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Suokalbis John 
Lewisą nužur 

dyti • Mirė poeto Pr. Vaičai
čio brolis

Kongresas debatuoja farmų bilių. Ob
strukcija algų-darbo valandų biliui 

tebevykdoma.
WASHINGTON, D. C., lap

kričio 23. — Antradienį prez. 
Roosevelto laikas buvo paskir- 

. tas konferencijoms su biznio 
atstovais.

' Pirmiausia jį atlankė iždo 
sekretorius Morgenthau ir se
kretorius asistentas Magill, iž
dinės taksų ekspertas. Jie pa
darė pranešimą taksų klausi
mais.

Po to prezidentą atlankė pir- 
klybos sekretoriaus biznio ta
rybos pirmininkas W. Averell 
Harriman. Trečias buvo Ed- 
ward F. McGrady, Radio Cor
poration of America darbo 
santykių direktorius ir praei
tyje ėjęs darfc>o sekretoriaus 
asistento pareigas.

Popiet konferencijoj su pre
zidentu dalyvavo/ Wendell L. 
Willkie, Commonwealth ir 
Southern elektros korporacijų 
prezidentas, griežtas valdžios 
priešininkas elektros pajėgos 
paskirstymo klausimais.

Šios prezidento konferenci
jos su finansų ir biznio klau
simų žinovais bei su* biznio at
stovais yra daromos pirmiau
sia tikslu subafaHšitoti šalies

bilių 
to bi- 
admi- 
pagal-

SPRINGFIELD, III., lapkri- 
čio 23. — čia dabar nagrinė
jama byla, iškelta 41 asmeniiri 
dėl smurto ^.ygių ryšium su 
United Mine Workers ir Pro
gressive Miners of America 
kova. Antradienį Marion Ensor 
teismui, liudijo, kad tūlas Rus- 
sel Wagner (iš Gillespie) pa
sakojo jam, buk jis buvęs pa
samdytas nužudyti John Lew- 
isą, U.M.W.A. unijos preziden
tą ir dabartinį C.I.,0. pirmi
ninką.

ŠAKIAI. — šiomis dienomis 
savo ūkyje, Santakų km., Sin
tautų v., eidamas 50-sius me
tus, mirė poeto Prano Vaičai
čio brolis Jonas. Dabar gyvų
jų tarpe liko tik vienas poeto 
brolis kun. Juozas, Griškabū
džio klebonas.

Seimas priėmė naują 
Vyt Didi. Universi- ! 

teto statutą

biudžetą, pagelbėti šalies biz
niui ir išjudinti atslugusią pra
monės veiklą.

Kongreso darbuotė antradie
nį buvo esmėje tokia: Senato
rius Wagner ištraukė 
prieš linčiavimus, vietoj 

Jiaus pradėta svarstyti 
nistracijos reikalaujama
ba ūkiams (farmoms). Tai se
nate, o atstovų buto darbo rei
kalais komiteto pirmininkas 
O’Connor pranešė, jogei komi
tetas* nesutinka paleisti iš sa
vo rankų algų-darbo valandų 
biliaus ir raportuoti jį buto 
pilnaties posėdžiui. Kitaip sa
kant, kad obstrukcija biliui 
komitete nenuveikta.

Obstrukciją daro pietinių 
valstijų atstovai, komiteto na
riai. Atstovų buto daugumos 
lyderis Rayburn pareiškė pra
dėsiąs rinkti parašus tikslu at
imti bilių iš komiteto. •

Korporacijų taksų klausimu 
atstovų buto pakomisė užgyre 
planą, pagal kurį norima pa
naikinti neišdalintų pelnų tak
sai korporacijoms, turinčioms 
ne daugiau pajamų, kaip $25,- 
000 per metus. ’ ' ' < - ,.«>.♦ '• *’*'• i. :: J

Vėl pakvietė liberą-įlškėlė Jungtinių Val
ią sudaryti kabinetą! stijų ambasadą

TRAUKINIŲ. KATASTROFA.' — Sudaužytas priekinis vagonas Illinois Central 
priemiesčių ęlektrikinio traukinio, kuris prie 83 ir Commerciąl gatvių stoties užvakar 
vakare įvažiavo į stovėjusį traukinį. Nelaimėje liko užmušta gryštant iš darbo jauna 
lietuvaitė Miss Bernice Inčaųskis, 25 m„ o per 25 žmones liko sužeista, vieni sunkiai, 
bet kiti lengviau. Sunkiai sužeistas ip traukinio motormanas Perlie Iseminger, 61 m., 
kuris nepastebėjo signalų.

Vienos studentai Prasidėjo General 
streikuoja 

—.. . ; -
** ____ . *■ ,

23. „— Austrijos apšvietos mi
nisterija planuoja medicinos

Vyskupo palikimas 
komunizmui skelbti J*. .

RUCYRUS, Ohio, lapkričio 
23. —•» Kunigo William Mont- 
gomery Brown — buvusio epi- 
skopalų bažnyčios vyskupo, bet 
pašalinto dėl komunistinių jo 
idėjų — testamentas reikalau
ja sudaryti fondą, iš kurio $5,- 
999 ar mažiau kas metas bu
tų skiriama Rrowno raštams 
platinti. Tarpe tų raštų yra ir 
knyga “Communism and 
Christianity”, dėl kurios vy
skupą Browną j,o bažnyčia ap
kaltino kerezija (kreivatiky- 
fca).

KAUNAS. — Šiandien, Sei
mas 30 balsų prieš 16, dviem 
susilaikius, priėmė naują Vy
tauto D. Universiteto statutą. 
Statutas priimtas su komisi
jos jiapildymu, kad teologijos 
— filosofijos fakultete yra te
ologijos ir filosofijos skyriai, 
ir dar su keliais menkesnės 
reikšmės papildymais. Taip pat 
Seimas priėmė įstatymą, ku
riuo panaikinami Aukštieji 
Kūno Kultūros kursai.

Dar vienas sėdėjimo 
streikas Detroite

Motors # unijos 
.detybos

BRUSSELS, Belgija, lapkri
čio 23. — Belgijos karalius 
Leopoldas antrą kartą pakvie
tė liberalą, vidaus reikalų mi- 
nisterį Emile Jansoną, sudary
ti ministerių kabinetą. Pirmes
nis kabinetas, kuriam vadova
vo van Zeeland, rezignavo mė
nuo laiko atgal ir iki šiam lai
kui dar nepavyko sudaryti 
naujas.

• '' f

Kinija, lapkri- 
Jungtinių Valstijų 

Kinijai, Nelson

SHANGHAI, 
čio 23. 

. i r
ambasadorii/s
T. Johnson, ir jo štabo nariai
išvyko antradienį laivu Luzon 
upe Yangtze į miestą Hankovv. 
Čia laikinai Jungt. Valstijų 
ambasada atidarys savo buvei
nę. 
280 
rus 
bar

Hankow miestas randasi 
mylit/ tolyje į pietų vaka- 
nuo Nankingo, kuriam da- 
gręsia japonų ofensyvas.

Popiežius vėl buvo 
nusilpęs

• VATIKANO MIESTAS, lap- 
kričio 23. — Pranešimai iŠ Va
tikano sako, kad naktį į antra- 

zdienį popiežius Pius vėl buvo 
' nusilpęs, bet antradienį jautė

si geriau, po to kai jam įlei
sta vaistų. Daktarai per visą 
naktį išbuvo prie jo lovos.

Japonai laimėjo 
Shanghajaus ad

ministracijoj

Du nuteisti Rusijoje 
kaip šnipai

MASKVA, Sovietų Rusija, 
lapkričio 23. — Du svetimša
liai, Paul Zilberhorn ir Irving 
Klein, nuteisti kalėti kiekvie
nas po 25 metus. Jie buvo kai
tinami šnipinėjimu ir sabota- 
žavimu pagal svetimos valsty
bės konsulato Leningrade įsa
kymus. Abu kaltinamuoju- pri
sipažino kalti esą.

PONTIAC, Mich., lapkričio 
. ± . 23. General Motors ir auto-.studentams naują mokslo pro-,- .... .. .. v. . , .> -*•. . . , mobilių unijos viršininkai pra-gramą, kuri reikalaus, studen-. .'dėjo derybas antradienį, lap

kričio ?3, tikslu išlyginti ne
susipratimus, dėl kurių įvyko 
šešių dienų sėdėjimo streikas 
Fisher Rody dirbtuvėse, palie
tęs 14,27L n darbininką.

Ginčas visųpirma liečia pa-

tus mokytis metus ilgiau, ne
gu iki šiol reikalauta. Studen
tai sako, kad vieni metai dau
giau mokymosi juos labai ap
sunkins . ekonominiai. Praėjusį 
antradienį jie surengė genera- 
lį streiką protestuodami nurpa- 
tomus pakeitimus.

Japonai reikalauja 
išduoti keturius 

žymius kinus

SHANGHAI, Kinija, lapkri- 
čio 23. — Sir Frederick W. 
Maze, Britanijos geperąlis in
spektorius kinų muitų, paskyrė 
japoną administratyviu? muitų 
komisionierium Shanghajuje. 
Maze taipgi pasirinko japoną 
pajamų akauntantu Shangha
jaus ofise, šiuos ofisus pir
miau turėjo kinai. Anglai .nu
sileidžia japonų reikalavimams 
pavesti' jiems kontrolę biznio 
Shanghajuje.

. ■ / ’ ■■ , t
Buvęs Shanghajaus meras, 

O. K. Yui, apleido francuzų 
koncesiją. Numatoma, kad. ir 
daugeliu4! kitų kinų, į kuriuos 
japonai žiuri nepalankiai, ne
užilgo #teks išvažiuoti iš Shan- 
ghająus.

Aliejaus karštis Illi 
nois valstijoj

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

Dalinai apsiniaukę; truputį 
Šilčiau/pietų ir pietųx vakarų 
vėjai; sairiė teka 6:50, leidžia-

CENTRALIA, III., lapkričio 
23. — Pirmutinis aliejaus šal
tiniu šioje apielinkėje bus ati
darytas į keletą dienų. Gręžia
ma daugiau šaltinių ir nužiū
rima, kad pirmasis šaltinis pa
skatins dar labiau? aliejaus ieš
koti. '

Mich., lapkričio 
Antradienį jau antrą

DETROIT, 
23. 
dieną vykdyta sėdėjimo strei
kas Bundy Tubbing kompani- 
joj^ dirbtuvėje. Iš 1,200 viso 
skaičiaus samdomų darbininkų

Telegrafo darbinin
kai streikuoja

ST. LOUIS, lapkričio 23. — 
Antradieių paskelbė ąedejuno 
streiką Postai Telegraph and 
Cable Company darbininkai 
miesto St. Uouis centraliniame 
ofise. Streikas palietė apie 90; 
samdinių. Darbininkai ir ’ dar
bininkės reikalauja pripažinti 
jų uniją, kuri yra narė C.I.O., 
ir pakelti algas.

DETROITE taipgi antradic- 
nį paskelbė sėdėjimo streiką 
25 Postai Telėgraph Company 
darbininkai ir darbininkės. Ir 
jie reikalauja algų pakėlimo.

Italai truputį nu
siramino
_____

.7 ROMĄ, 23.
-— , Italų vyriausybė buvo ne
mažai susijaudinusi dėl lordo 
Halifaxo vizito Hitleriui. Ji 
bijojo, kad anglų pasiūlymai 
atitrauksią vokiečius nuo > italų 
ir pakreipsią anglų pusėn.

Tačiau dabar italai nusira
mino, kadangi nužiūri, jogei 
anglai nepasiūlė vokiečiams 
nieko tokio, dėl. ko šie pasuk- 

, o nugarą 
Italijai. Italijos spauda antra
dienį plačiai ’ skelbė, kad vo- 
kiečių-italų ašis tebėra stip
ri.

kalauja, kad samdytojai pripa
žintų United Automobile Work- 
ers uniją kaip vienintelę jų or
ganizaciją, kad pakeltų algas, 
pripažintų nuo seniau dirban
tiems kai kurias pirmenybes ir 
kad panaikintų akordinį dar
bą.

leidimą iš darbo 100 darbiniu-1 veidą Anglijai,

SHANGHAI, , Kinija, lapkri- ‘ 
čio 23. — Japonų vyriausybė 
antradienį pareikalavo, kad 
tarptautinis setlėmentas ir 
francuzų koncesija išduotų ja
ponams keturius žymius kinus, 
būtent T. V. Soong, Chiang 
Kai-sheko . giminaitį; buvusį 
Sharfghajaus miesto merą Yui; 
Wang Hsiaolai, pirklybos buto 
pirmininką, ir Pan Kung-chai, 
kinų Nacionalios Partijos va
dą. v .

kų, jų tarpe keturių automo
bilių unijos vietos lokalo dar
buotojų. Deryboms tarpinin
kauja Willard E. Mdotchkis, iŠ 
Chicagos, kurs yra pasižymė
jęs sėkmingu' tarpininkavimu 
įvairiuose pramonės ginčuose 
praeityje.

Sėdėjimo streiko Pontiac 
dirbtuvėse unija neautorizavo. 
Darbininkai streikavo manyda
mi, jog tai > yra geriausia prie
monė ginčui išspręsti. Jiems 
vadovavo žmogus tokiu pat įsi
tikinimu*. Bet dabar unijos vir
šininkai daro kaltinimų, kad 
streiką sukurstę provokatoriai. 
Eina tyrimas šnipų veiklos dar
bininkų tarpe.

Naujas rusų amba
sadorius Kinijai

Uždraudė pikietuotj

Iš visko daroma 
biznis

H0LLYW00D, Cal., lapkri
čio 23. -— Jack Young, buvęs 
Toronto (Canada) detektyvas, 
yra nuostabiai panašus Jung
tinių Valstijų prezidentui Roo- 
seveltui; Dabar jis mėgina pa
našumą išnaudoti biznio tikslu, 
ieškodamas kontrakto krutu
muose. paveiksluose.

Reikalaują mirties 
kunigui

PITTSFIELD, III., lapkričio 
23. — Kuriigo C. Ellswortho 
bylos nagrinėjimas baigta an
tradienį. Prokuratųra reikala
vo jam mirties bąusmės už nu
žudymą moters, tūlos Maybelle 
Kelly. Byla antradienį buvo pa
vesta džiurei išspręsti.

Fašistai mėtė bom
bas į Ispanijos 

miestus
, PARYŽIUS, Francuzija, lap

kričio 23. — Du Ispanijos fa
šistų lėktuvai mėtė bombas an
tradienį į miestus Benicarlo ir 
Peniscola. Daug žmonių, civi
lių gyventojų, sužeista. Yra ir 
užmuštų.

Ispanijos socialistai ir komu
nistai antradienį išleido pareiš
kimą, kuriame sako, kad loja- 
listų padėtis Ispanijoj gerėja* 
kasdien.

Fašistų kavalerija antradie
nį buvo išvyta iš vietovių prie 
Tagus ūpės, Toledo provincijo
je. ?

SPRINGFIELD, III., lapkri
čio 23. — Fede ralis teisėjas J. 
Leroy Adair išleido Chicagoje 
laikiną indžionkšeną, kurs 
draudžia progresyvių anglia
kasių unijai pikietuoti kasyk
lą B. Coal Company. šioj ka
sykloje dirba U.M.W.A. unijos 
pariai.

Rusija, 
Lagan- 
iki šiol

MASKVA ^Sovietų 
lapkričio 23. — Ivan 
tetz-Orelski, praktiškai 
nežinomas diplomatų tarpe, pa
skirtas sovietų Rusijos amba
sadorium Kinijai. Pirmesnis 
ajnbąsadęrius Kinijai, Dimitri 
Bogomolov, buvo atšauktas šių 
metų rugsėjo mėnesio 28 die
ną. Nu-o to laiko nieko negir
dėti apie jį.

' ■ * . ; »■

Rengėsi sugrąžinti 
monarchiją Fran- 

cuzijai

.!• -------------- ;— ---------------- ,}

Propaganda prieš 
anglus Japonijoj

TOKIO, Japonija, lapkričio 
23. — Fašistų šalininkai varo 
smarkiausią vajų prieš arighis, 
skelbdami anglus esant Japo
nijos priešais ir reikalaudami 
nutraukti ryšius šuf Anglija^--

.S// i 11
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DĖKOS DIENA
LAPKRIČIO 25-TO 
NAUJIENOS 

NEIŠEIS • 
ir Naujienų Raštine , < 
bus visų dienų uždu* 
ryta. ' 4. '

. NAUJIENŲ ADM.

PARYŽIUS, Francuzija, lap
kričio 23. — Vidaus reikalų 
ministeris Max Dormoy antra
dienį paskelbė, kad tyrinėji
mas Cagouląrds veiklos atiden
gė tikrą suokalbį ’ prieš, respu
blikos įstaigas. Suokalbininkai, 
pasak Dormoy, iš karto norė
jo įvykdyti fašistinį pervers
mą FranęUizįjoj, o vėliau su
grąžinti šaliai karalių, kitaip 
sakant, atsteigti monarchiją.

Padavė skundą prieš 
gubernatorių

COLUMBUS, fthip, ■ lapkričio 
23. — Jungtinėse Valstijose ra
miai vykdomas streikas yra le
gali darbininkų kovos priemo
nė. Kitaip į streiką žiuri Ohio 
gubernatorius Davey, paskubęs 
plieno ir kitokių korporacijų 

'bičiulis.
< Jis pav. mobilizavo 2,000 mi
licininkų, kai šiomis dienomis 
kilo Goodyear gumos kompa
nijos darbininkų streikas, nors 
jokių smurto žygių darbinin
kai nepapildė. Mobilizacija bu
vo padaryta darbininkams gąs
dinti.

Dabar gumos darbininkų 
unija padavė skundą Naciona- 
liai Darbo Santykių. Tarybai 
prieš gubernatorių Davey ry
šium su sakyta mobilizacija. 
Tai pirmas šitoks .* skundas 

? Amęrikos darbininkų 
istorijoj.' /

PASIUSKIT v I
GIMINĖMS "> 1
LIETUVOJ

DOVANŲ C 
KALĖDOMS

0 JUS SU KIEKVIENU 
SIUNTINIU C ---------
LIET UVISKĄ 
PASVEIKINIMO 
LĘ DYKAI.

GAUSIT 
KALĖDŲ 
KORTE-

SiuntimoNaujienų Pinigų 
Skyrius pasiųs jūsų pini
gus su užtikrinimu pilno 

.ir greito išmokėjimo.

judėjimo

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

CHICAGO, ILLINOIS
Ofisas atdaras kasdien nuo

8 ryto iki 8 vakaro.
Sekmadieniais nuo 9 t. iki

1 vai. popiet.
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PO INDIANA HARBOR KOLONIJį

štai, man ir vėl tenka atlan-. Kad .iį veikimą dar. daugiau 
kyti Indianą Harbor miestą, šią praplėsti, vėl norima draugiją 
artimą ir draugingą Chicagai, padauginti nariais. Reikia dau- 
lietuvių koloniją. Prieš metus giau jaunimo.
čia teko darbuotis įsteigti In-- Tuo reikąlu Cbicagos Lietu- 
diaiia Harbor Lietuvių Kiiltu-'vių Draugijos prezidentas Ju
ros Draugiją. Dabar, ir vėl ke-’liirs Mickevičius kreipėsi į ne- 
letas dienų reikės padirbėti,! kuriuos šios draugijos sky- 
kad įtraukus daugiau jaunimo Įriaus viršininkus ir ragino na

rių įrašinėj imą padidinti. Kiek 
Žinoma, iki šiol fciuvo nekokios 
pasekmės. Priežastis (ta, kad 
musų veikėjai ne visada gali 
tam tikslui daug laiko pašvęsti.

Prieš keletą dienų gavau pra
nešimą iš Draugijos preziden
to, Juliaus Mickevičiaus, kad 
turėsiu talkininkauti indiana- 
harboriečiams, kad kuo dau
giausiai veiklių narių ir jauni
mo įtraukti į šią draugiją.

Węll, tai toks “ukazas” 
Draugijos ‘čyfo’. šiandien šioj 
Metusių kolonijoj pradėsiu dar
bą. Manau, kad mano talkinin
kavimas vietas veikėjams bus 
reikalingas. Ką jus manote 
draugai ?

šįvakar Th.ę O,ld Corne^Ta- 
vem alinėje (seniausioje lietu
viškoje alinėje Chicagoje) įvyk
sta tradicinė Thanksgiving 
Eve Party — Kalakutų parė. 
Ją rengia savo klientams Juo
zas M. Ažukas, alinės savinin
kas. Bus muzika šokiams ir 
užkandžiai visiems svečiams, 
kurie atsilankys.’—VBA.

Atrado Vaistą 
Nuo Plikės

Blankas
i
i

COAL COMPANY 
5332 So. Long Avė.

j šią organizaciją. # •
Tada, kai buvo pradėta orga-e 

nizavimo darbas, maniau, kad 
talkininkaus žymus kultūrinių 
draugijų ir visuomenės veikė-, 
jas Petras J. Rindokas. Deja, 
taip nebuvo. P-nas Rindokas 
dėl savo plataus biznio intere^ 
sų, tam tikslui laiko pašvęsti 
negalėjo. Tuomet atsikreipiau 
pas Auna Valavičienę ir John 
Kuolą, žinojau, kad p-a Vala- 
vičienė, turėdama plačią pažin
tį tarp vietos lietuvių gali pa
daryti gerą pradžią steigimui 
Indiana Harbor Lietuvių Kul
tūros Draugijos. Kada buvo at* 
sikreipta ir pas kitus lietuvius, 
per tarpininkavimą p-nios Va- 
lavičienės rasta pasitikėjimas 
ir pritarimas tam darbui. Mat, 
Indiana Harboriečiai gerai ži
no, kad veikiant kartu su p-a 
Valavičiene organizacijose, ga
lima palaikyti pavyzdingą tvar
ką ir, taip sakant, pasekmingai. 
iškilti į viršų. Pasitikėjimas tuo 
kaip tik ir buvo didelis, nes ir , 
pati p a Valavičiene buvo šios 
draugijos narė.

Tuo pačiu laiku*, kad darbas! 
eitų sparčiau, pakviečiau į tal
ką ir John Kuolą. Liko pasi- - 
džiaugti, kad per p-no Kuolo 
veiklų pasidarbavimą, gauta rei- 
kaląujamas skaitlius narių. Va
dinasi, padaryta tvirtas pa-, 
■grindas steigimui Cbicagos 
Lietuvių Draugijos skyriaus. 
Draugijos sėkmingas gyvavi
mas buvo užtikrintas, kai • 
Dr. Kadžius, S. Bartkus, Auna 
Kantrimas, F. Gavėnas, A, Ra-> 
gelis, p-nas Rice ir kiti veik
lus lietuviai užgyrė ir permatė 
tokios kultūrinės draugijos 
naudingumą savo kolonijai.

Tad, be didelio vargo, Indiana 
ILirbor Lietuvių Kultūros Drau
gija liko įsteigta. Pačioj pra
džioje, dėka pastangomis’ narių 
Ir draugijos viršininkų, buvo 
surengtas koncertas, įtraukta 
keletu s narių ir susirinkimai 
buvo laikomi reguliariai. Visa 
tai reiškia, kad draugija pasi
žymėjo nepaprastu veiklumu.

Galvos plaukų sliilkhnas jau. 
nebepavojinga liga. Scientific 
Apparatus Corporation paskel
bė išradusi naują prietaisą — 
aparatą galvos plaukų slinkimui 
sulaikyti.

Rašyk ar pats kreipkis j jau 
pasakytą įstaigą. Antrašas: 308 
W. Wašhington St„ Chicago, 
III. (Skelb.)

j"*****"1**"*""*^^ I*1 ■ " Į...
KADA PANORĖSI KARTAUS 

GĖRIMO, PAREIKALAUK

... S/,.,. ' J j " • s X vY •

Reikią > rąžyti Y.o r į a
Lprillard Coiąpany. Varick 
\ Statjonį’ N. Y.

• C,.'■ * ■«

“Naujienos” \ kasdien gauna 
paklausimų apie • tąiy ’ ąp 
J|ąip gaUnia ^Uti 01d Gdld: 
cigaretų konkurso blankas, in
strukcija biei kbtifcurso pa
veikslų pavyzdžius. ’

Tų blankų-instYukėfjų ciga- 
rętų ’ kratftųvėpe, Ėei vaistinėse 
dabar nebegalima gauti. įlan
kos buvo dalinamos krautuvė
se tik korikuFso "įiTadžioje.,

Nors konkursas- jau įpusė
jęs, įstoti dar galima, bet blan
kų gauti reikia kreiptis tiesiai 
į Old Gold cįgarėtų bendro
vę.' ‘

; .• • - vx ! . ■
Prašant blankus < reikia siųs

ti laišką, “Old Gold” Contest, 
Lorillard Company, Varick 
St. Statibn, New York. Jokių 
pinigų, liž blankas, siųsti nereL 
kia. v f * (sp.)

Tel. Republic 8402
POCAHONTAS Mine Rųn 0.50We^ed) :.........  ...’ tonąs J -
SMULKESNES $7.25
Tonas ......................... ....; *

Perkant Tonus ar Daugiau

—F. Bulaw
(Bus daugiau)

A. Butchas
Hardware Krautuvė

Užtaikom visokių malevų, var- 
nišių ir kitokių namams 

reikmenų.

4414 So. Rockwell St.
Tel. LAFAYETTE 4080

SHAKN1S
Tai ypatingai pui
kus lietuvių kar
tusis gėrimas.

Supilsty tas b u lė
liuose, su žolėmis 
ir šaknimis.

80 ProofA Prodųct of
National Cordial Co,, Ine

CHICAGO, ILL?

KALAKUTŲ PARĖ
Šiuonii pranešam visuomenei, kad mes nupirkome 

valgyklą ir taverną ir rengiam kalakutų parę
. SEREDOJ,

Lapkričio-N,ovember 24,1937 m.
3856 So. Union Avenue.

Visus savo draugus ir pažįstamus kviečiam atsilankyti.
M. LESČINSKAS, MARIJONA KAVARSKIENE IR JONAS SVELNIS

"T"
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YCMMt HKAO

Amazing Machint

GR0W5 HAIR
NUP
LIKĘS!

Štai nuostabi 
Naujiena f

mašina garantuoja vy- 
moterims užauginti nu-< 

surikusius ir išretėjusius plaukus 
Ar jūsų plaukai nusmuko —ar 

išretėjo, sausi, ir ar nebetiki bran
giems tonikams, masažams? Tad 
klausykit. Prado Hair Qrower 
yra tikrai garantuotas, k»d isau-, 
gins plaukus tukstandių atsiti
kimuose. Padarytas plaukų ir gal
vos specialistų patyrimais pasi
remiant. Dirba ant “Intermittent 
vacnum” principo, kuris priduo
da gyvą, gaivinantį kraują iš gy
lamos kraujo indų, plaukams mai
tinti. Imant stimulantų į vidų, 
tūkstančiais atsitikimų atjaunina 
plaukų šaknis ir augina plaukus. 
Pasėkos dažnai būna nuostabiai 
greitos, net ir beviltięs atsitiki
muose. Mašina prisitaisyk prie 
betkokio yąndeąs krano—užsidėk 
magiška hehnctą ant galvos — 
vartok namuos, besiskfitant, skai
tant ar rašant. Vanduo galvos 
nesieks, tik reikalingas jo spau
dimas. Tik po keletą minučių 
kasdien. Maža kaina. Užtikrintas 
kad plaukus augins arba jums 
niekas nekainuos Nežiūrint kaip 
butum skebtiškas, bet atsakyk j 
s į skalbimą šiandien. Smulkmenos. 
bus pasiųstos per paštą. Scienti- 
fic A p jfortrttfs Corporation, 308' 
W. Washington, Rm. 818, Chida

Nauja 
r am s ir

... ......... i. . .. .i ..................... ........ ii.i 

Tel. Doulęyard 2508^ 
TURKIŠKA PIRTIS 

JtOZAS BIKNHrS, Sav.
Pirmos rųšies tuTluško metodo 
pirtis. Maudimoši .diępos yra ket
virtadieniais. penktądieniais, šeš
tadieniais ir sekmadieniais iki 
popiet., kirtis dėl vyrų ir moterų 
tom pačiom dienomis, atskiruo
se kambariuose. Kainą 40ę y pat.

4625 SO PAULINA ST.
—............ i' '!■■■

P. J. V. GARAGE
. v P. j. VAICilS, Sav..

. v ■ ’

Tąisom visokius automobilius ir 
trokus. Greitas patarnavimas ir 

‘■’* kainos, neaukštos.

>4406 S. Western Avė.
Tel. LAFAYETT® BSO1

l> ...... . >IU ............................... ......................

PATRUKĘ?
Raištys visoms patrūkimo rūšims 
BODY BRACES, ĘLASTIC 
STOęKINGS gatavai padaryti, ar-, 
bą padirbsim tamprias pančiakas 
jųsų mierai. Męs esam specialistai 
planavime ir padirbime dirbtinų 
įąlhj ir visų kibi mokslinių kunui 
prietaisų. Jej turit bet kurią ydą, 
kreipkitės į mus—Specialistus mo
ksliniuose prietaisuose per tris 
gentkąrtes. .\

KAINOS PRIEINAMOS 
Vyras ir moteris prižiūrėtojai 

CHICAGO ORTHOPEDIC CO.
188 W. Lake St.
Arti prie Wells Street

mi..iw,.n. wi.i ,n įiiiiiiiiii įiuii ■imi ■ ■■
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BIZNIO REIKALU UŽEIKIT 
PAS

Juozapas Ažukas ;
Bridgeporte išdegė kelias namų, 
kur žmonės neturėjo apdraudos 
nuo ugnies—ąnt sąvo rakandų. 
Nelaukite pakol jus tokįa nelai
mę ištiks — apsidrauskite tuo^ 
įąpS paS Trr

atstovauja
Juozapas Ažpkas

PROPPHTY OWNWS ASSOCIA- 
TION OF BRIDGEPORT

3»0!LSo, LUųąnioą Avenue 
Tel. Boulevard 3450

(Atdąra nuo 10 ryto iki 9 vak.)

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physicąl Therąpy 

and Midvife 
j 6630 So, WeąUm 

Ąve„ 2nd floor 
Hemlock 9252 

Pątą>nkuju prie 
gimdymo nanauo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 

‘ eleetrie tręat- 
ment ir magnęr 
tie blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS ' 
ofisas—127 N. Dearborn St 
1431-1434—Tel. Central 4411-2 
ofisas—3323 So. Halsted St.

Miesto 
Kamb. 
Namų
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį, •

Offec TeL•Virgtala 0036 
Residefibe Tėl. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
u GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
t Ofiso valandos:

nuo 2—4 ir nuo 6—8 va! vakaįn 
Rezidencija:

8939 SOUTH CLAREMONT ĄVE 
Valandos—9—16 A. M. 
Nedėlioj pagal sntartĮ. •

JOSEPH J. (i RIS H
LIETUVIS ADVOKATAS
Telčphone: Boulevard 2800 

1681 SOUTH ASHLAND AVENUE
Res. 6515 So. Rockwell St.

Telephone: Republic 9723

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3407 Lowe Avė, Tel» Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn
Room 1230

Ofiso Tel. CENTRAL
Namii Tel.—Hyde Park

1824
3395

DR. I. E.- MAKARAS
10758 S. Michigan Avė.

ROSELAND—CHICAGO, ILL.
Tel. PULLMAN 1193-8277 ‘

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

2400 WEST MADISON STREET.
Vai. 1 iki 8 po pietų, 6 iki 8 vak

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brtinswick 0597

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sekmadieniais susitarus 
OFISAS IR REZIDENCIJA 

4300 So. Ęairfield Avė.
TeL Lafayette 8016

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8
vak. Nedėlioj pagal susitarimą

Ofiso Tel.: Boulevard 7820
Namų Tel.: Prospect 1930

—-------- --------——-------- r—----.............................

Garsinkites “N-nose”
~-d 7--.Į ^irFiniįįgiiigg

I LAlbOTŪVIŲ DIREKTORIUS
m J H BSffi ' ųifMi ' "n >John F, Eudeikis

SENIAUSIA , IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCB
DIENA IR NAKTĮ ...r . 

Visi TeHonai YARDS 1741-1?42 
■ 14605-07' Šo: Herfhith^ė Avė.

.4447 South Fairfield Avenue
, - Tel. I.APĄYKTTĖ (1727

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS: 

Panedėlį, Utarninke ir Ketverge 
nuo 2 iki 9 vai. vakare.

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 2 iki 6 v. v. 
' Subatoj nuo 12 iki 6 v. v.

Tel. Prospect 1012

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

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro

Seredoj pagal sutarti.

AKIU SPECIALISTAI

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

DR. S. NAIKELIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So, Halsted St. 

. . .CHICAGO, ILL. .
i <»J xj; g' ■ ‘ :• i

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

Valandos: nuo 10 r. iki 2 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vakaro 

Šventadieniais tik susitarus
Phone BOULEVARD 8483

DR. VAITUSH, OPT.
• , LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jųsų garantavimas. 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi gąlvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
giu teisingai akinius. Visuose atsi
tikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Sped'alė atyda atkreipiamą 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 vai. 
Nedėlioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų, akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland Av.

Phone Boulevard 7589 e

■

KITATAUČIAI

8

GarsinkitėsuN-nose

■; ■.. ; u ■■ I I I . Į.

-V-'-' • '

Laidptuviu Direktoriai

LIETUVIAI
JI GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų

? 'A- •. e '
: I■*». <k./ ip.’. *.

TURIME

DALYSE/

Cicero

S. M. SKUDAS
Phone Monroe 3377718 VVest 18th Street

S. P. MAŽEIKA 
3^19 Lituuriięui Ąvenue - Phone Yards 4138

Yards 1139

T 4 koplyčios visose
L-J A/ K csT l Chicągos dalyse

? ; .....y-
Klausykite musų Lietuvių radio prpgramų Pirmadienio vakarais. 
10:00 vai. vakaro iš W.’H. F. C. stdties (1420 K.) — Pranešėjas 

P. šĄltimieras.

Res. Phone: Office Phone:
Laf. 7883 Pros. 1012

Dr. S. Jakubs
DENTIST

6322 S. Western Avė.
VA L.: 9:00 ryto iki 8:30 popiet 

išskyrus . sekmadieni ir trečiadieni.

PINIGAIS ar KREDITU pas 
P. NOVfPi, Jeweler 

4148 ARCHER AVENUE

Taipgi turim ELGIN, 
BULOVĄ, 

HAMILTON ir kitų 
jšdirbysčių

v

Puikus rankinis moterų 
laikrodėlis, kaina tik

$ J .95

Puikus vyrų laikrodėlis 
su dirželiu, kaina tik

4148 Archer 
Avenue

Chicago, III.

Telėfonas
Lafayette

3847

NARIAI
Chicagos,’

Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktoriij 
Asociacijos

Ąmbulance
; Patarnavo

L mas Dieną
L ir Nakt

KOPLYČIAS
VISOSE MIESTO

JUOZAPAS EUDĘIKIS Ht TĖVAS
4704 So. Western Avė- Phone Virginią 0883

i 11     'i " - " 7 -' ~~

J., LIULEVIČIUS ’
1348-So. California Avenue Phone Lafayette 3572

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 . 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė 
75’6’W ėst 35th St. 

kampas Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 

Nedaliomis pagal sutartį.

ir

A. MASALSKIS
4J307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139
' ■ 1 ;i ■ ■’-r---------------------------- 1 --------------------- ....

. . ,y, A. PETKUS , ... <
6834 So. Wesi ern Avė. ' Phone G rovei ii H 0142 
1410 South 4’Jth Lourt Cicero Phone Cicero ,2109

■ ' ’ ■ ' P. J. RIDŽKAS '
3354 So. ijalsled Street Boulevard 4089

..........'..........  ' ..... ' .Į.. ,1 ,, t.l.

Phone BouL 5203
1640 ,West 46lh btreet

i. j. zolp
Phone Boulevard 5566

A CHA WJCŽ fR ŠDNŲS
2314 W ėst 23rd PlAce / Phone Cai

< BKYlitŲSD .4244. East Į08tb- -
Canal 2515

Tel. Pullmap ItTO

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Sušauna. Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

6900 So. Halsted St.
Valandos 1—4 po pietų, 7—8 v. vak. 

išskyrus seredomis ir subatomis

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS
6558 So. Węstern Avė.
/ Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal Nutarti

Phone CANAL 6J 22

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHHUTRGAS 

2201 West 22nd Street 
Valandos: nuo 1—8 ir 7—8 

Seredonųs ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefonai; Renuhlir 786R

Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH .
756 West 35th St.

Cor, of 85th and TTalsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:80-8:8f

N^Slįomfą pagal sutartį
Rez. 4916 SO. MlCNlGAN Bl.VD

TeL Kenwood 5107

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas pet 81 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokius ele- 
tros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija;
1034 W. 18th St., netoli' Morgan SL

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

Tel. Canal 3110
Rezideųcijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Sega!
OFIS A S

4729 So. Ashland Avė.
•2-ros lubos 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 Iki 4 
•vai. po piet ir nuo T iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone' MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso • valandos:
Nuo 10 iki 12 diena, 2 iki 3 po pietų

7 iid 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12
Rez. Telephone PLAZA 2400
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Anarchy or 'Law

suteikė

Fool or Fascist

centas tabletetikrumoje

''VIENAS Tel. Yards 6701

Garantuoja ŠVIEŽIUS cigaretus

Ka šis efesfra apvalkas teikia jum

Chloroform Them

ŽIŪRĖKITE!

JUS GALITE LAIMĖTI $100,000.00 PIRMA PRIZĄ OLD GOLD’S

Gydyk Gerklės 
Skausmą

Anarchy or Law, 
Chloroform Then at 40 
Fool or Fascist

Išlaukinis Užvaikąs 
iš “Cellophane” 

Atsidaro Iš

G Al VE K 
SU 

MALVAZ!

“Et, aš negaliu tau to pasa
kyti!” taria ji varžydamas!.

“Bet kodėl negali?”
“Kad. tai per brangus daly

kas !”

mate, šiltame, šaltame, sausame ar 
drėgname.

Taigi OLD GOLD rūkytojas gė
rėjas netik parinkto derliaus taba
kais ir garsiuoju OLD GOLD dvi.- 
gubai-švelniu skoniu.

I

Jis gėrėjas šiomis puikiomis ypa
tybėmis jų geriausiam stovy. Dvi- 
gubai-švelnųs OLD GOLDS yra vi
suomet ŠVIEŽI. Visuomet , sveiki. 
Niekuomet neerzina. Niekuomet o- 
ro-nenuvarginti ir klimato-nenude- 
veti. ? ?

žarnas skaus
mui pašalinti

Taip gera, kad visi ki- 
priėmė Cellophane, 

bet ne pakan-

P. LQRILLARD COMPANY, Ine 
■' (Įsteigta 1760)

kos cigare tų rūkytojui ŠVIEŽIUS 
cigaretus kur tik jis perka juos.
ŠIANDIEN.., OLD GOLD oro-ne- 
persunkiamas, klimato-neveikiamas 
pakelis jau nebėra tik teorija. Kad 
EKSTRA’ apvalkas aktualiai teikia 
ŠVIESUMĄ rūkytojui, tapo įrody^ 
ta diena iš dienos kuone per du 
mętu-.Ir įrodyta visokeriopam kli-

Cofryriffht. 1937. by P. Lorillard Co., Ine,

Jus negalit pirkti nuVėsušį OLD 
GOLD. Ekstra apvalkas yra jūsų 
garantija. • i

I lIU už 12 v
1 ■ TABLEČIŲ

2 Pilni Tuzinai 25c

LAPKRITIS, 1930... Dvigubai-švel 
nųs OLD GOLDS buvo pirmi var- 
tot Cellophane apvalką kaip prie 
do apsaugą cigaretam.

Gera idej 
ti cigareta 
taipgi. Gera idej 
mai gera. 
SPALIS, 1935 ... Dvigubai-švelnųs 
OLD GOLDS įvedė EXTRA apval- 
ką. Dvigubą Cellophanę. Dvigubą

exceedingly šuccossful adven- 
ttfress.

The fool or fascist title for t - %
the Duke has received strong 
support from his glaring lack 
of “know-how” in his plan >to 
study sočiai coriditions.. Even 
a bright high school boy who 
planned to study labor condi- 
tions in this copntry or Bti-

savo vyrui
“Kodėl tu, Jonai, nepabandai MALVAZ 

kai pajunti gyvumo stokojąs. Tikrumoje, i

before twenty.
Hence, if 40 is to be made the 

ipper limit of a pcrson’s, work- 
’ng life, then/ tbose between 
20 and 40 will have to support 

/ . f V'
111 those below and above those 
įges. In other words, with 40 
is the top; 38,000,000 'p sopi e in 
this country will have to sup- 
oort *87,000,000 people.

The whole idea is absurd. 
Most business men will readily 
admit this fact, if they stop 
for a moment to look at the 
sočiai tragedy caused by their 
‘too old at forty” labor policy. 
Yet, that. absurdity is exact- 
!y, what American bi/siness 
men in their ignorance and 
their short-sightedness ,are for- 
eing upon this nation. .

Far kinder, far more human 
it .would be to chloroform men 
and women at forty than to 
ęondemn them to the lingering 
physical and spirltual death of 
upemploymėnt and poverty.

Tas greitis, kokiu pasireiškia Bayer 
tabletės veikla, gelbstąs nuo vargi
nančio šalčio kartu ir gerkles skaus
mu, yra tikrai nuostabus ... o gy
dymas paprastas ir malonus, štai ką 
reikia daryti. Sutrink ir ištirpyk tris 
tikras Bayer Aspirin tabletes trečda
ly stiklo vjyidens. Išgargaliuok su tUo 
mišiniu du kartu, užvertęs galvą.

Šis medikalis gargaliavimas veiks 
kaip lokalė anestetiką jūsų gerklės 
paliestuose audiniuose. Palengvina 
skausmą urnai; užkimimas atsitaiso.

Pasakysit, kad tai yra nuostabu 
Ir keli tie centai, kuriuos užmokėsit 
pirkdami tabletes padarys daug su- 
taupų virš to, ką reikėtų išmokėti už 
“gerklės gargaliavimo” stiprius vais
tus. Pirkdami žiūrėkit, kad gautumėt 
tikrą BAYER ASPIRIN.

Mylinti žmona sako 
pavargusiam-liudnam

?CAVALCADE?
Kentucky Bourbon 2 Metų Senumo

Spirito varyklas supilstyta ir distiliuota, kuri, buvo įsteigta 
1795 metais.

YRA GERESNIOSE TAVERNOSE

OLD CASTLE, Ine.
6005-7 West Roosevelt Road
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ŠALČIO

Fool or fascist—that is the 
title people will soon give to the 
Duke of Windsor, ųnless he 
shows more common sense.

When he gavę up the crown 
of the mightiest empire in the 
world for twice-divorced Wally 
Warfield, many thoughtful per- 
sons both in this country and 
in Britain, to put it mildly, 
wondered if he wasn’t being 
foolish romantic, or, to put it 
more strongly, wondered if he 
wasn’t šhirking his rightful 
responsibility., For Wally, ma
ny people believe, was little

Chloroform them at 
not at>sixty, as Dr. 
vocated some two decades ago. 
Yes, chloroform men and wo- 
men at two score, beęause they 
can’t get a job. After they 
have passed that deadline of 
years, nobody in the business 
world wants them, no matter 
how great their skili, • their 
knowledge of life, their will- 
ingness to work for less than 
they are worth.

The bulletins of a dozen New 
York employment agencies 
read: “Men 20 to 80 years old 
wanted for construction jobs.”

Proffs,o”»lių 
modelių 

pozuotas ,

Tu vis žadt, 
kada tik pama

tai jų skelbimą. Juk iu gerai žinai ko
kį nuostabų pasitenkinimą jis suteikė 
p-lei Gracijai.

'“Aš žinau, kad tu MALVAZ pa
mėgsi. Jis turi malonų skonį, nedaug 
kainuoja ir padėtų atstatyt tavo jėgas ir 
gyvumą vėl iki normalia stovio."

—štai dčiko MALVAZ yra taip populia
rus per visą Chieaicą. Jei jauties nusilpęs, 
be gyvumo—nuogąstaujančiu—kenti d?) sto
koj apetito, sukristų nervų ir nakties ne- 
miegą. neleisk tokioms sveikatos sąlygoms 
.naikinti sveikatų ir laimę. Visiškas nusilpi
mas sveikatos Šiandien, gali lengvai privesti 
prie rimtos ligos rytoj.

Pats save išvesk. i sveikatos kelių links
miau gyvendamas šiandien. Pasitenkinimas su 
MALVAZ yra pilnai Užtikrintas. Viskas ką 
busi jmokčjęs. bus sugrąžinta, jeigu nebusi 
pilnai patenkintas su pasekmėmis, išgėrus 
kelis butelius. Telefonuok Canal 0500 DA
BAR! MALVAZ bus pristatytas visur Cbi- 
earfoje be ekstra mokesnio už pristatymą.
24 butelių kartonas (50c už tuščius)
12 butelių kartonas $1.40 (25c už tuščius)

MALVAZ daro Monarcli Beer aludariai

FRANK’S BATTERY STATION
♦ ST. KURAUSKAS, Savininkas

Parduodam naujas bateris ir pataisom senas. Taipgi atliekam vist 
automobilių -elektrikinj darbą. Turime <15 'metu patyrimą ant tų darbų 
Taipgi užlaikom visokios rųšies' aliejų dėl automobilių, inžinu ir an- 
ti-freezerius dėl radiatorių.

650 West 35th St

MASTER WIND0W SHADE C0.
S. J. Vondrak’ Tel. Lafayette 4560

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo
FIRANKOM LAZDAS . . . MES NUMIERUOJAM IR UŽKABINAM 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS.

1803 WEST 47th STREET (ARTI W00D ST.)

Paslaptis X •
‘“Kodėl tu tokia nuliudus

brangioji?” klausia vyras žmo-

slaveš to the falše/: outworn 
cult of youth worship, know 

35 that only 31.75% or 38 mrllion 
of this cyountry’s 125 million

r AIVAI _ -Lapkričio 27 1
•EUROPA • • Gruodžio į

• • Gruodžio 9
HAMBURG • • gruodžio Vi

i EUROPA • • ; EUROPA
į Greiti 'raukiu’a,L^rina patogią kelionę iI ' Bretnerhavene u t ki eUu 8USlsiekimas1 Kauną. Patogus

ŪKE lį
khlcago, iii

Q£G, ___
130 W. Randolnh

tąin would be aw£re that dr- 
ganizėd labor in the English- 
speaking wprld is uncompro- 
fclsingly anti-fascist and is al
so bittėrly opposėd to big in- 
dustriahsts who develop 
schetnes for “driving” workjng 
męn and womėn. Such knowe^ 
ledge, one would assurųp, is 
bųt the, ABC?s for anybHdy 
^lanhing to study sočiai condi- 
;ions here or in England.

Yot the Duke of Windsor, 
vith amazing ignorance and 
vant of tact, first hobnobs 
vith the big boys of German 
aaziism. Then, to add ir.sult to 
njury, he seleets- Charles E. 
3edai.’.(, millionaire American 
iponsor of a bohus produetion 
systern in industry, to be his 
guide while studying labor con- 
litions in this country. The 
duke’s bitterest enemy, could 
hardly have done himą'more 
harm than to have advised him 
to make the German visit and 
to choosc as his guide a .man 
30 . heartily disliked by union 
labor as Charles E. Bedaux.

,While Herbert Morrison, la
bor meinber o/ the British 
parliament, urges “the dūke to 
f adė from public life unless he 
wants to become a “nuisance’ ”, 
we Americans, with a greater 
freedom of i/tterance, may put 
the matter more direetly: Is 
the Duke of Windsor, tied to the 
apron strings of adventuress, 
Wally, becoming a fool or a 
fascist? \

“Dishwashers, serūb women 
general workers, both sexes 
white' or colored, up to 
years.”

Death begins at forty—that people are between the ages ųf 
is the heartless dicturri' of .A-i 20, and 40, whilė (8.25% or 87 
merican budinės?. For when it million are either younger than 
refuses to femploy men and 2^ or °^er th^n 40 ? bew per- 
women who'have crossed that^ons today ąre self-supporting 
fatal line, then business has aF 
ready conderinned those oldei 
than two score to#a living death, 
no matter how ahlc and de- 
serving they may be.

A clean, neatly-dressed, mid- 
dle aged vvoinan sat on a park 
bench in one of our larger ei-, 
ties. When a man with graying 
hair came up, she asked, “Any 
luck?” Dejectd, sad-eyed/ he 
ansvv^red, “Too old!” Together, 
man and vvife walked through 
the park—to a lingering physi
cal and spiritual death.

Not long ago Vincei? t Lom-^ 
bardo asked of a newspaper in 
Passaic, New Jersey: “What 
good will a social-security pen- 
sion at 60 do me when I can’t 
get a job at 40?” A few days 
later his body was found in the 
Passaic river.

In the professions, a person 
is just becoming valuable at 
forty. Little important work qf 
the world is now being done 
by people under forty—the fa- 
tal deadline xdrawn by business. 
Through fifty centuries the 
“man of years has been the 
man of wisdom”, and the coun- 
sel of greybeards has been 
sought and respectcd. For la
bor reųuiring ‘skili and judg- 
ment, life’s first two score 
years are chiefly preparatory.

Yet today, when American 
birsinęss men kiek vigorously 
at having to pay for part of the 
pensions of those over 65, 
those šame business men eon- 
demn to the death of unem- 
ploymnt and poverty workers 
who have reached forthy.

Do ■ American business men, more than a highly-placed and

Anarchy or law in Interna
tional affairs—that is the is- 
sue put i.‘p the many nations 
gathered at the Brussel’s con- 
ference by Japan’s thrust at 
Chin.a’s independence, accord- 
ing to Norman H. Davis, Ame
rican delegate.

President Roosevelt, in his 
October 5 speech in - Chicago, 
sėt forth the issue thus:

“Without a declaration of 
war and without warning or 
justification of any kind, civi- 
lians, including women and 
children, are being .ruthlessly 
murdered with bombs from the 
air. In times of so-called peace 
ships are bing attacked and 
sunk by submarines without 
cause or notice. Nations are fo- 
menting and taking sides in ci- 
vil warfare in nations that have 
never done them any harm.”

The nations gathered in Bel- 
gium’s Capital, lead by England, 
France, and this country, in a 
joint declaration-statė that:

“It is clear. that, the Japan- 
ese concepts of the issues and 
interests involved in the eonfliet 
under reference are utterly dif- 
ferent from the concepts of 
most of the other nations and 
governments of the world.

“It cannot be denied that the 
present hostilities betwecn Ja- 
pan and China adversely affect 
not only the rights of all na
tions būt also the material in
terests of all nations. These hos
tilities have brought to some 
nationals of their countries 
widespread destruction, to 4the 
people of all nations a sense of 
horrėr and indignation, and to 
all the world feelings of un- 
certainty and apprehension.”

The nations at the Brussels 
conference have so far comrhit- 
ted themselves that, thougli 
they may stalių for time, they 
cannot escape the ultimate is
sue: Either make Japan back 
down, or back down themselves.

From a tiny sore grows a 
deadly cancer. Likewise, allow- 
ing Japan to steal Manchuria in 
1931, and Jehol and Chahar in 
1932-33 has led to Mussolini’s 
rape of Ethiopia, to the fascist 
attempt to destroy democracy 
i n Spain and now to Japan’s gi- 
gantic effort to wipe out Chi
na as an independent nation. 
A s negleeting a small break in 
a levee eventually results in 
the flooding'of wide areas, so 
permitting the earlier thefts of 
Japan, the conųuest of Ethiopia, 
and the mtfrdering of liberty in 
Spain naturally led to the pre
sent Japanese thrust at Chi- 
na’s juglar vein.

VVhen International la.w is 
flouted with impunity, every 
bully among nations is licensed 
to rape and murder at will.

The issue is now clear: An
archy or law in International 
affairs . Which shall it be?

THE W0RLD AT 
A GLANCE

by Dr. E. G. Petera

.ŽIŪRĖKITE!
Apatinis Užvaikąs 
iš “Cellophane” 

Atsidaro iš 
VIRŠAUS
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1 pakėitęs savo nusistatymą ir Atitaręs mašinų nėbekrau- 
__ $8.oo styti. Na, o kadangi buvo? nuspręsta dirbtuvę operuotų

4.00 tai Nė# Yorko *r“ękspbrt^
~ *‘M Į Pats savaime suprantama;. kad tie “ekspertai” būvd 

kviečiami visai kitam tikslui; Būtent, laužyti streiką; 
Bet kadangi nepasisekė ■ įrodyti, kad čia butą “blogės 
intencijos”, tai tiek Jąmės BK Rand; tiek paskilbęs

Pūšel metų .......... .
Trims rn&nesiattis __
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Vifenahi mėnesini 4-.__

ChicagoJ per i&eŠUti>)tfe! 
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7i>iĮ’atręihĮaužių karalius Pėari Bergoff liltcį’ išteisinti..

Suvienytos© Vaisdj^e; ne čMcagoi, jau dabar yra^įnėštaš į Kongresą biliUs, kuris sie- 
Mfelhnfe _ _ .■ : ,■ $5.oč| kiasi kalbamo įstatymo prasmę apibfrėžti tai; kad nebe-
Pdsri metų —  2.7Hbutų galima teisintis visokiomis “geromis ir blogomis

mėnesiams ZZZZ7 too intenęijomis”. O juk remiantis “intencijomis”, kaip ju- 
Viėnam mėnesini .76 moristas Mark Twain kartą pasakė, galima visk^ patei-

Lietuvoje ir kitur užaienitiose sinti. Galima padaryti biaurihUšį darbą; o - pdškUi teisiri- 
Metams $8.oo pis, jog tai, nė blogais norais padaryta. Vadhihši; be blo-
Pusei metų .........—— 4.oo gų intencijų. * • . . •
Trimš mSnešiains —2.50 
Pinigus reikia siųsti pašto Money į 
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NEGRAŽU, PONAS VISUOMI, LAKAI 
NEGRAŽU!

Raguvos, kooperati 
nirikai traukiami tei 
smo atsakomybėn

(Atpiginta) ,
________U.------------

Aš tikėjaus, kad p. Visuo- prakeiksmą siųst! Be blogų, 
mis savo' atsilankymu įneš kh yra ir gražių jo darbų. Daug 
nors naujo, prakilnaus, grA- gferiį knygų apie sveikatą to 
žaus į lietuvių tarpų. Laiikiad. šiaip kitais klausimais jis pa- 
Kaip inteligentui, naujojo tikė-rašė, žihonės su pasigėrėjimu 
jįmo apAštalui, vertėtų su Amė- 
rikos lietuviais daugiau sueit 
į kontaktą-, daugiau juęs pA- 
žint, užjaust,, padėt jiems to

Padėkos Diena
Padėkos diena yra iš dalies amerikoniška šventė. KNYGA APIE NACIŲ VADUS psichiatrinėse ligoninėse (ligo- 

"* ' ^hinėš, kUb ybA gydbmi* pfoto
ligomis sergą žmones). Niekam, 
pAvyzdŽitii, bėra prašlA^tis,' kAd 
GbęĮ’iUg’as ir dAbAti tebėra nAr- 
kotikas. -
’ Ludečkė visai atvirai rašo 
apie tubs žmonėš, Su kuriais 
jam teko vienokių Ar kitokių 
reikalų turėti Amerikoje ir ki
tuose krAštiiose. čia mes suži- 
libmė tikrai įdėmių dalykų apib 
kai kuriuos žmones, kurie sim
patizavo Hitleriui ir naciams. 
Mihi jis iv liūdno Atminimo 
Fordo pasimbjimą vAryti Ame
rikoje antisemitišką propagan
dą: Pats FordAš, žinoma, buvo 
tik įrankis, jis tik davė pinigų 
tai propagandai.

žodžiu, kalbama knyga yra 
tikrai įdomi. Juo labiau, kad 
Ludecke rašo labai gyvai ir 
vaizdžiai. O jo paskelbti faktai 
irgi atrodo gana tikslus it 
sihgi.

Tačiau-ir senovėje kai kurios tautos turėdavo tos rųšieš . ,•... . . . A
ŠVęnčių. Vadinasi, tam tikrais atvejais jds Reikšdavo Soi'Xdykla išlėiŽ

padėką savo dievams. Pavyzdžiui, graikai liet į)er devy- nėpAprastai įdomią knygą ant- 
riias dienas keldavo puotą ir garbindavo DeAfeter deivę, rašte “i Krie^v Hitleti: The std- 
Demeter buvo laikoma derliaus ir gaiisybėš deive. Aiš- ry of a Nazi \Vhd Bscaped thb 
kuš daiktas; kad ir pati puota įvykdavo tuo metu, kaiĮBiood Putge”. Tos knygos au- 
jaVai ntrd laukų jau būdavo UUimti. L_____  - ...
turėdavo ir senovės rohiėnai.

Ajnėrikbje Padėkos dienos (“Thanksgiving”) šveii-Į' 
tės atsiradimo pradžia siekia pilgrimus. Tai buvo pir-i 
nuėji baltaodžiai gyventojai;- kurie atvyko į Plymouth 
apsigyventi. Viso jų buvo 101. Tačiau vienų metų būvy
je penkiasdešimt penki jų. žuvo. Bet jau 1621 m. rudenį 
likusieji pilgrimai džiaugsmingai susirinko švęsti Padė
kos dieną, nes jie susilaukė gausingo derliaus. Džiaugė
si jie, kad turėjo pakankamai maisto.

Gubernatorius Bradford patvarkė, kad 13 gruodžio 
butų padėkos diena'. Tai buvo 1621 m. Baltaodžiai pasi
kvietė apie devyniasdešimt indėnų ir drauge su jais puo
tavo.

Ta pirmoji atvykusių į Plymouth pilgrihių padėkos 
šventė davė pradžią dabartinei Padėkos dienai. Tiesė, 
pradžioje padėkos diena ne kiekvienais metais buvb 
švenčiama. Bet vis dėlto nuo 1630 iki 1680 metų buvo 
atšvęsta apie dvidešimt padėkos dienų.

• K"ai Amerika iškovojo hepriklausomybę ir 1789 m. 
buvo priimta konstitucija, tai Boudinot pasiūlė, kad vi- 
šame krašte butų švenčiama Padėkos diena. Preziden
tas Wašhihgt0iias paskelbė, jog 26 lapkričio (tai- buVo 
ketvirtadienis) turi būti švenčiama.

Per kai kurį laiką buvo prisilaikoma vienoduhio. 
Vadinasi, visose valstijose Padėkos dieila buvo švenčia
ma vienu ir tuo pačiu laiku. Vėliau beveik kiekviena 
valstija skirtingu laiku šventė Padėkos dieną. Tik 1860 
m. prezidentas Lincolnas aiškiai nustatė, kad kiekvie
nais metais lapkričio mėnesio paskutinis ketvirtadieilis 
turi būti švenčiamas kaip Padėkos diena.

v Tai tokia Maždaug tos šventės atsiradiino pradžia-. 
Aiškus daiktas, kad šiandien tos šventes reikšmė yrė 
visai kita nei ji buvo pirmiemsiems pilgrimams, kurie 
svetimame krašte, apšiaūšti n'ėdraūgingų ihdėnų, turėjo 
baisiausiai skursti ir didžiaušį Vargą pakelti. Jei pėr 
vienus tik m'etus žuvo jų daugiau nekaip pusė, tėi gali
ma sau įsivaizduoti, koks neįmanomai sunkus buvo jų 
gyvenimas. Štai kodėl jie *su didžiausiu džiaugsmu pasi
tiko pirmąjį derlių. Tai buvo jų išganymas.

Padėkos diena dabar, žinoma, nebeturi tos reikš
mės. Miesto gyventojams vyriausiai ji reiškia tik tai, 
kad jie turi progos pasisvečiuoti, kalakutienos pavalgy
ti ir gana dažnai pasilinksminti biskį daugiau nei tat 
sveika. • ’ ” •>

Vadinasi, kinta laikai, kinta ir papročiai;
.----------- *---------- '■------s

Įstatymas prieš streiklaužius
New Haved (Conn;) fedetaliamie teisme pasibaigė 

labai įdomi byla, kuri buvo iškelta James H. Rand, Rė- 
mington Rand, Ine., prezidentui, ir Pearl B’ergoff, bd- 
vūfeiam seklių (detektyvų) agentūros vedėjui, kūHs yra 
žinomas kaip vienas pikčiAusių* streikų laužytojas viso
je Amėvikoje.

James H. Rand buvo kaltinamas tuo, kad jiš pasi
samdė Pearl Bergoff’ą streikui laužyti: Pastarasis iš 
New Yorko prisiuntė 57 ekspertus:- streiklaužius į 
Middietowri, Connv, kur vyko streikas.

Dalykas tfokfc, kad neseiliai išleistas įstatymas drau7 
džia iš kito miesto gabentis žmogių, kurie vienokiu ar 
kitokiu Hudu trukdytų streikų. Kitais žodžiais sakant, 
draudžiahia yra atsigabenti stfeikladžių. Viėriok išleis
tas įstatymas nėra tiksliai parašytas. Todėl advokatai 
gAli jį ištempti lyg kokią gttihą; Pavyzdžiui, ir šiuo at
veju Svarbiausias advokatų argumentas buvo tas, kad 
James M. Rand neturėjus “blogės Esą, jis
samdęs tuos ekspertus mašinoms kraustyti, bet paskui

Panašias šventes torius yra Kurt G. W. Ludecke. 
. Ludecke pasakoja' ganė 

- - ' smulkmeniškai apie tai, kaip
I Vokietijoje atsirado nacional
socialistų judėjimas ir kaip Hit
leris dar 1922 m. palaike ry- • • ■ . * * '• ... 
sius su Mussolini. Tarpinink-ad- 
ti tiems diktatoriams teko pa
čiam Ludecke. Apie tą saVo 
misiją jis įsako, jog faktiškėi 
jam tekę anais laikais būti 
brūkšniu, kuris jungė du nu
lius. t Tai- reiškia, kad Hitleris 
ir Mussolini tais laikAis buvo 
niekėš daugiau, kaip nuliai.

Paties Ludecke gyvenimas 
nepaprastai įdomūs- ir įvairus 
visokiais nuotykiais ir Avantiū
romis. Vokietijoje jis buvo ke
lis kartus areštuotas. Įtariamas: 
jis buvo, šnipinėjimu. Vėliau, 
kai įsigalėjo mąciai, jis Ameri
koje stengėsi Jšvystyti palankią 
Hitleriui propagandą. Bet čia 
susikirto su Heinz Spanknoe- 

| bei, kuris vėliau priverstas bu- 
Ivo iŠ Amerikos bėgti.

■ '. v\ t
Kaip nacių ‘agentas Ludecke 

važinėjosi po įvairias valstybes: 
Vienoje vietoje jis buvo resto
rano ar saliuno patarnautojas, 
kitoje paprastas valkata ir t: t. j 
PagAliAu 1933s m. jis grįžo į 
Berlyną. Netrukus jis ten buvo 
areštuotas. Tačiau po kelių dią- 
nų jį paleido. * Vienok Aeilgai 
laisve džiAugtis. teteko: tų pA- 
čių metų liepos tinėhesį jis Vėl 
liko štiimtAs. JĮr šį IcAHlą jaū, 
rimtai; neš Septynis menėšiŪS 
jam t'elko ptiafėišii kalėjImiiOSe 
ir kAh'c'ėūtH'rijbs stovyklose te!1 
patirti t‘eh riešidg pasibaisėtinų1 
dalykų. Vfe dėlto viehą 
dieną j Am pAšf^ekė pABėgti iš 

I konceiittocijds štbvyklds ir at
siduri;! čėkdsloV'akijdje. Iš tfėn 
jam nesunku jAu buvo Atvykti 
į Juhgfinės VaištijAš, kadangi 
jis yra pilietis. Į New Yorką jis 
atvyko kaip tik tą šeštadienį 
(1934 m.), kai Vokietijoje Hit
leris ir Goeringas surengė Sker
dynes. Tą šeštadienį buvo pa
skersta per šimtą nacių vadų,, 
kuriais Hitleris nepasitikėjd. • 
Kai kurie jų. bhvd ghna artftni 

Į Ludecke’š d^aūgai. ,

Tą1 kruVihą įvykį prisiminda
mas, Ludecke sako, jog tokio 
pat likimu to jis butų Susilau
kęs, jeigu nebūtų laikų spėjęs 
į Čekoslovakiją pasprukti.

Labai Jddtniai Lūdėčkb vaiz
duoji įžyMlaUšius nacių vAČus, 
su khriąiš jlh draugavo ir itih; 
artinlūs santykius palaike. Hit
leris, arioi jo, yrA' didŽiaūši'Aš! 
oportunistas, kuriš su jokiais 

Idoroš 'dešniaiš rtėšiškAlto. Dau
gelis tų vadų! y fra tikri sadistai 
(išsigimėliai; kuriems kitų žmo
nių kankinimas teikia smagu
mo), Bė to, visiems yra gerai 
žinomi faktai, zkad Goering’as 
ir keli kiti (beje, tų dčfrn^/tuti. 
to pats Ludecke!) buvo trum- 
Ipesnį ar ilgesnį laiką uždaryti paskendo dU lėktuvai.

tei-

nė- 
fa-

. ŠTAI KAIP GALIMA 
nusikalsti

Italijoje'laisvos spaudos 
ra. Ten visi laikraščiai yra
šistų kontroliuojami. Vienok ir 
su fašistų kontfroliū’djAtoais 
laikraščiais kartais pasitaiko 
tikrų kūrjdzų. štai prieš kiek 
laiko Rymė leidžiamas “Tribū
na” laikraštis išspaušdinov savo 
korespondento iš Paryžiaus 
straipšnį apie tai, kad italams 
būtų Visai prAvArth Susiprasti; 
'su prAncūzais ir išlyginti visūš 
nesusipratimus. Apie tuos nesu
sipratimus korespondentas pa
reiškė tokią nūdtobiię:

“Dažnai pasitaiko, kad din 
žmonės, kūritofe glAūdžiAi ri- 
ŠA bendri -relkAIAi, Itoi kAdA 
pradėdA bartis:” ?
S’dįfretihęs tų dviejų tautų 

nėSUsipratibnis su žtootoų b'Afc 
niu; korespondentas Visai ne- 
'dvejodamas pAfrėiškė, jog ita
lam^ ir prancūzams visai ne
sunku būtų sUrašti bendrą kal
bą bei *ats teigti draugiškus san
tykius.

Tas straipsnis labai nepatiko 
vokiečiams. Laikydamiesi to po
sakio, kad “jei tu esi mano 
draugas, tai mano priešai turk 
būti1.ir tAvo priešai”, naciai pa- 
Vėl’ške protestą. Padarinyje ita~ 
lų vyriausybe patvarko, kad 
butų konfi’sku'dtos tos “Tribū
na” ntttoeriš', kuriAfce buvo iš- 
špAųšdtotąs h Paryžiaus kores
pondento straipsnis! Kadangi 
jau bUVo praėję, dvidešimt ke
turios valandos pb laikraščio 
išspausdinimo,' tai skaitytojai 
tą straipsnį'<jaU buvd perskaitę-. 
Na>p toi,-kas pasiliko žhioniųi 
mintyse tą strąipsnj jpaskaičius, 
fašistų cenzoriai konfiskuoti 
vlkvien hebegalejį).

Po to kai pasirodė Vienybėj 
p. Visuotinio biauri ir skaudžiai 
pašiepianti kritika, aš nustė- 
baū! Argi tai galimA? Int'ėli- 
gentas,- atvykęs iš Lietuvos 
pas broliiis amerikiečius iš jų 
£er spaudą taip skaudžiai šai
posi; užuot ištfe$ęš draugišką 
ranką. Kalba jis taip tarši rie 
vieno gero žmogaus Čionai ne
sama išskyrus tik p. Visuomį’ 
Visi žinome gerai, kad čionais 
suplaukė ne kokie grafai ne 
kuhigAikščiši, ne profesoriąi. 
AtVAžiavo gerų norų lietuviai, 
palikę bakūžę samanotą, pali
kę motinas, žmoiias, mergužė
les. Kiti nuo kariuomenės be- 
go, dar kiti caro žandarų vejA- 
mi už lietuvišką literatūrą ir tt. 
Be* cento, be kalbos, vistiek sU- 
sikurė gyvenimą po žvaigždėta 
Amerikos vėliavą? Kaį, kurie iš. 
jų liko profesionalai, biznieriai, 
mechanikai. Įsikūrėme savus 
laikraščius, svetaines ir dar tii- 
rimė atliekamų centų visokius 
iš Lietuvos pp. Visuomius sd-' 
šelpt. O jus ... vietoj atsidė
kot, šaipotės mefistofeliškai iš 
mus! Net turit drąsos pėr 
spaudą spjaudyti gyvus -ir mi
rusius.
Skaudus smūgis artimiems ' * girdint p. Visuomį biaurįai juo

dinant mirusį , Dr. A. Karalių, 
kuris niekaddš daUgiaU ftepra- 
bils, ne! Na, juodint, tai juo
dinti Bet kam sakyt neteisy
bę? Kam Užduot artimiems 
naują skausmą? Dr. Karaliaus 

jį nepametė.
Prie jos akių; jisai mirė, jįzpa- 
laidojo. Trečioš žmčrios turtą 
irgi negalėjo plagert, n’e's nie
kad nebuvo vedęš t'rečTdš žmo
nos. P-nas Višiiomi! Šičia, t'Al 
nė inteligento, ttė hAiiJjbš tiėiigi- 
jos' apaštalo- $Arbas! MiriiSlbš 
bihu^o'dablAš nešukHūši sau 
ilAbrij! Tik sAVe ir dAdjį ii* 
fejiftiA supUtiVinSi,—iŠ. ibio 
dvok^, kddA bandyti liAiidžiAĮ; 
skiepyl. TAi0, p. Višdomi, iAbAl 
bėgHžu! N ėšil Alkai Rbihenų; 
patariėš: “Dė mbtithis Aut be 
ne Aiit nlhii.” įf gilios žodžius 
Šventai turėtumei gerbt.

AtVažiAVdt pAS muš iy& it su 
nauju tikėjimu. Mes priėmėm. 
Šiltai sutikom, kaip brolį iš už
jūrio. O jųš ... tik tokią padėką 
mums siunčiat? Per spaudą šai
potės.

Dr. Karalius gėrė,—tai šAve 
skriaudė. Išdykavo, tai irgi sau 
pak'ėUkė. AŠ tlkr'A kad p. Vi
sliomis dėl to nenukehtėjo. Dr. 
Karalius jau miręM Argi tie' 
juodinimai gelbės? Nė! Rėikia; 
tokio asmens pasigailėti, vietoj‘8'00 lt. baudos.

• Iš Michigan ežero Porter 
kauntėj, už Gary, liko išplau
ti lėktuvo rAtaš ir visa Apa* 
čia lėktuvo fusilažo. Špejam'A, 
kad tai liku'čiai kaikurio nu
kritusio ėŽerAn O hil'A;

ir1930 m.. gi ežeran nukrito

- r S’'

antroji žmona

jas seka, skaito ii* džiaugiasi. ' 
Datig gerų straipsnių parašė, 
laikraštį redagavo ir leido, lie
tuvių kalbos mokyklą laikė ir 
mokytoj aVo. Švietimo ir lietu
vybės darbą varė plačia< vaga. 
Ir lAisvatoAhis toks pat Žmogus, 
turi; pilhą teisę švietimo darbą 
savo baliams skleist, Už tai 
kultūringas asmub jo nepapfeiks.

TAip, p. Visuomi; hėaht jAu- 
čid odos Dr. Karaliaus £efrų 
darbų hėsūrAšyši. Kad jam Šei- 
tolhihiš gyvenimas nepasisekė; 
gal tai didžiaUšia priežastis, dėl- 
kuhi'oš jįėfė ir bė laiko į kapus 
nuėjo.. Tokių tūkstančiai yra, 
ir jie gerbiami! Ne laisVama- 
niai. Kad galėtum sūsilygint su 
Dh Karalium švietimu ir lietu
vybės darbe, turėtumei, p. Vi- 
suomi, bent trigubai pagyven
ti tiek ir dirbt, o'ne šaipytis iš 
savo brolių gyvų ir mirusių. 
Ar dėl to, kAd laisvamanis buvo, 
tai jam mirus jo kapą reikia 
pUrvinti? Ne! p. Visuomi. Ką 
galima žinot? Gal Tamstai,mi
rus religiniai jūsų priešai į jus 
Spiaudys, atras visokių kabliu
kų kapą purvint. Ar bus gra
žu? Kodėl jie negalės pasakyt: 
p.. Visuomis religinis išsigimė
lis, laisvamanis, šioks ar toks. 
Ir pasakys. Skaudžiai pasakys.

’ SUprimtama, Tamsta jau tada 
negirdėši, bet artimieji? Kaip- 
tie jA’usis? Arba it senelis Dr. 
Šliupas. Daug lietuvybei dirbęs,

’ šen aš veteranas ir tas p. Visuo- 
miui negeras, laisvamanis. O 
visi esate tos pačios mažutės, 
graži'dš Lietuvos vaikai!

Taip; p. Visuomi! Negražu, 
labai negražu juodint asmenį, 
kurio jau seniai nėrA gyvųjų 
tarpe.
—Dr. Karaliaus giminaitė Stasė

Iš LIETUVOS
Sulaikyta kohtrabanda 

: kY(lA'ft#AL ___  _ .
jn'tfrtiis pasienio policija padare 
krato KybAtitų to. gyventojo 
Įjfetėfrštotod bute ir rado 157 
Idg. kdiitrabfth'dfnių Smeigtukų. 
KeletAs dešitočių kilogramų 
štoeigtufcų buvb stigti net į 
lietuviško išdirbimo • dėžutes. 
Hcleršteinas už rastą pas ji 
kontrabandą, Virbalio muitinei 
turės sumokėti 600 lt. muito 
ir baudos 2,400 lt.

Muitinės valdininkas Klygiš, 
tikrindamas Berlynio trauki
nio vagonuose grįžusių kelei
vių iš užsienio daiktus, ^as vie
ną Žydų tautybės keleivę rado 
didelį kiekį įvairių kontraban
dinių prekių, kurias nuo mui
linės kohtroles norėjo nuslėp
tu Keleivė muitinei turės su- 
ni'okėti 400 lt. muito ir virš

Šiomis die-

p
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‘‘SAUGIAUSIA^ LfikTUVAS”. — Naujas “pasaulio 
‘ saugiausias lėktuvas,” 'kurį pagAtoino Amerikos fabri- 
ftįiilųš. j<Hš yrė. va’dihninaš “skraidančiu triračiu”, nes 
turi tris ratus nusileidimui. Šiuo lėktuvu gali skristi 
du žmonės, bet triračius bandysią ir transporto lėktuvai*

;Y .. . į -

Nepriklausomybė! kUriAhtis 
1920 m. Raguvoje įšisteigė Ra
guvos taupmenų .skolinamoji 
bendroje, kuri greit išplėtė sa
vo veiklą, įsigijo šiokį tokį tur
tą, jx) metų kitų susidarė ne
mažą nuosavą kapitalą, 1934 
m; balansą suvedė su 25,678,09 
lt. pdno.

1934 m. bendrovė — bankas 
pakeitė įstatus ir pasivadino 
Raguvos smulkaus kredito 
draugija. Buvo išplėstos opera
cijos. Paskolas nariai gaudavo 
žymiai didesnes, negu jiems 
skirtas kreditas leidžia. Prie 
tokių aplinkybių narių skaičius 
augo, jų atsakomybė didėjo, 
atrodė, kad Raguvos smulkaus 
kredito draugija nukonkuruos 
Yiet apskričių miestų bankus.

. Visas* šis plėtimasis greit 
pakrypo, į blogąją pusę. Nariai 
iš banko pinigus ėmė, Bet ne
tik kad jų negrąžino, nemokė
jo ir nuošimčių. Valdyba ne- 
išieškomas paskolas nurašinė- 
•jo' į nuostolius. Nurašymas po 
nurašymo nuostolių sumą iš
ugdė iki 272,312 litų. Banko 
Veikalai pradėjo šlubuoti, ta
čiau1 eherginga valdyba ir val- 
domiei organaji organai ir to
liau panašias operacijas atli
kinėjo iki juos užklupo Viešo
jo atsiskait. įst. ir įmonių in
spekcijos revizorius p. Gri
gas.

PAdarius nuodugnią reviziją, 
konstatuota, kad valdyba ir kt. 
valdomieji organai per savo ne
apdairumą ir švaistymąsi jiems 
patikėtais pinigais bankui pa
darė nuostolių 224,312 lt. Jo
nas Strasevičius, Povilas Bal
tuška, Povilas Deveikis, Si- 

' mAs Balčiūnas, Jonas Bausys, 
Jonas Genys, Silvestras Zup- 
ka, Marijonas Laurinavičius, 
Johas Krikštopaitis, Juozas 
Rukšėnas, Petras Narbutas ir 
Jonas Deveikis patraukti kalti
namaisiais, BaudŽ. ’StAt. 51, 

- 441, 580 str. 1 d. 2 p. 51, 578 
stV. 1 ir 2 d. Raguvos šniul- 
kai/s kredito draugija jiemš 
patiekė 224,312 lt. civilinį ieš- 

1 kinį.
Jų byla bus nagrinėjama 

lapkričio 19, 20 ir 22 d.d. Pa
nevėžio Apygardos teisme. Jau 
surašyta kaltina*masis aktas, 
kuris sudaro 82 mašinėle ra
šytus puslapius, šaukiami 27 
liudininkai ir 2 ekspeVtai.

Raguvofe smulkaus kredito 
'draugija susmugdė virš pami
nėtų 12 kaltinamųjų, kurie bi
čiuliškai 224,312 lt. paskolos 
formoj išdalijo 52 asmenims. 

■■ Po šio suktiėtimo bankelis 
gavo paskolą ir jau pradeda 
atsigauti.

LIETUVA NEW YORKO PA
SAULINĖJ PARODOJ

Jau gautos žinios, kad Lietu
va priėmė Jung. Valstybių Pre
zidento Roosevelt’o kvietimą » 
dalyvauti New Yorko Pasauli
nėj Parodoj 1939 metais?

Ėaune pasirašyta laikina su
tartis su specialiai tam tikslui 
atvykusiu j Kauną Parodos Ko- 
misionieriu Albin E. Johnson. 
Ta sutartimi einant Lietuva tu 
rėš savo atskirą pavilijoną gra
žioje vietoje, arti įėjimo, 2 sek
cijoje, lot No. 3, viso 10,000 
kvad. pėdų, kaimynystėje Čeko
slovakijos, Rumunijos ir Belgi
jos paviljonų.

Lietuvos paviljonas turės 
šiuos skyrius:
1. Reprežentacinę-turistinė sa
lę; čik lankytojai gaus visus pa- 
aiškiniinus, kokių kas panorės.
2. žemės Akio, prekybos ir pra
monės.
Trečiam skyriuje bus parodyta 
ką Lietuva yra nuveikusi per 
pirmuosius atgautosios nepri
klausomybės 20 metu. (
4. Pritaikomo meno skyrius, čia 
bus ir audiniai ir drožyba iš 
medžio; ir
5. Grynas menas.
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Medikale Paskaita
TORONTO, Ont. — šių irie- 

tų, lapkričio 12 d., 8 vai. va-i 
kare, S. ir D. dr-ja, suruošė 

v paskaitą, kurią laike Dr. R'. 
Weihstėihafe; tema, Vėžys.

Kadangi, kaip jau anksčiau 
buvo minėta, Dr. R. Welnstei- 
nas yra lietuvis, tai ir paskai
ta buvo lietuvių kalboje. Savd; 
kalboje, daktaras pabrėžė, jog 
su vežįu yra labAi sunku4 ko
voti, nes iki šiol, dar nėra tik
rai surasta, kas yra priežastim 
jo atsiradimo. 'Taipgi ’ priminė, 
kad Kanadoje, kas metai su
serga vėžio ligak apie* 30,006 
žmonių ir 1'0,000 kas metai 
miršta. ir kad ji yra antroji 
iš eiles, 'didžiausį mirtingumį 
nešanti liga. Po paskaitos, bu
vo leisti užklausimai, kurių ne
mažai buvo.

Kad panašios paskaitos yrA 
vertingos ir pageidaujamos 
dažnesnės, manau visi su tuo 
sutiks, o ir dr. R. Weinstėinaš 
mielai sutinka šiame reikale 
patarnaut. Tik toks 
turėtų būti iš anksto 
tas ir . keliais atvejais 
je paskelbtas; tuomet 
lietuvių sužinotų ir 
paskaitos pasiklausyti.

Dar noriu pridėti vieną pa
stabą, prie praeitos paskaitos 
rengėjų netaktiškumu. PaskAi
tą buvo paskelbta liuo 8 vai. 
vak. Bet prieš pat 8 vai. buvo. 
pradėtas varžytinės. Prieš tas 
varžytines nieko neturiu', tai 
ir savos rųšies labdaringumas, 
bet kad joS buvo vykinamos 
rielaikb tai či'A jau reikalas rie 
koks. Kad mes, visi klausyto
jai sugaišom ‘po valandą, tai 
tas nieko, 'nes musų’' dArbAs 
jau užbaigtas ir ar vajandą 
šen, ar ten praleisim, didelės 
reikšmės nesudaro; bet kad 
daktarą laikyt visą valandą t. 
y. nuo 8-9 vai. neleidžiant jam 
paskaitą pradėti, kol varžyti
nes pasibaigs, — tai' čiA jaU 
tikras nusižengimas žmoniš
kumui. Tegul dAktaras bris ir 
“draugas”, bet visgi mes tu
rėtume matyti skirtumą, kad 
ir tarp draugų; jeigu ne as
mens skirtumą, tai bent pro
fesijos. Pąimkim štai kad ir šį 
pav.: daktarui galėjo nepasi
taikyti tą dieną nė vieno ligo
nio, kitaip sakant paeijento; 
bet per tą sugaištą valandą, 
jis galėjo būti pašauktas net 
kelis kart. Be to, žmoniškumo 
jausmas, mums liepia gerbti 
mokslą įsigijusį ir mums pa- 
gelbą galintį suteikti, žmogų, 
nes juk iš gatvės pašauktas, 
bile “draugas”, mums paskai
tos negalės laikyti. -

Geraširdingumas
Praeitą savaitę buvo pami

nėta, kad mirė A. Grumbihaš. 
Kadangi jis nepriklAusė jokiai 
pašai p. ' organizacijai ir ilgai 
sirgdamas, paliko šeimą ne ko
kioj padėty; tai nekuriu To
ronto lietuvių organizacijų dė
ka, tapo padaryta rinkliava, 
kurį davė apie 150 dol. Be to, 
a. a. Grumbiną gražus lietuvių 
būrys, palydėjo į amžino poil
sio vietą. Toronto lietuvių ko
lonija, l$ad ir nedidelė, bet nu
veikia dairg labdaringų darbų.

Sunkiai serga>
T. Guobienei, tapd padaryta 

sunki vidurių operacija. SLA. 
236 kp. nariai, aplAnkykit nfu- 
sų Mezgančią narių, padarykit 
malOrtesftėmfe tas ilgas, ligos 

v valandas. Ligonė randasi St. 
Michol’s ligoninėje, ketvirtas 
aukšta# 454 kambarys. Lanky
mo dienos: trečiadienis, penk
tadienis ir sekmadieniais, 
nomis nuo 2-4 ir vakarais 
7-8 vai. vak

■. 1K-S visi žinorn> Nebetenka apie
tAf čift ltalbė^j( Udš tAfš VAVgais| 
visi aimanuojame. Deja, aima- 
ftAVimAi# sve'tairiės rieiŠštatysi- 
Mė; Nėra hėi mažl&risibs Abė-' 
jąriėš; kad mes. jAU tki¥ė£dmėB' 
sAVo ’ sVetAinę, j& butuftlėril

dalykai 
numaty- 
spaūdo- 
daugiau 
atvyktų

Nehiš'ijrėrtiškil 
patalpa

• .s . . • > a savo sveuamę, jen uuuuineiii
U.KaiT kelfe nietus lai-
DėmoRh LletuVoje Atstelgti, ■ 
buvo 8UiWf8 šokite, 
kanadiečių liėttivią, kahBtijati- « 
čių Ispani joj ė. šokiai įvykti . jfe, 
Goberio ¥ųsyj-, krir ribris ir gA^Į 
na gerai įrengtas katilbary^f 
bet drėgnas ir .dti^kiįr dfebesyš* 
visą laiką lydėjo ŠoktijUs. Šis! 
faktas dAr kartą, priihėrfa lie
tuviams Ttirohtė, kad 
srikrusti ir įsigyti .nuosavą Sve
tainę. ’ / • A

Ir niūrioj 
Valandoj..... 

■f' • . ‘ •

šiam, mano gimtadieniui, bu
vo lemta būti.itin niūriam. Tai 
buvo valanda, kai uodas kas
pinas apjuosė mano j auš
inus....' ‘ > «

Gryžusi iš darbo, vos pravč- 
riis duris, pariraČlkiV gražiai pa
puoštą stalą, kūrid vidury, S to-! 
vėjo gražus gimtatiiėnio tur
tas, sulig rėčio didumo. Prie 
•jo pasveikinimas nuo dVteją; 
Obelių. Ttiojaiis prisiminiau, I 
kad tai nuo dviejų; iš mus tri-i 
ją, kurioms buvo pavestos ben
dros pareigos, šiAiš inėtaiš vie
noje draugijoje. Baigiasi rrietAi, 
baigiasi ir musų bendros pa
reigos; bet visuomenės gerų 
darbų pareigos,, rriurns pasi
baigs tik tada, kai paskutinis' 
gyvybės siūlas nutruks. Todėl 
rikiu, kad dar nekartą toje dir-^ 
voje susitiksim. Ačiū »Jums 
Onelės už tą gražią dovaną. 
Tai buVo šViėsi, prošvaistė, ku
ri tik rėtkarčiAis i? niūriame 
danguje pasirodo..'...

' Frances.

ko atgal. Bet, tais politinio į-
_ !r j 

žtis lalteAi$ riebtivo gtirų titirib 
bei gražios vilties dirbti ką 
tibriS betikai labtiE IŠ šias; 
tai priežasties mes visi pane
lėm dĄUg asritebinių itešsma^U-1 
rrių ir yifeti’otifeltinių.
į>abar-gi višiėtiifc įkarščiairis 
šiek tiek atshigus, ir pradėjus 
gražiai sugyventi bei bendrai, 
dirbti, manau, nebus dar vėlu 
pradėti rūpintis ir savo asme
niškų:—lietuviškų reikalu, t. y. 
įsigyti nuosavą svetainę. Nea^ 
tidelipkitne, tikėkime, kad rietą 
negalimo! Ir neabejokime, kad 
nerasime pritarimo šiam reika
lui, pAreųis mus ir čia geroji 
lietuvių 'visuomene. Be to, mes 
ir patys, labiau suvaržę savo 
tiuosnufrią svetimiems rėikA-, 
larris,ukaip bematant sudarysim

“fondą” savai svetainei, čia ir 
¥ėikAlihgA t'ui*ėb ŽjPpPių, su 
siriŽihi'u įiTA'dėti šį d'ArUą, o į)#*.' 
šėkfriėS briįs neblogė'sriės , kAipf

Mariau, kad jau visiems įky
rėjo landMąti p6 landy
nes, pilrias visokių "riešVarųiAų, 

kiiriAS reik riiPkfeti ir neVi- 
šdPi¥iet galima- gauti.. Imamles' 
Arikiėti jarihifną ir turime jau1 
behdpą. rftbkyklą. Tani- viskAm 
rėlkaiibga sVetaTilė, kur ' kaip* 

>Šėiftiiąiriktai' gAlčturiiem savaip 
tVA^ytiš. Svetainė mulus daiigi 
pagelbės ir jaunimą- patraukti: 
prie lietuVriškuriio, kėš joje stiM 
ėję bendrai’ pašilirikširilns, joje 
tars Savo reikalus, ir savo ta
pentais bei’ gAbPriiAis pasirody- 
dami—pagelbės sVetinę išmokė
ti. 1 j

Šį svarbų reikalą siūlau gerai* 
išdiskusuoti masiniame mitin
ge, ir, radus pritarimą, suda-i 
ryti iš įvairių asmenų komftėk 
tą,, kars neatidėliojant pradėtų 
rūpintis svetaines fondo sukte
limu. Todėl, į darbą, gerbia
ntieji, nįėko nelaukiant!

, -r Rūta

VISKO PO TRUPUTJ
tuoj a nuo pirmos Lapkričio 
men. savaitės. Mano sripratimu, 

. nėra kūorn pateisinti neleidi
mą. ČiA gali būt tik tas, kad 

j tėvai nemoka įvertinti savo 
Lapkričio iliėn. 14 d. ivyk° ]<aibOs svarbą. Todėl, patarčiau 

j šusiHnki- tokiems tėvams gerai apsvars-

TORONTO; CANADA

SLA 236 kp. Remia Va 
katu Kom. Kan.

mintate- lq). narių susirinki! tokiems tėvams gerai t.v__
maš, kuriame buvo nominuoja- tytl, o aš tikras kad jie patys

o Irn y^/Ii zln i "D I • *

' , * ' r'J/ T ’ ’ ■ ' • ... 4 y/,, • , . ; . . j

lės yra gabios šavo srityse jr draugiškumo ir pasiryžimo ben- 
malonios mergaitė#, kurios; bė dria u veikti, reiškiu viltį* kad'

_ .  8'J ___ zL* » . _ . I W „4 W • • • « • • te*abejones, nitdžiUgins inųs sa* 
vo, darbais. Smagu girdėti, kad' 
yra įdedamos pastangos įtrauk
ti jaunuoliris į platesnį veikimą.. 
Laukdama parerigiriib;- linkiu 
Jokubynaitei ir Sarapaitei pa
sekmingai priruošti vaikučius, 
o mes mokėsime judviejų dAr- 
bą įvertinti.

Laukiame DetfoiuečiįĮ
“Naujienų” Detroito J žiniose 

pranešama linksma žinia, kad! 
dėtroitiėčiai sti viSŪ Atsidėji
mu ruošiasi mus palinksminti 
savo dainomis' kurias tnėS be’ 
galo išsiilgę. Bet, kaip teko nU-: 
girsti, tai ir Torontiečiai taip 
pat rūpestingai žada patenkin
ti svečius. Socialdemokratų 
itubpos komitetas sUŠilęŠ dar
buojasi, kad svečiams butą su
teiktos šiltos riAkvyą'ės. Taigi, 
iki pirmo pasimatymo brangus 
svečiai! Ruoškimės visi Toron
to lietuviai, pamatyti ir išgirs
ti šį koncertą, kurs nebetoliau
siai, t. y. 27 d. lapkr. š. m. lini
jos svetainėj. ‘ ’>

Kanados žinių skr. * Naujienose” 
bus 
&

įvairesnis ir įdomesnis.
O.

Keletas Gražių 
Komplimentų 
Torontiėciams

-t*

Užuojauta

liūdna žinia iŠ Lietuves, kyl'; 
mitė' dar ja u h ulė Zosyte Stan- 
kėvičiutė. žėrite apdengė gilia*

griutA1
Pirmi Tauririskti įspūdžiai 

Toronte

gedulą velionės SOSutę Toron- 
tietę Maria Jokubynienę.

DeL šio rielaimirigo. įvykio 
reiškiame Jokubynų šėilriai kuo 
Širdingiausią užuojautą.

O Ir I* Indreliai

Iš TLKLDA Veikimo
Nors šis k-tas savo darbu 

spaudoj mažai garsiriaši, bet 
jiš dirbA kiek išgali. Paškutiriiu 
lAiku gaiia smalkiai pradėta 
darbtič'tiš šelpimui -kovojančių 
Ispanijoj už demokratiją. Taip-’ 
gi didelis nuopelnas k-tui už 
tai, kad jo pastangomis tapot 
įkUrtA lietuvių kalbos mokyklė
le vaikučiams. Bendrai imant, 

lk-t^š įsikihkęs i gaila sunkų ir 
Del Toronto'Korespon-l aidelį darbų. Apie k-to behdrį 

veikimą vėliau bus išduotas 
raportas, kuris tilps spatidoj'e.

Apie amerikiečių Liet. Kon
greso Veikimą vikai mažai spau
doje matosi; o apie bent kokį 
palaikyriią ryšių su kanadiŠkiu 
Kongresu, visai nesimato.

denių
TORONTO, Ont.—Korespon

dentų būrelis numatė reikalo 
įtraukti į sAvo tarpą daugiau 
bendradarbių,^ tarpe kurių pri
skaitė ir mane. Džiaugdamosi, 
kad tuomi man parodė daug

Toronto Lietuviams 
Kutinai Reikia 
Svetaines
Švetainės Komiteto ir 

Reikalu
Fondo

ma kandidatai į P. T. |
Rezultatai yra sekami, 
prezidentus F. J. Bagočius

21 balsą 
; ' vicė prez. J. K. MAžukria 
24 balsus . * <
■ ! sekretorius M. J. Vinikas 24 
balsris ( •
Į ’ iždinirikd^’ K? P. Gugis 22 
valsus
i Dr.-Kvotėjus Dr. J. Stanislo- 
valtis 21 balsą
Į iždo glob. S. Mockus 25 bal
sus 
ir E. Mikužiutč 22 balsu.

Gavo bAlsą ir kitų sleitų kan
didatai, kas po vieną, po du, 
tik Laukaitis surinko 6 b. ♦Agi
tacija nebuvo varoma už nieką. 
Ktiopris "organizatorius pridavė 
vieną’ riaują narį, tai yra J. Sa- 
mrilevičių kurį nariai patvirtino* 
■dteltią plbjiinų.

StimariymUoSė „ ĘuVo pasiūly
ta paaukuoti $2.40 buvusios' 
kalbos mokyklėlės liekaną da
bartinei bendrai Liet. Kalbos* 
Mokyklėlei, kaS ir buvo apra*- 
šyta praeitą savaitę.

Nemoka Įvertinti 
Mokyklėlės

ToriOtitlėČiai llėtliviai rieiriokA’ 
įvertinti lietuvių kalbos mokyki tuvių langus, 
lūlės svarbą. Toronto liėtuVių’ 
tarpe randasi arti šimto moky-' 
klibio afnžjAufe jaunuolių, bet i! 
mokyklėlę kol kas atsilanko vO’s' 
^7’. bAbar pakiauskime patys; 
saVęS; K’ddėl tšiįj yra? Gal kas 
:sakyš IčAd sąlygos yra nepri-, 
ėinamos-; kėt, dėjA, to nėra, nes 
bedarbiai- fėvAi riuo mokeščio 
yra palh^osbotl. !O kas dirba, tai 
tam vienas dblėriš į mėnesį, rie-* 
židriht kiek vAikų jis leidžiA, 
W irgkriėi^ daug.

‘ Del mokytojo ■■ irgi netenka' 
abejoti, nes jisJtam darbui yra 
tinkamas. •

Viė'riintele kliūtis tĄi yra 
tas, kad kiek toloka hekuriems 
vaikams- vaikščioti, bet mokyk
lėlės komitetas deda pastangas 
pašalinti ir minimą kliūtį.
- Nbs’tebėtiha, kati neleidžia tie 

kurie heTėfdd iV praeitais me
tais. Bet stebėtis tenka iš tų, 
kurie praeitais metais leido ir 
tai į tą pačią patalpą, o šiemet 
jau jie savo vaikų neleidžia, ir

die- 
nuo

TORONTO, Ont.-^-kiėk dAug 
kartų buvo kalbarria ir ryžtasi 
įsigyti savo svetainę, tiek pat 
kartų Visos pastangos ir pa^R; 
ryžimai tėko neįvykdyti. Ttesa,; 
tai yra labai sunkus klausimas, 
bet negalima sakyti,-kati jis bu
tų neįmanomas. Praeitis mtims’ 
daug parodė, kad Jkd mes Sti' 
atsidėjimu ir pasiryžimu sie- 
kėriiė, to mes tikrai pasiekėme.*

Pamenu, kai keletą metų at-i 
gal buvo užsimota turėti savo 
laikraštį, tada daugumas žiurė
jo į sumanymą kaipo į nejma- 
hottlą dalyką. Bet, štai, nepra
ėjo daug laiko; ir daugumos; 
nusistebėjimų, pamatėm išėjusį 
Kanados hetuvių laikraštįt Tas* 
dalykas ri^iSėj‘0 Sti keliais 
širiti&fe,' bfet ‘reikėjo ttikstan- 
čihš; kuHtios suMė riė kas ki
ta#, kaip liėttiVrAi. L'Aiktiaštį į-> 
gyvėtidlilti buvo ryžtasi rithtaii 
ir ištVėrimingai-, at#5radb žm'O- 
nią sti Viltim ir norit*'Važinėti; 
pu- pl^^ją ftėttiVių viStiO'm'enę 
ririktl atiktiš. yjšūofriėhė rody
dama pritarimą-, bematant su-, 
kėlė tūkstančius,,..kurių dėka 
šiandieifa lAiktiAštlš tebfe'iha; Už
laikydamas tfet kelis žmones, 
dirbančius, prie jo. Labai gera 
yra tureli savo laikraštį, bet 
daug geresniu ir būtina, reika
lu yra turėti savo svetainę. 
Laikraštis patarnauja daugiau
sia tik vienai srovei, o svetai
nė patarnautų ir nąudą duotų 
visiems lietuviams. Be svetai
nes mes negyvenam, bet mer- 
dim. Todėl, šis klausimas ne-

• gali būti atidėliojamas. Apie pla- tokiu randasi net 19 v. Nejau- 
tesnius nuostolius .ir vargus, 
kuriuos mes riešam be s ve tai-

pripažins jog savo kalba yra 
būtina. Kitaip mes už kelių me
tų jau nemokėsime susikalbėti 
su savo vaikais.

Naujienos', ir Keleivis 
KanadoSJ Lietuviams 
Yra Nepamainomi

Dėka j'ų,f mes -Torontiečiai 
jau laukiame svečių iš Detroito. 
Tai yra Dailės choro, kuris ma
loniai sutiko' atvykti į Torontą 
lapkričio mėri. 27 d. ir patiek
ti mums torontiėciams linksmą 
dainų programą. Torontiečiai 
tik ir kalba Apie Lapkričio 27 
d., ries svetainė graži ir erd
vi, o prie to, ir alučio ten gali
ma bus gauti. Taigi su Svečių 
pavaišinimu keblumų nebus.

žemiau Išvardinti Lie
tuviai Biznieriai Yra

Verti- I^itetuvili Paramos
Bp. GrbbaviČią mešos ir 

Smulkių prekių krAutuvė, kuri 
riAndasi kerpėj bundas ir Clarie- 

’ihėn't gatvią; ir Naujoji Lon- 
’dbh'O valgyk]A ir krautuvė, ku
ri 'randasi 668 Q(fe;ėh str. w.
?. Jfė - noriai sutiko išstAtyti 
Naiij'iė'hąb plakatus į savo krau-

gi dar nepasiekę jų ausies ži
nia, kad mokyklėlė jau *egzis-

J. V. Stilsonas Montrealyje. Streikai 
T ekstilio Pramonė je, Skerdyklose

Taipgi priėmė keli ir kitų 
’tai;4GU krAtUVinirikai. Tddel pa- 
fA'rti'na lietuviams paremti ir 
ją bizriį. • —Tdrdfttietis

Po Poilsio
štai? ilgai laukti ir daugelio 

įdiegiami, du sVaVbųs “Muzikos” 
ir . “Meno Žinių” skyr. “Nau
jienose? jaihVėl reguliariai, kas 
šeštadienį teiks mutris naudin
gų ir įdomių žinių šiose srity- 
Se<

Jų vedėjams reik palinkėti 
daug ištvermės šiame svarbia
me darbe. ’

Iš KLDA Veikimo
Paskutiriiame minimo komi

teto posėdy, tarp įvairių klau
simų apkalbėta ir nutarta dėti 
pasingas suruošti kalėdoms 
Vaikų parėngimą. šis darbas pa* 
Vėštas mokyklos • komitetui. 
Norima sudaryti vaikų chor
as, kuriam vadovauti kviečia
ma G. Jokubynaitė. Taipgi, nu
tarta pasirodyt su sportu, ir 
sporto lavinti numatyta kviesti 
L. Sarapaitė. Abi šios jaunuo-

Moritreklo 
ir išgirs- 
svečią. Į-

Stilsonas Kalbės Du Kartu
MONTRDAL QUE.—Į Mont- 

realą iš Jungtinių Valstijų at
vyksta drgr. J. V. Stilsonas, 
“Naujosios Gadynės” adminis
tratorius. Jį atkviečia LDD 35 
kuopa.

Drg. Stilsonas kalbės Mont- 
reale du kartus. Penktadienį, 
lapkričio 26 d., 8 v. v., White 
Hali .salėje 0601, Rięhmarid 
Street ir Willington, ir Sekma
dienį', lapkričio 28 d., 2 vai., po 
pietų, Labor Temple Hali, 1201 
So. Dominiąue Street. Tai yra 
visiems lietuviams žinoma vie
ta, kur seniau Sūnų ir Dukte
rų Pašalpinė Draugija laikyda
vo susirinkimus.

Kviečiam visuS 
lietuvius atsilankyti 
ti didžiai laukiamą 
žanga laisva.

' Kviečia Rengėjai
žodis Korespondentams

f Praeityje iš Montrealo ir iš 
kitų kolodijų korespondentai 
buvo šoktelėję rašyti į “Naujie
nas”. Ju buvo labai nuoseklios 
korespondencijos apie Kanados 
lietuvių veikimą, šiaip žinutės 
ir politiški išsireiškimai. Bet 
paskutiniu laiku visi, išskyrus 
torontiečius, ‘ kaž kodėl srišlu* 
bavo.

Gerbiamieji lietuviai, kurie 
galite šiek tiek rašinėti, neduo
kite plunksnoms rudyti. Steng- 
kitės patiekti per “Naujienas” 
Kanados žinių Skyrių nors 
trumpų žinučių, šie žodžiai y- 
patingai taikoitii riioritrealiė- 
včiams, nes tarą ją yrA< riėftlAŽar 

gerai vąytęjančių
• 3 — ; ‘

Jei visi suknistu rašyti, taį 
‘Naujienų.’’ KanAdos žinios 
butų daug .trirtirigesnės ir skai
tytojams įdomesnės. “Nauj ie
nų” į Montrealį ateina ’ nema
žai ir visi montrealiečiaį ąiyr 
džiai jas skaito. /Bet ;žiūrėk, 
jtai'p sau suėję jie. politikauja,, 
kad riet Sierioš dreba, o ant 
pkątierio to nesimAto.

StengkitėS, gerbiamieji sklei
sti teisingas mintis visuomenė
je per “Naujienas’? Laikraš-

lietuvių, 
plunksną.

čio redaktoriai raštus gerai su
naudoja. Lai pavyzdžiu mums 
būna torontiečiai.
Darbininkų Veiklumas Unijose

Mri buvau rašęs praeityje, 
kad. Montrealyje tveriamos urii-. 
j’os žengia pirmyn smarkiu 
feriip'ri. Neseniai streikan buVo 
išėję tėkštilio dirbtuvių darbi- 
riinkai. Laimėjimas nebuvo šim
to nuošimčių, bet taip išėjo, 
kadapgi streike figurAVO' dvi 
Unijos, būtent Canadian Na
tional ir Katalikų Sindikato 
Unija. Tarp abiejų uniją VAdų 
buvo kilę maži nesusiprAtimat, 
kurie streikui šiek tiek paken
kė. Bėt dalykai krypsta darbi- 
riinkams gerojon pirtsėn. Girdė
tis, kacl ateityje .aktyviai ims 
darbuotis x Canadian Natlorial 
Unija, iš kurios darbininkai ga
liu tikėtis geresnių rezultatų, n'ė- 
gu iš antros grupės.

Audeklo dirbtuvėje, kur bu
vo streikas, dirba ir lietuvių.* 
Streiko metu kai kurie skeba- 
vo. Lietuviai, vengkite to žalin
go darbo. ' \
Skerdyklų Darbininkų Streikas

Lapkričio pradžioje Canadian 
NationAl unija išvedė j strei
ką Wilson kompanijos skerdyk
lų darbininkus. Atrodo, kad bo
sai pripažins riniją ir tarsis su 
darbininkų atstovais algų pa
kėlimo ir valandų trumpinimo 
Reikalais. Streikui einant, kai 
kuriose* miesto dalyse pasireiš
kė mėsos trukumas.

StreiltAn žada išeiti ir DAvis 
bęndridvėš skerdyklų darbinfn- 
*kai. Streikas nėbuv'o paskelb
tas pirmiau, kadangi darbinin* 
kai nebuvo ' susiorganizavę. Bet 
Unijos skubiai dirba ir netru
kus darbininkus išves. Davis 
feker^klose dirba daug lietu
vių. Laikykitės, broliai unijos, 
nebūkit darbininkų pardavikais. 
Liksit laimėtojais.

^4. ' • į

* ‘ i P. Petronis

TORONTO, ONT. — Apleidus 
Kirkianti Lake, Ont., ir pasie- 
kus Toronto, visame kame pa
sireiškė didelis skirtumas. 
Nors kėliotiė riėilga, tffc ’tbyHką 
valandų'tHtikiniu, bet perinai- 
uos gtim’toj'ė' atrodė didžios. 
Tenrilk, Kirldarid Lakė, jau mv 
kritti apie pėda sniego, bet kad 
tikroji žiema dat neatėjo, tai 
buvo daug purvo. Keliai ten 
neištalsyri, Šaligatviai nekokie, 
tai hcsiriiAtė nei Švarads žrrio- 
gAUs, nęi švaraus automobilio.

Ktir tik eidavai, visur būda
vo pilna bedarbių-, ilgais batais, 
su maišaife ant pečių. Tai am- 
Uni keliautojai, kurie traukia • 
nuo vie'ritis kA&yklbš prie kitos. 
Nežinia kodėl valdžia sustabdė 
deimantinius drilius, kuriais 
;ręžė aukso. Tas padidino be
darbių skaičių.

Nors prie kasyklų vartų su
sirenka šimtais darbininkų, bet 
darbus gauna tik keli. Laimę 
daugelis randa tik tada, kai iš 
kasyklų išnešama keletas su
žeistų. Kai kuriomis dienomis 
galima matyti tburius ubagų su 
kriukiais, aprištomis rankomis 
ir, galvomis.

Kirki and Lake, yra įėjęs 
kėištAs statybos paplotis. Pa
vasarį ir vasarą mažai kas sta
tosi, bet kai tik pasirodo snie
gas, tai visi tuoj imasi už dar
bo.

Toronto
Dar nepasiekus Toronto, jau 

pasirodė džiabgsritingaš regi
nys. Gyvuliai laukuose, dirvos 
ariamos, medžiai pusiau su la
pais, žolė žalia. Lyg žiema bu
tų persimainiusi į vasarą.

Pasiekęs miestą, stiradau 
gerus draugus, kurie mano pri
ėmė vaišėmis. Papietavę, nu
ėjom į socialistų susirinkimą, 
kur radome nemažą burei! vien
minčių draugų. Pasirodo, kad 
Toronto nei kiek neatsilieka 
nuo Jungtinių Valstijų veikė
jais ir veikimu.

Trempam laike teko daug 
patirti ir būti keliuose susirin- 
kitnutfše, kut tVarka Vedima 
nuosekliai. Taipgi patyriau, 
kad čia randasi nenuilstančių 
darbuotojų ir . inteligentiškų , 
žmonių, ypač iš moterų. Jos, 
kaip sakoma, tinka “ir tanciui 
ir ražanciui”.

Tėko sužinoti, kad vietos ko
lonija nedidelė, randasi tik apie 
šešetas šimtų lietuvių, bet vei
kimas yra labai pagirtinas.

Man nėra reikalo pažymėti 
smulkmenas apie vėikimą i¥ 
draugijas, nes čia yra kores
pondentai, kurie viską prane
ša. Vienok turiu už garbę pra
nešti, kad teko dalyvauti To
ronto korespondentų susirinki
me, p^s padorius ir inteligen
tiškus žmones, drg. Andruius, 
kur buvome priimti labai gra
žiai. Po dienotvarkės ir disku
sijų, prieita prie išvados, kad 
“Naujienų” Kanados žinių sky
rius btife dar plačiau išvysty
tas, nes korespondentai pasi
dalino darbu į dvi atskilus 
grupes. , Taurinskas.

|F PAIN-EX.PĘLLER IĮ

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dęlto, > 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

kuly gėlimu* ir skausmu* susi
darančiu* nuo reumatizmo. 

REIKALAUKITE 

PAIN-EXPELLERIO 
su “Inkaro” vaisbaženkliu visose 

vaistinės*.

KORIO f A M O U t .1

L I N I M E N T <iWI

>



Amelia

1620 — 1937
Amerika Neužmiršta

DIDIS
DIRECTORY

4204-22 S. W8Stern Avė. Tel. Lafayette 9700EXTRA EXTRA

Tebūnie Gyvenimas Mielas
TARP MUSU

PASAKYK TAI GĖLĖMIS

HOSPITAL

Naudokitės Proga! RESTAURANTAIKostuijieris

etraitis

gerai

Steponas

Jus gaunate tikietus
Jus gaunate vertybes

Avenue 
5727.

$6.00
5.75
6.00
6.00
5.00

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGUOS OFISAS:

1739 So. Halsted St. (2-ros lubos)

merikos tauta, užmiršdama moderniojo pasaulio betvar- 
kės ir prisimindama aną. paprotį, renkasi šeimomis su 
draugais prie vieno stalo ir bendrai džiaugiasi savo sta
lo gatfsa... reiškia padėką savo žemei už palaimą.

Ištikto, nebuvo apsirikta klau
santis Budrike programo perei
tą sekmadieni, iš stoties WCFL 
nuo 7:30 iki 8 vai. vakaro.'

■ * ,

Kaip laikraščiuose buvo rašy
ta, taip tikrai teko gėrėtis ne
paprastai puikiu dainavimu ope
ros dainininkės Helen Bartush.

• LIGONINES— 
HOSPITALS

INTERNATIONAL
Wine & Liąuor Co.

FRANK VIZGARD, Sav.
4611 So. Ashland Avė.

Phone Boulevard 0470 
chicago, ILL.

Jo aludės antrašas 4358 So.
California Avė.

Mrs. Warnis
Serga

Tik dabar teko sužinoti, kad 
mūsų žymaus Ęrighton Parko 
biznieriaus 
žmona ęerga

Reikalauja
Perskirų
I . ■ ■ ■

Ruth Sawicki nuo Ale.xander
Sawicki . .

Jau 
biznierius

Padėkos Dienos dvasioje širdingai tariame ačiū 
musų Home Crystal Laundries Rėmėjams i

vadui.,k.B. Pietkiewicz 
Nares,

Frank Starceyich, 27, su Vir- 
ginia Cunningham, 20 '

Russell Johanson, 25, su OI- 
ga Banas, 28

Gust Eam bres (Vanguard, 
Canada), su Christine Buzunis,

Service with a

SVEIKATOS KLINIKA
l'ONSILAI IŠIMAMI J

1900 So. Kedzie
Tel. Lawnda!e

Šią savaitę ant Halsted gatvės tarpe 36 ir 31 
Gatvįų. 
$100.00

IŠDALINS
Pirinadienį ir Antradienį

Taupykit savo tikietus ir tėmykite languose 
laimėjimų numerius.
— ATMINKITE —

BUKITE IŠMINTINGI
Pirkite ant Halsted Gatvės tarpe 36 ir 31 

gatvių.

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670

Jūsų šeima — jūsų svečiai džiaugsis šiuo laimin 
gu šventės įvykiu dar daugiau, jei jus turėsite gėlių.. 
jei pats besirengdamas į svečius, pasiusi savo šeimy- 
ninkei gėlių. ’ v , , .

1620 metai, tai juodieji metai, ką pergyveno ta men
kutė pilgrimų grupė, kuri pirinoji įkėlė koją į Ameriką, 
tada dar dyką kraštą. Tas jos pergyventas baisias ko
vas už kiekvieną žemės pėdą, šiandien jau žino visi mo
kyklos vaikai. Paskui, po pirmojo derliaus — nežiūrint 
koks jis buvo, visgi savas — Pilgrimai pasirengė pa-

Budriko Programas 
WCFL

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

TVARKOJE
Šis skyrius yra vedamas tikslu pa
gelbėti musų skaitytojams susirasti, 
kur galima nusipirkti įvairių pap
rastų ir nepaprastų daiktų, intaisų 
ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia 
okėlbimų negalite susirasti ko ieš
kot, pašaukite Naujienas, Canal 8500 
ir klauskite Biznio Patarėjo, čia jus 
gausite informacijų, jeigu tik jų bus 
galima gauti.

DAILY

BUSINESS

Tony Lukošius 
Drabužių Valytojas

Tony Lukošius užlaiko dra
bužių valymo įstaigą po num. 
2555 W. 43rd St.' Tonyą yra 
visuomenis žmogus ir visuose 
parengimuose dalyvauja. Reiš
kia, jis remia žmones, o žmo
nės remia jį. Todėl ir jo biz
nis au’ga.

Moveris
Dabar Užimtas

BRIGHTON PARK'. — žino- 
mus moveris, Niek Petraitis, 
4626 Sc-. Rockw*ll St., niekad 
nebuvo taip užimtas, kaip da
bar. Mat, dabar šalčių bangai 
užėjus, kostumeriai subruzdo 
pirkti iš Petraičio anglis.

Rep. B. P.

NUSKINTOS GĖLĖS
CHRYSANTEMOS G ROŽĖS 
POMPONS • GVAIZDIKAI 

RINKTINIŲ GĖLIŲ DĖŽĖS
PUOKŠTĖS

GARDEĘIAS ORCHIDS
PIJOLKOS ROŽIŲ ŽIEDAI

TABLE CENTERPIECES .

LEGION TAVERN
Grovehill 4563 

FAMOUS BERGROFF BEER 
Taipgi visokį kiti rinktini gėrimai 

ir užkandžiai.
W. C. LUKAUS, Sav. 

6425 SO. ASHLAND AVĖ, 
Chieago, Hllnola .

tanley Warnis 
'aip jau teko su

žinoti, kad Mrs. Warnis yra po 
priežiūra Dr. Biežio. St. War- 
his užlaiko aludę po nUm. 4157 
So. California Avė. M r. Stan
ley Warnis ir 'jo žmoną yra 
Keistučio Įdirbo nariai.

‘ s — Steponas, f

AL. MASIULIS.
TAVERN 

BERGHOFF ALUS 
ir kiti rinktiniai gėrimai. Pilna res 
tauracija su visais patogumais. Vai 
gius gamina Mrs. Masiulis.

2055 WĘST CERMAK RD. 
TeL Seeley 9224. x

Victor Bagdonas
LOcAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. Ve
žam į farmas ir kitus miestus. 
Žema kaina. Musų Darbas ga- 
antuotas. Taipgi pristatom an

glis i visas miestą dalis.
3406 So. Halsted St.

šaukit Tel. YARDS 3408

Extra Pranešimas 
Chicagos Lietuviams

Pranešam visiems Chicagos lie
tuviams, kad plačiai žinomas 
AMBROSE BROTHERS arba 

PALACE GARAGE
724-26 W. 19th St.

turi mekaniką, kuris yra savo 
amate gerai patyręs ant visokios 
išdirbystės karų. ‘ Darbas yra ga
rantuojamas už prieinamą kainą. 
Reikalui priėjus kreipkitės. Pa
tarnavimas dieną ir naktį.

Tel. CANAL 6558.
Sav.: Paul ir Charles Ambrose

Remkite tuos, kurie 
f garsinasi 

“NAUJIENOSE”

AUGŠTOS RŲŠIES
ILLINOIS ANGLYS
LUMP  .................... ....
MINE RUN ............  .'
EGG ........................ :..... ....
NUT ..................... ...........
SCREENINGS (Indiana)

PIRKIT DABAR!!
KAINOS EINA AUKŠTYN 
PRISTATYMAS MIESTE IR 

PRIEMIESČIUOSE'
Tel. ARDMORE 6975

Keistučio Kliubo 
Koncerte
.S < i/' ’ *•'«,

Lapkričio 14-tą d. įvyko Kei
stučio kliubo koncertas. Kon
certas visais atžvilgiais gerai 

f

nusisekė. Gaila, kad aš kon
certines programo eigas nega
vai matyti, nes mane Biznio 
Komisija buvo įkišus į tokią 
skylę, kur girdėjosi tik griaus
mingi aplodismentai. Todėl pla
tesnių įspūdžių, ir apžvalgos 
negalėsiu parašyti. Manau apie 
tą plačiau aprašys musų Kliu
bo oficialis korespondentas.

— Steponas.

Iš Dekoratoriau's 
Restauratorius

TOWN OF LAKE, 
kelinti' metai 
Petter Mąssey (Mesevičius) už
laiko restoraną adresu 1642 W. 
47th St. Jis čia kasdien, nuo 
ankstyvo ryto iki vėlyvo vakar 
ro, su kostumeriais linksmai 
leidžia laiką.

Beje, i>. Miassey iš amato yra 
dekoratorius. Jis dar vis mano 
vieną kurią dieną grįžti prie, 
savo pirmykščio1 amato 
mo. y . . k . i,.-/
L r; \, V C . • *

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms 1 ,
(Chicagoje) ,

Joseph Rack, 33, su 
Razmuš, 23

Albert Johnson (Lima, Ohio), 
28, su Emma Lamlis, 25J-.

Leon Drangle, (Gilman> 
Wis.)t Š6, su Martha Milašius,

Ji sudainavo šias1 puikias 
liaudies dainas: “Rudens,,melo
dijos”, “Lietuva . numylėta”, 
“Sodno žydinčio”, ’ “Birutė” ir 
“Piemenėlis”, o Budriko šaunį 
radio orkestrą išpildė keletą 
gražių muzikalių numeriu.. . '

* ‘ ’ ■

Primintina pasiklausyti Bud
riko radio programo ketvirta
dienį, Padėkos dieną, nuo 7 iki 
8 vai. vakaro, iš stoties WCFL, 
1420 kil. Dalyvaus šaunus cho
ras, kvartetas, duetai, taipgi 
bus gera muzika. Pasiklausyki-

VTauji nariai, kurįe dabar įsirašys CHICAGOS 
LIETUVIŲ DRAVGIJON per ųiusų konkur- 

santus, Draugijos narius bei ofise, iki gruodžio 
(December) 11 d., gaus nemokamai tikietą vertės 
$2.50 i Draugijos bankietą, kuris {vyks gruodžio 
11 d^ Amalgamated Auditorium, 333 So. Ashland 
Boulevard. , » ' ■

Kurie esate nusitarę rašytis Chicagos Lietuvių 
Draugijoj, tai kviečiam pasinaudoti proga tuoj.*

Draugijos ofisas atdaras ketvirtadienį nuo 9 
vai. ryte iki 9 vai. vakare; pirmadieni—nuo 9 ry
te iki 5 vat vakare ir sekmadienį nuo 9. vai. rytę 
iki 1 vai. popiet. - • ’ * - * r

■ ‘ ............................................... ------------------------------------------------------------------- n----------------j..................................... ............................................

Užkurs Pirtį
T0WN OF LAKE. — Kaip 

žinome iš Juozapo Bikniaus, 
turkiškos pirties, 4625 S<hith 
Paulina St., skelbimo, kad mau
dymosi dienos prasideda su 
ketvirtadieniu ir tęsis iki sek- 
.madienio popiet. Bet kadangi 
rytojaus- dieną pripuola šventė, 
tai pirties savininkas užkurs 
pirtį šiandieną, lapkričio 24-tą. 
Tokiu budu visi atsilenkusieji 
į pirtį gaus karšto garo kiek ti^ 
norės. .

das Jonas Ynšk-a, kuris įteikė 
man dovaną, kaipo pirmam 
vadui. Norių pareikšti nuošir
džiausią padlktį visiems tiems, 
kurie stojo su manim bendram 
vieningam darbui. Taipgi ant
ram 
^rečiam.
M. Massey,. J. Czaikauskui ir 
Visiems posto 'nariams ir nau
jam pilnam gerų sumanymų 
vadui J. Yųškai.

Giliu dėkingumu ir širdin
gais linkėjimais tolimesnei sėk
mingai darbuotei, pasilieku 
* J. A. Mickeliunas,

(6747 So. Artesian Avė.)

Jus sutaupote pinigų Jus gaunate dovanas
Jus gaunate patarna

vimą
Jus gaunate kokybę

PALAGUI PAGELBA
LIGONINĖJE ...... ..

PALAGO PAGELBA
NAMIE už ..............

EKZAMINAVIMAS
OFISE .....................
DOUGLAS PARK

IŠKILMINGAS \

NAUJOS TAVERNOS ATIDARYMAS
Pranešama, kad ANTANO IR MARIJONOS PAVILIONIŲ naujos 

tavernos, esančios prie 6825 S. Western Avenue, atidarymas atsibus

Lapkričio-November 26,27 ir 28 diena 
Iškilmės tęsis per tris dienas. Bus šauni muzika ir gardus užkan
džiai veltui. Visi draugai, kostumeriai ir kaimynai kviečiamį dalyvaųt

Steponas

Lietuviškas 
Krupnikas

— 80 Proof —
Labai gardus gėri
mas. Gerkit Lietu
višką Krupniką su 
karšu arbata. paSa- 
linsit slogas.
Męs parduodam tik j 
;avemus. Ten it rei
kalaukit.
| kitus miestus tan 
vernams orderius pū
dančiame ekspresu.
Pirkdami pastebėkit 

musų labelj

Širdingiausia 
Padėka į

Dariaus-Girėno Posto 271 
Amerikos Legioųo Lapk. (Nov.) 
13 d., iškilmingai' minėjo Pa
liaubų dieną programoje, Po 
reikšmingų kalbų, Lietuvos 
Konsulo P. Daužvardžio, Tei
sėjo J. T. Zurio, Dr. S. Biežio. 
buvo įteikta man labai brangi, 
graži dovana, (19 Jewel Bulo
vą wrist watch).

Dovana padarė man nepa
prasto malonumo, pasiliks man 
amžina brangi atmintis.’ Dar 
kalbėjo buvę vadai B. Pietkie- 
wicz ir Dr. V. S. Narijauckas 
(Nares) ir gabus naujas va-

Diena 1$ Dienos

Kad jus turite būti pirmadienį ar antradienį 
tiktai kad pristatyti savo laimėjimo tikietus 

\ l{- i

už $5.00 ar $10.00 - ■
PREKIŲ KUPONUS

Mike Biago 
Gerai Verčiasi

Mike Biago, visiems 
žinomas BrightOn Parko biz
nierius, niekad nesiskundžia 
blogais laikais. Pas Mike alu
dę visada kupina kosturAerių. 
Pas Mike didžiuma kostumerių 
yra svetimtaučiai. Pats Mike 
Biago. ir jo žmona Darata vi
sada duoda

Home Crystal Laundries 
^The Pride of the Housetvife”

• FOTOGRAFAS
GONRAD

. FOTOGRAFAS
rūdija įrengta pn 

no« rųšies su moder 
uškemis užlaidomis ir 
Hollywood šviesomis I
'arkas garantuotas ‘ i"

420 W. 63rd ST Ki
Tol ENG RRR3-5840



NUPIGINO
TEEEFON
NAUDOJ

Treciądienie, ląpkr. Į4, 1937

Telefonų naudojimo kainos nu
pigintos Chicagoje ir visoje 
Illinois vatatjjoje, Illinois pre
kybos komisijos įsakysiu.

*

Tai Padarykite Dar šiandien

Ct., Elm-r

• Jerrj jLViterna
Išnešė revolverj ir pinigų

kuri.
6952

gyve-
Wel-

Help Wanted—Female .
Darbininkių Reikią_______

PATYRUSI VIRĖJA — 20-35 
bendram namų darbui, prižiūrėti 
kūdikį, būti, $10. Drexel 6391.,

CLASSIFIED ADS.

Tel. Vjetory 4965 
STOGDENGYST*

Mes dengiame ir pataisome visokios 
rųšies stogus, taipgi dirbame blėties 
darbus. Lengvos .Išlygos, jeL pągeL 
dąųjamą.

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
8216 So. Halsted 8ti«et

II III ........................II ................................. ...

~ . Į I I .. I

Misęellaneous 
įvairus

______  For Rent_______
RENDON 5 kambarių Datas — 

šviesus — pigus — antras aukŠ 
tas. 1714 So. Ruble St.

. '.i "

Važiuos i Gary
Lapkričio 28 d., jaunuoliai 

važiuoja į Gary, Indianą, pil
dyti programą L.D.S.D.A. ir 
L.D.S. vakarėlyje, Saxon Salė
je, 1625 West 15th avęnue. 
Prasidės 5 vai. Vak. Qary ir 
Indiana Harbor lietuviai žada 
skaitlingai. susirinkti. , z

A. M.

Dar Galima įstoti Į 
01d GoldKontestą

Illinois prekybos komisija iš
nešė svarbų telefonų naudoto
jams nuo^pre^dį, ‘žymiai nupi
gindama telefonų naudojimo 
kainas. Tuo Illinois ‘telefonų 
naudotojai sutaupius $5,715,000 
j metus. Vien Chicagoje telefo
nų naudotojai sutaupius $2,- 
250,000 j metus,

Be to prekybas komisija nu
sprendė, kad 8 nuoš. prekių 
taksus turi užmokėti pati kom
panija, o neužkrauti juos ant 
telefonų naudotojų. Tuo netie
sioginiai telefonų naudotojai 
sutaupius dar $2,650,000.

Naujai nustatytomis kaino
mis, vartojantys nikelinius te
lefonus dabar galės už tą pač:ą 
kainą ar dar mažesnę įvesti 
dviejų partijų telefoną.

f Bus sumažinta pašaukimų 
kaina į kai kuriuos priemies
čius. Kitur, kur buvo 10c pa
šaukimas, nuo dabar bus 5c, 
kaip ir Chicagoje. Tokis suly
ginimas kainų su Chicago bus 
padarytas tik tarp artimiausių 
pakraščių ir priemiesčių. Pav. 
Reverly ir Pullman galės šauk
ti Blue Isląnd už 5ę, arba Atfs- 
tin galės šaukti Cicero už 5c ir 
t. t., nors iš k tų m esto dalių 
pašaukimas ir toliau kainuos 
10c.

Komisijos įsakymu, panajki- 
nšmas »nepaprastas mokestis ir 
už taip vadinamus “saddle” te
lefonus, už kuriuos ikišipl rei
kėjo mokėti po 15c į mėnesį 
per du metus.

Apiplėšė Bridgepor 
to Lietuvių 
Jurgilų Namus

BRIDGEPORT. — Vėlai Ya- 
kare, šios savaitės pradžioje, 
-nežinomi piktadariai įsigavo į 
lietuvių pp. Petro Jurgilų na
mus ir juos apiplėšė. Vagys iš
nešė revolverį, ‘ apie $15 pini
gais ir smulkesnių daiktų. *

Pp. Jurgilai gyvena ties 3350 
Lituanica avenue. Apiplėšimo 
laiku ' jie svečiavosi pas pp. 
Jurgilienės tėvelius, kurie gy
vena ties 927 West 34th st. S.

Nušovė įtartą 
savo vyro 
meilužę

Pakvaišusi nuo pavydo, Mrs. 
Ada Szczytowskį, 31 m., savo 
vyro duonkepyl^lojc 1351 No. 
Paulina St., nušovė toje kepy
kloj dirbusią Mfes 
rstein, 26 m., 3530 
S t., kurią ji Jtare 
vyro meiluže.

Moteris paleido penkis šu- 
5 J merginą, ’ ’

ir ji vietoj krito

Ircne Ke- 
Wolfram 

esant jos

vius į 
kliudė 
va.

Virš

kurių visi
negy-

Nors naujasis Old Gold ciga- 
retų kontestasrir buvo paskelb
tas jau praeitą mėnesį, dar yra 
pakankamai laiko įstoti ir d* 
bdi*. Padarykite tai tuojąu—- 
.šiandien, nes yra • verta: Pa? 
skirta visas ketvirtadalis milic- 
no dolerių laimėjimams. Viso 
1,000 laimėjimų, pirmas lai
mėjimas $100,000.

Tam naujam koritėste nėra 
mįslių. Paveikslų kalboms iš
pildyti vartojama paprasta kas- 
dienihė kalba, o tam jau ne
reikia jokios ten ypatingos ži
nios. Tą gali padaryti ir pa
prasčiausias mechanikas, lygiai 
kaip ir kolegijos profesorius.

Nueikite į artimiausią eiga- 
retų krautuvę ir gaukite iš te? 
nai Old Gold juokingų paveiks
lų su instrukcijomis. Perskai
tykite tas instrukcijas nuodug 
niai. O jei negautumėte tenai, 
tai kreipkitės i Naujienas. ;

Dideli .pinigai neviskas.; Per- 
šį kontestą jus turėsite progos 
susitikti ir su kita dovana, bū
tent ta, kokia jums teikia La- 
biąu-Sųšvelninti Old Gold.ciga- 
retai,.. tie cigaretai, kurie vi
suomet šviežus.' Paskui nepa
mirškite, kad tuo atveju kai 
jus, pabandę vieną pakelį tų ci
garetę, nebusite patenkinti, jus 
atgausite savo pinigus dvigu
boj sumoj...

------- ’—;------- 4--------- - . ' •

• Ben Ori iš Highland Park, 
liko užmuštas jo lengvam grb- 
serių trokui apsivertus po susi
dūrimo su kitu automobiliu.

Panaikino 14 metų 
mergaitės 
vedybas

Brighton Parko 
-Jaunuoliai >-.■ 
‘Darbuojasi ?

Brighton Parko Jaunuoliu 
Draugijėlė rytoj, Padėkos. Die
ną, rengia gražų vakarėlį ir 
šokius Hollyvvood salėje, 2417 
W. 43rd Street.
' Jaunuoliai,, pildys dainų, šo
kių ir mdzikos programėli. 
Jiems vadovaus mokytoja A. 
Zabukienū. Vakarėlyje taipgi
kalbos Leonas Pruseika, kuris1 vermi kulkas.

įjos vyras nuėjo gulti,ir užmi
go, ji nuėjusi į kepyklą ir pa
klaususi merginą Irene Kers- 
tein, ar tikrai jos vyras jai 
pirko žiedą ir armoniką. Ka
da toji tai patvirtino, ji pra
dėjusi šaudyti.

bute 
vyrą 

vaikus, 
amžiaus.

Garsinkites “N-nose”kepyklos savo 
rado šovėjos

Rudolph ir tris jų 
nuo 3 iki 10 metų 
Rudolph girdėjo šuvius kepy
kloj, bet jis nebėgo į kepyk
lą žiūrėti kas ten dedasi, o tik 
užsirakino savo rhiegamajame 
kambaryje, kad rir prie jo 
žmona neprieitų. Ir tikrai jo 
žmoną paskui policijai apgai
lavo, kad ji kartu nenušovė 
ir savo vyro.

Šovėjos pasakojimu, ji jau 
pirmiau gąlvojo apie taria
mo sjos vyro meilužės nužu
dymą ir tuo tikslu nusipirku
si kepykloj gulėjusiam revol- 

Palaukusi iki
neseniai grįžo iš maršri/to po 
Californiją.

Vakarėlio pradžia 6 vai, vak., 
įžanga—25c. Draugijėlė kviečia 
publiką skaitlingai atsilanky
ti, .

a. i a. I
SOPHIE BIBIKAUSKAITE I
Persiskyrė5 sų šiuo pasauliu 

Lapkr., 23 d. 12:35 valandą S 
ryto, 1937 m., sulaukus 24 1 
m. amž.. gimu§ Chicago, III ■

Paliko dideliame nuliudime I 
mylimą motirtą Oną, RibikafU <:■ 
skienę, po antru vyru Mrs. B 
Burba ir patėvį Povilą Bur
ba, seserį Rose ir švogerį*Fr. \ 
Dorsey ii* jų dukrelę Claųdie, ■ 
seserį Francis ir brolį Frank, 
2 dedąs Frank jo moterį ir 
šeimyna. Joseph ir jo > moterį 
ir šeimyną Dland (Blauzd- ’ 
žius) ir savo sužieduotinį Td- 
ny Miiler, gimines ir draugus š

Kūnas pašarvotas J, Lįųlę- J| 
vičiąus Koplyčioj, 4348 South g 
Califumia Avė. , Laidotuvės W 
įvyks penktadienį, Lapkr, 26 | 
d., 8:30 vai. ryto iš koplyčios Jtj 
į Saint Anselmi’s E. 61st ir S 
Michigan Avė. parap. bažny- K 
čią:ę kurioj atsibus gedulingos i 
pamaldos už velįonės sielą.' ■ 
o iš. ten bus nįilydėta i šv. fa 
Kazimiero kapines.

Visi a. a, Sophie Ribįkąųs- ■ 
kaitė giminės, draugai ir pa
žįstami esat . nuoširdžiai ky'ie- I 
čiami dalyvauti laidotuvėse ir n- 
suteikti jai pąškutinį patąr- jg 
navimą įr atsisveiknmą. M

Nuliūdę , I
Motina, patėvis, seserys, švo- I 

jrerisų, brolis 'ir ghpihės.
Patarnauja 4aid. dir, J. Liple- 
vičius, Tel. Ląfayette 3572, I

Cicero kolektorius p.
Jerry J. Vij^rha kalbėdamas 
apie 1936 mėtų nejudomo tur
to mokesčių antros Dalies su
mokėjimą, be 4cįtko, pareiškė 
savo nuomonę ir dčlko yra ge- 
riaus juos sumokėti vietoje. J 
. Jo nuomone, mokesčiai surno-? 
keti vietos kęlektoriui, įuoj ei
na į savo paskyrimo vietą — 
įstaigoms. Tai leidžia įstaigoms 
vesti savo operacijbs ant gry
nų pinigų pamato ir nereikia 
skolintis, už ką reikia' ir palū
kanas mokėti. Kitas dalykas, 
kad yjetoj -mokėdami išvengia
te apskričio nąmo sprusties, kur 
dažh'aii tenka prastovėti po ke
letas valandų. O norint išveng
ti pabaudos vieno nuošimčio už 
praleistą laiką, pataria įmokėti 
kiek anksčiau nurėdyto laiko.

Paskutinė ^mokėjimo diena 
aptrai 1936 metų dalei yra Lap
kričio 27 <£ Mr. Viteina savo 
ofisą laikys iki to laiko ūtdą- 
rą. Nuo gruodžio I, 1937 metų 
skaitys' pabaudos' už praleistą 
laiką.

Teisėjas Lupę panaikino 
vedybas 14 mėtį Marion Hor- 
ton, kuri lanko dar pradinę 
mokyklą su 24 metų Harry 
Rpud, 2709 W. 72 
wood Park.

'Pasak mergaitės, 
na su savo motina 
lington Avė. (jos motina yra 
pasimetusi su tėvu), minimas 
Ruud' birž. 29 d< be jos ži
nios gavęs vedybų leidimą ir 
tada jieuu nuvykę į Park Rid- 
go pas taikos teisėją, ’kurb 
juos ir apvesdino. Tečiaus po 
sutuoktuvių ji sugryžusi pas 
savo motiną ir jiedu niekad 
nėra gyvenę kartu.

Teisėjas ne tik panaikino 
vedybas, bet dar įsakė Ruud 
patraukti teisman. Bet proku
roras dar nežino už ką jį butų 
galima kaltinti.

Personai 
Asmenų Ieško

PAIEšKAU BROLIENĖJ Pauli
nos Sąunoriutės (iš namų Macije- 
tė), Elenos Sąunoriutės, po vyru 
Jagminienės. Taipgi Marės ir Juozo 
Saunorų, Visį gyvena Chicagoj. Dėl 
silpnos sveikatos aš randuosi Mon- 
roe apskričio prieglaudoj. Jus patys 
ar. kas žinote apie juos praneškite 
man už tai busiu labai.-dėkingas.

x JOSEPH SAUNORA, 
Monroe County Home,

; Rochester, N. Y.

REIKALINGA patyrusi • veiterka 
dirbti prie Itfuncbruimio. Atsišaukit 

BERNICE LUNCH ROOM 
506 W. Pershing Road.

Help Wanted—Malė
o Darbininkų Reikią

REIKIA VYRŲ pardavinėti ia- 
dios, aliejų šildytuvams, refrigera- 
torius, skalbyklas, pečius ir visą 
eilę prietaisų — vidutiniai > $85.00 
savaitei, didelė komisija.

6038 So. Halsted St.
Wentworth 7081,

(Skelb.)

Rengia Labdarybės 
Bazarą

Garsieji Artistai, ku
rie dalyvaus “Bobų 

Šnektos Vaka- 
ruškoj”

REIKALINGA AGENTŲ gyvybės, 
sveikatos ir akeįdentų apdraudai 
pardavinėti. Geras paisiuljrhas. 
Kreiptis tarpe 10-12

Modern Mutual Insurance Co., 
4801 So. Asrland Ave»

Lietuvių Moterų Draugija 
“Apšvieta” rengia bazarą lab
darybės naudai, Mildos salėje, 
3142 So. Halsted Street. Paža
ras žada būti įvairus, nes ap- 
švietietės suneša daug gražių 
rankdarbių. Laike parengimo 
draugi j on bu's priimamos nau
jos, narės.

Aukotojai yra prašomi pri
duoti dovanas /bazarui šioms 
komisijos narom.e: A. Schultz, 
8319 So. Union avenue ir A. 
Miš^ikaitieneį, -3121 S- Morgan 
Street,

Peršovė Gaty 
advokatą '

-i-—- ■
Advokatas"Frank J. Cook, 40 

m., iš Gary/ jĮn/1, kuris ten’t&r 
ri ir > barždaskutyklą, Lko p^ 
šautas iš pravažiuojančio auto-r 
mobilio einant į La Šalie stūtį 
važiuoti namV Chicagon jis b.iu 
vo atvykęs į-teatrą. Automon 
biliu, iš ;kųrio pasipylė šuviąį, 
važiavo penki vyrai. Cook spė
ja, kad jis' buvo pašautas per 
^klaidą, paskaičius jį už kitą 
žmogų. ... i

MMtHKMH

ftVFIItR. U W L181 R V Visąs Pasaulių į
Dalip. ?

. 'KVIETKININKAS i
<» <•*$!

Gėlės Vestuvėms, Bankietams j 
■ir Pa grabams v- 

3316 *So. Halsted Street f
Tol. BOULEVARD 7314

(Sp)

Nori steigti ūkį 
girtuokliams

’Chięūgos 'šėlpmo ądministra- 
cį.ją .^varstanti* 'įsteigimą ūkio, 
kur šelpiami girtuįkli’ąi butų 
gydomi sunkiu ūkės darbu at
virame ore.

į ■■
Tokį ūkį planuoja ąt daiyJ 

ir • Clevėlandas, • kuris jau turi 
paėmęs 500 ąkrų ūkį, Tečiaus 
norinčių ■ dirbti ūkyje girtuok
lių atsirado daugiau, negu gali
ma jų ten sutalpinti.

Chicago gi svarsto apie stei- 
gimą ’tokių ūkių ne Vien
turkliams, bet ir priglaudimui 
kitų suskurdusių žmonių.

. . ■/. —r—-------- :—--------------------

Anounseris Majoras 
Agnieška Kminienė, 
nininkė, kuriai dainuojant net 
sienos dreba; jaunoji talentin
ga mergaitė Jane Artistaitis, 
garsus rusų dainininkas Feodor 
Mikhailovich Bratitchaeff, Bal
tramiejus šnivšnievskalauske- 
vičius, kuris išperka raudos re
kordą savo nabašninkei, kuri 
pasimirė, kai jam buvo “bizi 
syzdnas”; šokikė p-lč Alfonsina 
Mohkys,. dvi peraugusios panas, 
Juzėfįną ir Ernestina, kurios 
pasižymėjo kaipo “Beef Trust 
Girls”, ir daugelis kitokių ar
tistų, kurių lošimai jums pa
tiks. To vakaro per ilgus laikus 
nepamiršit.

Komedija bus lošta Hollv- 
wood salėje, 2417 W. 43rd SL, 
įsekmądienį, lapkr. 28-tą, pusę 
po septynių vakare. Įžanga — 
30 centų, po lošimo šokis® pęiė 
jAibeiŠį^ &rj$es1fcosr^

< . (Sp.)

Bovas, 
garsi dai-

Iš Joniškiečių 
Vakarėlio!

gir-

Prašo 
Sugrąžinti

'■ .'J 111 ' ■ .   

MEGSTOS SERVETKĖLĖS
įU---------

to

r

■ W

4■t-

-¥•
■ i-

4 
• i

$ tęvais KAMINSKAITE. \
> ‘ .1 .

pasauliu Lapkričio 22 dieną, 5;00-valandą S 
įkus nusės amžiaus, gimus "Paršeliu kaitne, ,

Urba Flower Shoppe 
Gėles Mylintiems—Vestuvėms 
-r-Btankietams—Laidotuvėms—. , 

Papbosimams
4189 Archer Avenue

Phone LAFAYETTĘ 5800

Z 7------------------------

Praeitą sekmadieni Bridge-
- -t

porto bųčerių parengime, kuris
įvyko Mildos sVet., kas
klaidą, pasiėmė svetimus

’žius: paltą ir skrybėlę. Prašo- 
ma sugrąžinti komitetui J. Bal
čiūnui, 3200 Lowe Avė.

tai per 
drabu-

Pereitą šeštadienį Brighton 
Park J. Vuškos svetainėje Jo
niškiečių Kliubas tuiėjo šokius, 
kitaip sakant, “kepurių bąlių”.' 
Į vakarėli žmonių atsilankė pu
sėtinai. Balanko muzikai gro
jant, šoko ir seni ir jauni. P-ia 
Bitinienė su pagelbininkėmis 
vaišino skaniais minogais. Jon- 
kus Kazimieraitis su pagelbį- 
ninkais vaišino brayarsku ir ki
tokiais gėrimais. Tenoras Gas- 
paraitis ir baritonas Gurskis^ 
padedant kitiems dainininkams, 
traukė lietuviškas ir latviškas 
daigeles. P ^komitetas Jiilija 
KazimieraiUcnė, Ona Klevine 
,kienė (Vaitekūnas nebuvo), 
žiurėjo,- kad visi svečiai 
užgariėdįnti. —R. š.

butų

J 5 
į

i
4

Furniture & Fixtures
Rakandai-įtaisai

IŠPARDUODAME BĄRŲ FIKČE- 
RIUS 1937, visokio didžio su Coil 
Baksais ir sinkom. Taipgi Storų 
fikčerius dėl bile kurio biznio iškai
tant svarstykles, registerius ir ice 
baksiųs. Cash arba ant išmokėjimo. 
Pamatykite mus pirm negu pirkai
te kitur.

S. E. SOSTHE1M & SONS '
1915 SO. STATE . STREET į

CALumet 5269. f į

Automobile^
1937 PLYMOUTH 5 keleivių de

luxe sedan ......      $525
1987 CHEVROLET 5 keleivių ‘de

luxe trunk sedan .—....................$545
1985 PLYMOUTH 4 durų delpxe

sedan ..........—.................... .— $895
1986 DODGE Toųringf sedan, ek

stras, $495; mainais ar išmokesčiui.
Klauskit Mr. PUPKA

4628 West Washington Blvd.

. Business Chances 
Pardavimui Bizniai

TAVERNA — turiu parduot tuo
jau =— kitokis biznis — prieinamai. 
Kreiptis po 7 vai. vakaro.

PARSIDUODA RESTAUĘANTAS 
—pereinamas kampas — arti Stock 
Yardų — bargenas, pigi renda — 
padaro $45.00 į dieną — naktimis 
uždaryta' .— gerąs biznis lietuviškai 
porai. Fairfax 0407.

Real Estate fc'or Sale 
Namahžemė PardavimttĮ

PAUL M. SMITU and COMPANY 
Real Estate. Ix>ans ąnd Insurance 

Tel. BOULEVARD 2800 
nerkam, parduodam ir mainom na

mus, lotus, biznius ir farjnas; įn$iu- 
nname namus, rakandus ir auto
mobilius. Taipgi turime daug gerų 
uaiiįU pardavimui arba mainymui už , 
genis bargenus: greitas ir teisimas 
patarnavimas. Reikalui priėjus kr ri 
nkitės:

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofisas 2-ros lubos su J. J. Grish

PIRK ŠIĄ MAŽĄ FARMĄ; TADA 
GYVĘNSI. BE RŪPESČIO.

10 ąkerių geyos -žemės su budinkais 
arti WiŪow Springs, parsiduoda už 
$3500.—r5 kambarių medipis ( nariu
kas . su dideliu idtu. Kai n A $2500,— 
Ir šiaip kitų bargenų.

Z. S. MiOKEVICE AND CO. 
6816- So. Weątern Avenue 

Hemlock 0800.
»i

CROCHETED DOILIES PATTERN
No. 1628 — štai gražus pasirinkimas visokio 

vetkolių 6, 12 ir 18 colių diametre (aplinkui).

1628
didžio ser-

NAUJIENOS needlecraft dept.
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

ONA YANKAUSKAS
, po

skyrė SU šiuo. .... ........
‘vakare, 1987 m., • sulaukus pusės amžiaus, gįmus^Taršelių kairie, 
šunakiu Rąuąp., 'Suvalkų apskrity. V ■ r

Arperikoj išgyveno 28 metus. / . ... . .. • -
paliko dideliame nųl udiftiė vyrą Jurgį, motiną čMąi’ijoną, dūk- 

terį Eleųąr žentą ‘Edvardą, Statkus, vieną anūkę, Ųeprgianne, 4 
brolius—Kazimierą. Joną, Vincertą ir Antanu 'Kąmįnškius ir • 
brolienes; daug pusseserių, artimų jgiminhL L geru draugi‘ir.

' pažįLtaūiį: . ' ,. r '
Kūnas pašarvotas randasi 1336 South 49tb Oįėerę.
Laidotuvės įvyks 'Subato.i; Lapkričio 27 dieną; 8?Q0 vąl, ryto iš 

numu i Sv. Antano parapijos bažnyčią, kurioje atsįbųs cedplin- ' 
goą pąųiAkloš1 už velionės sielą, o iš ten bus nulydėta į Šv Ka- 
ziiptere ■ kapines. ... ; *

Visi a. a, ONOS YANKAUSKIENĖS gindnės.< draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kviečitimf dalyvauti' laidotuvėse 2- -- 41 

, teikti .jai paskutnį patarnavimą ir atsisveikinimą.
Nulifuįlę liekame, < r

Vyras, Motina, Dukterys, Sunai ir kitį^ęHminęs.
Laidotųyėse patarnąuja Dud. Direktorius L J. &>lp, Tel. Boų-' 

levaixU52u3

L <■

.v

A. f A. j į BRONISLOVAS SUBAHTS I
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Lapkričio 23 d , 2 vai. ryto, 
1987 m., sulaukęs 29 m. amž., ; 
įlipęs Chvagoje. .

Pąliko dideliame nuliudime, , 
tėvą. Adomą, motiną Marijo
ną, brolį Mykolą ir brolienę 
,Josephine, seserį 
dėdes WaĮtęrį ir Antaną, te- , 
tą Mikaliną Ir tetėną Alfonsą 
Briedžius ir jų dukterį Albi- 

?ną, Paškfipskų Šeimyną ir 
daug kitų giminių.

Kūnas n^šarvotas Butkaus v 
koplyčioj, 710 W. 18th St.

Ląidotuvėš įvyks šeštadie- >, 
nį, Lapkričio 27 d., 9 vai. ry- ; 
to įš |čopl. į Apveįzdos Dievo • 

z narap. bažnyčią, kurioje atsi- y 
bus gedulingos -pamaldos už 
Valionio sierą, o iš ten bus : 
nulydėtas j Av. Kaąimiero ka- - 
pinus. ' '9 ''Visi ą. <ą. Bronislovo. Subai- 

| čio giminės, draugai ir pąžįs- •$ 
| tąmi esat nuoširdžiai kvię&a- 
| įpi dalyvauti laidotuvėse *įr B suteikti jam paskutinį pątar-
■ navimą ir atsisveikinimą.
9 NUliąde liekame.i Tėvai, brolis, broliene, sesuo B 1 dedas ir gimines. B■ -fl 9 • Ląid. Direktorius Butkus atfd -■

Co., Jei. CĄNĄL 31^1.

Stanislovą,

Du pašauti 
plėšiko

Apdriskęs plėšikas bandė api- 
plešti State-Lake teatro kasie- 
rę’ Bėt knda toji nedavė pini
gų jr .prie plėšiko prišoko du
rininkas Sheldon Shoreen, 24 
m* kuris plurką kumščia dali
nai pritrenkė, plėšikas paleido 
šūvį ir Shoreeną peršovę.

Šaudymą nugirdo ant kito 
kampo stovėjęs polieisths John 
Majuiix ir pradėjo plėšiką vy- 
<tis, Bet plėšikas ir į poL-eis'ą 
paleido šūvį, kuris pobeistą kiek 
prįsvaigino. Po to plėšikas din
go elė| ir jį suimti nepasisekė.

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

5 AKRAI — Gera xdeU — U S. 
20—arti Michigan ežero — turtin
ga juodžemė—6 kambarių pamąs—- 
barnės — tiktai $2100. Tom Tobiu, 
908 Franklin, Michigan City, Inęl.

.......  ........ ........ v~. y ....i.------ —,

| JEI TURIT 
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KA PARDUOT
PAGARŠINKIT 
NAUJIENOSE

i JEI IEŠKOT
Į BARGENŲ

SKAITYKIT 
NAUJIENAS

• Trys clucagiechu jaunūo< 
Ėai užmušti Missouri vals
tijoj jų automobiliui įvažiavus 
į tiltą. Užmušti yra Robert 
Gulimai, 19 m., 2846 Armifcafce 
Avė., Roy Swanson, 18 m., 3132 
Ęąrląv Avė. .ir eičerietis Ger- 
don Schuelt^, .19 m v 5334 W. 
23 St. ^eląimė ištiko gryštairt 
namo iš pietinių valstijų.

ILGAI
Pašaukit mus tuojau

CANAL 8500
Apgarsinimų kainoj pri

j cirumim, Už pakartoji- i 
i mus gausit nuolaidą.

I

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No.
i

Vardas ir pavarde .
I

| Adresas a.
ras

ir su- p



NAUJIENOS, Chicago, 111.

GRAŽIOS

LIETUVIŠKOSBernice Ine z
sveiko

PASVEIKINIMO
Illinois Central

arba
100

Todėl, kreipiuos, į savo

M

NUŠOVĖ MERGINĄ

gusi influenza

to

*-»***

ke, duktė Sir Charles Brooke, anglo rajah Sarawak pro

vincijos, Borneo -saloj, kuri, nežiūrint griežto tėvų prie

Kviečia
Talkon

FKOMTfia 
IL M N 015

drau- 
geros

korteles 
kortelių 
korteles 
(kortelių

pirmąjam 
nukentėjo

$3.00 
5.00 
6.50 
8.50

JAUNA LIETUVAITĖ B. INČAUSKAITE 
UŽMUŠTA TRAUKINIU KOLIZIJOJ

šinimosi ir grūmojimų išbraukti ją iš tėvų turto pa
veldėtojų skaičiaus, ištekėjo Londone, Anglijoje, už pro 
fesionalio ristiko.

Džiovininkų 
kalėdiniai 
ženkleliai

Iš surinktųjų už ženklelius 
pinigų Institutas užlaiko 17 kli
nikų, kuriose yra egzaminuoją- 
mi ir gydomi neturtingi džiovi-

Pagražintos gėlėm, žie
mos vaizdeliais ir kito
kios, lietuviškom eilėm 
ir pasveikinimais.

t raukinių koli
zijoj So. Chica 
go stotyje. ,

išlipę, atlėkė kitas 
ir visu smarkumu iš 

trenkė
Ypač

auskis, 25 m., 
kuri buvo už- 
vakar užmušta

kitą traukinį. Aš mačiau, kad 
pieš važiavome perdaug greitai 
iri nebegalėsime sustoti į laiką, 
todėl aš ir <ąesuo pradėjome 
bėgti į vagono užpakalį. Bet 
mums nedabč^us traukiniai su
sidūrė ir mes "huvbme parblokš- ( • * . • • , • < . . >. / •*,

dė Carole Lombard, susir

tok i a nelaimė.
kada buvo įvesti Illi

I pr’emicsč.ų trau

dytojus ir vykina' platų kovos 
su džiova ir mokinimo 
gyvenįmo programą.

SU JŪSŲ ĮSPAUSDINTU 
VARDU:

Jaunas būdamas, per 41 me-. 
tus darbavaus lietuviams, lošda
mas teatrus ir šiaip dirbdamas 
Lietuvių visuomeniškus darbus, 
be jokio atlyginimo, šiandien- 
gi, jau gerokai susenęs, jau ne
begaliu gauti darbo, o dirbti 
sunkaus darbo nebepajėgiu.

Nūnai,' dalyvauju Chicagos 
Lietuvių draugijos triumfo kon
kurse. Jau pusėtinai dąug na
rių esu įrašęs, apie 140, tačiau 
dar daug trūksta, apie 60 iki 
pasiekimo man paskirtos NAUJI 

1739 South Halsted Street 
Chicago, Illinois

šugryžus namo jį pasitiko fa-, 
riamoji jo užmuštoji duktė 
Charlotte.

Pasak geležinkelio, nelaimę 
įvyko delei motormano neboji
mo signalų. Bet motormanas 
Isemingęr, ,61 m., kuris dirba 
geležinkeliui jau 36 metais sa
ko, kad jis signalus pastebėjo, 
bet jau nebebuvo galima^ trau
kinį sustabdyti. Jis nelaimėj li
ko sunkiai sužeistas ir dabar 
guli ligoninėj. <

. i
Viso nelaimėj sužeista per 

25 žmones, bet tik keliolika jų 
sužeisti sunkiai ir paguldyti 'li
goninėn. Kiti gi buvo sužeisti 
lengvai ir buvo reikalingi t:k 
pirmosios pagelbos, kurią jiems 
suteikė apielinkės gydytojai./

Tarp sužeistųjų yra seserys 
Helen ir Estelle Slizcvvski, 8549 
Muskegon Avė., kurios dirbo 
kartu su užmuštąja Inčauskaite 
ir kartu gryžo iš darbo namo. 
Sunkiai sužeista ir Miss Adele 
Paulovvski, 30 m., prosytoja, 
8159 Coles Avė. Ji tapo pagul
dyta South Shore ligoninėj. v / v 4

Sužeistoji Miss Heleri' Slizevv- 
ski, kuri kartu su sesere ir už
mušta' Inčauskaite gryžo namo, 
apie įvykusią nelaimę šiaip pa
sakojo:

“Aš ėjau linkui priekinių du
rų, bet -žvilgterėjau ir pamač au

ŠUO SU MEDALIU. — 
Chester Linwood, 3058 Ain- 
šlie St., šuo Tober, kuris 
laimėjo iš Illinois Humane 
Sodiety medali už tai, kad 
kilus gaisrui jis pažadino 
šeimininkus ir kitus namo 
gyventojus ir tuo išgelbėjo 
j ųo gyvastis.

Kortelės tinka privatiškiems 
asmenims ir biznieriams. At
skiros kortelės be įspausdinto 
vardo—po 10 centų. Paštu
prisiusime nemažiau 5 korte
lių- ■
Prisiųskit money orderj 
Čekį su užsakymu.

Pennant Co., 426 S. VVaba'sh 
Avė. Ją -identifikavo kiti tos 
įstaigos darbininkai, taipjau 
savininkas buto, kuriame ji 
gyveno.

Bet jos kūną dar pirmiau bu
vo identifikavęs tūlas Vincent 
Zapalski, kuris .. Buvo traukiny, 
kaipo savo dukters Charlctte. 
Jis • apžiūrėjęs Inčauskaitės kū
ną pripažino, kad tai yra jo 
duktė Charlotte ir ėmė verkti, 

raštinėj Triangle Bet kaip pradžiugo jis kada

So. Ha’sted St., arba^telefonu 
Canal 0117. -

Dėkodamas Tamstoms .iš ank
sto už paramą, lieku su giliau
sia pagarba,

Dėdė B. Vaitekūnas.

IŠTEKĖJO. — 'Princesė Baba, kitaip Valeria Broo

ŽUDĖSI DEL MERGAITĖS MELO. — Warren Sinc
lair Stanley iŠ Chicago, 17 m-, mililarinės mokyklos ka
detas, kuris policijos vejamas nusižudė vogtame auto
mobilyje. Automobily rastas meiliškas laiškas Lorettai 
Harynek, 15 m.; kuri pamelavo pranešdama jam, kad 
laukiasi kūdikio. Girdi, jis labai norėtų būti tėvu, lodei 
ji jam ir pamelavusi tikslu jį pradžiuginti. Gavęs tokią 
žinią mokykloj, jis Mexico, Mo., pasivogė automobilių 
ir juo per naktį atvažiavo Chicagon ją aplankyti. Bet 
žinia apie vogtą automobilį atėjo greičiau ir policija jį 
užklupo Berwyn priemiesty. Jis dar bandė pabėgti, bet 
viename pasisukime ant ledo paslydo ir pataikė auto
mobiliu į stulpą. Po to jis «nusižudė, ką jau ne kartą 
esą grūmojęs padaryti. Jo motina sako, kadmis‘buvęs 
išlepintas vaikas, nes jam nieko nestokavo. Jei ko ne
gaudavo nuo motinos, tai išprašydavo iš tėvo. Su mer
gaite draugavęs dar nuo pradžios mokyklos laikų, o pa
staruoju laiku pradėję ir santykiauti, kada jis sugryžda- 
vo iš mokyklos.

Viena jiuna lietuvaitė liko Lietuvaitė Miss 
užmušta ir daugiau kaip 25 
žmonės sužeisti užvakar vaka
re Illinois Central priemiesčio 
ekspresiniam traukiniui prie 
83 ir Commercial gatvių įva
žiavus į South Chicagos šakos 
traukinį, kuris buvo sustojęs 
stoty išleisti pasažieriuz.

Abu traukiniai buvo pilni 
gryštančių iš darbo vidurmies- 
ty darbininkų. Pirmasis trau
kinys sustojo išleisti pasažie- 
rius, nes ruošėsi važiuoti į 81 
gatvės jardus. Kada pasažierla'i 
jau buvo 
traukinys 
užpakalio 
traukiniui 
priekinis antrojo traukinio va
gonas, kuriame ir sėdėjo už
muštieji ir sužeistieji.

Nelaimėj liko užmušta jauna 
lietuvaitė Miss Bernice Inčaus- 
kis, 25 m., gyvenusi 8401 Braii- 
den Avė. Ji nelaimės laiku gry
žo iš darbo

TRAGIŠKA PABAIGA. — Nuotrauka parodo kaip prie Harlem ir Burlington gatvių, paslydo vogtamč auto
mobilyje Warren Sinclair Stanley, 17 m., kuris po to nusišovė. Jis pasivogęs automobilį iš Metfico, Mo., buvo at
važiavęs į Chicago pasimatyti su mergina. Bet Berwyn priemiesty jį užklupo vieškelių policija, nuo kurtos jis 
bandė pabėgti su Nuotraukoj matomomis liūdnomis pasėkomis. / z - I

B?''

Mrs. Ada Szczytowski, kuri penkiais šūviais nušovė dirbusią jos vyro kepykloje 1351 
N. Paulina St. merginą, kurią ji įtarė esant vyro meiluže- Jos vyras, Rudolph (dešinėj) laike šaudymo užsira- 
kiiio-savo kambaryje virš kepyklos, nes gal ir jį butų ištikęs toks pat likimas.

Bernice Inčauskis užmušta Illinois Central trau 
: kiniui South Chicagoje įvažiavus į prieky 

sustojusį kita traukini

valios Chicagos ir apielinkių žinią į Draugijos ofisą, 1739 
lietuvių su prašymu man padė
ti išlyginti man paskirtą kvotą 
sekančiu būdų Jeigu Tamstos, 
brangieji, norite prisirašyti prie 
Draugijos, arba žinote, kas no
rėtų prisirašyti, suteikit man

yra lipinami prie siuntinių ir[ 
laiškų. Nors jie ii’ neatstoja 
pašto ženklelių, bet yra'ženk
las, kad siuntėjas yra prisidė
jęs savo auka- prie kovos su 
džiova.

Didesnės nelaimės ir dau- .. • ■ r- •. >
giau užmuštų nebuyo t k tofėl, 
kad abiejų traukinių vagonai 
buvo geležini^

Geležinkeli^teisinasi, kad tai 
buvd pirma tįki4 Nelaime nuo 
1856 m., J 
nois Central 
kiniai!

šiandie laiškanešiai pristatys 
Chicagos gyventojams apie 
400,000 laiškų šu džiovininkų 
Kalėdiniais ženkleliais. Tuos 
ženklelius išleido Chicago Tu- 
berculosis Institute, kurio už
davinys yra kovoti džiovos ligą 
ir kuris pasilaiko iš itų kalėdi
nių ženklelių. Jų pardavinėji
mas tęsiasi nuo Dėkos dienos 
iki Naujų Metų. ’ , .

šiemet tie ženkle iąi yra ypa
tingai gražus ir reikšmingi; Jie gus,, pažįstamus ir .šiaip




