepulmi. -Prisirinko beveik 
pilna .bažnyčia giminių, draii- 
gų ir pažįstamų, Vargonai -uĮž4 
grojo vestuvių maršą, pi4ė 

’O. SkėVeridte ilhinavo solo! 
Jirftaiky(U VifstuVlį cereirtorii- 
•jdfns-
. *P6 čėreiildrfijų ^bllžh'yčidjVi-ę 
ši vestuvių svečiai *nūV&Wvo*.j 
salę adresu 3800 Wėst A'fmįi- 
tage avpnue. f Ten buvo,, pri
rengta vestuvių puota, feepra-t 
dedant puotą pasakyta karnų. 
Pirmiausia p. Čepulis, jauįih- 
vedžk). tėvas, pasakė ’keletį

į

__ ___ _ ____ *Wvdr- 
’ndj, ’ėlbl Sb. ^fate !s®ėdt, ;kti- 
rids saViriinkki 'y’rh 'Hbš. Kiau- 
dą ir į|b dįiUte Aniih, jv^įo, 
Hįujb Bįifwiėžer tliairs ‘dtmb- 
'rjrnib ‘įklote, -ktaoj dąlyvb^o, 
'daūg ^ve^ių Taip libtbviy, ^k^ip 
ir kitataučių.

P-nas Jos. Kiaiida ir jo dūk- 
‘tė Anna -$ra Timįb ; Btido ‘ir 
’drėiiŽiski fŽindribs, ’ir 1 jų 
įilbtą^/i!fslieiike datYg sVėČių. 
’U^ ieip ?šk^ftlihgį 4it^ilkhk;5^bų 
šhvinih'kai yrih višiem's 'fl^kin 
gi- T ••>;' :-A

Senas Petras

i

i

sušvelnintų Old Golds ciga
retę tebeveikia. Tinka Wr, 
frisdėsftnts 'flitetį nuo šitti- 
dien.

ADVOKATAI
K. P. KŪGIS

- ADVOKATAS

Namų ofisas—3323 So. Halsted St. 
Valandos vakarais nuo 6 Iki 8:30. '

; Tėl. Bdiilėv&M 1810. ‘
Ketvirtadieniais Ir Sekmadieniais— 

pagal sutarties.

v*

■ ... «■ ' -

/ > ■ 1 * . j
Štai p. Johnson’o laiškas: “Aš

LIETUVIS ADVOKATAS , 
4631^80^

rH ASHLAND AVE1 
_ 5JF So. R«drwelL St 

Telepborie: Republic 9728

t

tų Statybinio ifutab' brąS)“ irPiįm W - .
triJ^L. JURGELIONIS

‘ Todėl, aš jį valgau jau dvi ar tris, ,. Wg j
byh? tėlsmi.®. .

®į0’ n05s a.$ J* tej mą P .r . Bridgeporto ęfisas; ,,
25 metus ar ilgiau. Tikiu, kad šis1 3įf41 s.'Hrtlsted St. TeL Calumet 7262
mano laiškas pagelbės kam nbrs jpa-j OfiSo vttl. dienomis nuo 1 iki 5 vai.

po piet. Vakarais nuo 7 iki 9 
Rezidencija: . .

3407 Lowe Avė. Tek Yards 2510

’ir Julibš BągaviČių, “-Tą *p>(&a 
prnai Ęa^ayičiąį ų^viętė savo 
drUii^uį tydhį&i Šii jais ^ge
rokai pdsiliftksiniiiti. Bet rie 
taip išėjo -kaip jie planavo. Į 
tą reikalą įsimaišė keturios^ 
jpatos f ir papūtas pokylis^ 
virto -dideliu sūiprizui

P-nios Vainorienė,, ĘUdvi- 
dienė, Genienė ir, kitos pasiru-! 
pinosi atžyniętį jubilijantų su-j 
bakti .su dideliu §urprizu. Jos' 
tą padarė su pagelbą Dotninin-’ 
ko Kuraičio. Tręči^dienį pribš: 
Dėkos dieną užkvietė p-nų Bb-5 
gavičių draugūs ir pą^įsfąmtteJ 
Ir kai Juož^S ir Mia Baga-: 
vičiai nuvyko į svečius pbš! 
p-nus Kuraičius, tai j jų na
mus adresu, 1330 49 Avė., su-‘ 
gabeno valgius, gėrimus ir sų- 

• sirinko virš z šimto žmonių.^ 
tąųiiė p-nų ’ Bągavicių sugrįš-■ 
tant. '■ ' ■: 7.

Z . V. • ‘-’v V į ' •

P-nąi Bagavięiai grįžo naitio 
■ąpie dešimtą yilandį na^tį. - jų 

’ ’ • • •' • ■" • K/ *

nių. Nieko nėŽ
namai kupinau prisirinkę žmo
nių. Nieko nežinodami einą; į 
vidų. Čia ?pįsW^ta diclėiiš

25 meti 
mano . _ 
šilaikyti Cikutoj. Aš dabar esu I 
naujas Kellogg’s ALL-BRĄN drau
gas.—” p. J. B. Johnson, Lake Char
les, La.

P-nas Johiisdn’o laiškas yra vie-H 
riks iš daugelio. NiilijBnai rahda, kad; 
Kellogg’s ALL-BRAN phtaisp -už- L 
kietSjim^*). Jis suteikia tą reikalih-, ' 
gą minkštą maistą ‘‘bųlk° , UĮirio 
Jtolcubja ‘viddtiniškiidše Ai^ėnkbdtŠ- 
kuose ‘valgiiioisb. ; !

MittBtąs mastas “bulk”, Kuris, 6133 .Crtiudun. AT«me
rąpdasi ALL-BRAN yra švelnus ir namy Tel.: _ Hydė Park 3395 
veiklus. Jis sugeria drėgnumą ir švel
niai 'mknkšiihą ’Ir išvalo Vidtifius.‘ 
-^AL^BRkN suteikia Vitanilhą H. ir 

gėležiė’s.
Ąr neišriiintirigiau vartoti natų-, 

rališką maistą vietoj priiminėti ( pa
tentuotas gyduoles? Valgykit tiktai 
du šaukštus kasdien. Jeigu nepalen- 

’gVins pašiinafykit sti savo gydyto
jam. . t :

Vartokit kaipo cereal su pienu ar- 
ba grietine, kepkit su muffins, duo- 
"hą ir t. t. Parsidiičdą Vįsblse groser- 
nŠse. Padaromas pėr Kellogg, Battle 
Č$&k, Si&iįan. ; t

* Užkietėjimas .Viduriu paeinantis 
nuo ife^Mtirib ^iiik” valgiuose.

GYd’yToJAS te CHfRlteGkB 
4157 ARCHER AVENUE 
v Ofisę vąlaųdosį . 

'ritio ^-^4 ir hbo 6—8 vai. vakaro. 
w.«.. . Rezidencija > * .

8989 SOUTH CLAREMONT AVĖ. 
Valandos—9—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutartį

Phbne Hijumvaru rt42

A. A.SLAKIS
. .. kbyttKk’rkį t
111 W. Washington St
/ Rbom 737

Vai, 9 ryte iki 5. vjil. .vakare. 
Ofiso TeL Central 4490

4645 So. Ashland Av«.

Sėredoj pagal sutarti.

... Kiti Lietuviai Daktarai. ■. *

® » '*s;ltlemeiit John Paznotais
LIETUVIS ADVOKATAS 

i07i)7 SO. MICHięftN avenVe 
Telefonas Tullinan 1293 

CHICAGO, ILL.

•<<■■• ' '' ■ ■ į .

Laidauvių Pirektoriai
■ Tv7 i' 7; -:) • ; , • ' . t

TeL BoltoMiĮ. 5914 Dieną ir.NakU 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nud 7 
iki 8:30v. Nedik nub 10 iki 12h. m.

DR. S. N AIKEU S
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ^ 
3S3“&rH»St 

CHICAGO, ILK 
.z ,h,u -7^ w.....

DR; A; J. MANI® 
PHYSICIAN-SURGEON 

Office 4 
. TeL 

Valandos..^—». ,—
Office i& ^i-lefiče ^519 W.J

Tel. jCafayette 8051

venue

Op. pi 
43rtt St.

—6 p. p.

Sekmadieni nusitarus.

AVĖ.

Clement J. Svilow
-ADVOKATAS

33 N. LA SALLE ŠTtl^ET . 
6-toš lubob. Tėl. 'CENfral 1840.

Marųuette Tark Ofisas^
6322 SOUTH WESTERN AVĖ.

Telefonas PROspect 1012 
Vakarais ir šeštadieniais po piet.

vPa iri Ambrose patfe
1R GkT. APIELINIFE. - 

25 .ir 26 dd, ^JapJę^b įvyKO. 
•^ąul, Ambrose Tayęrn? 1843 
-Hąisted strečt, dviejų metų sii- 
kaktuvių paminęjimas,bu 
.7.1 • pąrę atsilankė daug ‘sve
čių, taip lietuvių,/taip ‘.svetifh- 
Taučių, kurie gražiai ‘laiką prh-‘ 
leido prie gėrimų ir skanių^ 
briedžio mėsos užkapcįžįų, nbs, 
p-riia Carriė medžiokles šežo--

iU'iO U. ■'-»'£<-1

VlStfdlrfE’r, žMČte KAINOS i 
Vai.: %:3bX<i§A8:^0 v. vai.

TEL. -HARRISON 0751

Ui 1 ' " C‘ C» T"’ r-

i

IdblUtt kr;
Dkvisj—2nd floor.

ei

i

j

j

>?

i
< 
i

£į

4244-gaVt TOgth ^t. Tęl.
■' 1' •1 ’ ■': ■ A

S819 Muanica

grtIhpan^70:grlra Čanal 2515

Pho”? Yąrdg .4188

W So. ĮCaIįfdti>WHi Avejiue~... Phonę. Lafayęfte J572
■ ■ į.».

. i ,A* I

; ' ' / ' ' A P
-p. ]

' 3354 So. Halsted Stredt ■

DR. VAHUSH, OPT, 
^Jptometrically Akiiį Specialistas. 
. Palengvina, akiu, įtempimą, kuris 

I esti “priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, uervuotu- 
mo, skaudamų akių karštį, atitaiso^ 
trumparegystę ’ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visubsę ątS’.įti" 
Ęimtidse egzaniinaviihąs daromas su 
elektra, 'parodan&a inažiaušias klai
das. ,$pecial6 atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus. Kreivos akys,.ati- 
taisbmOs. Valandos nuo lb iki 8 v^ 
Nedėlįoj nuo JO iki 12 V. dieno. 4 
Daugely atsitikimų akys atitaiso-.

mos' be akinių. Kainos pigiah ,
... kaip pirroįau. .. ,

4712South Ashland AV.
Phonė Bouievard 7589

Val^ nuo 
iki 9 vv va 

madieniais
^u... iOFISAS. *.
Š156 VVest 59th St

TeL Hemlock 5998.

KITATAUČIAI

. 7 . *• 'į§VJh* (
1646 WM46th ; Phones Bouievard 520^8413 

is.. 1 ................... ■ •

i';'A :•

>he 'Mdiitoe 3877 •

Bouievard 4089 j

aAžitfe*

■ IŠ RUSUOS
Gerai lietuviams Žinomas i 

metus kaipb patyręs gydytoja 
rurgas ir akušeris.

LIETUVIS iOPTOMETRIS’TAS 
Tel. Yards 1829

Ištaiso.
OfisHs ‘ir Akiiiii} 

756 Wėst 35th St
..V)
Ne

E

ibne febiilevaril j
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Student

Namai
Kur pirkti namą

Mūrio* skelbia*)Sociali te

'kai

Adresas

Budrik’s Furniture MariCicero

CHICAGO, ILL

menesio

RISIS JACK SMITH

Naujos Skalbiamos Mašinos po

8 Tūbų Radios atpigintos po

JOS. F. SUDRIK, Ine
RISTYNĖS ROSELANDEna

Namų finansavimas
$8.00Pirmas plieninis namas Chicagos transakcijos
$5.00

Visi Telefonai YARD8 0801 
VIENINTELIS DISTBIBUTORI8

Visose 
Vaistinėse

natHan
KANTEB

Skaičius automobi
lių nelaimių didėja

TRINER'S ELIXIR 
OF BITTER WINE

3417 South Halsted Street 
Tel. Boulevard 4705

Mills and Sons firma

Miegokit Stipriai, Tenkinkitės Maistu

GERB. Naujienų akaitj *0- 
joa Ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalai* eiti Į ta* 
krautuve*, 
Naujienos*.

ŠIANDIEN RISIS 
ČEMPIONAS

Nepamirškite “Oro 
Bangomis”

Chicagos priemiesty Naper- 
ville tapo pastatytas pirmuti
nis plieninis namas prie kam
po Webster St. ir 6th Avė. 
Namas kainavo $6,354 be že
mes. Firma, kuri tų namą pa
state, jau turi daugiau užsa
kymų panašiems namams sta
tyti, todėl yra paduota plieną 
dirbtuvei užsakymas žaliavos 
pagaminti 
Manoma, 
mai labai

Dvigubas cellophaae su
vyniojimas labiau-sušvelnin- 
tų Old Golds cigaretų neša 
jums Old Golds rinktinio 
derliaus tabako geriausiose

gas, ir dažniausia panašus 
pirkėjai, palaikę namų metus 
kitus, neteko jo.

W« C. F. L. žymus Budriko Programas Nedaliomis 7 vai, 
vak., o Ketvergais 7 vai. vak., iš stoties W. H. F. C.

3. Visi piliečiai prašomi? ko
operuoti su viešųjų darbų de
partamentu .sudeginant kiek 
galįma. daugiau šiukšlių.

KENTUGKY YEARLING
1 VIENU METU -SENUMO.

Tuo tarpu Chicagoj šiemet 
mirčių skaičius, palyginus su 
pernykščiais metais, atrodo 
kiek sumažėjęs. Chicagoj 
skaičius automobilių nelaimių 
užsibaigusių žmonių mirtimi 
per pirmuosius dešimtį mėne- 
sių šiemet buvo 616, kuomet 
per tų patį laikotarpį pernai 
jis pasiekė 692.

Praėjusiais “prosperity” lai
kais kai kurie žmonės buvo 
taip įsidrųsinę namų pirkime, 
kad jeigu turėjo $1,500, tai 
pirko namų už $12,000 ir pri- 

antrus ir tre- 
su augštais 

numokamais 
morgičium

*49.00
16.50

*39.50
28.50

nis 500 už pernykščių tokių 
pat nelaimių skaičių arba ben
drai didesnis 2 nuošimčiais, 
palyginus su pernykščiais 
metais. . . .

Ar žinote kų tai reiškia?
Atsakymas trumpas, būtent 

tai, kad sekmadienį, gruodžio 
6 dienų, Sokol Hali, 2343 South 
Kedzie avė., bus perstatoma ra- 
dio scenos/ vaizdai.

porų metų buVo labai 
populiariškas Jack Smith iš 
Chicagos Postl Health klubo. 
Bet per paskutinius kelis mė
nesius jis visiškai iš ristynių 
buvo pasitraukęs. Tačiau kitų 
trečiadienį, gruodžio 2 d., jis 
ir vėl pradės vajų, kad galėtų 
laimėti pasaulio čempionatų. 
Jis jau labai arti buvo prie to 
titulo laimėjimo. Galima tad 
tikėtis, jog šį kartų jam tatai 
pasiseks padaryti.

Jack Smith .risis Arcadia 
Gardens (4444 N. Broadvvay). 
Jo oponentas bus Nango Singh 
iš Indijos.

Baigiant savaitę su spalio 
31 d. iš viso 171 nekilnojamo 
turto savastys pakeitė savi- 
ninkystęi Tuo tarpu pereitų 
savaitę persikeitimų buvo 870 
sumoje $1,973,302. Morgičių 
išduota 33; sumoje $383,152;

šiandien Strumilo' svetainėje 
(107 and Wabash) įvyks šau
nios ristynės. Dalyvauk visas 
būrys pasižymėjusių lietuvių 
ristikų. Būtent, John Mason, 
L. Mingela, roselandietis Bru
no ir kiti. Iš svetimtaučių Cor- 
tez, Victor Soldat ir t.t.

šia proga tenka pasakyti, 
jog Masonas per paskutinius 
kelis metus pusėtinai gerai pa
sižymėjo tarp amerikiečių. 
Nebūdavo tos savaitės, kad jis 
kur nors nesiristų. Dažnai ris
davosi po du ir tris kartus. 
Risdavosi Chicagoje ir apylin
kės miestuose.

GERIAUSIA 
DOVANAjau 

pradėjo statyti naujus namus 
savo subdivizijoj, kurie ran
dasi Ivanhoe ir Galewoode. 
Iš viso bus pastatyta 25 nauji 
namai pardavimui ateinantį 
pavasarį. Ta apielinkė randa
si greta Oak Parko, į šiaur
vakarių pusę nuo Chicagos. 
Planas yra sudarytas pasta
tymui 1,600 namų.

Dabar galima gauti kaimininiam taverne.

MUTUAL LIQUOR CO. 
4707 South Halsted Street

PRASYK , BAMPERIO DYKAI 
Trincr’g Bitter Wlne Co. 
044 8. Welln St.. ChL 
Prisiųsk man sampeli
Vardas .......... . ......

Chicagoje .......................
Kitur Suv. Valstijose ir
Kanadoje ........................

IŠPILDYK ŠITĄ KUPONĄ ŠIANDIEN

Studentai, kurie nesibijo jokio darbo. Jie mokosi ir tuo pačiu 
i metu uždarbiauja.

sieme pirmus, 
čius morgičius 
nuošimčiais ir 
pirmu ir antru 
tam tikromis sumomis, pap
rastai kas pusmetis, o trečiu 
morgičių mokamu kas mė
nuo. Dažniausia būva žiūrima 
ne tiek j namo atnešamas ren 
das, kiek- . pirkėjo uždarbį. 
Suprantama, toks finansavi- patogesni 
mas buvo be saiko pavojin- mūriniai.

Tukštančląi rado paleng
vinimą geliantiems ir 

skaudamiems muskulams 
-—su keliais iSsitryniinais.

PAIN-EXPELLER 
vaisbaženklis Inkaras yra 
-naudojamas per 70 metUį

naujas čempionas 
su Mike Kilonis 
patalpoje. Kadan-

Cicero viešųjų darbų departa< 
mento komisionieriaus pra 
nešimas piliečiams.

Cicero viešųjų darbų dėpar-. 
tamento komisionierius Am J 
ton J. Kru/picka praneša, kadį

1. Nauja tvarka išmatomas; 
surinkti įvestų ir išmatos bus 
renkamos kas savaitė.

2. Visi gyventojai, kurie ne-į 
turi bačkų (containers) išma
toms sudėti, ‘kviečiami koope
ruoti ,su viešųjų darbų dępąr^ 
tamentu ir įtaisyti tokias bačJ 
kas.

nedateklius pakerta geriau
sius norus. Todėl reikia sten
gtis, kaip patarlė sako, pri
taikyti “pagal Jurgį ir 'kepu
rę/* Kitaip tariant, reikia 
stengtis susirasti vietų, kurioj 
būtumei lygus su kaimynais.

Praktiškiausia yra, pirm 
pirksiant, pasitarti * su savo 
real estate agentu, su advoka
tu, kurs yra užinteresuotas 
namų pirklyba, arba su žmo
nėmis, kurie tais klausimais 
jau turi patyrimo.

Statys 25 naujus 
namus.

NAUJIENOS,
1739 So. Hąlsted St.,

| Chicago, Illinais.
Aš čia prisiunčiu $..........už Naujienų prenumeratų

| visiems metams. Pradękit siuntinėti nuo...___ .......______
............ .............. ..... ........... dienos šiuo adresu:500 tokių namų, 

kad plieniniai na* 
įeis į madų ir bus 
ir pigesni, negu

Nežiūrint visų graudenimų, 
visų įspėjimų apie reikalų at
sargiau keliauti vieškeliais, 
kiekis automobilių nelaimių 
visoj šalyj, užsibaigusių žmo
nių ‘mirtimi, nužiūrima, šie
met pasieksiąs 37,500 iki metų 
galo. Tas skaičius bus didės-1

Įžanga į šio vakaro ristynės 
visai prieinama.

Tai bus ypatingai įstabi vai
dyba. čia Spirgis papdysj kaip 
sekąsi j.aįn' silkes, sUdyti,i ško, 
žinomą, stebėtojui bus juokų 
be galo ir be krašto.

Pradžia 4:30 po pietų. Įžan
ga tik 60 centų. Be to, tikimasi, 
kad nuo Spirgio silkių liksiu ir 
todėl busią proga ir jų para
gauti.

Vardas

Adresas.. . **•»*«**»•**••’

VIS 
sąlygų, prie kurių 
taikytis. Jei apielinkės išvaiz
da butų pageidaujama, tai gy
venantys joje žmonės nepa
tinka. Jei namij kainos pri
einamos, tai oras atrodo už
terštas. Jei namas ir oras at
rodo patenkinantis, tai krau
tuvės arba transportacija toli, 
čia jau, rodosi, susirandi pui
kią apielinkę, o žiūrėk did
žiuma namų siūloma parda
vimui, ir patiri, kad prastai 
sudėtos “suros“ ir po kiek
vieno lietaus vanduo apsemia 
beismantus. Susiranda daugy
bės kitokių trukumų. Ir kuo 
žmogus daugiau važinėją, ie
ško ir teiraujasi, tuo daugiau 
jam įgrįsta, tuo labiau jis su
simaišo ir neretai nusprend
žia, kad nesuras tobulos vie
tos, perkas “kur Dievas davė” 
arba visai išsižada pirkti.

Bet tik tam tikras skai
čius arba nuošimtis yra tokių 
įmoniiį- Didžiuma, beieškoda
ma ir besiteiraudama, drauge 
ir mokinasi. Tokie žmonės, 
apkeliavę keletą apielinkių, 
įsigija labai gerą nuovoką kur 
butų malonu ir naudinga ap
sigyventi pastoviai.

Perkant damą, ar jis butų 
perkamas nuolatiniam apsi
gyvenimui ar spekuliacijai, 
apielinkė (location) visuomet 
palieka svarbiausias faktorius 
(veiksnys) ir apielinkės klau
simu daugiausia reikalinga 
rūpintis. Svarbi yra ne vien 
apielinkės išvaizda, svarbu 
taipgi, kad namo pirkėjo eko
nominis stovis tiktų apielin- 
kei. Jei apsigyvensi turtin
gesnės klasės žmonių tarpe, 
tai ir abelnas pragyvenimas 
kaštuos brangiau. Bus ir tak
sai augštesni ir šeimos apro
dymas kaštuos daugiau. Tatai gyvumas statybos naujų 
apsunkina šeimynos gerbūvį; mų.

Rašo IV. V. M-kus. č
Kuomet šeima nusprendžia 

pirkti nuosavą namą ir įsi
gyti pastovią buveinę, kad ne
reikėtų kraustytis iš vietos į 
vietą, nei bijoti savininko ar
ba jam pataikauti, tai susidu
riama su klausimu: o kur 
pirkti? Kur butų parankiausia 
vieta, kad turėti sau daugiau
sia pasitenkinimo visais at
žvilgiais? Visose miesto daly
se randasi pigesnių ir bran
gesnių namų, tačiau ne viena 
namo kaina nulemia vietą.

Daugelis žmonių šį klausi
mą skaito taip svarbų esant, 
kad ima mėnesius laiko susi
rasti tinkamą vietą. Važiuoja 
iš vienos apielinkės į kitą* ir

suranda daugybę skirtingų1 nesinėmis ratomis sykiu su 
nenorėtų' nuošimčiais, ištiesiant mokė

jimą nuo 6 iki 15 metų. Tokiu 
budu nesusidaro pirkėjui di
desnių sumų vienu kartu iš
mokėti, kas kartais būna ne
įmanoma jam padaryti. , Tai 
yra šių laikų saugus ir prak
tiškas finansavimo būdas.

Norint gauti periodinį ne- 
numokamą morgičių reika
laujama, kad pirkėjas sumo
kėtų daugiau, negu pusę 
“cash“ laike pirkimo. Priežas
tis šitokio reikalavimo yra 
pamate ta, kad mažai randasi 
įstaigų, kurios duoda morgi
čius. Todėl praktiškiausia yra 
finansuoti namas spulkų pa- 
gelba.. —IV. V. M.

Dainai Gelbsti
Virškinti ir nuo 

Užkietėjimo

2 Šmotų gražus Parlor Setas po

*89.00
Didelės mieros Cedar Chest po .......

Rašo V. B. Ambrose
Praėjusį spalio mėnesį sta

tyba naujų namų Amerikos 
didmiesčiuose pakilo 35 nuo
šimčius, palyginus su pereitų 
metų spalio mėnesiu. Pirmą 
vietą užima New Yorkas, kur 
statybai leidimų buvo išduota 
iki 16 milionų dolerių vertės, 
antra vietą ima Los Angeles, 
Cal., su 7 milionų dolerių su
ma ir trečia tenka Detroit, 
Mieli., su 4 milioilais. Chica
go pasilieka aštuntoje vietoje 
statybos leidimų išdavime, 
nes tik truputį virš dviejų mi
lionų dolerių vertės buvo iš
duota leidimų per pereitą spa
lio mėnesį.
' Veikiausiai bus augšti tak
sai ir žemos nuomos priežas
timi mažesnio veiklumo Chi- 
cagoje, tačiau Chicagos prie
miesčiuose yra labai didelis

šiandien namų finansavi
mas yra pirmaeilis klausi
mas, ir kaip pirkėjas, taip 
pardavėjas pirmiausia turi 
nustatyti sąlygas, kaip namas 
bus išmokamas, atsižvelgiant 
į nuomos vertę, pirkėjo uždar
bį, jo darbo pastovumą, jo 
amžių, šeimos skaičių ir kitas 
sąlygas.

Paskutiniųjų kelių metų 
namų pirklybos praktika pa
rodė, kad perkant namą' rei
kia įmokėti ne mažiau, kaip 
ketvirtadalis arba iki pusės 
pirkinio kainos, o likusiąją 
dalį skolint iš spulkų, • ku
rioms paskola yra grąžinama 
lygiomis neperdidelėmis mė-

Prieš kelioliką dienų olandas 
Frankie Hart nugalėjo pusiau 
sunkiojo svorio čempioną ir 
laimėjo titulą. Iki šiol tuo čem
pionu buvo Bill. Weidner. Ris
tynės dėl čempionato pasižy
mėjo nepaprastu atkaklumu, 
bet Hart vis dėlto įveikė čem
pioną.

šį vakarą 
Hart risis 
White City 
gi Kilonis yra pirmaeilis ris 
tikas, tai ristynės";bus labai įdo

,* ■ ■ ' :t,'7 ‘mios.

NAUJIENŲ PRENUMERATA
• Tegul Kalėdų Diedukas jūsų visai šeimynai užrašo NAU
JIENAS visiems metams. Tai bus geriausia dovana iš visų. 
Visa šeimyna džiaugsis šita dovana ne vieną dieną, bet šešias 
dienas į savaitę per visus metus.
Kalėdų Diedukas taipgi prisius gražų ir naudingą AMERIKOS 
LIETUVOS termometrą tiems, kurie užsimokės už metus iš- 
kalno. .

4. Piliečiai yra prašomi ne
blaškyti departamentinių krau
tuvių plakatus ir kitokius gar
sinimus gatvėse ir alėjose.

Iš tikrųjų, Šį viešųjų darbų 
departamento pranešimą kiek
vienas rimtas ir bešalis Cice
ro gyventojas priims pilnu pa
sitenkinimu. švara miesto gat
vėms ir alėjoms taipjau rei
kalingą, kaip kambariams na
muose.

? Yra tačiau ir kita šio daly
ko pusė.

Be tokios piliečių koopera
cijos miestas palaikyti švarus 
yra neįmanoma. Ir nedaug te
prašomą iš piliečių: tik steng
tis, kįdk galima*, ^be reikhlo 
neteršti gatvių ir alėjų.

Inteligentiški, save gerbian
tys žmones. . šitokių taisyklių 
laikosi be prašymo. Tačiau esa
ma žmonių, kurie kalbamo rei
kalo nesupranta. Ot j tokius 
žmones ir kaimynai turėtų da
ryti spaudimą, ir kai asmeniš
kas spaudimas neveikia, tai 
ieškoti valdžios pagelbos.
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“Jam© buvo lavonu duja- 
listų šWkttbo / 3^»e h
Galarza, 27 metų amžiaus, 
kurį fašistai suėmė ir baisiai 
^užžlęįjo. a

“Viešosios •tvhrkos komisa- 
ras pareiškėv. anglį t^iiitęd; 
Press Wteįui: ^š šito■ 
įgalite mutyti, iki kokio ,'žvė-; 
ri$kumo ‘eina ėdkilėbtti čiti^j 
vme karė.’ ‘

. ■• ’ _ I

“Komisaras husive^e/keiis 
svetimos spaudos aistovus į 
lavoninę ir parodė jjems įitą 
vėliausia sukilėlių žiaurumo! 
pavyzdį.” į
kitokių Mčtų fhšištą ‘k |ąį 

simpatizatoriai neSkdlbik Užsie-
1aikrstščiuwb. Bt jie W:' 

f^brik^a višdlMs 
sias istorijas apie respublikos 
, gynėjus. j

korespondento Lietuvoje)
?į ’ . ’■•.’ ' x , t '' ' h . ■ ,

f 11

boA W

Japonijos valdžia pasirašė sutartį su Vokietija lko-į 
vai prieš Komunistų internacionalą. Viši supranta, |ta$ 
po priedanga kovos su kominternu Japonijos ftnilitsfiris-į 
tai ir Vokietijos hitlerininkai ruošiasi sudalyti ‘"bendrą 
frontą” prieš Sovietų Sąjungą. Todėl ta sutartis pada-į 
re dar 'aštresnius valstybių saritykius pasaulyje ir pa- 
didino karo paVojų. j

Tačiau ne visi žmonės Vokietijoje arba Japonijoje; 
pritaria tai agresingai valdžių politikai. Prieš paminė-

3ė savo balsą Japonijos Oarbo par-:sutaną> iru
tįja. Savo pareiškime ji sako, kad organizavimas vals
tybių bloko prieš Sovietų Sąjungą yra pavijingas pa-; 
saidio taikai dalykais dabar, kuomet yra taip įtempti 
tarptautiniai santykiai. Be to, ji nurodo, kad Japonijai! 
jokių susitarimų su svetimoms šalims kovai prieš komu-: 
nizmą nereikia, nes ji jau turi tam tyčia išleistus įsta-^ 
tymus. J

Nors iš to pareiškimo turinio matyt, kad Japonijos* 
Darbo parima kalba gana atsargiai, W^W^ek yra 
svarbu, kad patys Japonijos darbininkai ?turi (drąsos vie
šai išeiti prieš Toki® militaristų pdHtiką. Kova prieš ®št-^ 
žagareiviškas -valdžias tiktai tuomet bus sėkminga, kuo
met joms ®ms priešintis tų šalių žmonas. į

..... ........................................'im ''■ .iiii!>»<■■■■■»»te, .< ■ )

A. D. Feder arija taservatorią tatrolė je
* * ' ’ • • *“ ; 4

iM ' ' * m . « 1 ' • . , • • i’ • -i

Amerikos Datb© Federacijos konvencija, kuri per 
dvi savaites laike posėdžius Floridos mieste Tampa, jie-: 
padarė jdkios pažangos nei profesinėje srityje, nei poli
tikoje. Ji atmetė sumanymą organizuoti nepriklausomą- 
darbininkų partiją, atsisakė išreikšti simpatiją IspanP 
jos respubMkos gynėjams ir paliko suspenduotas pažan-į 
giasias -unijas, kurios yra prisidėjusios prie induštrinėsį 
organizaoijos komiteto. 1

Konvencija vėl išrinko prezidentu Wm. Green, sūk-j 
neštėrium Frank Morrison’ą ir paliko visus sėnuo^iusį 
viceprezidentus, kurie nėra iš tų vietų pasitraukę.

žodžiu, Amerikos Darbo Federacija vėl paliko kon4 
servatorių rankose. Kitaip ir negalęjo būti, kuomet pa-‘ 
žangiosios unijos buvo suspenduotos Ir negalėjo atsiųs-; 
ti į Tampa savo delegatų. i

John L. Lewis, išvesdamas tas unijas iš FederacU 
jos, padėjo Green’ui ir jo sėbrams, o ’ne idėjai, dėl bud
rios industrinės organizacijos komitetas tapo įsteigtas.!

Tai ne pirmas kartas, kad taip įvyksta : pažangusis 
elementas sukyla prieš atžagareivišką vadovybę, bet,į 
užuot ją' nugalėjęs, tik dar labiau ją sustiprina. , į

Apžvalga
ŽALPJS IR DAUBARAS Iš- 
MESTI Iš KD^ARtflJOS į

“Naujoji Gadyne’.’ rašo 
tusi žinių, kad du buvę ameri-j 
'kiečiai, kurie ja© karo iškeliavo* 
į Sovietų Rusiją ir tenai uoliai 
veikė komunistų partijoje, dąn 
bar jau esą tš partijos išmesti.. 
Kiek pirmiau buvo ‘‘‘išnfestas 
buv. kunigas Vilūnas, kuris 
anąmet pabėgo-iš Lietuvos-į- 
Rusiją.

Brooklyno savaitraštis-pašte*; 
bi

Tos pačios žinios dar sa
ko, kad šaipią jr Daubaras 
dabar ant pilvų šliaužioja 
prieš savo partinę vyriausy
bę, norėdami įsiprašyti atgal 
į partiją. Jie darą viską, kas 
tik liepiama, bet... partijon 
gryžti neleidžiama. Iš Jjų, sa
kė, reik alau ja ‘davi n i ų api& 
praeitį’. ‘ b tokius ‘davinius’ 
jie galėjo gaut tik iš Ameri
kos, ~ gurioj rilgeką ^valandą:

jie kai kada buvę naikinami. 
O juos naikindavo rūsį vfcfl- 
dininkai, surpošdami diddes

“' .... .n' ■- . ■ • - ■ '

jutau didelį skau&tią; ko ne-: 
apsvaigau. Tuo tarpu vyrai 
apądfe parvertė ant Bmės. PrU medžiokles 
puolas porias šbyrė man bdtu 
į .galvą, ėmė spardyti kaip šu-. 
ni- :

Vyrai nuplėšę viršutinius ru
kus, , ^ne smarkiai ijykštends 
kapoti. ilriii^ęB ponas daužė 
man lazda galvą, kol nustojau 

gUDE-GONn. . Į sąmonės. Kas toliau Wvo, ’nie-i
jMB:’ i»Hii ' *”“* v’’r"kai '«te» paiteti.
teKsrtete Sta ...W®9 tentą? Nutatati naktį- iGdlėjau^ai -jie ririkosi poflsitfi genes- 
mokiniai WkosiJ Naujuose. Vietas katilus 4r W-Į

i

TOtaiO teteta, taiunčiu.
Valkininko miškuose dar Ir

IftUfokie-’

f
/■ visose*

man lazda galvą, kėl nustojau■; 'są^O ' >
■į kMg ■.Wsivęriiįų^
: Stfįtki

Si
Wds įpe4]-Vą haifilai jgČiė, šaltis 'krėtė/

ip į
MtrnintM

ndi. . / \ ' |
Wt te tftata

i i- . *♦’ -» ^vvAlIrlAtrA «nAMn tlAlflrt ataon

■tg, ®ėi Beite tette l»Ctate

vu|i ;'ą^Ms,? jiis 4in
4r teted

tertj»bi5s O

biaUTIESĄ

KUn. J. Vaitkevičius ’pripasa-, 
kojo “Drauge” “strošnų” ‘fltlly-- 

‘kų 'apie '“bedieviuš”. Girdi, te į

“Bedievis... dirbs, kad D>e-; _ _ 
wo karalystė butų sunaikinta1 įš 
ant žemės. Jis rinks viską, Įj 
kas eina tikėjimo nenaudai, 
Jis upytes rikinčiųjų gerus r«hejingas. fr 'taMž Sšre-. 
darbus, © WIs įUikštėn jų silp- : 
nybes, išpūsdamas jas, kad 
'pakirtus .jais pasitikėjimą,' 
įgriebtas /net irtotao 4r 4ta^ižtųį 
kad pažeminus ir įšiiiektatas

ko nepamenu.
Nubudau naktį.

Pavasarį jie išperėdavo savo 
vaikus, kurie būriais paskjys- . 
datVo apielirikėse. Vieną kar
tą Povilas Kieras su keliais 
savo draugais nuėjęs giliai į 
miškus. “Nętoli Višin'čios upelio

nę Mėtą, staiga 'iš lankumynų 
pasigirdo kažin koks keiktas 
šlamėjimus. W kėlių šėlam-

»«. ■ABM.t ««,&" W*«s žvėris. Tai tavęs ru-
-duois lokys. Jaunuoliai iš kart 
'tyg nusigando, ‘bet -vėliau vie
nas iš jų net norėjo lokį nu- 
šaUti. D. Kieras su savo drau
gais akimis palydėjo rudąjį 
lokj, kol jis nuėjęs per jaU- 
nas eglaites ir vėl dingo miš
kų lankumynėje.

Dabar Lietuvos miškuose 
(Lokiai jau nebeautiukami. Sa-

► !ka»a, kad vienas kitas jų dar 
štai Ir ddbar yrą jįymės ^tu^sąs ^d^uostaose ©toloviežo 

'htanb mrikų jr včjdo. . į ’ 
Beuėlts parodė smilkiny tris: - 

gandus :ir dar pridūrė: ?'
— Visas mdno kubas nuo, 

šekščių randuotas. j
Tubs įžodžius tariant sene

liui per jo seną, tiek vargo ir. 
kančią pakėlusį Veidą, ašaros 
pabiro. - Tsb. ,

Prieš 30

M> kąl-vėl apalpau

maldavo poną įleisti ją pas; 
inane. Neleido. Kai vėl akis at-; 
mčridam pamanau savo žmo-į 
nelę, k|iri, Verkdami, palengva; 
&ijgė mano smilkinius Ir pri-

ii^0M9ivešiu
< SalSjęs'

®«»teH!hį džrihffiiy teteus iš-!' 
^tbbt^hi prie 4tni<wr$tdto šie ! 
ną sMe^biti, mągdb išmokytu 
eavo muitininkus, kad jie Ae-į 
leistų vokiečiams inepalarikias 

*"» *•« “»• MS?S.£ 5dXZ,D “i

Fiirreris šitą savo bejėgiŠ-; 
kurną supranta, todėl jis savo 
krašte daug &ą dekoruoja, kad; 
akis apgamus, klausą suvilios

lios,
kįUr W tetes Wte. 
gydjMte, Šr te
;žiaihas, savo 'temis 3jSįgjjM;$ 

aitj teropos «mitiril»4 
ko tokio padorumo nelauk. Jisį

, iltoo jau rytas. Pusę .am-' 
'žiaus man tas galvažudys sh4 
.trumpino. Tik kraują jis man; 
atokaitai iščiulpė.

• dęs, jis dar visiškai nebesi

tikės ir -gerai -dar ir .tuomet
’ tave pažiuręs.,,
• i Eitkūnų Wlidčių valdinih-
i jkhi dabar ypač ^savo pareigą-^ jus 4r 4uo tpačiu jgausns pakeik 

rik^jjrtją, <nes teUdžiausias >^ie t^lųs ir x *~
-dievybes apaštalas prancūzas dttgųs ir <visai knip kdks ge-į 
r,*1xužvestas ’toedhntiUmns at-; 

lieka tas savo pereigas. Nei • te .»• i* - ■ > ' •

A Jt'/t

Volteris patarė «avo Wpmįn-;
čiams taip daryti: ‘šmeižkite,

liOk 'n® idos >už tdų 
nors Užsiliks .#4#’ Taip ly^kii kaip
Wiiniėz, 41 ėb \res4 neglostome ir Mos mašinos, U»4
tėra toujdUrs guelęuechose.” į Tį ntlieka visokius ;šlT<Wltin- 
WtetiBa, tori ,y

•dagi pasimokinęs |idk4tiėkįMau- 
•giftu W pd^rasths klebonus, ine\ 
Jsidrovi šitaip rašyti. x į

>pk jisai  ̂JturStį. žjįp^i,. Įč^ 
VeBeris ?hkškwmėt Okfe pata-^ 
rimo savo nedavė.

miškuose, kurie -dabar yra 
lenkų Okupuoti. Tačiau waa- 
ižešnhiose Lietuvos daniškuose 
jau utobepasitalko 
tvėrių, išskiriant tik kai kur 
tesantį 'dieną kitą briedi- klie
džiu kiek ^daugiau yra $ariri- 
gos miškuose, Klaipėdos kraš- 
fte.. Tačiau ^uos medžioti yra 
griežtai <ttraudžiama ir mž ve
ltų žvėrių užmušimą tręšia di- 
driės bausmės. Tuo badu retieji 
žvėrys Lietuvos miduose 4u- 
iri 'saugią prieglaudą.

m.
jau išgudrėjo, kad atsiskiria,^ 
kas yra tik dekoracija ir tašį 
yra gyvenimo tikruma. |

Hitlerio valdomairnam ’kraš-^ 
ta ta gyvenimo tikntima

ėktrpiai 'Veikia/kiekvieną; 
kuris nėra vadų smalkomis ^į>-į 
svąigęs, kuris savistoviai grikį 
vpja, < ’■

Ir šitas mano Laiškas todėl 
rašomas ne iš -anų laikų gilių 
•išminčių tėvynės, ne iš fenais, 
kur, keturiasdėŠimt;. metų • Gete* 
rašė Ęaųstą,. kuris pašaulyje< ?J.Jį įfr vątedŽidi apie * lokius ©yla «j® iper &ėteią tinstan- 
nėra tekio teatro, kur Wbutų! įjasdkojn neseniai Miš Jungtiniu 1CW- Pagaliau piaškariinęje in- 
rodomas;, ne iš. tos žemės kąri Artiėrikos Valdtį^ių 

šiepti tai, kas šiępina tgyvfe’') 
JKTte XXX _ t-<lte£XlteA. *

įkada iš Lietuvos miškų iš4 
jąyko -lokiui, ‘tikrų žinių tartum 
rimą, tačiau žinoma, tknd tpeH 

Veltame .šimtmetyje didesniuo-? 
se Lietuvos miškuose buvo sU-< 
jipkami šie didieji rudięji* 
žvsrys: Vitataus krašte, 
kiniiikų. ir Rūdininkų senies- 
nieji gyventojai tetar ir dabar 
atsimeną ir pasakoją apie ru
duosius Uolaus, taktus jų 

nriŠkabsę. ¥pač ge-į

^ęįtoštyšim. Wip lygidi 
. . 7.. .’H

ri atlieka 'visokius ?šndčntin-

ta, ji rirta kaip teprider^ 
jos įeiti. Mes tik?
tokia -mašina ^ąšiįirįąme,' bet’ 
jos nągtostomi - juk tai. -negy-5 
yas daiktas. Vokiečių 
v^dimbkas ir, \atįą'
mašiną? Užsuktas mechanįznjas

Priešingai, jisai pasmerkė tuos^ jis dirba, einri,; eina ir tyli?'

..._ r ..?.. _JT_siWs”.%WWši, Jri jis^tas tavo pai^H 
šmeižtą, tatai jisdi hutų ta* - mmeAČNą,.-^ta laiško ta^^ribtatidtai :iftnta^osios

įd^ta, negi mes ji peiksime. į įtekite;
<? -ir vfo taėita, šito laiško ' B' 
Gę^čs, Wbar'

' \ /te- • ■ I'.' '.f

i 'įsčiose nTi e ift- fURf
K AM® AW B.

■ ' . •. . Z. ■ . 'Uiįfwti'te.te

{kurie šmeižia, pasitikėdami, Icad^a jam miekp -nei -prikiši, tabi 
‘“vis vien įkas 'nors užsiliks’

Itąip melagingas. J

Volteris tais žodžiais charak
terizavo j^uaUus, kurie, taot 
jo, yra besąžfaišktauri 'klerika
lizmo priešųšmrižikai ^^Igia-;

y. ,c(W>niniez, ewm»nw, m 
en resten tairjnurs ^&que-- 
Chose”') . : '3vJUVOV 9f'P ■ ;•£

T'tKŠI&S?

JUOKAI
^Ragenšib tasaiis

iNa, Ickau, girdėti, icąd 
tavo tbfaniė pradėjo genėti? — 
'klausia rtikinftfkas ikrautuvinin- 
%ą žydėiį.

— Taip, 'taip, pirmiau krau
tuvė būdavo pustuštė pirikėjų, ' ' ate * W • *#*' A« '

ptisteoja tesėnitS Iš tefigtiHiij! paakartinšie in-

,Heiw .taip amžiai mokėjo Pta^pPteląs Kieras. ’ . ' , lUiųjus, įeitos pusės advokatas
šiej>ti itai, kas ii«pina Jis «dk'E,.WU prięO!) metus'

nais tašyti :negrięįauM,
Wta Bėllum.

Huvos ’iiffškdi buvę nepaprašą 
( Mai ^ar įj^adito -iŠįmt-į 

į jpabkigbje ‘tuose iniŠkuo-:
^e veisėsi ^ląugįb^ žv^U .veisėsi d»ugyb^ žvėrių Jin

j dangėse gyventojai dažnai ina- 
| tyd&vb sforidahčius ;f( 
| raldtupše indą ^JUvę dideli 

šltaiėini ‘kuriinių, itėtervinų M

Lietuvos miškų jau 'Visiškai-
^baudžiavos teisų jos ntedusgs Ifr ta teir M

^-4š:'Virtuteterniit- j„ '
®į pate tenas teikiaj .baigia a&ijtai. ■ Anuose ' mf*i

krejpėši ’į .nervo kolegą:
—Matai, pasirodo, tetfd ido- 

vanąi buvo visas tavo darbas.
—Ne, nedovanai, 'bei Veltui.

♦
. ■ ■■f  ’J ——

Jdomi Apysaka
“Naujienose” t>us spausdina- 

ma jabai įdomi apysaka, ku
rios 'herojus dėl septynių jpl- 
venų turėjo -daug visokią nema
tomą ir juokingą nuotykiu-

Apysaka -bus pradėta spaus-

gyveno. Nelaimė .esanti ta, 
kad. ir Bimba it Mizara iri 
Andriulis biją už žaĮpj ir 
Daubarą liudyti ! Ko gero pa-' 
tys .galj įkliudyt savus ikudą^ 
Sius — būt '‘politiniai nukry- 
tavpti\ ” 1
Daubaras kitąsyk buvo labai“ 

veiklus L. S. jrytin^ž
valstijose. Užęjus l>QlševizmO’ 
epidemijai, jisai prisidėjo spriė£ 
“kairiojo sparno”, ©paskui 
to komunistu. .

Žalpis -- buvęs čikagietis*' 
Jisai čia smarkiai “veikė” SLAh 
36-je kuopoje, stengdamasis ją 
pakreipti bolševikų pusėn. Iške
liavęs i Sovietų Sąjungą, jisai 
apsigyveno Baltgudrjbje dr bu
vo pasiekęs net mokyklų in
spektoriaus vietą (nors jisai 
daugiau išmanė apie ka^yras,* 
negu, apie mokslą).

■ .^^r------ ——-

FAŠISTAI NUMETĖ KAlKSTĄ 
SUUAVONU

Londono “Daily Herald” lap 
kričio 17 d. pranešė tokią ži< 
nią iš Madrido:

“Maištininkų lėktuvas, akri 
sdamas žemai virš J^driSo,

apskriet I
vena senšlte Mezas
Us, IkUBls ipasdlsoiįą, 

tejiEžtatei 
kteavp >k»awju‘ -teis 
lovyje.' ?

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

kuose tada įgy veno nėntažta
^1.' -y-. • j - .v jv t ša . •

erti e -rėkauti ponas.

svirno protdkble, kurib dalis 
po pereitos amutūs “Tėvynes”! 
hUmėryje, pažymėta, feB ’UUVUte 
žiavime dalyvavo, be jįb&mosį 
Tarybos m»rių, tdip ‘^į?| 
Kontrolės komisijos nariui S.^ 
A-'Cibulskis ir S. Gegužis”, J

Kidk teko, pastebėti, tai kon-J 
trdles Komisijos nariai per pA-i 
staruosius dvejus metus dsdy-te 
-vauja beveik kiekviename Pi®! nUktiniu. •
Tarybos suvažiavime. Jje išsėdi w (Pono ,valia, —• 
Wtu su PMd. Taryba Wig^ndęs.

;b;ebU^o pauškinta, _
0Uūi|ie į Muos pm!ėj^Ufi^W^
fa :

ie5

d&ąyą, . iš gyvenau Užužė^į 
dvare, kurį vąidė^žiaurus ■ dvų-į 
. 1 -1L i t -.■Jr’i _ _ T ** /\ r* /»1 * a *.

- Vfeną kartįwpo*į 
įasišaukė į rumus

ja taheta-
iias mane pasišaukė į
Įfr xsako:
ęTu Juozai • busi dvaro pa-į 

‘ r •' ' x
^Rpno valia, —- atsakiau

^ Juozai, esi < stipri 
$ri&si gerai dvarą sąu-į 
įė ponąs toliau. TaM 
ifes rupmtis tavo. žnįo-t 
^taktį jau ^turėsi sfe

Banaktims buVo pabėgęs

pavogėi. ‘tave pamanysiu.
— Aukščiausio ^eno &i$i- 

otaį, — awlęs $ąm po *kbiių 
Wbau pr^ytis. -u ?Xėfettusk 

— pasakoj jaš piestas. į
' Maldavau kaip galėdamas.

Spyrė mane kąja iir jovare} 
Jmjkhn. . ; ■' j

AžMš braukdamas, nuėjau^ 
^>Me aridydės j faB tmiybą.j 
Neužilgo pįįmAČiąu ateinant 
dvaro vprieyntedą *sų Aviem 'Vyi 
WS, nešančiais rykščių kuUUs.j 
Kraujas puolė r nįąjį į -galVą^ 
Manau, įuepasidupsib gerpeju. 
Suome ir Wįįė ;Wbe ^nHe 
muro svirno, kuriame buvp 
pietus lo^ą,; žmonis

.riattsyhė ir draudė teaahdytr AfĮyeftkoe «—“Steati-
briedžius, bei tėinius, tfučiau įmėniahšfaae kpaariu^imas”.

............................ , „-.barį“, , įteirii**—^------- ........................................ .............

(Mkirpldt Sius eilės ir 1 Sidskit atminimui, ilgainiui įsuduy&a

kernos Naktis.
ir te. te teHMi "tetete Mate

ibcmiukSioja, jtortum sbMŠI
* “ lužnuo, uiitai. , r

beiaŽio sniegų, 

tas spaudžia, ’ . •
ant trobeles langų

1UU vaiįZM 
keti Kontrolės 
keliones ir ‘<8i _____ -... . ...£ .......... . ,
$8.00 už'dtee te,W’te>181. ir teko tta.šiurpuliai .įjujhe nukratė, 
ir už .nakvjtetetute..; -vsu! ,«..< feifi. ....

Kam gi tas -teSstete&te* ' 
pijitei yru'^iteto. W te- 

teiste, w Mitas
Jtateritas IKtaisita tai težiuo-
'ti i'Šfew:WrWV;''‘ '" ■' ■■

šitą iiilate važįteHi S’tel1 te"? 
rybosi^osWins be^ftaWtea'' 
jio .tite°< .tetute te

jau $ stoti. Vėlai vįl
' wbne|ė atnešė m»ri

-tik kvąpą ii&mdanlas spaudž 
žvaigždSėmis vėrpalą audžia.

O taip nesenai «pui 
ir kąukė, kaip liūtas užklyd 
iš .girios pagrj “ 

giai įsikasęs į
i rieksrtO te - „
-tartum loky§, sau bemlega.

ils kraupus įnamys 
•išvydęs. .■ '
tys į- žiemys atsargus, 
Nuleido nagus

atteuoiMte ;Wevo valiai. , I > iijtecyjBS, . 
/ .>u f trečią mėneo^’k’* “ ’"' **”
ižlMte teidamas v. dVa® 
Bę te virtuvę majį
kaa ir wud®iiį. (Pastarąsias pa- 
r^fe-s •uždavė man pono mei-'

kus. SLA. konstitucija 
įejos teisės neduoda. h h‘ m;

pydami tei priilss, bei
.. te ■ . ;i

Pranešė nonui. A&io >& ..nvk

rdt9t*opv w 

o Ikclios žvaigždžių miiijcmte ^nušviestas: 

nutiesus - 
•tai ųjaUk&ių vadinamai' kelias.

"i^'^rih bffiriT T’k -liwInos 
fe

T% <pusnys ‘dįlffdt®ulr žvilga ir 'SjjfnOf,
įpenite, kas -kartas Aapdžiau.

Maitink. '
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Pavyalhigas

Plačioje Wr«HWh Farko ^ie-’ 
linkėję gyvena šeima, kurios 
savftarpės šafhtikiams reikia pa-»' 
vydČti: jie viens kftii Tu girtasi, 
viettb kitaim Štėhgiasi įj&flėti. 

‘Wį
Ponai Paulini iŠ kilmės yra 

Taiira^iŠkiai, tiksliau įviiigįš-J 
kiai. čyvena jau nuo šeriai ir> 
pusėtinai įrasigy*vėnę. Tur būt 
seniausiai iš jų Amerikoje gy
vena Antanas Paulius. Tačiau, 
jo likimas nepavydėtina?. Kieki 
teko patirti, buvo jau gerokai, 
susitaupęs smulkučių, turėjo, 
pasidėjęs vienam ar kitam ban
ke, bet užėjus bankų slogučiui 
visos ir 'Antano sutaupos buvo; 
vėjo nublokštos. Ir dabar, An-; 
tamii nebeliko nieko kito, "kaip, 
džiaugtis tuo, ką artimieji jam 
teikia, <- ypatingai pp. Lin-I 
dŽiai.

Artimųjų huoširdifltias
f. . . .. {

Tačiau senelis, kaip jis pat
sai prisipažįsta, gero kitiems 
įdaryti nėbėgkli, Viendk nie
kas už tai nesmerkia, priešin
gai, visais budais stengiasi jam 
podėti. Štai, praeitą šeštadienį 
jie visi sumetę centas prie cen
to nuperka jafn puikių drabu
žių eilę, batus ir, kitką ir iške
lia didžiausią kaip galima tos 
rųšies pilotą. Puotoj teko proga 
būti ir šių žiniį rašėjūi. Visi 
linksmai laiko praleidome ir 
džiaūgstnirigai išsiskirstėme jau 
beauštant.

Už k^ nridsirdUs Mciii.
J. Kairys.

Dti banditai kritiš 
kai sužeisti

f

Chirifc<^9 Wck>atfh Detithtriitis
WS»rB|į Pi-tfterčtors '<!f 

rivili^iCuoh
Illinois Plays thfe rikefr

Anksti sekmadienio ryte du 
banditai mėgino padaryti hol- 
dapą policininkui Joseph J* 
Driffy 50 fiietu, arti namų, 
kuriuose jisai gyvėna adftešu, 
2545 Coyle avenue, West Ro- 
gers Park apielinkejė. Polici
ninkas banditus pašovė ir k'rU 
tiškai sužeidė. Pašautieji yra 
Joseph VertUcci 19 metų, 3452 
Arthington Street, ir Anthony 
Nfa'nžani 22 irietų, 3352 Floiir- 
hoy avehtiė.

Nesurado norinčių 
mirusį pirkti

L.^,<>1 ■>>.! rv/' t rr>> t.--.-.i
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__________ 2___^______ __ ________ _ ■' .-.j*’.

KAŠblENlNIS BIZNIO sarašas—alfabeto tvarkoj^
Sfs ^ktfritis įf 'fa v^ddihas 'liksiu pagelbeti musų skUiiįįfdjam^ sižsifdsti, kUr 'galima nusipirkti 

^diri^-^d^a^iųįtr ii&įH^riiStų daiktų9 intaisų ir reikmenų. Jeigu į$ telpančių čia skelbimą 
it^įdiitb ^lįiird^ti ko dėfk&t, fyąfaukiie ^ąąjienąs^: Canal ^85^6, ir klauskite Biznio Patarėjo. 
*Cia jus gausite infbrrhadijų, jeigu tik jų bus galima gauti,

. .. ; ~ :  —L------------L..

what European culture rind ci-| 
Hdližation ’riiay expeęt irom Its 
newrWf^tyted pi*otėčtbrs. <g- ’

One is remm&ėd oi ^he woif 
that madė jtsęlf ’thę protectdr 
of ‘h, Tariib.' Šw>nt1 Wi(h b'i'tš df

Jf didda’oh its 
liį^, thb %dif flhy ‘hoWh iri 'frid- 

į ’iiirintžiry fuilries^. feiit tlib pddr 
:Winb—-It hkd gone the ;Wy df 

hil larhbČhbps. •
i

Illinois Plays the Pike!
. ' S.*** ' '

Illinois plays the pikęr to 
hęr teen-age children, althourghi 
nėr constitution šąuarely placesj 
upon the legisfatuęe the rę-i 
sponsibility to provide ua good^ 
common school education” fdr‘ 
them. Numerous decisions OT 
the štate %udčeme coiirt says’ 
that “a good common schooli 
education” includes the 'highi 
school. 7 ■

Since lSOb, ‘high’
School 'ėrirollihedi has. įn-j 
čfė'aŠŠcl itbm 3Š,7d8 to '^5^631 
sttiįdnts—thirtb&h tindeą ‘ds; 
f rišt ais the 'gerieral ’iioįjtilatidn.* 
Wh’ile Čalifornia’ djbehdš $90 'of! 
Štate aid fiiridš ber high ^cnMl 
piipil, bela-^rire Ohid ^7,!t 
and \Vashingtdh '$$6, and \Vhile 
New York and Pennsylvknia, 
•New Jersey and 'Indiana, Mary-^ 
land and Missourri, Michigah^ 
and even Utah all furnjph statei 
aid to their high school pupils;' 
Illinois gi Ves nothiifg to štip-! 
port her high schoois. ■

7 ' >. i 1
•Ih 1930 ’the hvečriįė lėilgth, 

of school terms was 192 dri^sji 
ih 19Š4 lt tyris 175 ’da^s—l^ 
Says ctit Trrim tliė ;ŠčhOoL 
fėrms df iHe pupilš-'of Uliridis. 
This riieanš, rif course, tha’t 
bdys ahd girls ’of Illinois, Ihird 
richėšt šta’tė iri thb Union, riVe 

’beirtk Oheritėd Ediicritionally,;. 
they are Bėirig “Šbld dd^h ^Ke; 
riVer.” ; ! 1

Siiice the propečty 'trik ;h!10ne 
ėrih ’ho 'Idiiger srippbrt Ihė high 
šdhOols, Štate aid v for -Kigh 
ščhodfs< as‘ wėll a'švfor !fhe ’rėšt 
Of ' the' statei’edUeritioilhF inš'ti- 
‘tutirins; is the’šdliftion. • ) .

Whęn will Illinois, Wfrd ričh- 
'est commonvvealth in ’thiš 
čoufitry, stop jilayirig the $ikėr 
lo its bdys ahd girto df high 
school age, and give them thę 
educatid'n which thė statė fČdri- 
stitution provides -for?

i

Ten ’peoplė dėad and sixty- 
/iVe injūrėd—»-that iš the toli dft 
victims bėcause Chicago štili 
perinits the Elėvated lines to’- 
ūse wooden deathtraps.

Ali prdgrėssiVe rąilroads long 
ago banned wooden cars. Būt 
Chicago, sucking the hind teat 
when it comes tri decent trans
portą tion for her 3,500,000 
people,, štili alldwš the “L” mot 
only to continue to ūse woocfen 
deathtraps, būt 'evdn to fĮut- 
them in one of the two mošt 
daifgefottš ’pdšttRftto o'h Ifo ’I>į' 
train—the 'reafr. ^dr eh/ery per-.’ 
son killed oi* mjured, exceptj 
'the rtiotdrinan of the North' 
Šhore train, was in the wood- 
en dėafhtrrip attachėd to the 
rear of the Ėvanston express.

When Bėritetod »I. ‘Fklltih, rix-; 
edutivp ttttcdr of the 'elevated 
lines, ‘plačės the blri’iiiė for the' 
terrible trhgėdy ‘ii don the 
North Shore motorman rathdr 
than upbn 'faiilty ecfuipment, 
FallOn is either čockeyed or a' 
čdwafd. \Vheh įrišserigrifs j)ąck 
Steel Coaches and ’leave W6oden 
oneš emfity, *atfd whdn čity df- 
ficials recommend the replac-; 
ing of wooden coaches by steel; 
ones, the real cause of the1 
sladgritdr is mride dayli^ht 
clear. The real caiise is an in-' 
adeųuate system of atttdftiatic’ 
block signril, and ešpeciafly, tlie 
ūse of wdoden derithtraps. ■, 
' Štili suffėring from the In- 
sull looting, Čhicrigo’s rapid 
transit šyštem to woefully odt, 
of date. With 225 sąuare miles,' 
Chicago Kris feWėr miles of rą- 
jjid traiiisportatlori 'than Man
hattan Išland whose area is’ 
oiily 22 šijūdre ihilės. ’

Ten dėad and sixty-fiVe iri-4' 
jtrfėd! The blaiiie fdr 'that ac-' 
Čidėn’t inay beldhg bn thei 
šhoulders of the motorman 
the North Shdfe trriin. B ii t ihe‘ 
blame for the mass 'hiilings 
rests sąuarėly tifion InsulTs 
looting of the rapid transit 
lines of Chicago and particu-‘ 
larly upon the officials df the 
elevated railway. For those of-! 
ficials made a wooden coach' 
Into a deathtfMp by jjtfttinį 
that čoach dn the rear df ah: 
Ėvrihstdn expfess train.

Šdf-Stjiėd Pri/tkcttify i>'f į 
CiviKi&tiOh

1

Militarištic jripan and Nazij 
Germany, blodd brothers iri; 
their ūse of the mailed fist—j 
they are the nėw, f šeff-Štylėd’ 
protectbfš of Eiirojfean culturė' 
and ciViližatidh 'agriinst SoviŠt’ 

■, Russią, O’riė ‘Jf the 'ifiost. peaęe-! 
itį first^ėlass powėrš bf the; 
ivorld.

For such defėriders, Europe-j 
rin ciVdižateioii hiid cultuTe 
s’hbiild ‘Be iridi^t tHUiikTtil. Ja- 
pa’nto rape 'Čhiria Whi(5h be- 
got the bastard Manchukub,

Apie savaitę laiko atgal mi
rė Kazimir Gieroldt 28 ftlėtų.' 
Mirusiojo tėvai, John ir Mary 
Gieroldtai, 4514 So. Hermita-j 
ge avenite, gyvena labai vtfr-j 
gihgai, turėdami inaitiriti di-j 
doką šeimyną. Todėl jie norė
jo parduoti Įnirusio stihbiūs 
kurią kuriai ors YtiJksHhirii įs
taigai. 6et pirkėjų neatsirado.. 
Kazimir Gieroldt kiinbš teks 
palaidoti miešto ‘kapinėse va
dinamose T’o'tter Field. Gie
roldtai negauna pašalpos, ba 
jie turi seną suklypušį med
žio namelį ir gauna kriletą do
lerių rctidos kai kada. Jtj pa
dėtis ‘tikrai štihki, kafp pra
neša didlapiai.

■   ■11111111 111 j

Dvi. eiles cellapharie, ne. 
VIENA, bet DVI, saugoja 
^rfirlctMo Sertiaas MėŽtimę 
Old Golds cigaretę [and her ^eriddič irihrder of’

GERB
jos ir ikaitytojai prašorin ' 
pirkfiifų rėlkalšttš Į tari h

Z

jo* ir ikaitytojai i

naiti§^ a

krautuves, Iriirids Vkeibiato 
Naujienose.

lehding goVeriiniėnt dffičirils 
Hitleris blbod-bath of 1934, ’his 
'systeitiatič Įna'rihrilii&fiig of 
Jews and pacifiste, and his stu- 
died ušfe Of b^ttfklity ri^ri’iiist 
all opponėnts of lūs račketeer- 
ing—thošė ’things člearly shoW

Mk
mj.’A-v

M

PARENGlMAi
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Politiško skyriaus: Paul J. Pet-

A. J. Mahikaš, <2519 W. Wd šti 
—Komisija Pilietišku popierių :į 
A. Saldukas, 4088 ArČKer avė.,. 
B« Ptitritoas, *4636 S. Turnęr 
ąye., tėll. Vjrįipia 18Q9.~-. Susif 
rinkimai laikomi . trečią(1 (3) įįėk-. 
toadiŽnį kiėkvi'ėrio toėftesfo Hbl-' 
*Įtfxvoė4; ?s^taMę, , 2417- Wėst 
43rd £>t. Priimami į Kliubą^vy- 

. rai ir moterys nuo 16 iki 45 to.i 
amžiaus. ,, ' '

TAUTIŠKA WAUGYSffe
O1

Čis furth rašti 10725 Jhdiank
A. Budintas, iždįntokas/ 10086, Ss 
'State St. Atstovas I Naujienų 
JBendriJVfc Ž. KlibieM 10718’ 
Prairie Avė. ,

TKSYWjMYLĖTOJŲ bRAŲGYi-1 
TjSS valdyba 1936 mfetams: s P. 
‘Killiš, įiririiiiiiikas, 8847 South 
Lituanica Avė.;" J. Racevičia,, ViČė 
pirm,, 3826 „So. Union Aye.;. S- 
Ndfkis, įėkTetdrius, 4358 So. Tąl- 
.man Avė,; F. Kasparus, fto, rašt.. 
'3534 Bo. 1S6We Avė.; J...Rachunąs 
kąąierius. 3187 So. Kalstei! W: ^Z.

kasos «lob.: «S7s ’V.: 8W Pltfcfe: 
A. Vilkis, maršalką, 831, W.,88j<l 
PI.; S. .Narkis.’/ltdrėšiibiicieii’‘

draugystė 
ka's antras 1

jaunų uętotiŲ; l Amerikos 
TAUTIŠKAS KLIUBAS Chicagoj, 
III. i Valdybą išrinkta 19^6 metams 
sėkaųtf: J. .Rūta — pirinininku. 
8267 <S. ‘Ualsted 'St?; ’P. Kiliiib -' 
pagelbininku, 8847 .Lituanke AVe.:l j 
S. Kiincėvičia — nut. rast., 3220,, 
S. Union AVe.; T. Kasjferiis —! - 
fjn. rąšt., 8534 S. Lawe Avė.; V. 
Dulevlčia -į- ,Kdhtr. rašt.t> 812 — 
83, St,; IJ. Balčiūnas -r- kasiėnus, 
8200 S. Lawe Avė.:.J. Malinauskis, 
— kasbs ‘grobėjas, 4802 S. SKcra- 
mento Avė,; F. Kuncevičia ką-! 
sos globėjas, 8201 Lawe Avė.; K.t 
Valaitis .r-- ligonių lankytojas,; 
Š306 S. Vhioh Avė. , J
Suširinkiiiiai iVvksta kas mėbėšio 

pirmą penktadieni 7:30 vai. vakate 
.Lietdvto Atiditorijbje, 8183 South? 
Halšted St.

pataiso automol
riešam užtikrina 
ota ir Kriattsia

Kompeten

LIETUVĄ-^BENd valdyba 1936 tm.: 
P. ‘Endrijauskab, pirmihiitkds, 834 
M 35 ’SL; R 'Bistru, pirm, .4>ag., 
,4548 S, Francišco ,Ave<; J. Sala
kas, niit. Wšt;.T1432 ’S. 50 Ct, 
Cicero, HUį K, Philips, tuifto. rbšt., 
,2254 W. 19 St.;JK. Jenušauskas, 
-SastoM. 8461 & Mdrgan Bt.; 
.Bfte. ’RęMHis. «6B .Fairflelk 
kasos globėjas^L. JęseyjČia. kapos

1525 So. 51 'Avė.. Cicero. H,

TiEŠiOG
I§ MUSŲ DIDrŽIAUŠfOŠ AUTOM0-’ 
DILIŲ EINANSINĘS ORGANIZA- 

GIČS
JUS i

cių įę, ^qp.eųųk,Raitant :
1936 OLDSMOBILES^36 CHEVROLETS ‘
1936 PLYMOUTHS
1936 FORUS . . .

Ir keiktas 75 kiti} atimtų bargenų.
NIEKAD NESAPNUOTOS

Mažesni Mėnesiniai
PlLNAI^G^^&lfeėH. 

j . EIK 
aTeik . Tr ^p/r’k

KUR BANDOJ MAŽOS IR

CO88

*"lr i^dynua. Ūgorifriės lį$iy-< 
arba namuose. Raudongyslės 
^įfriSitimu. kyla Ir vari-

DMiGLAB PJ^RK ĖOjSFll’kL

—<>—.

AUTOMOBILIUS, VISŲ IŠDIRBYS-* 
ČIŲ ĮĘ,lįQp.EL

>

81u»Kmi 1 vtoM

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabarris

B316 Sb. Halsted St
. TeX BOUlėvard 7814

'bA'į^'O.O. DliAnGM& 
Valdyba 1936 rtietams: Wto. KriŠ- 
Grove Avė.; jul. Rąęevi^ial yicę-. pirih;, '3326 $». Wn -Ave.!; i' 
Kiltys, nut. .rašt.,, 3347 S. JLįtųanięa! 
'Avė;; A. ’J. Zalatoris, kašierius.i 
82783rd SV; A.
.turto rąŠt*. 3842. So. Union Ąye.r 

Jlz. "Mėsaitis, kotttr. r^št.. J. Ma- 
lįhątfetais, atiiėlą; kasos; A. MlkišJ 
'maršalka; K. Valaįtįg, prižiutotėjas; 
ligonių; K. Deihėreckis, knyglujj,!

Daktaras, Dr, J. ;P. Pošką, ofįče, 
3133 So. fldls’ted ?St. Tel. VictOYy 
3687*;. m.,;jHeįnlpėk .2374*;
Susirinkimus laiko kiekviena mė- 

'rieši kas tiirniė sekmadieni 12 Vąį.!
A^itoriioJ. siis;

------- ------------- :—>■--------rf—'—' • •

Sl>A.------------------- W8vlin. J«k
Tt Avė.: Vice-pirm. G. 0116^- 
i; 1900 GSorith' Union Avė- 
Tdęfonas,Ganai 2188;

ligonių; K. Detoėri

WNRAbAS
MOtOgRWs :

jaunavedė ^žlą
dovaną, Modemišku Vestuvių Pavei-

NIEKAD NEUŽDAROME 
- KAFAV EITE '6116. ,------- į---  _

Milda Auto Sales
Vidnintelis Hetuvh pardavė jės Biiičk

806 West 31-št Street 
lv”OVicto

• restauŪantai
Universal re&hraratit 
geresnių.Valgių valgykla 

750 Slreet

-----0r—

M

Chicagės {Draugijų, ; 
Wąbtt Valdybos i

1936 irietams į 
.... ........... II. ■ I I I I ■!> I 4 

AmEĘICAN jjitįfŪĄNlAN ČlTl-’ 
-ZENS CLTTB, Pultai and Be\ 
•neficial of. the,12th Ward, Chi- 
Ccago, III. Valdybą 193ą metąms:> 
Pirm. J. /Svfto'riiis, 'Ž680 West 
4Qth St.—pirm.. pagelb. .Ą. £er-; 
taŠiene, .4438 So„ Sawyer Aye.{ 

’r'ašt. Wįjl J. Petraitis, 
4223 S. Wells ,8^.—ttirtc * 
B. .FMriĮftas.. i|d§6 Sb. 
b4e—koptr. JraŠt. Fr^hce 
ris, ; 4468. Arimėr aVe.-
globėjas J. Jęsiunas. 2440 West Wh,įtAMihaĮeHus .belėjih. j 
inanli'enė, '4635 • Sb.t Rockwėll 
St.—Dr.-kvOtėjks T)r. A. J. Ma-

- 

ĮIu- aIc 1 

TAfyEUšAs EbreAWicks 1 
•4 l. . , « • 1 ■ * V' ' . . . » .M

Persi&kyrę su šiuo pasauliu JĮ 
lapkričio 2$tą dieii^, 6:46 Vkl. W 
ryto, 1936 m., sulaukęs 45 m. B 
amžiaus, gimęs Lietuvoj, Ke- 3[ 
dainių apšk'r., trakių ’para^, B 
Mikitų kainie. i

Amerikoj išgyveno 26 pietus. .1 ./Ęklįų dldėliątifip hĮiĮiddiįdę 1 
dukterj ,Oną ir žentą Įęonard J| 
•HUlHh, 4 ‘iunus 'Katarą, J6- J 
įįų. S^iįisĮp^ ?r Antoįią,„.švo- j 
gėrį Danaucių ir svogerką ® 
X>n^ šilanskius, jpusekefę Oną » 
Hibeliėnę, 2 pusbrolius Ąhta- W 
ną ii’ CPrahčiŠkų ^iBiItdūškūš B 
ir gimines Amerikoj. Lietu- 1 
voj, du brolius. Jųną ir Anta- ® 
ną, seserį Aiekskiidfą ir gito. '# 
, Kūnas pą$afvqtas Masalskio dĮ 
koplyčioj, *3307 Lituanica Av. > 
, Liįdot^ęs i '{vyks. Antradie- | 
j® J

'.L..V7.V. >AS‘AĮ!

lįdtėrų Pil. Ly£a. rengia aplri'nkymą (totrr) j apskričio ligoninę 
jnririridierii, Ihįfcr. 30, 1936, 4 :30 vai. p. p. Susirinkite li
goninėje ant Vmų lubų lobėj arba l?elldwship House, 8Šh. 
Wcšt ŠSrd PI., nevėliau 1 vai. p. f). Iš’čia Vyksime į ligo
ninę. Skaitlingai prašomos į visos lietuves atsilaiik^tį.

I

S-tą vai.
ĮįS -llop- I 

b&ž-
gedUlin-

Visi Ą. A. Tądeu^o hMįlcaus- 
kld ^iihirf^š. ųriiugdi® ir pažįs
tami esat v, ‘todšimiaį,, kviečia
mi.'dalyvauti jHĮddtųiVeše ir su
teikti . jam „ paskutinį patarna- 
vimą ir atsisJyeiKininto. 
^Jbluliudę liekame,-,. ...

Iferiilllija iMti. W A. -Ma-

Salutaras “Drug & 
Čhėihit^lOo^.,

Salutaro Bitėris Vra Vienas iŠ ge
riausių Biterių . ką šiandien randasi 
ant znarketo. Jis žinomas kaipo ge
ra gyduolė, dėl vidurių a^ .kįtą ne- 
stoagUihų. Plačiai yra parduodamas 
aptiekose ir vartojamai TaVėrhifee 
geras gerti su degtine ir be degtinės. 
Reikalatikite visi ir visados &įųta- 
rste Biterib. Pašaukite telefohu 
Canal i;83, . . . > .

639 IVest 18th St.

WfkOLAS bAU^BAS
Persiškyrė su Šiuo pasaulin : 

;Lrit>kr.; 28-tą d;, 1936 m;, su- i 
laukęs pusės amž., gimęs ; 

" Lietuvoj, Tauragės apskr., į 
Tauragę^ parap., Stragutes k. :

,Amerikoj išgyveno 30 niėfų. ‘ 
Paliko dideliame riiiliudltoe • 

moterį Petronėlę (po tėvais ’ 
,§tųlgįiiskaitę>f. 3 .dukteris, — 

f‘•Pėtron^** 'ir'žentą-' -Juozapą , 
Bretariušį Juzefą dr žentą Ni- 
kodįmą. Stažus, vir , Ųlarą, sūnų 1 

tfbŽą,. ^usbrdlį Jiiožaįų įjaU- 
terą, puseserę Marijoną Ado- 
mayi^ieiię /ir gitoWs.Xripas pa
šarvotas 1433 S. Trunroull Avė.
Telefonas/Rbckivėjl 6033. Lai- ; 
'Obtuvės ' tfvykš Ketvirtadiefiį, 
Guodžia Mįą .d. 8:30 vąl. iį ' 
ryto iš nsįmų bus atlydėtas l Kt. Agattoh^a, ’Kedzie rihd 'Ūoii- * 

■ gla^ BlVd:* 'jiarąp, ,. 'bažnyčią, ■ 
Jkurioje atsibus gedulingos ’pą-^ 
toaldds ’įiz.'vėlibnio Šįė^, o ’is 

‘tori bte rililydeths ’į §v. Khži- 
toierę 'katoųeš. ž(1. ; , i -

Viši , A.;, Ą. Mikolo Ųautęrp . 
‘glhiines. drabgai ir pažįstariii 
eŠUt ttuošifdžiai kVibčiktni da
lyvauti ;Ją|dotuvese, ir suteikti į 

ja|h paškįitiriį paiąrnaVito'ą ir j 
dtŠtoyeikiHimh.
i ą lįJuiitidęs liekame, i į

tai, pusesere, pusbrolis ir F»m..3 
_____ _ Patariiauja’lėid. dir. A. MŪ- ;

'N«rth

, XviroMoftMXi ,
Mes turime dideli pasirihKlmą 

naujai atgautų karų, bite kuris, mo
delis, su 90 dienų garantija. Pirm 
.negrų pirksite karą kitur, atsilan- 
kykit pas mus, nesigailėsit. Mažas 
jmdkėjimas, likusi lengvomis išly
gomis.; Pašaukit mus, mes, pade-' 
'motisttilosiriie jums musų puikius 
karus.
RAY TITUS MOTOR SALES

Tcl. Longbeach 29291 
5710 Broadway.

■. . k.7. —-0-— ■

JK

5235 jsb. Ellis ^Ave.; Kašierius B. 
žolinas,. $W;:;So. 'Ertiferald Aveį;žolinas

43 So. Avers Avė.
< * J* ■« • * V * *• ***m»-4* M. .

*

v j 
t- nut-frašty, isjji,

__ _ ? Tel. Mtaoldt 
#245;___Btabtov ^ttriėčkis W
rašt; Auffuąta SĮtoA kasini;;
Tarnas Kubilius Maršalka. į PatarHriuja Jlėid. dir. A. MŪ- ,
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Iftoffife ANGLYS

COKSAl^£oi‘PliB^0AR SOLVAT
Pečiaus-.riKoksai , r..f.; ,.,.4

. ii'-vv
KolilaL «,.!»»,

PHONE LAFAYETTE 3244
. B0WK '.VF'GHl

kŠAi

Aldttiai H Kfėdito
. . *1.00 įmokėti
Br. M. J. Berkovitz :

*rėl. Yards 3565 
• k

Visą darbą garantuoja
Lensus dublikuoja-freimus pataiso

♦ BEAUTY SKOPS 
—GrožioSafchai

Estelle’s Beauty Shup
903 W. 35th St. ULTRĄ:VIOLĘT ' 

. . ____ , ^PĮNDl/ljlĄĮ
Ar jūsų jdaukąi 
saiisi..„ ,negyVi? 
Ar jusųgąlvaper- 
'dalig aliejifo&7 
Ar tdrft 'biėŠtan- 
čias pleiskanas? ■ 
Ar . įmunka plau-’ 
kai ?.. ;. . , *

Moksliškas gal
vos gydynias fc,u. 
finger ,wave-

Ateikit pakalbė
sime -apie J’“tisų

^bernianents $2.50, $3.00, $3.!>D, 
$4.00, $5.00, $7.00. • 1

, , MISS BSTĘLLE SLOTKUS .. 
sDęl Nutarties paįŠėukit BOUL. 7469. 

lEaldotoViy Pirėktbri^fll

5532 Sd. Long Avi, 
AIN|R*£*iA

■ • g Moą,

'ftift ittm
6

—<>— * z

M® CITY COAL CO.
'* *W j«»' g“

Sales taksai eitfla—Vieiio thnb li«- 
sakymas -50c extra.

TkV^lį
Visas Vąlgiš už 25c fitib 11 A. M. 

iki 11 P. M Jstiklks alaus Veltui
3464 Sd.P&UAb!lČA AVĖ.

Tel. BbUldVard »5<fl.

Stoikai porčiapai ir kitL'iiltKval-
¥• 'Žh« W9» ' '>*S*

i<iXįįte JHfck <fe 
viiiiiikai— . „

w.

■įį£

krite No. W 
Naujai jdomus numetis 

PAŠVĘSTAS A. A. BIELSKIO ( 
< \ ATMINČIAI i.

TuHhys: 'VaclOvė Bielskio atmini- 
‘rtirii—St. Kairys. B

Velionies Bielskio geram atmini-
mui-7-Prof. T. Leonas. v i

Vaclhyą Bielski atsimenant—Prof.
V. Čepinskis. v .

Atsiminimų žiupsnelis — L. Pure-
Bielskiui mirus — AvlMl- 

xaiiskas..
H. Lukauskaitė.

4r
Vac. Bielskiui 

Istorinė žmoniškumo etikos 
teisių eV011tDėijU--^tbf. Xepnas 

Pavasaris. — A. Pavilionis. 
Apie kritiką — J. Radzvilas. 
ir AltJ Straipsniai.

. Xlėh>B arKiigNms.'-fr ‘tilU
tiečiams, kad esu nauja 
Liguor Store, kur yra 
sinnkhnas įvairiausios /j 

 

& 
sandėlio,( gerą '

A

O

POPSIE’STA
PrieS,

4171 80.
pinkai 

isįįė. 8T»«®T



ELEVEITERIŲ NELAIMĖS ‘KALTININKAS’ 
BANDYSIĄS NUSIŽUDYTI

Motormonas begalo susikrimtęs, bet aiš 
kiną kad nekaltas 1

Engagement Party 
ponų Ciikurų na- 

mirose

Moterą Lyga Šiandie 
Rengia Ekskursiją 
Apskr. Ligoninėn

GAT. APIELINKĖ,

Van Grooms, motormonas , imdavo slysti begėmis. Jis aiš- 
ekspresinio traukinio./kuris įva
žiavo į eleveiterių traukinį pe
reitą antradienį, yra tiek susi
krimtęs, jog bandys nusižudy
ti.

Tokios yra nuomones dakta
rai St. Frances ligoninėje, kur 
motormonas guli. Jis buvo ten 
nugabentas po baisios eleveite
rių katastrofos, kurioje 10 žmo
nių buvo užmušta, o apie 75 su
žeista. Grooms guli po stropia 
daktarų ir policijos priežiūra.

Grooms yra skaitomas tos 
nelaimės kaltininku. Ekspertai 
tvirtina, kad tik per jo neatsar
gumą, o ne dėl kitos priežas
ties jo valdomas North Shore 
traukinys įvažiavo į eleveiterių 
traukinį.

Porą dienų atgal, atgavęs lai
kinai sąmonę, Grooms liudijo, 
kad jis bandė sustoti, bet bre- 
kiai neveikė. Kaip tik jis bre- 
kius uždėdavo, tai ratai “tuoj

Chicagoje Vėl Pasi
rodė Pasiutę Šunes; 

Sukandžiojo 7
Chicagos apielinkė Grant 

Township paskelbė kvar'an- 
tiną; daug kandžiojimų 
tuvių apielinkėse.

lie-

pa-Chicagoje vėl pasirodė 
siutę šunes.

Kiek, laiko atgal buvo 
ėjusi tikra susirgusių šunų epi
demija, bet ją pasisekė praša- 

. linti. Bet dabar pavojus gy
ventojams vėl atsinaujino. Ry
tinėje Chicagos dalyje vienas 
pasiutęs šuo vakar sidcąp£$Įo- 
jo net septynis įmonės. Sep
tintas įkastasai, policistas, šu
nį nušovė.

Miesto sveikatos departa
mentas tuojau aprūpino įkas
tuosius vaistais, kad išgelbėti 
juos nuo mirties pavojaus.

Town of Lake, Bridgeporto, 
18-tos Apielinkės ir kai kurių 
kitų lietuvių apgyventų dis- 
triktų žmonėms yra patariama 
laikyti savo šunes pririštus ir 
saugotis gatvėse lakstančių šu
nų. Tose apielinkėse yra dau
giau šunų, ir jie daugiau su- 
kandžioja žmonių, negu kurioj 
nors kitoj Chicagos dalyje. 
Daugiausiai nukenčia vaikai.

uz-

Nusigandusi pasiutusių šunų 
pavojaus, Grant Township, 
Chicagos apielinkė, paskelbė 
kvarantiną. Uždraudė šunų ga
benimą į apielinkę, o visus gy
ventojus verčia šunų neišleisti 
iš kiemo ar namų.

800 sustreikavo Mil 
waukee mieste

Į ________ ________ Pirmadienis, lapkr. 30, 1936
timtaučių, nes ponas Bulauskas 
vienoje iš Ciceros dirbtuvių už
ima gana augsią vietą kaipo 
chief ongincer. Tad eidamas į 
vestuves maniau, kad svečiai 
bus maišytų tautų, bet klydau 
ta^p manydamas, nes Bulauskai 
pasikvjetė savo senuosius bei 
dabartinius kaimynus išimtinai 
lietuvius, kurių buvo pilnutėlė 
Shemetų salė;

Tad jau prie skanių vaišių, 
prie geros Balako muzikos, tar
pe savo kaimynų laikas labai 
greit prabėgo.. Laimingos klo
ties jaunavedžiams. —J. T.

J. Paskėvičiaus gim
tadienio parė i —

18 GAT. APIELINKĖ. — 
Lapkričio 22 dieną įvyko John 
Paškevičiaus, 2042 So. Halsted 
street, tavern savininko gim
tadienio parė. Dalyvavo parėj 
daug svečių, lietuvių ir kita
taučių. Visi turėjo good time 
prie skanių užkandžių, gėrimų 
ir muzikos.

Fįhas J. ‘ Paškevičius už 
diaugingumą ir už skaitlingą 
atsilankymą į jo gimtadienio 
puotą yra visiems dėkingas.

' — Senas Petras.

Taikosi panaikinti 
prizus teatruose

Kad sutraukti juo daugiau 
publikos, pastaruoju laiku kai 
kurie Chicagos teatrai skelbė 
prizus laimėjimams. Prizai 
tani tikrais atvejais sutrauk
davo tūkstančius žmonių.

Prieš prizus betgi kilo reak
cija. Chicago Better Business 
Bureau pirmas paskelbė kovą 
šiai praktikai. Taigi atrodo, 
kad davinėjimo prizų prak
tika teatruose taps sustabdy
tų. Chicago Better Business 
Bureau pareiškė, kad jei pa
tys teatrai neliausią skelbę 
prizų dalinimą, tai jis šauk
sis policijos pagelbos jiems 
sulaikyti.

Kviečia visas moteris —- na
res ir ne-nares pasinaudoti 
proga. '

18
Lapkričio 26 dieną pp. Cukrų 
namuose, 732 zWest ■ Cermak 
road, įvyko Engagement parė 
jaunuolių Felikso Kraujelio su 
p-le Aniceta Sturmaite, 2462 
Blue Island avenue.'

Jaunasis 'Felix Kraujelis yra 
sūnūs West Sidės senų biznie
rių, kurie užlaiko grosernės ir 
anglies išvežiojimo biznį, o 
jaunoji Aniceta Sturmaite yra 

i tavern 
biznierių pp. Šturmų. •;<

Jaunieji, žieifios šalčiuj pra
leidę, pavasariui atėjus birže
lio pradžioj žada 'apsivesti. >

Engagement parėj dalyvavo 
jaunųjų tėvai pp. Kraujeliai 
ir pp. Šturmai, taipgi pp. Cu- 
kurai, 732 West Cermak road, 
nes jų namuose įvyko puota; 
pp. Cukurai, 6839 'So. Throop 
Street, pp. Ruzgus, 6227 So. 
Ashland avenue tavern savi
ninkai; pp. Kasiuliai, 3967 Ar
cher avenue, De Soto Plymouth 
automobilių pardavėjai, ir Se
nas Petras.

kino, kad padarė tris bandymus 
ekspresą sustabdyti, bet jie bu
vo nepasekmingi.

Tebėra misterija
Eleveiterių linijos viršininkai 

Grooms’o aiškinimus užginčijo. 
Jie tivrtina, kad ekspreso bre- 
kiai buvo 'tvarkoje.

Kodėl į vyko nęlaimė, dar ir j duktė plačiai žinomų
šiandien yra misterija.

Aldermonai dabar kamantinė
ja eleveiterių ir North Shore 
bendrovės viršininkus. Katast
rofa sukėlė sujudimą visame 
mieste ir vienas pageidaujamas 
rezultatas to sujudimo gali bū
ti uždraudimas eleveiterių link 
jai naudoti medinius vagonus. 
Aldermonai prie to varosi ir ža
da išleisti įstatymą tą tikslą 
atsiekti. Eleveiterių bendrovė 
spiriasi prieš tokį patvarkymą, 
aiškindama, kad ji neturi pini
gų naujų vagonų įtaisymui.

Apsivertė, Sudaužė
r ■

Autohiobilį Ir Gavo
10 Dienų Kalėjime

Du neatsargaus šoferio drau
gai nubausti sumokėti po $100

Kai 21 metų jaunuolis, Wal- 
ter Mirus, 3225 So.1 Paulina 
Street, įsėdo j automobilį ir 
pradėjo važiuoti, prasidėjo jo 
visos bėdos.

Blogiausiai tas, kad Mirui 
įsėdus; automobilis kaž kodėl 
nesidavė valdomas. Sukinėjo « t
jaunuolis mašiną vienaip, su
kinėjo kitaip, bet automobilis 
kaip neklausė, -taip neklausė, 
Važiavimas pasibaigė tuo, kad 
Mirus su automobiliu * atsidūrė 
ant šaligatvio ties 3701 South 
Damen avenue ir apvirto.

Bet tai buvo tik bėdų pra
džia. Policija suėmė ir Mirą ir 
jo du draugus. Visi kokiu tai 
stebuklingu bud U išliko nesu
žeisti.

Juos nuvedė pas teisėją. 
Adamowski,> berniukų teisme. 
Tasai netik Miro ir jo drau
gų nepasigailėjo, bet bėdas dar 
padaugino. Walter Mirus gavo 
atsėdėti 10 dienų kalėjime už 
neatsargų ir “negramatną” va
žiavimą, o du draugus nubaudė 
po $100 piniginės pabaudos už 
betvarkės kėlimą.

Nubaustieji draugai yra/ W. 
Jarecki, 18, 3659 South Hoyne 
avenue ir Fred Stebinski, 20, 
3302 So. Irving avenue.

Cukur su savo 
dukteria paga- 

paukštieno^ • pie-

P-nia Vera 
jauna, gražia 
mino skanios 
tus ir vakarienę. Einant pie
tauti p-nia Cukur perstatė jau
nuosius ir pranešė, kad ši pa- 
rė surengta jaunosios poros 
sužiedavimui atžymėti. 
Feliksui Kraujeliui 
Engagement žiedas.

Prie skanių, valgių, 
ir draugiškų pasikalbėjimų 
svečiai gražiai praleido laiką 
ir apie 11 valandą nakties iš
siskirstė į namus.

Pp. Cukur yra visiems dė
kingi Už atsilankymą į šią puo
tą.

Jaunam 
įteikta

gerimų

— {Senas Petras.
<J-- . <( į 4'i J i ■

Reikalauja suvar
žyti parolius

Chicagos ' Lietuvių Moterų 
Piliečių Lyga šiandien rengia 
ekskursiją į Apskričio Ligoni- 
nę. ' Y''...

■ Visos moterys — ar jos na
res ar ne, jrra kviečiamos eks- 
kuršijo j e dalyvauti. * Ekskur
santės ^usirinks pi^rrią valan
dą šiandien po pietų Fe'llow- 
ship rūmuose, ties 831 West 
33rd place ir iš ten vyks li
goninėn, kuri randasi prie 
Harrison ir Wood gatvių. Mo
terys, kurioms nepatogu vyk
ti Bridgeportan, gali važiuoti 
stačiai- į liįjpnihį ir ten susi* 
rinkti laukiaihąjame kambary
je. į

Ligoninės-:.'^jprišiurėtojai ap
vedžios, ekskursantes Jpb visus 
ligonines rūmus ir departa
mentus, ir išaiškins kaip be
ne didžiausia ligonine pasauly
je operuoja;

Apskričio ligoninę užlaiko 
apskritys ir tam tikslui ren
ka mokesčius iš gyventojų. 
Jos užlaikymas kaštuoja apie 
keturis milionus dolerių į me
tus. Ligonių yra apie 2,900; o 
slaugių ir daktarų ir kitų tar
nautojų štabas susidaro iš ke
lių šimtų asmenų. Didžiuma jų 
prie ligoninės ir gyvena.

Ligoninę pamatyti ir susi
pažinti su jos operavimu yra 
begalo įdomu. Nei viena mo
teriškė nesigailės prisidėjusi 
prie ekskursijos.

Rumus apžiurėjus, į ekskur- 
santes kalbas )t ligoninės virši
ninkas, Dr. f Žimmerman ir 
slaugių viršinThke, Miss Alleii. 
Po to visoms bus patiekta ar
batėlė. /

Platesnių ^formacijų dėlei 
šaukite Mrs. Zolp. Yards 2576.

M. Zolp.

Marąuette Park
Vestuvėse pas pp. šedu'kius

Dvigubas Cellophane Old 
Golds suvyniojimas sulaiko 
sausrą, drėgmę, dulkes ir 
kiekvieną kitą cigaretę prie-

šeštadieny, lapkričio 28 die
ną, Amalgamated Meat Cut- 
ter’s unijos lokalas 248 pas
kelbė streiką Plankinton Pask 
ing kompanijos šapose. Mil- 
waukee mieste. Daugiau kaip 
800 darbininkų ir darbininkių 
liovėsi dirbę. Darbininkai rei
kalauja unijos pripažinimo, 
kolektyvių derybų, 40 valan
dų darbo savaitės ir pakėlimo 
algų.

8I05KITPEK
NAUJIENA*
PINIGUS UETUVDN
1o prato Lietuvosžmonėsir 
fiip pataria Lietuvos barto

Garsmkites “N-nose”
■ j.’ ■ • t v ”■ 1

Dėliai didėjančio skaičiaus 
skandalų, kįlančių ryšy su. pa- 
liuošavimu kalinių paroliui, 
gubernatorius Horner asmeni
škai pareikalavo, kad parolių 
taryba Illinois valstijoj suvar
žytų taisykles, kuriomis ji va
dovaujasi, ir ypač suvaržytų 
paliuosavimą iš 'kalėjimą pa
vojingų visuomenei' kalinių. 
Įvykusioj šiomis dienomis pa
rolių tarybos, gubernatoriaus 
ir kitų valdininkų konferenci
joj nutarta padidinti skaičių 
tyrinėtojų, dirbančių prie val
stijos kalėjimų. Šio tyrinėtojų 
skaičiaus padidinihio tikslas 
yra griežčiau prižiūrėti, kad 
pavojingi visuomenei asmenys 
iš kalėjimų negalėtų taip len
gvai išeiti, kaip galėdavo iki 
šiol. • *

Gyvulių paroda 
atsidariusi

Gyvulių ’pdrbcfa* Chicagos 
stokjardų amfiteatre jau atsi
dariusi. Pasak parodos mene
džerio B. H. Heide, pirmą ati
darymo dieną parodą atlan
kė apie 45,000 žmonių. Ir se
kančias dienas, publika lan
kosi nepaprastai skaitlingai 
Šiemet. Parodos rengėjai tiki 
si, ką<f šią metų publikos lan 
kymasi sumuš visus pirmos 
nius rekordus. ,

• Nors pastaruoju laiku įvyks
ta dąug vestuvių, bet tokių ves
tuvių, kaip kad ponai šeduikiai 
iškėlė šeštadienį, lapkričio 21 
d., tai jau retenybė, ypač šioj 
skirybų gadynėj, nes jie minė
jo 25 metų savo vedybinio gy
venimo sukaktuves arba vadi
namą sidabrinį jubiliejų.

Kadangi ponai šeduikiai turi 
plačią pažintį Chicagos1 lietuvių 
tarpe ir yra rimto budo žmo
nes, tfli j jų sukaktuves priva
žiavo svietelio kaip į kokius at
laidus Lietuvoje; ir nors ponų 
Užkandžių namas yra gana erd
vus, vienok jis buvo perpildy
tas.

Tų valgių valgimelių, kuriuos 
prirengė net kelios gaspadinės, 
buvo gausiai, o gėrimėlių dar 
daugiaus, nes ponai šeduikiai 
užlaiko aludę 63 gatvėj, prie
šais Peoples Furniture krautu
vę. Tad jau troškulis nereikėjo 
kentėt. Valgant vakarienę pa
sakyta daug kalbų su širdingais 
jubiliejantams linkėjimais. Taip
gi ir aš jums linkėju laimin
giausios kloties jūsų gyvenime 
kol sulaUksit auksinį jubiliejų.

Kadangi R; Alitanas Šeduikis 
yra kilęs iš Zarasų krašto ir 
Zarasiškių kliubo narys, tai 
tarp svečių rados daug zara
siškių. O kad buvo malonios 
tos kelios 'valandėlės savųjų 
tarpe, tai ir nepajutau, kad jau 
laikas grįžti į nepriklausomą 
Cicero., .

Ciceroje
Nespėjau gerai išsimiegot, 

kai pradėjau rengtis į vestuves, 
kurias : ponai Bulauskai rengė 
savo sunui Aleksandrui vedu
siam gražią lietuvaitę. Bulaus- 
kiai plačiai žinomi Ciceroje ne 
tik lietuvių tarpe, bet ir sve-

ČEVERYKAI Šventėms
• v

URIAH KATZENELENBOGENO

LIETUVIŲ IR LATVIŲ LIAUDIES 
DAINŲ ANTOLOGIJA

I

Graži Kalėdų Dovana
Amerikoje augusiam jaunimui

KAINA $2.00
Knyga parašyta angliškai. Galite gauti

- ■■ ,, ' ■ • . ' •' ■

“NAUJIENOSE”
1739 So. Halsted Street

. • ■ •> . . ■ / • e-.y .
Chicago, III.
i_ :__________ i__ ■

American 
Lady

MOTERIMS, VYRAMS IR 
VAIKAMS

' • Pirkit čeverykus dabar. Musų
. krautuvėj rasite didžiausį pasi
rinkimą geriausių čeverykų. Tuo- 
jau pirkdami sutaupysite pinigų. 
Šventėms dėvėkit naujus čeve- 
rykus.

UNIVERSAL SHOE STORE
3337 So. Halsted StreetA. ZALECKIS IR 

J. MARTIN, Savihinkai
. tt; 11 ...."n ;1, s=======s===
. . _____ •. . . ... ■

v-.// - ' .•

' . • "• ' r _________________________

" 1 ....... .... —

SPECIALUS IŠPARDAVIMAS!
PILNAS PASIRINKIMAS VYRAMS IR VAIKAMS

Martin’s Vyrų Krautuvėj
3225 S. Halsted St

VYRIŠKOS PIRŠTINĖS

95c iki $2.50

Dvi Krautuves 6214 So. Halsted St,

VYRŲ IR VAIKINŲ GERO 
; r FELTO
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$1.49 iki $3.35
KAKLARYŠIS DYKAI 

Jei prisiminsit šį skelbimą

.............. r"" i

CLASSIFIED ADS. į
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Business Service 
. Biznio Patarnavimas

Help VVanted—Female 
Darbininkių reikia

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

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

Leonas Roofing Co. 
3750 Wallace Street 

Te). Boulevard 0250

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

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

Hemlock 0800
—O»—

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

BRIDGEPORT ROOFING 
3216 So. Halsted St. 

Vlctory 4965 
—o—

Financial
Finansai-Paskolos

CO.

PASKOLOS ANT PIRMŲ 
MORGIČIŲ

Nuo $1,000 iki $25,000. Beveik 
visose apielinkėse. Penktas % il
gam terminui. Mažas komisas.

Jei jūsų morgičiai baigiasi dar už 
kelių mėnesių, dabar geras laikas 
apsirūpinti su pinigais. Taipgi pas
kolos dėl budavojimo namų. Turite 
turėti savo lotą. Galite pasiskirti 
savo kontraktdrių. Kuriems reika
linga mažą paskolą nuo $50.00 iki 
$300.00 mes paskolinsim tik ant 
sų parašo.

NAMON FINANCE CORP. 
6755 So. Western Avė. 

Grovehill 1038 
Julius Namon, Prezidentas

Furniture & Fixtures 
Rąkandai-Įtaisai

ju-

IŠPARDUODAME BARŲ FIK6E- 
RIUJS, visokio didžio su Coil Baksais 
ir rinkom. Taipgi Storų fikčerius dėl 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les, registerius Ir iee baksus. Casb 
arba ant. išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu pirksite kitur.

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

CALumet 5269.
-(Naujoj Vietoj) .

COAL
-1

REIKIA kasierkos dirbti mėsos 
markete amžiaus tarp trisdešimts ir 
trisdešimts penkių. Patyrimas nėra 
reikalingas. Maža apdrauda arba 
bondsas pageidautina. Rašyk Jef- 
ferson Meat Market, 8304 West Jef- 
ferson Avė., Detroit, Mich.

MERGINA bendram namų darbui, 
skalbimas, truput} virti, nakvoti ar 
ne, $6.00; Briargate 3719.

PATYRUSI mergina bendram na
mų darbui geruose namuose, nėra 
skalbimo— savas kambarys, $6.00. 
Van Buren 0964.

REIKALINGA moterų patyrusiu 
prie sortaviųio popierįų. .Continental 
Paper Grading Co., 1623 So. Lum- 
ber St.  .

Help Wanted—Mate 
Darbininkų Reikia

REIKIA 20 tvirtų vaikinų, 18-25 
m. stako. fakterių ir šapų darbams. 
Patyrimas nereikalingas. Ali Trades 
Employment Bureau, 16 West Jack- 
son Blvd. 2-ras aukštas.

Business Chances
Pardavimui Bisniai

PARDAVIMUI taverna geroj vie
toj, gražioj apielinkėj. Priežastį pa
tirsite vietoje. 372 East 71st St.

PARSIDUODA Bučernė ir Groser- 
Biznis išdirbtas. Priežastį patir

site vietoje. 3347 West 51st jSt.

For Rent
RENDON flatas ir ofisas, tinka

mas dėl bile kokio profesionalo; 
apšildomas. Viskas įtaisyta moder
niškai. 5104 Archer Avė.

RENDON NAMAS su 2 akeriais 
žemės ant 78th ir Archer Avė. Ma- , 
tykite Henry Kumpus, gazolino sto- 
;yj Philipps 66.

Real Fstate For Sale 
Namai-žeme Pardavimui

BARGENAS
PARSIDUODA kampinis, biznia- 

vas namas su tavernos fikturiais, 
parduosiu ar mainysiu į mažesnį 
namą. Randasi Bridgeporto apielin- 
kėje. Atsišaukite 6630 So. Talman 
Avė. Prospect 3938.

ANGLYS!
ANGLYS!

PRISTATYMAS MIESTE IR PRIE
MIESČIUOSE.

AUKŠTOS RŪŠIES ILLINOIS
ANGLYS

$4.75 iki $6.00 už toną
PAŠAUKIT DIENA AR NAKTĮ

Tel. Kėdzie 3882
GARANTUOTAS kokybės anglys, 

aukštos rūšies Mine Run $4.99 už 
toną. Lump, Egg ar Nut $5.75 už 
toną, Ųenęral Pocahontas, Fine, 
15% stambumo $6.50 už toną. 4 to
nų lodais, kiek extra primokėti už 
mažiau. Sųper Coal Co. 59 E. Ma- 
dison. Tel. Dearbom 0265.

Personai
Asmenų Ieško

PARDAVIMUI restaurantas, biz
nis išdirbtas per daug metų. Prie- 
: iastį patirsite vietoje^ 3206 South 
Halsted Street. 
—------- r----------------------—------

RESYVERIS pardavinėja namų 
ir apartmentų bargenus. Išmokėji
mai. 1604 kambarys, 228 N. La Sal- 
e Street . ... ............___

•
Furnished Rooms

RENDON kambarys pavieniam in
teligentiškam vyrui. Garu apšildo
mas. Moderniškai įrengtas. Privatus. 
Su arba be valgio. Patogi transpor- 
tacija.

1900 So. Union'Avė.
................. ... .............. 1 . ........... .....................IM——

IEŠKAU MERGINOS ar našlės 
ne jaunesnės 35 metų amžiaus. Esu 
karpenteris ir budavotojas, nerei
kalinga pinigų. Turi kalbėti ir ang
liškai. Butų gerai, kad mokėtų von 
kiečių kalba. »

Atsišaukite laišku, 1739 So. Kals-
kiečių kalbą.

ted Street.. Box 542.

Mezgimo Dirbtuves 
 —Knitting Mills

THE BRIDGEPORT KNITTING 
MILLS 

F. Selemonavieh 
504 WEST 38-RD STREET 

Sveterių krautuve atdara kasdieną 
—ir vakarais ir skemadieniais. 

Telefonas Victory 3486 M

SKYRIAUS
• t

apgarsinimus 
priimam 
telefonu

PAOARSINKIT SAVO 
BARGENŲS

NELAUKIT

PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500
) * ■

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

■—ja


