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Ispanija konfiskuoja bažnyčias ir vienuolynus
Ispanija paims 

industrijas
— I. lį

Abiejų pusių kovotojai yra pavargę nuo 
nuolatinių musių. Nė patys sukieliai 

nebeskelbia greitą pergalę
MADRIDAS, liepos 28. — Ispanijos valdžia, pildydama gy

ventojų pageidavimų, šiandie paskelbė vykinanti 26-tą. konstitu
cijos punktą, ir įsakė visus trobesius priklausančius religiniams 
ordinams (vienuolynams ir t. t.) ir abelnai katalikų bažnyčiai 
konfiskuoti bėgyje ateinančių penkių dienų.

Tai daroma galbūt ir apsaugojimui bažnyčių nuo naikini 
mo, kuris gali prasidėti sukilimų numalšinus. Paėmus valsty
bės nuosavybėn bažnyčias ir jų turtus, lojalistams nebus pras
mės naikinti bažnyčios, kaipo valstybės turtų. Bet ir konfis
kavus bažnyčias, jomis katalikai galės pilnai naudotis, bet tik 
grynai religiniems tikslams.

NUŠOVĖ DU SUKILĖLIŲ LĖKTUVUS
GIBRALTARAS, liepos 28. — Valdžios submarinų kanuo- 

lės nušovė du transporto lėktuvus, kuriais sukilėliai buvo ga
benami iš Morokko į pietinę Ispaniją.
Mūšiai prie Madrido pradeda 
aptilti dėl kovotojų nuvargtoj

MADRIDAS, liepos 28. — Su
kilėlių ir valdžioj armijos ga
lutinai pavargusios nuo kėlių 
dienų nepasihauj ančių mūšių, 
atakavo ir kontraktavo kalnuo
se j šiaurę nuo sostinės. Bet 
mūšiai jau nebuvo tokie smar
kus ir galima tikėtis, kad mū
šiai ten kelioms dienoms visai 
apsistos iki vienos ir kitos pu
sės kareiviai pilnai pasilsės.

šiuose mūšiuose nė viena 
pusė neaplaikė aiškios perga
lės. Išpradžių nugalėti suki
lėliai, matyt, įstengė sutvarky
ti savo pozicijas ir atmušti 
naujas atakas.

Bet šiaip visoje šiaurinėje 
Ispanijoje valdžios jėgos veda 
ofensyvą ir sukilėliai yra pri
versti tik gintis.

Valdžios kariuomenė po bom
bardavimo šturmu paėmė Loy- 
ola kareivines ties San Sebas, 
tian. Nors sukilėliai gynėsi at
kakliai, bet po bombardavimo ir 
durtuvų atakos buvo priversti 
pasiduoti valdžiai be jokių są
lygų. Karininkai buvo nuvesti 
į valdžios štabą, kur jie suži
nos apie savo likimų.

Paėmusi kareivines, valdžios 
milicija pradėjo veržtis linkui 
Navarre, kur veikia gen. Molą, 
šiaurinės Ispanijos sukilėlių va
das.

Karui prieš gen. Molą liko 
sudarytas karo vedimo komi
tetas iš liaudies fronto ir bas
kų. Komitetas griežtai už
draudė plėšimus ir įsakė rek
vizuoti drabužius ir čeverykus 
dėl milicijos.

Iš Seville, sukilėlių centro 
pietinėje Ispanijoje, per radio 
leidžiami nuolatiniai atsišauki

mai pagelbos, kas rodo ten 
esančią desperatišką sukilėlių' 
padėtį, nežiūrint jų bandymų 
daryti puolimus ant Malagos.

Sukilėliai jau paliovė prana
šavę greitą pergalę, kiio jie 
pasižymėjo pačioje pradžioje su
kilimo. Vieton to jų atsišau
kimai pilni maldavimo pagel
bos.

Su kiekviena diena valdžios 
padėtis gerėja, kuomet suki
lėlių vis blogėja. Manoma, kad 
sukilėliai ruošiasi atsitraukti 
nuo Madrido ir užsidaryti se
name Medinacelli mieste, bu
vusioj maurų tvirtovėj, už 95 
m. nuo Madrido, ant kelio į Za- 
ragoza, šiaurrytinio sukilėlių 
centro, prie kurio dabar arti
nasi valdžios kariuomenė.

Vienintelė sukilėlių viltis 
yra prasimušti per kalnus ir 
pulti Madridą, bet tai padaryti 
sukilėliai negali nė tikėtis. Bet 
nežiūrint pralaimėjimo, sukilę1- 
liai, ypač šiaurinėse provincijo
se gali laikytis dar keletą savai
čių.
Amerikos ambasadorius persi

kels į laivų
WASHING(TON, 1. 28, — 

Jungt. Valstijų ambasadorius 
Claude G. Bowers išsikels iš 
savo vasarnamio San Sebastian 
ir apsigyvens pakraščių sargy
bos laive Cayuga.

Prasidėjus sukilimui jis ne
buvo Madride, bet gyveno sa
vo vasarnamy ir nuo to laiko 
negalėjo susižinoti su ambasa
da.

Būdamas laive jis galėsiąs 
plaukioti visu’ pakraščiu ir pri
žiūrėti amerikiečių evakavimą 
iš Ispanijos. Bet jau dabar 
veik visi amerikiečiai yra ap
leidę Ispaniją, išėmus 160 
amerikiečių, kurie yra prisi
glaudę Amerikos ambasadoj 
Madride ir 600 gyvenančių Bar- 
celonoj amerikiečių.

Chicagai ir apielinkei tedera- 
lio oro biuras Šiai dienai pra
našauja:

Giedra; biskį vėsiau.
Vakar 1 vai. po piet tempe

ratūra Chicagoj e buvo 87.
Saulė teka 5:39, leidžiasi 

8:13.

NEW YORK, 1. 27. — Lai
vas Queen Mary perplaukė At- 
lantiką į 4 d. 8 vai., arba 3 
vai. gresičiau laivą Normadie. 
Tečiaus kapitonas atsisako pri
imti greitumo rekordą, nes lai 
vas plaukęs trumpesniu keliu, 
todėl geičiau ir atplaukęs.

militaristiniuose, rateliuose sukėlė faktai ,ąpię tai, kad buvę lai- 
vyno karininkei pardavinėjo japonams slaptus dokumentus ir 
šiaip šnipinėjo Tokio valdžiai. Du šnipai nuteisti. Jie Harry 
Thompson ir John Farnsworth.

Anglija siunčia lėk
tuvus Ispanijos su

kilėliams
Francija sulaikė keturius An

glijos siunčiamus sukilė
liams lėktuvus.

BORDEUX, Francijoj, 1. 28. 
— Keturi Anglijos pasažiėrinia] 
lėktuvai liko čia sulaikyti Fran
ci jos valdžios, kuri įtaria, kad 
tie lėktuvai buvo siunčiami į 
Morokko gabenti sukilėlių ka
reivius į Ispaniją.

Franci jos valdžia sulaikė 
juos vietos airporte iki bus įro
dyta kam tie lėktuvai priklau
so.

Esamomis žiniomsi, tuos Ižk- 
tuvus pirko sukilėlių vadas 
gen. Franco ir jie galėtų per
gabenti iš Morokko į Ispaniją 
po 2,000 kareivių į dieną, pa
darydami 30 kelionių per 15 
mylių juros sąsmauką.

Tie lėktuvai turėjo skristi į 
Burgos, šiaurinės Ispanijos su
kilėlių centrą. Ten juos butų 
perėmę Ispanijos lakūnai ir 
paskui per Lisboną, Portugali
joj, butų skridę į Morokko.

10 arabą užmušta 
kovoj Palestinoj

JERUZOLIMAS, 1- 28. — 
Smarkus susirėmimas tarp An
glus kareivių ir arabų ištiko 
Nablus kalnuose, kuriame ma
žiausia 10 arabų užmušta.

Susirėmimas buvo labai 
Smarkus ir anglai naudojo lėk
tuvus, tankus ir šarvuotus au
tomobilius.

(Vėliausiomis žiniomis tame 
mūšyje žuvo 1 anglas ir 20 
arabų).

Vokietiją: lavino savo 
karo lakūnus Ita

lijoje
Susitarusi su Italija ir ten la

vindama savo lakūnus ji ga
lėjo apeiti taikos sutartį, 
draudžiančią turėti savo oro 
laivyną.

RYMAS, 1. 28. — Militari- 
niuose rateliuose paskelbta, 
kad Vokietija jau kelinti me
tai apeidavo taikos sutartį 
draudžiančią Vokietijai turėti 
karo oro ' laivyną, lavindama 
savo lakūnus karui Italijoje.

Vokietija negalėjo turėti di 
dėlių ir greitų karo lėktuvų, to
dėl lakūnams nebuvo kur lavin
tis, nes lengvi civiliai lėktuvą1’ 
tam dalykui netiko ir negalėjo 
išvystyti reikalingo karo lėktu
vams greitumo, ypač kad ir jų 
stiprumas buvo labai aprybo- 
tas.

Vokietijos lakūnų lavinimas 
Italijoje prasidėjo — patylo
mis — 1930 m. ir pilnai išsivy 
stė 1932 m. Į Italiją atvykda
vo Vokietijos civiliai lakūnai ir 
čia buvo lavinami Italijos ka- 
ro lakūnų.

Hitleriui įsigalėjus lavinimas 
tęsėsi toliau iki Vokietija pra
dėjo avirai laužyti taikos su
tartį ir įsitaisė savo karo oro 
laivyną. Tada ji pati turėjo 
reikiamus lėktuvus, o išsilavinę 
Italijoje lakūnai patapo instruk
toriais.

Bet ir dabar Vokietija ir Ita
lija kooperuoja dėl tinkamiau
sio išlavinimo savo lakūnų.

CHARTHES, Francijoj, 1. 28. 
— Susidaužius Francij.os bom
bardavimo lėktuvui keturi jo 
įgulos nariai liko užmušti vie
toj, o penktas išsigelbėjo iššok
damas parašiutu.

Bedarbiai vėl apgulė 
Pernisylvanijos le- 

gislaturą
HARRISBURG, Pa., 1. 28. — 

Bedarbių miniai, kuri laikė ap
gulusi valstijos legislaturos rū
mus per keletą pastarųjų die
nų, pasitraukus nuo tų rūmų, 
atėjo naujos bedarbių vyrų ir 
moterų minios ir išnaujo ap
gulė valstijos atstovų butą ir 
senatu ir užpildė visas galeri
jas, reikalaudamos paskirti 
$100,000,000 šelpimui bedar
bių.

“Mes reikalaujame $100,000,- 
000 bedarbių šelpimui ir čia pa
siliksime iki bus paskirta rei 
kalaujama suma”, šaukė mi
nia.

“Mes neleisime musų vai 
kams badauti”, šaukė susirin- 

X

kuSios moterys.
Legislatura tariasi apie pas 

kirimą $49,000,000 bedarbių 
šelpimui, bet nesusitaria dėl bu 
dų sukėlimui t ųpinigų.

Kunigo sūnūs prisi
pažino be priežasties 

nužudęs draugą 
f’ J - ■ .•'■A ' '

CLOTONVILLE, Wis., 1. 28. 
— Palei Embarrass upę krū
muose ieškoma negilaus kapo, 
kuriame yra palaidotas Robert 
Bernstein, 24 m., iš Janesville, 
Wis., kur jis čia kempiiio su 
savo draugu Laverne Marks, 19 
m., iš Clintonville, kunigo sū
numi.

Pastarasis, kaip praneša Ta- 
coma, Wash., policija, prisipa
žino nušovęs savo draugą po
ra savaičių atgal ir lavoną už
kasęs negilioj duobėj netoli 
kempinimo vietos.

Užmušėjas sakosi nušovęs sa
vo jaunystės draugą kempėje 
be mažiausios priežasties. Jis 
paėmęs šautuvą ir kuomet jo 
draugas buvo nusigryžęs, pa
leidęs šūvį į galvą. Nužudęs, 
jis pasiėmęs draugo laikrodį ir 
apie $20 pinigais, o lavoną už
kasęs žemėn. Po toišvykęs į 
Washingtono valstiją.

Užmušėjas buvęs labai pa
maldus, uoliai lankydavo sek
madienio religinę mokyklą, 
priklausė prie boiskautų ir bu
vo atletas. Jis dar tebelankė 
augštesniąją mokyklą.

1,000 kovoja girių 
gaisrą, kuriame žu

vo 3 žmonės
HAVRE, Mont., 1. 28. — 

Daugiau 1,000 žmonių kovoja 
smarkų girių gaisrą Little Ro- 
ckies kalnuose, kuriame žuvo 
jau4 trys žmonės, taipjau liko 
sunaikintas didelis nacionalųi 
miškų plotas.

NEW YORK, 1. 28. — Gau
tomis žiniomis, Edmund K. 
Wylie, brolis rašytojo Philip 
Wylie, užsimušė nukritęs nuo 
balkono Varšavoj, Lenkijoj.

BERLYNAS, 1. 28. — 8 žmo
nės liko sužeisti susidūrus 
dviems traukiniams naują jame 
subvejuje, kuris tik prieš 3 va
landas liko atidarytas publi
kai.

Lietuvos Naujienos
Atšauktas draudi
mas vaikščioti kaime 

po 10 vai. vakaro
MARIJAMPOLĖ. — Sąryšy 

su Suvalkijos ūkininkų neramu
mais karo komendantas buvo 
uždraudęs Marijampolės apskri
tyje ne miestų ribose vaikš 
čioti po 10 vai. vakaro, šitas 
draudimas nuo liepos 2 dienos 
atšauktas. >

(Matyt, Suvalkijos ūkininkų 
neramumai buvo pasiekę labai 
rūstaus laipsnio, jei valdžiai te
ko stvertis net to, kad dagi kai
muose buvo uždrausta rodytis 
gatvėje po 10 v. v.).

Ispanijos valdžia 
kontroliuos ir per

ims industrijas
MADRIDAS, liepos 28. — 

Valdžia sudarė komitetą kont
roliuoti industrijas ir jas pe
rimti valdžios žinion, jei tik pa
sirodytų reikalas tą padaryti.

Valdžia taipjau įsakė provin
cijų administracijoms sudaryti, 
sąrašus visų prie sukilimo pri
sidėjusių žmonių, taipjau tų, 
kurie parodė aiškų pritarimą 
fašistams.

Visi neištikimi laivyno ir ci- 
vilės gvardijos karininkai bus 
pašalinti iš jų vietų.

Verbavimas į piliečių miliciją 
Madride tebesitęsia. Valdžia 
užtikrino visus, kad jokio pa
vojaus miestui nebėra ir kad 
maisto mieste nepritruks.

Maurų besi veržimas pietinėj 
Ispanijoj linkui Malaga liko su
laikytas.

6 žmonės žuvo susi
daužius tavoriniam 

traukiniui
■ >

CLAY CITY, III., liepos 28. 
— Mažiausia šeši žmonės liko 
užmušti tavoriniam B. & O. 
traukiniui nušokus nuo bėgių 
ir susidaužius. Manoma, kad 
skaičius žuvusių padidės pasi
baigus gelbėjimo darbui, šeši 
lavonai liko išimti iš laužų tūtoj 
po susidaužymo. Penki žuvu
siųjų yra klajūnai.

LONDONAS, 1. 28. — Kam
bariai ir balkonai, kurie išeina 
į gatvę, kuria eis karaliuos ka
rūnacijos paradas, jau dabar 
karūnacijos dienai išsinuomuo 
ja po $1,000 iki $2,500. Atski
ros sėdynės išsinuomuoja po 
$25 iki $100.

NEW ORLEANS, La., 1. 28. 
— Pieno ūkininkams paskel
bus streiką ir atsisakius pris
tatinėti į miestą pieną iki bus 
pakelta pieno kaina, tniestui 
gręsia pieno trukumas.

WEST FRANKFORT, III., 1. 
28. — Du angliakasiai pasimi
rė vietos ligoninėj. Jie liko 
sužeisti vakar nukritus akme
niui Peabody kasykloj.

SUVALKIJOS ŪKI
NINKAI VĖL 

TEISME
Paskirta neramumų Veive

riuose byla

KAUNAS. — Rugsėjo 28 d. 
Kaune, kariuomenės teisme, 
bus sprendžiama veivetfečių 
byla.

Mirė J. Gediminas 
Beržanskis Klausutis

KAUNAS. — Liepos 12 d. po 
trumpos, bet sunkios ligos mi
rė Jonas, Jono sūnūs, Gedimi
nas — Beržanskis — Klausu
tis.

Jis nuo pat jaunatvės dienų 
buvo susipratęs lietuvis. Dar 
toli prieš “Aušrą”, mokydama
sis Šiaulių gimnazijoje, organi
zavo lietuvių moksleivių kuope
les. Vėliau bendradarbiavo 
^AušrojėT, !organizavo ?ietuj 
vius studentus, leido Petrapily- 
heĮ^ografuotą lietuvišką laik
raštį “žinianešį”, iškovojo Pet- 
raplthr švr Stanislovo bažnyčio
je pamaldų ir pamokslų lietu
vių kalba, Varšuvoje nuo 1889 
m. dirbo drauge su dr. Vincu 
Kudirka, dr. J‘ Staugaičiu, dr. 
J. Bagdonu ir kt., bendradar
biavo “Varpe”, “Ūkininke”, 
“Vilniaus žiniose”, “Lietuvių 
Laikrašty” ir kt. Dalyvavo lie
tuvių didžiajame Vilniaus sei
me, lietuvių mokslo draugijoje 
Vilniuje, įvairiose draugijose, 
sąjungose ir t. t. Gyvendamas 
Vitebsko gubernijoje, per ilgus 
metus buvo surinkęs vertingą 
lituanistikos archyvą, kurį vė
liau iš' jo išgrobstė. Į Lietuvą 
sugrįžo 1918 m. Nuo to laiko 
tarnavo Fin. m-joje ir kt.. drau
ge dalyvaudamas visuomeni • 
niam Lietuvos gyvenim ir įvai
riose organizacijose. J. Ged.- 
Berž. - Klausutis buvo bajorų 
gentkarčių žinovas, pats kovo
jo dėl kunigaikšči ųtitulo ir yra 
toj srity išleidęs savo rašinių.

Kadangi velionis buvo seno
vės lietuvių tikybos pasekėjas, 
tai panorėjo, kad jo kūnas bu
tų sudegintas.

Mirė Stefanija Jab
lonskienė

VILNIUS. — “Vilniaus Ry- 
tojus” praneša, kad liepos 5 d. 
Vilniuje mirė Stefanija Jab
lonskienė. Ji palaidota Vil
niaus evangelikų protestonų 
kapuose. Velionė išgyveno 75 
metus. Tarp velionės giminių 
ir artimųjų, laidotuvėse daly
vavo ir keli lietuviai. Stefani
ja Jablonskienė yra žmona iv 
musų tautoje tuto, kad pirmo
ji vertė musų rašytojų veikalus 
į lenkų kalbą. 1919—21 m. 
Vilniuje lietuvių leistuose len
kų kalba dienraščiuose dažnai 
buvo galima pastebėti Jablons
kienės pavardė. Ji yra išver
tusi Vydūno “Prabočių šešė
lius”, “Musų uždavinį”, Mairo
nio poemą “Jaunoji Lietuva” ir 
daug smulkesnių dalykėlių. Vi
si šitie veikalai vėliau buvo iš
leisti atskiromis knygomis.



2 NAUJIENOS, Chicago, III. Trečiadienis, liepos 29, 1936

ŠelĮfėB

KANADOS LIETUVIU ŽINIOS
l I ' V . ■ V ■■■■

“Kanados Lietuvių Žinių 
Skyrių Pradedant

■ imii.i iii i ■ l,

Mes, Torontą lietuviu korespęiidentų būrelis, kuris 
susideda iš šešių asmenų, sutąrėm pradėti ir palaikyti 
nuolatinį “Kanados Lietuvių žinių” skyrių “Naujieno
se”.

Kanados lietuvių kongresą, ku
ris įvyks rugpiučio 1—2 dd. 
Montrealo mieste.

Nuo SDLSP Draugijos iš- 
riftHta: Yasaitis, Railienę, Ilie- 
pė, Kovoliųnąs, Guoba, Ravėto, 
Dąbrovolskienė, Yakavičjenė; 
pųo SLA 236 kp. O. Įndreįięnę 
ir daug kitų, kurių negaliu pa
žymėti, nes neturiu tikslių ži
nių.

Respublikos šukįs skambą pliu- 
letariškai, k. t. “Visų šalių pa*- 
daužos, vieąykįtėą!” įr» kadąm 
gi musų šalis, turinti daugybę 
padaužų, randasi šiąmę syiete, 
ir kadangi kanadiškiai padaur- 
žos mindydami ąšąrų pakąlnę, 
mato daug suktybių, tai jų 
kantrybės gysla galutinai tru
ko ir keli padaužosrcijaforiai, 
nutarė paskelbti visų Kanados

Padaužiški atsiminimai

Dviejų laikraštininkų pasi
kalbėjimas:

LaikrašL I — sveikas, j 
Juozai, džiaugiuosi, kad grįžai 
iš Įt-dos neĮąisves.

Laikrašt. II — Spiaunu aš i 
tavo Veidą! Aš dabar Br-no’ 
tautininkas.

Taip, mes tamstai

.Įvertindami spausdinto žodžio 
reikšmę, imamės to atsakomin- 
go darbo, kartu kviesdami ir 
kitų j<anados miestų ir provin
cijų korespondentus prie musų 
prisidėti.

Draugai, Kanados korespon
dentai! Gyvename labai sunkius 
ir svarbius laikus, kuriuose rei
kalinga lygsvara. Lygsvara ne 
tik palaikyti, bet ir susitiprinti 
demokratinę idėją. Ypatingai 
dabar, kada reakcija šėlsta visu 
smarkumu; kada diktatūros 
dygsta kaip grybai po lietaus.

Mums, kurie sugebam plunk
sną valdyti ir savo mintis per 
spaudą, pareikšti, leisti ląiką 
veltui negalima! Musų pasyvu
mu naudojasi musų priešai, 
įvairių diktatūrų garbintojai.

Mums, kurie esame demokra
tijos šalininkais, prisieina dė- 

• tis prie tokių laikraščių, kurie 
gina demokratines idėjas, o to
kiais šiame kontinente kaip tik 
ir yra dienraštis “Naujienos” 
ir savaitraštis “Keleivis”, šie 
laikraščiai mielai sutiko užleisti 
vietos, ir kanadiečiams, už ką 
mes turime būti dėkingi.

Atsidėkodami “N.” ir 
mes turime siųsti jiems 
daugiau žinių iš įvairaus,
čiosios Kanados lietuvių gyve
nimo. Taigi, dar kartą kviečia-^ 
me visus Kanados koresponden-’ 
tus prisidėti prie “Kanados 
Naujienų” skyriaus.

Tcronto Korespondentų 
Būrelis.

P. S. Dėl susižinojimo prašo
me kreiptis šiuo adresu: 82 
Crawford Str., Toronto, Canada

Alberta — 678; British Cojum- 
bia — 245; Yukan — 1; North- 
west Territories — 1. Iš viso 
susįdąro 5,876 lietuviai.

Turiu pastebėti, kad šios 
skaitlinės nėra teisingus dėl to, 
kad surašinėjimu metai, 1931 
m. buvo pats didžiausias lietu
vių pervažinėjimo laikotarpis. 
Jie kėlėsi iš vietos j vietą ir 
nepakliuvo į sąrašą, pasilikda
mi “nežinomos' tautybes” skait? 
Įinėse.

Antras dalykas, kuris susilp
niną skaitlines yra tas, kad 
nuo 1881 m. iki 1931 m. gy
ventojų sąraše nefiguruoją lie
tuvių tauta. Nes gerai žinom, 
kad tame laikotarpyj jau nema
žas skaičius lietuvių radosi po 
plačią Kanadą.

Man teko daug teirautis apie 
Kanados lietuvius po tam tik
ras vietas, bet ir tai negaliu 
galutinai pasakyti kiek jų ran
dasi, nes nebuvo dokumentų, 
kurie teisingai įrodytų. Kandos 
lietuvių skaičius siekia tarpe 
9—10 tūkstančių, o gal ir dau
giau.

A. Steponaitis sve 
čiavosi Toronte

Grįžtant M. F. Jckubynięnei 
su šeimyna iš U. S. atlydėjo 
juos savo karu giminaitis, p. 
Antanas Steponaitis su žmona 
Onyte ir sunumi Russell.

A. Steponaitis yra iš Gary, 
Ind., visiems gerai žinomas 
uolus organizacijų veikėjas. 
Gailą, kad negalėję ilgiau ketu
rių dienų svečiuotis, pęs skubė
jo darban sugrįžti. Kelionė grį
žtant į Gary irgi buvo jiems 
pasekminga.

Korespondente A. C.

nutarė paskelbti visų 
padaužų bilizaciją.

Bilizacijai gimimo 
nereikalingi; visi kas 
čiasi padaužiško kraujo esą ir 
moka rašyti, bus priimami į 
Kanados padaužų armiją, o pa
skui žygiuos į Padaužų Respub
liką ir sudarys bendrą frontą.

Taigi, visi kanądiškiai padau
žos, kur tik jus rąndatės, mies
tuose, kaimuose, giriose, kem
pėse ąr požemy

Lai nuo jūsų v žvalios akies 
nieks nepabėgs. Ką tik pagau- 
sit, tuojąus į konvertą, adresą 
ant pečių ir etapu i Kanados 
Padaužų Filosofiją.

“K. P.” Cijątorius.

Klausimai ir atsakymai
metrikai 
tik jau?

sukrusto!!

Kl. — Aš vargšas padauža, 
kur tik einu vis girdžiu: “Ben
dras frontas”, į “bendrą, fron
tą” ir niekaip savo galvelėje 
negaliu išrišti, ką tas bendras 
frontas reiškia. Atsimenu prie 
ruskio reikalavo eiti į frontą 
kai vaina būdavo, o kai į Ka
nadą atvažiavau, tai frontu va
dina tą pusę hauzos, kuri išei
na į strytą; arba dar vadina 
sijono, švarko ar kelnių fron
tu ir daug kitų cįnikty žinau, 
ką frontus turi, bet bendro 
fronto niekaip negaliu suprasti. 
Prašau Padaužų Redakciją man 
tą išaiškinti.

Atsak 
atsakysime kas yra “bendras 
frontas”. “Bendras frontas yra 
toks daiktas, kuris atlieka ka- 
meleono pareigas. Jeigu tamsta 
nežinai kas kameleonas,' tai pa
aiškiname, kad tai toks driežas, 
kuris pagal reikalą maino savo 
kailio spalvą. “Bendras fron
tas” netgi mandresnis išmislas 
negu kameleonas, nes jame yra 
visokių spalvų, tai nei mainyti 
nereikia. Kada “bendro fronto” 
kameleonas nori, tai būna labai 
raudonas, kitą kartą ružavas, 
o kardais stengiami būti net ir 
visai baltu.

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

Amerikos Lietuvi* Daktaru 
Draugijos Nariai

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

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 9597

Ofiso TeL Boulevard 5913 
Re*. Tel Victory 2848
Dr. Bertash

756 West 35th St
Cor. of 35th and Halsted St*. 

Ofito valandos nuo 1-8 nuo 6:80-8 :M 
ono-al sutarti

“K.”, 
kuo
pia-

20 delegatų vyksta į 
Moptrealo kongresą

Karščiai padarė 25 mi
lijonus dolerių nuo

stolių

2 eilės, dvigubo Cello- 
phane, tai rinktinio “La- 
biau-Sušvelnintų” 01 d 
Golds tabako antspau
das.

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki I 
vai.. Nedaliomis nuo JO iki 12 

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti Į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

Phone Canal 6122
Dr. S. Biežis 

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

Seredomis ir nedšl. nasrai sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenm 

Telefonas Republie 7868

^Toronto organizacijos ir šiaip 
draugijos siunčia 20 delegatų i

Praėjusieji karščiai, kurie 
siautė po visą > Kanadą, ir Suv. 
Valstijas, pridarė milijonus do
lerių nuostolių. Vien tik Onta- 
rio provincijai padarė 25 mili
jonus dol. per 24 dienąs saus
ros ir karščių, o kur dar kitos 
pręvincįjos, kuriąs tię karščiai 
irgi palietė? žodžiu šąkant, pa
darė nuostolių tokių, koldų dar 
Kanados istorijoj ^nebuvo įūžra- 
šytą. —-Rčp. '■ ■
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Kanados Kongresas Žingsnis Prie 
Vienybės, Solidarumo

Gera Žinia Chicagos Lietuviams
Pusmetiniame direktorių susirinkime, birželio 24 d., 

1936, Siųiano Daukanto Federai Savings and Loan Asso- 
ciation of Chicago, vėl perbalsavo Ą°/o dividendą ant visų 
taupymo skyrių.

Dividendai yra išmokami nuo Liepos pirmos (July 
Ist).

štai ir vėl Simano Daukanto Federalė Spulka pertikri
na Chicagos lietuvius, kad patogiausia vieta taupyti savo 
pinigus yrą Simano Daukanto Federai Savings and Loan 
Ąssocįation of Chicago, kur pinigai kiekvieno asmens 
yra apdrausti iki $5,006.00 per Federai Savings and Loan 
Insurance Corporation, Washington, D. C.

Simano Daukanto Federai Savings and Loan Associa- 
tion of Chicągp randasi labai patogioj vietoj,

WEST CERMAK ROAD, 
skersai Metropolitan State Bank

Simano Daukanto Federai Savings and Loan Associa- 
tion of Chicago investuoja pinigus tik ant pirmų morgi- 
čių mažais mėnesiniais atmokėjimais. <

Paskolos daromos nuo 5 iki 15 metų.
Namų savininkai reikalaujanti morgičių, vi- 

sados kreipkitės j

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30. 

Tel. Boulevard 1810.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarties.

Phone Bonlevard 7042

Dr. C. Z. Vezel’is
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 
Seredoi nagai sutarti

y

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas 

4631 SOUTH ASHLAND A VENK 
Res. 6515 So. Rockwell St. 
Telephono! Renublic 9728

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AV®. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedalioj pagal sutarimą. • 
Ofiso Tel.: Beslevard 7820 
Namu TeL: Prospect 1930

KI. Jurgelionis
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas

3421 S. Halsted St. Tel. Yards 2534
Ofiso vai. vakarais nuo 6 iki 9 vai.

Rezidencija
3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER A VENDE 
Telefonas Virginia 0036

Ofiso valandos nuo 2—4 ir nuo 
6—8 v. vak. Nedalioj pagal sutarti

Kiti Lietuviai Daktarai

“Kanados Lietuvių Žinių” sky
rius gimė liepos 21 d.

Toronto lietuvių būrelis su
sirinkęs pp. Jokubynų namuo
se, 82 €rawford Street, nutarė 
tokį skyrių steigti, bendradar
biauti ir stengtis kuo daugiau
siai žinių pateikti. Susirinkime 
dalyvavo J. Jokubynas, M. Jo- 
kubynienė, V. Dagilis, A. Ko- 
voliunas, A. Batkus ir S. But
kienė. Susirinkusieji pasivadi
no “Toronto Korespondentų 
Būrelis”.

Pasižadėdami netingėti ir kas 
trečiadienį “Naujienų” visą 
puslapį užpildyti žiniomis, ko
respondentai juokaudami sako, 
“Perspėsim, galite dabar prisi
rengti ir nusipirkti didesnį gur
bą musų raštams, nes diena už 
dienos jie pradės jums plaukti.”

Šaukiamas Visų Partijų ir Or
ganizacijų, Rugpiučio 1—2 
Montrealy je.

Draugams kanadiečiams apie 
gurbus rūpintis nereikės.

Linkim jiems pasisekimo ir 
energijos darbą tęsti!

‘♦N.” Red.

Spėja, kad Kanado 
je lietuvių yra MO 

tūkstančių
Kiek randasi Kanadoj lietu

vių?
šj klaausimą aš jau senai 

nagrinėjau ir stengiausi sužino
ti Kanados lietuvių skaičių, bet 
jokiu budu negalėjau tikrų ži
nių gauti. 1931 m. Kanados gy
ventojų statistikos žinios pa
duoda sekamas skaitlines: New 
Brunswick — 1; Novo Scotia 
— 187; Quebeco — 2,343; On- 
tario —- 1,521; Manitoba — 
370; J5askotchewan — 529;

MONTREAL, CANADA. — 
Kanados lietuviai į savo isto
riją įrašys labai svarbų lapą 
sušaukdami Kanados Lietuvių 
Kongresą. Jis yra šaukiamas 
visų partijų — organizacijų, 
kurioms tik rupi Lietuvos Val
stiečių įr darbininkų padėtis, 
ir jų baisus likimas, po judo- 
šiška Smetonos priespauda. Ka
nados lietuvių kongresas, bus 
pįrmas žingsnis prie Kanądos 
lietuvių vienijimo ir solidąriško 
veikimo — atsteigimųi demo
kratijos Lietuvoj e,, kurią Sme< 
tona ir jo švogeriąi sutrypė 
gruodžio 17 dieną 1926 metąįs.
Kanados lietuviai savanoriai 

kovoję už Lietuvos laisvę 
Kanados lietuviai, turi pilną 

teisę reikalauti iš Smetonos at- 
steigti demokratinę tvarką; su 
spaudos, žodžio ir susirinkimų 
laisve. Jie daugiausia buvę sa
vanoriai ir šiaip buvę kariai, ku
rie pirmose eilėse stojo į kęvą, 
su lenkais, bolševikais ir ber
montininkais, tik tam, kad pas? 
kiaus butų laisvi; niekieno ne
persekiojami ir kalėjimuos ne- 
pudomi ir nešaudomi. Nejaugi 
tie savanariai ir "kariai stojo į 
kovą už Lietuvos Nepriklauso
mybės įsteigimą, tam, kad pai
kiaus jų brolius ir tėvus Lietu
vos valdžia šaudytų, žinoma, 
kad ne!

štai liepos 13 dieną Toronto 
Daily Star korespondentas pra
neša, kad karo lauko teismas 
pasmerkė mirčiai dešimts val
stiečių (Suvalkijoj )tris visam 

<am?iid kalėti, o ąštuonius trum
pesniam laikui. Įr šie valstie
čiai, bus dar ne paskutiniai, 
kuriuos Smetonos kraugeriška 
ranka nori nušluoti nuo Lietu-

vos žemes paviršiaus. Kana
dos lietuvių kongresas, turi 
rimtai apsvarstyti esamą Lie
tuvos padėtį ir ištiesti draugiš 
ką ranką Lietuvos liaudžiai i| 
padaryti galą Smetonos vieš
patavimui ir žudymui Lietuvos 
sūnų.

Linki Kongresui Vienybės
Aš nuo savęs, linkiu to pra

šau, lai kongrese viešpatauja 
vienybę — solidarųpias svar
stant Lietuvos esamąją padėtį! 
Mums visiems • sęęįąlistams, 
komunistams, katalikams ir ki- 
tiems, lygiai apeina Lietuvos 
klausimas ir męs visi turime 
draugiškai susitarti, kaip buvo 
susitartą Amerikos lietuvių 
kongrese, ir visi sykiu pas
merkime Liętuvęs Įiąudies žu
dikus, kaip pasmerkė amerikie
čiai lietuviai.

Tad visi, kas tik jaučia žmo
niškumo jausmą, ląi pasmerkia, 
Smetonos despotišką rėžimą ir 
ręikaląują Lietuvai atstęigimo 
demokratijos — pilnoj to žodžio 
prasmėje.

— A. S. Kovoliunas.

sęęįąlistamS)

Kanados Padaužų 
RESPUBLIKA

ĘXTRA!I!
Kanados Padaužų 

Bilizacija!
Kadangi Amerikos Padaužų 

Respublika jau nuo seniai, nuo 
'vos atmenamų česų gyvuoja; 
kadangi ji valęiosi ir visus sa
vo piliečius-padaužas valdo be 
jokių svietiškų ir nesvietiškų 
diktatūrų, ir kadangi Padaužų

«...
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Tederal Savings
AND LOAN ASSOČIATION 

t OF CHICAGO
2202 West Cermak Road

BEN. J. KAZANAŲSKAS, Raštininkas.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Cermak Roed (W. 22 St.) 
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 5.

Vakarais: Panedėlio, Seredo* ir 
Pčtnyčios 6 iki 9. 

Telefonas Canal 1175.
Namai: 6459 S. Rockweil Street 

Telefonas Republie 9600.

Tel. Boulevard 5914 Diena ir Nakti 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4. nuo 1 
iki 8:30 v. NedCl. nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

Laidotuvių Direktoriai
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ. 
Turime Koplyčias Visose^ Miesto Dalyse.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington St
Room 737

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

Gvv. vieta: 6733 Crandon Avė.
namu Tel.: — Hyde Park 8395

■ i........... ...............              R—

Dr. A. J. Manikas
THYSICIAN-SURGEON 
Office 4070 Archer Avė.

Tel. Virginia 1116 
Valandos: 1—3: 7—-8:30 p. p.

Office & reridence 2519 W. 43rd SL 
Tel. Lafayette 3051

Valandos: 9—10 rytą, 5—6 p. p. 
Kasdien, išskyrų* seredas. 

Sekmadieni susitarus.

S. M. SKUDAS
718 West 18th Street Phone Monro© 8877

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street Phones Boulevard 5208-8418

State 4690 Prospect 1012
KAL & ZARETSKY 

ATTORNEYS AT LAW 
6322 So. Western Avė., 

Valandos: kasdien nuo 3:30 po piet 
iki 8:30 V. vak. Subatoj nuo 12 ik' 

6:00 vakare.
188 W. Randolph St.

Valandos: kasdien nuo 9:00 ryto 
iki 3:00 po piet.

Dr. Walter M. Eisiu 
PHYSICIAN and SURGEON 

Ofisas Marąuette Medical Buiiding
Suite 208

6155 SO. KEDZIE AVENUE 
Hemlock 8700

Vai.: 2—4 po pietų; 6—8 po pietų. 
Rezidencijos tel. Prospect 8088.

KITATAUČIAI
<

EŽERSKIS IR SŪNŪS
10734 S. Michigan Avė. Tel. Pullman 5703

J. F. EUDEIKIS
4605-07 S. Hermįtąge Avęnuę Phones Yards 1741-1742
Brighton Park Skyrius, 4447 S. Fąirfield, Ląf. 0727

LACHAWICZ ir SŪNUS
2814 West 23rd Place Phęneę Cąnąl 2515—Cicero 5927

S. C. LACHAVICZ
42-44 East 108U1 Si. Tel. Pullman 1270 arba Canal 2515

s. P, MAŽEIKA
8319 Lituanica Avenue Phone Yards 1188

J. LIULEVICIUS
4092 Archer Avenue phone Lafayette 8572

A, MASALSKIS
8307 Litųąnicą Avenue Phone Boulevard 4139

A. PETKUS
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

J. F, R ADŽIUS
668 Węst 18tų Street Phone Canal 6174

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
YARds 1741—1742 
J, F. EUDEIKIS

AKIU SPECIALISTAI

v

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams Žinomas per 85 
metus kaipo patyręs gydytoja* chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniška* ligas, 
vyru, moterų ir vaiku pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

Valandos nuo 10—12 pietų Ir, 
nuo 6 iki 7:80 vaL vakaro, 

TeL Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464DR. VAITUSH, OPf.
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistą*.
Palengvins akiu itempima, kuri* 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo. skaudama akiu karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregyste. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos ąuo 10 iki 8 v. 
Nedelioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikiąiv akys atitaiso

mos be akiniu. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Bpulevard 7589

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO. ILL. 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki < 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vaL 
vakaro. Nerišliomis nuo 10 iki 12 
valandai diena.

Phone MIDWAY 2880.

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

Tel. Yard* 1829
Pritaiko Akini v* 

Kreivas Aki* 
Ištaiso.

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvi
756 West 35th St.

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10—4. nuo 6 iki 

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vaL diena.
8

Telefonas Yards D994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOITOS ASHLAND AVB.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena. 2 iki 3 po plieta
7 iki 8 vai. NedU. nuo 10 iki 12

Rez. Telephone PLAZA 24H

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
Rez. TsL Drexel 9191 

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moterišku. Vyriškų, Vaiku ir vi*< 
chronišk* ligų.

Ofisas 6850 Stoney Island Avė.
Valandos: 2—4. 7—9 vai. vak. Neda 

liomia (r šventadieniais 16—13 
. — —J
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THE WORLD AT 
A GLANCE

by Dr. E. G. Peters

Cirkas dykai visiems

The Four Horsemen of Death 
Chicago Turns Beggar 
She Wears the Pants 
Crisis for Organized Labor 
Europe’s New Alignment

The Four Horsemen of Death 
— syphilis and cancer, pneu- 
monia and tuberculosis — are 
the four greatest killing di- 
seases, according to Dr. Tho- 
mas Parran, Surgeon General 
of the United States Public 
Health Service. The deadliest ot 
these is syphilis.

Syphilis, “the great imitat- 
or”, disables yearly half a mil- 
lion Americans, five times as 
many as do auto accidents, and 
ten times as many as infantile 
paralysis. Growing likę a rank 
weed under our “conspiracy of 
silence,” this demon disease in- 
fects at least half of its vie
tinis innocently. Spread only 
by physical contact with its 
germ, the corkscrew spiro- 
chete, syphilis sneaks up and 
hits its vietims from behind, 
likę a gumshoe man.

For years syphilis may hide 
in the blood, then suddonly ap- 
pear in failing sight and blind- 
ness, in the “stumbling gait of 
locomotor ataxia, in the delu- 
sions of general paresis, and 
in “the mad-dog” infection oi* 
the homicidal maniac behind 
barred windows.”

Yet this deadly plague is 
more easily controlled than tu
berculosis, more readily stamp- 
ed out than typhoid.

By free, effective, wellad- 
vertised treatment centers, Eng- 
land has since 1920 halved the 
ravages of syphilis. Sweden, 
Norway, and Denmark,.with a 
combined population equal to 
that of New York statė, have 
almost conquered that demen. 
In 1935, those three countries 
had less than 1600 cases, 
against 21,984 for upstate New 
York alone, excluding New 
York city.

The outstanding Scandina- 
vian principles for handling sy
philis are:

1) Ali cases mušt be report- 
ed.

2) Ali cases mušt take treat
ment.

3) Free treatment mušt be 
made available for all infect- 
ed.

4) If desirable for the pro 
teetion of others, patients mušt 
be hospitalized.

If we Americans will strip 
from syphilis the great nation- 
ai hush-hush policy, which 
makes it indecent or even sin 
fui to tell the trtfth about that 
great destroyer, we shall soon 
stamp out syphilis, deadliest of 
the four horsemen of death.

Paveikslas rodo p lės Ruth 
Jocobs, Jane Venteresco ir Sa- 
rah Trinkhaus. Jos pildys nu
merius cirke, kurs yra rengia
mas Kareivių Aikštėj (Soldiers 
Field) rugpiučio 6 diends va
kare.

Kalbamam cirkui bus išda
linta 60,000 bilietų absoliučiai 
dykai. Bilietus galima gauti 
pas kiekvienų artimiausio jums 
parko direktorių. Tik paprašy
kite jo. .

žinokite — bilietai duodama 
už dykų.

Didžiulį ir įvairių cirko pro
gramų išpildys amatoriai links

mintojai ir atletai iš sekamų 
Chicagos parkų: Armoul 
Square, Cornell Square, Davis 
Sųuare, Fuller, Gage, Hamilton, 
Hardin Square, Madden, Mark 
White Square, McKinley, Ogden 
ir Sherman.

žodis tėvams:
Kokia pramogų vaikai mėgia 

labiausia? Atsakymas: cirkų. 
Ir štai jiems cirkas veltui. Tai
gi suteikite savo vaikams ke 
lėtų smagių valandų, gaukite 
tuojau bilietus ir nuvežkite vai
kus į Kareivių Aikštę rugpiu
čio 6 d. vakare cirko pažiūrė
ti.

“Uncle Sam, please give me 
a dime,” bėgs Leo M. Lyons, 
Chicago’s relief commissioner. 
“If you don't help us, dear 
uncle, we can’t feed our desti- 
tute. And they’ll get unruly. 
Why, just the other day, they 
scared the pants off the city 
council. Those terrible hungry 
people even accuse Governor 
Horner and Mayor Kelly of 
sneaking off to the north woods 
for their vacation, while they 
leave the relief elients to boil 
and starve.”

“Listen, Leo. Pm fed up witli 
your begging,” replied Uncle 
Sam severely. “Are you no- 
thing būt a btfnch of moochers 
and grafters out there, especial 
ly in Chicago? How much did 
Kelly make out of the construc- 
tion of Soldiers’ Field? Why 
do you starve your schools and 
overwork your teachers? How 
many boodlers got fortunes out 
of the sanitary distriet through 
crooked contracts? Whose ma

chine eleeted racketeers likę 
Prignano and Bolton to the 
legislature at Springfield? Why 
didn’t you people out in Illinois 
keep relief administration under 
the statė, instead of turning 
it over to the ten-cent poL- 
ticians in every village, town, 
and city? You’ll soon have a 
relief scandal in Illinois that’ll 
stink worse than New Jer- 
sey’s.”

“Būt, dear uncle,” cried 
ashen-faced Leo the tame lion. 
“I realized that what you say 
is true. Būt if we let the folks 
starve out in Chicago, how wili 
it look? And they may start 
something desperate, uncle.”

“Leo, you people in Illinois 
and Chicago have had months 
to make adequate arrangements 
for your destitute. Suppose you. 
stew in your own juice of ne- 
glect and heartlesness for a 
while. It may teacb you some 
thing!”

------ i,----------

“I wouldriT n'ave those pants 
on a bet,” disgustedly ex- 
claimed a wife to her young 
htfsband, as they chose trou- 
sers for him in one of Chicago’s 
big department Stores.

When she had sniffed at two 
or three other pairs, her do- 
cile husband silent at her side, 
she finally picked up another 
pair. “Send these out C.O.D.,”

she ordered, then led her spouse 
to the elevator.

Winking at the salesman, 1 
observed, “If the man pays for 
the pants, the woman wears 
them!°

If organized labor definitely 
splits into the two hostik 
camps of eraft and of indust- 
rial unionism over John L. 
Lewis’ attempt to orgamze the 
steel industry as one indust- 
rial union, that split will be 
a tragedy for the American 
labor movement.

Labor unionism in ‘America 
is today much behind that of 
Progressive nations in Europe, 
likę Great Britain, France, and 
'Scandinavia. Until a far great-

Sergantiems patari
mas Dykai

Vėliausias ir geriausias lytinio 
silpnumo, reumatizmo, inkstų, 
pūslės ir venerinių ligų gydymas. 

Virš 25 metų toj pačioj vietoj.
Ne atidėliokite, ateikite pasitarti 
dykai, nėra priedermių.

DR. ROSS HEALTH 
SERVICE AND 

LABORATORIES 
35 S. Dearborn St.

CHICAGO, ILL. 
Central 4641

Darbo valandos: Kasdien 10 vai. 
ryto iki 5 po piet.

Sekmadieni 10 v. r. iki 12 dieną. 
Pirmadieni, Trečiadieni ir šešta
dieni nuo 10 v. ryto iki 8 v. p. p.

APLANKYKIT

Lietuvą
Per 7 dienas busite senojoj tėvy
nėje, jei keliausite ekspresiniais 

garlaiviais

BREMEN

Arba keliaukite populiariais ekspresi
niais laivais.

Greiti traukiniai prie pat laivo Bremer- 
havene užtikrina patogią kelionę i

Kauną

Patogus geležinkeliais susisiekimas 
iš Bremeno ar Hamburgo.

Informacijų klauskite pas vietini 
agentą arba

HANSA - DEUTSCHLAND 
HAMBURG - NEW YORK

&

7

ĮįSį HAMBURG-AMERICAN LINE 
O NORTH GERMAN LL-OYD [gg]
--- ----' 130 W. RANDOLPH STREET, CHICAGO

er number of American work- 
ingmen become unionists, tKirt 
country will not secure badly- 
needed sočiai legislation.

All civil war, whether with- 
in a nation or within a labor 
movement, is disastrous.

While the trend of the times 
in labor is steadily toward in- 
dustrial unionism and away 
from eraft unionism, it is tre 
mendously important just riov; 
to prevent William Green and 
other champions of eraft unior- 
Ism from ousting Lewis and 
his followers from the Ameri
can Federation of Labor.

Consequently, all effort in 
labor ranks should be used to 
prevent a split in the ranks 
of American unionism. For to 
split, is to play into the hands 
of labor’s enemies.

“In unity there is strength” 
here as always.

Is the Italo-Austrian-German 
pact a new threat at Europe’s 
peace ? Or does that govern- 
ment “insure European peace”, 
as the Austrian chancellor con- 
tends.

That pact allies Europe’s 
chief dietators—Mussolini, cocky 
with his Ethiopian kili, and 
Hitler, swell-headed from re 
militarizing the Rhine. Italy’s 
succešs in Africa in spite of 
leagite sanetions has boosted 
the stock of dictatorship and

lowered that of democracy. .
In self-defense against the 

threat of the new agreement, 
Russia, France, and Great Bri
tain mušt draw eloser together 
just as they did between 1908 
and 1914, after France’s diplo- 
matic defeat by Germany in 
Morocco.

If the Italo-Austrian-Germar 
agreement aligns Europe’s de- 
mocracies against her military 
dietatorships, that pact may in 
the long run prove a biessing 
to mankind. By standing firmly 
together, Europe’s democracies, 
through their larger popula 
tions and their control of es- 
sential raw materials, can first 
hold the dietatorships in check, 
then gradually undermine the 
prestige of Hitler and Musso 
lini, and thus bring about their 
everthrow.

Democracies mušt work to 
gether against dietatorships— 
doing that is the essential of 
success in the eonfliet between 
dietatorships and democracies.

tuotus girtus automobilių ope- 
ruotojus. Dalykas toks, ka<j 
daugelis girtų automobilių ,kai 
jie būna areštuoti, sakosi, jo- 
gei patekę bėdon už girtų va
žiavimą tik pirmą kartą. Tu‘o 
gi tarpu, dažnai pasirodo, jie 
yra buvę jau ne kartą areštuo
ti už tokį pat nusikaltimą kito
se apielinkčse.

Įsteigus šitokį informacijų 
biurą, bus galima greitai patil
ti, ar girtas automobilistas nu
sikalto pirmą kartą, ar jav 
;oks prietikis jam nebe nau
jiena, ir sulig tuo bausti jį.

Sausas oras negali įeiti 
—Drėgmė negali išeiti. 
Labiau — Sušvelnintas 
Old Golds yra visuomet 
Dirbtuvės-šviežumo.

Geriausi

OHfg YSAB OLO

Dar smarkiau ims į 
nagą girtus auto

mobilistus
Illinois magistratų, teisėjų 

ir konštebelių asociacija nutar- 
rė įsteigti biurą, kad pasida
linti informacijomis apie areš-

Degtinė... Gerkit
KENTUCKY YEARLING

VIENU METU SENUMO.

NATHAN
KANTER

Dabar galima gauti kaimininiam taverne.

MUTUAL LIQUOR CO.
4707 South Halsted Street 
Visi Telefonai YAIIDS 0801

VIENINTELIS DISTRIBUTORIS

LIETUVOS-AMERIKOS

Termometras
ŠIS įdomus termo
metras vienu laiku 
parodo oro stovį pa
gal Lietuvoj ir Ame
rikoj varto j a m u s. 
Tokį termometrą 
jus niekur negalite 
nusipirkti. Jis pada
rytas specialiai pa
gal NAUJIENŲ už
sakymą. Bet jus jį 
galite gauti

DYKAI
jeigu DABAR 
užsirašysit “Naujie
nas” ant metų ir 
prisiųsit
Chicagoje ..... $.800
Kitur Suv. Valstijo
se ir Kanadoj nupi
ginta kaina .... $5.00

Siųskit money orde
rį arba, čekį —

NAUJIENOS 
1739 So. 

Hdtted St. 
'’HICAGO

FAHR.

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street

a CHICAGO, ILL.

VISUOMET ŽEMAS KAINAS 
X-RAY i

Vai.: 8:30 iki 8:30 v. vak.
TEL. HARRISON 0751
32 6 S .STATE ST

Opposih- Davis Store, 2d Floor

Mrs. Anelia K. Jarus?
Physical Therapy 

and Midwife 
6630 S. We«tera 
Ave„ 2nd floor 
Hemlock 9252 

Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie t r e a t- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt 
Moterimi ir mer
ginome patari
mai dovanai.

ŠIOS SAVAITES
.1

Extra Bargenai
UNOLEUM 9x12 

STIPRUS IR GRAŽUS 

$3.95
ROOSEVELT 

FURNITURE^ 
2310 West 

Roosevelt Road
Tel. Seeley 8760

THE BARGAIN OUTLET’S

DIDŽIAUSIAS 
IŠPARDAVIMAS 

SANDALUI!
Ketvirtadienį, Penk
tadienį ir šeštadienį

$1.49 Vertė

G PORA

1,000 porų tiktai, balti, gyvos 
spalvos, išraižymai, atvarai, dir
žai, ties, oxfords, žemos ir auk
štos kulnys, visi mierai grupėj 
įkainuota mažiau negu pusė.

Moterų vasaros dresės, aceta
te s, rayonai, kiek šilkų, 500 tiktai 
šiai 3 dienų kainai, $4

Moterų baltos skrybėlės, apie 
500 grupėje, pasirinkimas iš viso 
stako, vertė iki $3.98, 25c

Moterų baltos dresės, gražaus 
minkšto šilkuoto Krinkle Crepe, 
raudonais guzikų pagražinimais, 
$1.49 vertės, kiekviena 58c

Moterų balti kautai, vaplių ban
■ gomis ir novelties, visi * mietai1 
iki 40, paprastai $2.98 vertės, • 

“ž .H—'UJO:
Moterų buvo $2.49 ir $2.98 bal

ti čeverykai, laužytos mietas, įs
kaitant paprastus už $4 ir $5 če- 
verykus, 3, 3^> ir 4 mieros, 
pora ...... 99c

Merginų buvo $1.49 vilnoniai 
maudymosi siutai, tik trims die- 
noms............ -...67 c

Girdles, Two-Way Stretch, ge
ro roberio, ružavos spalvos, pap
rastai 59c vertes, kiekvienas tik- 
tai ..............  39c

Berniukų buvo,98c ir $1.29 mau 
dymosi. siutai ir trunks, 69c

Vyrų buvo $2.99 sanforizuotų 
bovelnų pienelio kel- $4 
nes, pora .................. ■ "“v

Berniukų buvo 89c polo marš
kiniai, pastelės spalvos, gera ko
kybė, Mickey Mouse krutinės em
blema, kiekviena . 35c

Vyrų paprasti 89c mėlyno de- 
ninj overalls, 98c vertės, mieros 
40—42, pora .................. 49c

CHKAGO MAU OktUR 1.0

Slt SPŪDI PAULI MA SL.....TU. <!IUV 4000
511 S. Paulina St. katnp. Harriaon St.

<3 TAUPYKIT PINIGUS UŽ- 
TIKRINTO.! IŠTAIGOJ

u. S. Government ištaiga. F. S. and L. Ins. 
Corp. apdrausta kiekvienos ypatos iki $5,000.00 

Mokam dividendą kas 6 mėnesiai. Praeityje 
išmokėjom 4%

Turtas siekia virš $1,300,000.00
' DUODAM PASKOLAS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ

STANDARD FEDERAL SAVINGS
& LOAN ASSOCIATION of CHICAGO
2324 S. Leavitt St. Tel. Canal 1679

JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas

MOTERYS...
vJau galite gauti naują, padidintą ir 
pagerintą

Valgiu Gaminimo Knygą
Kaina su persiuntimu tiktai 51.10

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St

CHICAGO ILL.
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PATENTAI

Šio mėnesio pradžioje sukako šimtas metų nuo to 
laiko, kaip Amerikoje pradėjo veikti patentų įstatymas. 
Ir per tų šimtų metų liko išimta 2,045,000 patentų! Va
dinasi, tiek buvo padaryta įvairių įvairiausių išradimų.

Iš to aišku, jog per paskutinį šimtmetį Amerika pa
darė nepaprastai didelį progresų. Tūkstančiai visokių 
mašinų buvo išrasta, tūkstančiai visokių išradimų pa
daryta. Tie išradimai žymiai palengvino žmonių gyve
nimų, suteikė įvairių parankumų.

Prieš šimtų metų išleistas įstatymas patvarkė, kad 
turi būti įsteigta speciali įstaiga patentams išduoti., Įs
taigos tarnautojų personalas tyrinėja kiekvienų aplika
cijų patentui gauti. Jis žiuri, kad išradimas butų origi
nalus. Jei suranda, kad išradimas yra tinkamas, tai iš
duodama patentas, kuris apsaugoja išradėjų. Vadinasi, 
suteikia jam išimtinų teisę savo išrastų mašinų ar kokį 
kitų daiktų gaminti. v

Tačiau dažniausiai visokiais išradimais pasinaudo
ja ne patys išradėjai, bet visokie finansininkai, kurie 
nuperka patentus. Neturėdami pinigų išradėjai papras
tai negali įsteigti fabrikų ir ten savo išrastus daiktus 
gaminti. Todėl dažnai jie yra priversti visai pigiai savo 
išradimus parduoti finansininkams, kurie paskui susi
krauna milijonus.

Kalbant apie tuos du milijonus su viršum išradimų, 
toli-gražu negalima pasakyti, kad jie visi butų žmonėms 
naudingi. Nemažas skaičius tų lyg išradimų faktiškai 
yra žalingi. Pavyzdžiui, kai kurie patentuoti vaistai. Pa
staruoju laiku tad ir prasidėjo judėjimas, kuris siekiasi 
pakeisti nuostatus, kontroliuojančius patentų išdavimų. 
Būtent, norima patentų išdavimo reikalų sutvarkyti 
taip, kad visokie šarlatanai negalėtų apgaudinėti ir iš
naudoti žmones.

siekia $100,000,000. Apskaičiuojama, kad 568,000 šeimų 
priklauso, kooperatyvams. Kooperaęinių krautuvių iš vi
so priskaitoma 4,144. Vien tik Stockholme jų yra 380.

Kooperatyvams priklausančiose krautuvėse žmonės 
ne tik gali pigiau pirkti visokių prekių, bet ir naudotis 
padarytu pelnu. Mat, metų gale kooperatyvų akcininkai 
pasidalina pelnu.

Švedijos kooperatyvai ne tik laiko krautuves, bet 
ir stato namus bei operuoja fabrikus. Didesnuose mies
tuose visur galima pastebėti didelių apartmentinių tro
besių, kuriuos kontroliuoja darbininkų kooperatyvai.

Tačiau vienas didžiausių Švedijos kooperacinio ju
dėjimo nuopelnų buvo sulaužymas elektros lempelių 
trusto, kuris/vyravo per kelerius metus. Kooperatyvai 
įsteigė Stockholme didelį fabriką, kuriame pradėjo ga
minti elektros lemputes. Dabar tos lemputės parsidavi- 
nėja bent du kartus pigiau' nekaip pirma.

Amerikoje kooperacinis judėjimas, palyginti, yra 
gana silpnas. To dėka čia ir žmonės yra labiau išnaudo
jami. Pavyzdžiui, paskutiniais metais farmerįai savo 
produktus turi labai pigiai parduoti. Tuo tarpų mies
tų gyventojai, pirkdami tuos pačius produktus iŠ tarpi
ninkų, priversti yra bent kelis kartus daugiau mokėti. 
Visai kitaip butų, jei ūkininkai priklausytų kooperaty
vams, kurie ne tik jų produktus supirkinėtų, bet ir be
tarpiškai tuos produktus pardavinėtų miesto gyvento
jams. Iš tokių kooperatyvų butų nauda ir ūkininkams 
ir miestiečiams: vieni savo produktus galėtų brangiau 
parduoti, o kiti tuos produktus pigiau pirktų, nes butų 
pašalinti tarpininkai, kurie dabartiniu laiku labiausiai 
pasipelno.

Clevelando Kongreso 
Atgarsiai Lietuvoje

ISPANIJOS VALSTIEČIAI

Ispanija yra žemės ūkio kraštas. Apie 80 nuošim
čiu) gyventojų gyvena ūkiuose. Vadinasi, verčiasi 
žemdirbyste. Tačiau visas blogumas yra tas, kad dau
gumas gyventojų neturi savo žemės. Jie yra priversti 
žemę nuomoti arba dirbti dvaruose. O Ispanijoje dide
lių dvarų yra . labai daug. Kai kurie dvarai susideda iš 
tūkstančių hektarų.

Ispanijos valstiečių būklė ligi šiol buvo neįmanomai 
sunki. Didžiausias skurdas ir vargas lydėjo juos per vi
sų gyvenimą. O tuo tarpu dvarininkai spaudė suvargu
sius valstiečius beveik taip pat,, kaip ir feodalizmo lai
kais.

Bet štai prieš kelis mėnesius liaudies frontas laimė
jo rinkimus ir sudarė radikališką valdžią, kuri pradėjo 
rupįntis valstiečių būkle. Kai kurie dvarai liko nusa
vinti ir paversti žemės ūkio kooperatyvais. Buvo pla
nuojama ir daugiau tų dvarų nusavinti ir pavesti juos 
bedarbiams valstiečiams, kurių skaičius siekia 700,0001

Tas liaudies fronto valdžios pasimojimas gal vy
riausiai ir paskatino visus atžagareiviškus elementus 
sukurstyti sukilimą. Mat, jie pajuto, kad gali netekti 
savo privilegijų, kuriomis jie naudojosi per šimtmečius. 
Sukilimui vadovauti pasisiūlė generolai, kuriems irgi 
pradėjo darytis karšta.

Monarchijos laikais Ispanijoje priviso labai daug 
generolų. Proporcionaliai imant, jokia kita Europos val
stybė neturėjo tiek daug generolų kaip Ispanija. Da
bartinė valdžia, žinoma, nebūtų palikusi ramybėje ir 
tuos generolus. Jie tad ir prisidėję prie sukilimo, kad 
galėtų savo kailį išgelbėti.

žodžiu, Ispanijos sukilimui vadovauja visi tie, ku
rie naudojosi visokiomis privilegijomis milijonų valstie
čių sąskaitom Tomis privilegijomis jie nori ir toliau 
naudotis, o Ispanijos liaudį laikyti tokiame pat ekono
miškame skurde, kaip iki šiol.

ŠVEDIJOS KOOPERATYVAI
",...  1 w

Prezidentas Rooseveltas pasiuntė komisiją į Euro
pą kooperatyvams studijuoti. Komisijai ypač rūpėjo 
susipažinti su Švedijos kooperatyvų sistema.

Švedijos kooperatyvų biznio apyvarta per metus

L®C

(Laiškas iš, Lietuvos)
Nuo kada dabartyje praside

da istorinės reikšmės įvykiai, 
tikrai niekas negali pasakyti. 
Tik iš tolo į praeitį žiūrint, na
grinėjant įvykusius visuomenės 
gyvenime ir įvairius faktus ga
lima kaip kas sakyti, kad štai 
nuo šio momento atsivertė tau
tos ar valstybės gyvenime, ar
ba net tam tikrų visuomenės 
klodų nauji istorijos lapai. Tai 
yra tie lapai, nuo kurių prasi
deda kita varsa nudažytas gy
venimas, arba visuomenės min
tyje yra įvykęs gilus persilau- 
žymas, kuris visam gyvenimui 
duoda naują kryptį. Kartais juk 
buvo ir taip, kad štai rodos ku
rių gyvenamų dienų staigus, 
stambus įvykiai, rodos, turi pir
maeilės reikšmės ir ar tik nuo 
to momento neprasidėsiąs nau
jos krypties gyvenimas, ar tik 
nuo tų naujų įvykių neįvyksiąs 
naujas gyvenimo persilaužimas 
Bet štai praslinkus kuriam lai
kui visi tie įvykiai, tasai taria
masai visuomenės persilauži
mas tolydžiai nublunka ir ne
betenka tos reikšmės, kurią, ro- 
dos, jis privalėjo turėti. Buvo 
ir kitaip, — kartais, rodos, vi
sai menkos reikšmės atsitiki
mai tolimesnėje gyvenimo ei
goje rodo juos buvus istori- 
ųiais; atsitikimais, štai imkim, 
kad ir Lietuvos valstybės nu
tarimą 191)8 metais vasario 16 
(dienos paskelbti Lietuvą esant 
nepriklausomą valstybę. Juk jei 
ne Rusijos ir Vokietijos revo
liucijos, tai šitasai nutarimas 
galėjo likti be jokios reikšmės 
•ir jokio gyvenime pėdsako: ne
palikęs. Tai galėjo būti tik ke- 
ilių Lietuvos inteligentų gerų 
■norų, nutarimu, bet tolimesnė 
gyvenimo raida šitam nutari
mui davė pirmos eilės reikš
mę, nuo kurio momento lietuvių 
tautoje tarytum atskleisti nau
ji istoriniai lapai, kuriose įra
šoma visa eilė garbingų kovų 
už Lietuvos nepriklausomybę.

Istoriški įvykiai
Imam kitą atsitikimą. Tų pa

čių metų pabaigoje lietuviai ko
munistai raudonajai, armijai 
padedant taip pat paskelbė Lie
tuvos ir Baltgudijos respubli
ką, net kurį laiką šita suvie
nyta respublika gyvavo, turė
jo sudariusi savo vyriausybę. 
Komunistų partija tuomet va
dinosi Lietuvos ir Baltgudijos 
partija, bet tolimesnės kovos 
šita sudaryta respublika neiš-

dijos respublikos liko 
Baltgudijos respublika, 
visai savitų gyvenimu

laikė ir ji dingo ir apie tą įvy
kį dar tik prisieinama, kaipo 
Vieną iš tų visų kovų epizodų

Vėliau lietuviški komunistai 
net susigriebė pasivadinti jau 
nebe Lietuvos dr Baltgudijos 
partija, bet tik Lietuvos par
tija. Vietoj Lietuvos ir Baltgu- 

sovietų 
ir jau 
susikU-

rė Lietuvos respublika. Kas gi 
dabar galėtų tikrai nusakyti, 
ar šitas buvęs ^anuomet kovų 
epizodas ateityje“ nevirs istori
niu faktu, apie kurį ateities is
torikai atsidėję^Mks smulkiau
sias žinias ir jį tinkamai ras 
reikalingu istoriniai smulkme
niškai atpasakoti?

*
Buvo galinga anuomet Ro

mos imperija, ji anų. laikų Eu
ropos gyvenimo raidą savo tirš
tais dažais yra nudažiusi, bei 
dar ir šiandien tarp mokovų 
istorikų nėra vienos nuomonės, 
nuo kurio laiko tos imperijos 
prasidėjo žlugimas ir kuomet 
tikrai imperija gyveno pasku
tines savo dienas. Ne veltui 
yra sakoma, kad niekas nega
li pasakyti, kada žuvo kovose 
už imperiją paskutinysis Ro
mos karys!

Dėlko čia visa apie tai kai- 
•bama? ’ ■,

Pirmieji Clevelando 
kongreso įspūdžiai

Akivaizdoje čia turime įvy
kusį Clevelando mieste kongre
so vaizdą!

’ Iš aplinkiniais keliais sugau
tų nepilnų žinių, iš tų visų spė
liojimų, gandų nepatikrintų, 
neautentiškų žinių gautas įspū
dis, kad jame pasireiškė didele 
(politinė išmintis, didelis entu
ziazmas, tarta galingas vieny
bės žodis, surastos ir nustaty
tos lietuviškai radikaliai min
čiai tolimesnio veikimo gairės, 
'rasta galimu bendru visų dar
biu darbu paremti tuos, kurie 
(nelygioje, sunkioje kovoje ski- 
■na kelius į skaistesnį savos val
stybės gyvenimo rytojų.

! čia iš tolo, iš anapus vande
nyno žiūrint į atsiektus dar
bus, į tą pasireiškusį patrioti
nį entuziazmą, į tą užsidegi
mą dirbti savo žmonių gerui 
norisi sakyti ar tvirtinti, kad 
musų broliuose, gyvenančiuose 
kitose gyvenimo sąlygose, įvy
ko istorines reikšmės visuome
ninės minties persilaužimas, ir 
tas žūtbūtinis pasiryžimas tu
ri paveikti visa - Lietuvos gy-

■ 5' venimą. Tegu tai* įvyksta ne 
staiga, tegu tai veikia Lietuvą 
pamažu, bet Clevelando kon
gresas negali dingti nepalikęs 
jokio lietuvių tautos gyvenime 
pėdsako! Norisi tvirtinti ir vi
sa širdimi tikėti ir palinkėti, 
kad Clevelando kongreso data 
turės būti musų tautos istori
joje pažymėta, kaipo pirmos ei
lės įvykis, kuris pasuks visos 
tautos gyvenimo raidą kita 
kryptimi, ta kryptimi, kuria).vi
sas musų gyvenimas, kad ir 
sunkiu keliu, bet plačiu turi ei
ti į laimingesnę ateitį Tasai 
suvažiavimas vergte vergia pro
tą, veikia širdį ir nejučiomis 
žodžiai veržiasi sakyti, kad šit 
kilnesni tautos sūnus, jautrios 
sąžinės žmonės tarė savo ga
lingą žodį, pareiškė savo vie
ningą nusistatymą, jog gana 
■musų tautai vergauti, gana pa^ 
tamsias klaidžioti, gana save 
svetimomis iliuzijomis apgau
dinėti buk jau nepriklausomu: 
gyvenimu gyvename, gana to 
svetimo jungo, imkim savo li
kimą į savo rankas ir spręs- 
kim taip, kad' visiems butų do
ra gyventi, Rad žmogus žmo
gaus savo asmens tikslams ne
naudotų, kad žmogūs žmogu
mi taptų, kad jis jaustųsi visos 
žmonijos tarpe laisvu nariu, 
laisvu piliečiu, kad musų tau
tos rankomis kuriama valstybe 
žydėte žydėtų, kad.1 joje žmo
nės tikrai laisvai gyventų! O 
šitai ne tik gali padaryti, bet 
privalo padaryti visi darbo, žmo
nės.

Taigi, norisi manyti, kad- ši
tas kongresas įneš į visos tau
tos musų gyvenimą šviesius 
pragiedrulius!

Tokie pirmi įspūdžiai! Tokie 
jie skaistus, tokie gaivininčia 
varsa jie nudažyti. Lai tai bū
va romantika. Bet juk ir ro
mantiką neprivalu visai iš gy
venimo išrūkti, visai ją iš
stumti.

Lai visą kasi čia pasakyta 
bus labai jausminga^ bet šiuo 
momentu negalima jausmų su
varžyti.

Vienybė ir bendra 
kalba

Iliuzijos lieka iliuzijomis. Bet 
kam lemta gyventi, kas atspė
ja gyvenimo momentą, tas am
žiais nemiršta. Laiku tartą min
tis, laiku viešai, pareikšta iš- 
įmintis yra nemari. Norisi ti
kėti, kad šitasai kongresas lai- vertingos, prasmingos ir yra

<ku susirinko, laiku parodė sa
vo išmintį, laiku pareiškė savo 
tvirtą ryžtingumą ir kas svar
biausia, norisi manyti, kad ak
cija bus išvystyta tokia kokia 
■tik galima ir neabejotinai bus 
sulaukti gražus vaisiai.

Taigi, tvirtinsim, kad tai yra 
-tikrai istorinės reikšmes įvy- 
kis P 

; Taip ir norisi manyti, kad 
■toji pasireiškusi vienybė, ta su
rasta bendra kalba nepasiliks 
■tik popieriaus nutarimais, i

Clevelando žodžio sąvoka juk 
gali kartais musų tautos isto
rijoje, visuomeninės minties iš- 
įSivystymo istorijoje gali įgyti 
■visai kitą- prasmę, visai kitą 
sąvoką. Būtent, žodis Clevelan- 
das gaji: įgyti vienybės reikš
mes sąvoką. Ryžtingumo, pasi
ryžimo iv vieningo ne tik ūpo 
įprasmę,. bet ir akcijos. Juk vi
suomeninės minties raidoje, is-Į 
tori jos bėgyje kai kurie žod
žiai praranda savo pirmykštę 
Įprasmę ir jau vėliau supran- 
itami kaipo? tam tikros epochos, 
pergyventų momentų^ arba su
muš sumarum visuomeninio ju
dėjimo, visuomeninės kovų 
(trumpai tariamą prasmę. Saky
sim, žodis sovietai jau yra įgi-. 
jęs tarptautinį pobūdį ir juo 
vadinamas trumpai vadinama, 
.tam tikra valstybinė santvar
ka. Kuria kalba mes nekalbė
tume, bet jei norėtume apibu
dinti dabartinį SSSR režimą, 
mes pavartosime žodį “sovie
tai”, ir visose Raibose jis vie
nodai bus suprastas — reiš
kiąs tam tikrą valdymosi sis
temą.

s Taigi, kas dabar gali pasa
kytų ar žodis Clevelandas ne- 
įgys ir tos savotiškos reikšmės, 
bent lietuvių tautoje, ar jis ne- 
.prigis visai praradęs dabar tu
rimą savo sąvoką.
f štai jau dabar kaip kas Lie
tuvoje sako: Clevelando atsiti- 
jkimąi visiems sektini. Cleve- 
Įando nutarimai negali ir mus 
čia nepaveikti,. Clevelando kon
gresas turės savo pasėkas.

Pirmos žinios
, štai vos tik pirmos žinios 
mus pasiekė,, o. jau tuo. vienu 
žodžiu daug kaip, kam kas sa
koma.

Mes dar ‘neturime tikslesnių 
žinių — jas gaudom, jas ieš
kom, bet visi jauste jaučiame, 
kad tos žinios yra svarbios ir

būtinas reikalas jas gauti, jas 
žinoti. Ir iki šiol niekam čia 
nežinomas Clevelandas dabar 
jau įgyja savotiškos reikšmes 
ir prasmės.

Gal būti, kad tolimesnėj gy
venimo eigoje visa tai praras 
savo vertę, gal visa tai kuriam 
laiku4! bus pamiršta, gal nepa- 
keįks tinkamai musų gyvenimą, 
bet dabar jau tos tik pirmos 
žinios, pagraibomis gautos, vi
sus džiugina, visiems gerų vii- 
čių sukelia.

Lietuviu tautos organiz
mas yra gyvas

Sakau visus, na tai jau per
daug pasakyta. Yra ir tokių, 
kurios joms labai nemalonios ir 
kurie jas nenorėtų matyti plin
tant. Tiesa ir tai, kad vietoj 
šitų žinių privalomai skleidžia 
kito susirinkimo nutarimus.

Tai kaip matos, kaip mes vi
si vieno kraujo žmonės esame 
tais nematomais siūlais suriš
ti ir kaip stengiamės vieni ki
tus pažinti ir kartu vieni kitų 
kelius klaidinti. Jus taip toli 
gyvenat ir taip toli nuo musų 
jūsų tarti žodžiai čia įgyja di
delių ginčų prasmę ir sukelia 
daug visokių aistrų. Iš čia tik 
seka, kad lietuvių tautos orga
nizmas yra tikrai gyvas, kad 
mes save giliai suvokiame esant 
vienos tautos sunais, kuriems 
privalu savo likimu rūpintis.

Nei erdvė, nei laikas musų 
troškimų negali pakirsti. Min
tis laki, laiku tarta mintis ne 
mari. Turėsim vilties, kad ir 
jūsų jau atlikti darbai amžiais 
■nebus užmiršti. Norėčiau, kad 
jus nesuprastumėt, kad tik nuo
taikos pagautas tai rašau. Pa
galiau, jei ir taip suprasit, tai 
ne didelė čia bėda, bent turė
sit supratimą, kaip jūsų geri 
norai, kaip jūsų ryžtingumas, 
kaip jūsų rūpesčiai paveikė ma
ne eilinį žmogų, tų žmogų, ku
ris savo kasdieniniais rupes
niais yra iki galvos apkrautas 
dr vis dėlto nugirdęs, kad te 
nais toli toli už jurų vandeny 
,nų tarti laisvę mylinčių žmo
nių, tarti nuoširdus žodžiai jį 
begaliniai sujaudino ir gimė 
noras ir pasiryžimas parašyti 
tai, ką čia pasakiau.

O rašyti, 
se sąlygose 
daiktas, bet 
sakosi...

rašyti gyvenamo- 
tai nėra lengvas 
negi viską išsipa-
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DARBO ŽINIOS
r. •

Ne Geri 
Samariečiai

PITTSBURGH, Pa. — Gerin- 
damasi darbininkams išvakarė
se John L. Lewiso žygių suor
ganizuoti plieno pramone, Unit
ed States Steel Corporation, pa
kėlė algas už viršlaikį.

Visiems darbininkams, kurie 
dirbs daugiau astuonių valan
dų į dienų, gaus pusantro lai
ko algų už viršlaikį. Panašų at
lyginimą gaus ir tie darbinin
kai, kurie dirbs daugiau 48 va
landų į savaitę.

Korporacijos atstovas aiški
no, kad. viršlaikio algos pake 
limas neturi nieko bendro su 
planuojamu darbininkų organi
zavimu, bet retas kuris iš dar

bininkų Pittsburglie, Pa., nori 
tikėti, kad darbdaviai staigiai 
išvirto geraisiais samariečiais.

* * &

“Landomis Tinka 
Pereitam Šimtmečiui”

WASHINGTON. — Komen- 
tuodami apie gubernatoriaus 
Landono kalbą, kurią jis paša 
kė pereitą ketvirtadienį, priim
damas reptfblikonų partijos no
minaciją į prezidentus, darbi
ninkų unijų vadai, smarkiai ją, 
kritikavo.

Jie smerkė Landoną už pri
tarimą “kompanijų unijoms” ir 
“išmanymą” apie darbininkų 
reikalus, kuris tinka pereitam 
šimtmečiui.

Gražios vestuvės Jo
no Janulevičiaus ir 

Stellos Bruziutės

Rinks gražuolę eže
rų karnivalui

Chicagos didžiuliam spektak
liui — Ežerų Karnivalui — bus 
renkama “karalienė”. Išrinks ją 
žinomi autoritetai gražuolėms 
rinkti.

Į kontestą “ežerų karalienei” 
gali stoti merginos amžiuj nuo 
16 iki 21 metų. Kontestantės 
gali būti tik merginos, ir ne
turinčios profesijos.

Laike karnivalo išrinktoji 
“ežerų karalienė”' dabins vado
vaujančią valtę visuose valčių 
paraduose.
.Taipjau bus renkama iš kon 

testančių “ežerų karalienės” 
svita arba palydovės.

Jų grupė perstatys reginį 
“Alice in Wonderland”.

Merginos, norinčios stoti į šį 
kontestą, turi užsiregistruoti 
pas kontesto komitetą, Admi- 
nistration Building, Burnham 
Park. Taip chicagietės, taip 
Chicagos priemiesčių merginos 
kviečiamos stoti į kontestą.

Nusižudė Chicagos 
priemiesčio val

dininkas
Seattle, Wash., džėloj pasiko

rė Wiley D. Imhoff 53 m. Ke 
turi mėnesiai atgal jis tapo pa
varytas iš Oak Parko (Chica
gos priemiesčio) vandens de
partamento prižiūrėtojo vietos 
Mat buvo surasta, kad depar
tamentui, vadovaujamam Im- 
hoffo, truko daugiau kaip $6, 
000.

Imhoff, pašalintas iš vietos.. 
teismui artinantis kur tai din
go. Areštuotas Seattle mieste 
ir laukdamas sugrąžinimo į 
Oak Parką, jis nusižu'dė.

Clearing — Liepos 18 dieną 
įvyko gražios vestuvės p. Jono 
Yanulevičiaus ir p-lės Stellos 
Bruziutės. Jaunoji yra iš 18 
gatvės apielinkės.

Po šliubo, vedybų pietus iš
kelta jaunosios tėvų namuose 
ant Canalport avenue, p ves
tuvių puota įvyko Clearinge, 
pas jaunojo motiną adresu 5758 
West 65 street.

Kadangi jaunojo motiną per 
daugelį metų užlaiko tavernos 
biznį ir turi didelę pažintį, tai 
ir į sunaus vestuves atsilankė 
daug svečių, taip lietuvių, taip 
kitataučių, kurie prie skanių 
valgių, gėrimų ir šaunios mu
zikos gražiai ir linksmai laiką 
praleido. , '

Už taip skaitlingą atsilanky
mą į vestuves ir už suteikimą 
jauniesiems daugelio gražių 
dovanų jaunavedžiai ir jų tė
vai taria visiems širdingą ačiū

— Senas Petras.

Frank ir Marcella Shimkai pra
neša savo visiems pažinties 
draugams, kad jie vieni jau 
yra tavern bizny, kur laiko 
kasdien didelį pasirinkimą ge
rų gėrimų, degtinės, vyno, To- 
pat ir Koller alaus; penktadie
niais veltui žuvis; teikiama ma
lonus patarnavimas. Yra taip
gi erdvi ir gražiai išpuošta sve
tainė su daugeliu stalų mote
rims ar merginoms atsisėsti; 
tinkama vestuvėms vieta.

Golden Gate Buffet
Golden Gate Buffet randasi 

adresu 4070 Archer avenue. 
šios užeigos savininkai yra Ra
polas Budrikas ir Mac Valin- 
čius. Pp, Budrikai praneša sa
vo pažinties draugams, kad jie 
persikėlė į šią naują vietą. Už
eigą gerai įrengta, laikoma ge
ri gėrimai, penktadieniais vel
tui žuvis; kviečia visus atsi
lankyti savininkai.

Valo tuščius lotus 
vaikams žaisti

Pastaruoju laiku nuvalyta 
300 tuščių lotų ir juose pada
rytos žaismavietės vaikams. Vi
so dabar įvairiose miesto daly
se tokių nuvalytų ir išlygintų 
lotų yra apie 900. v šiose tuš
čiuose lotuose žaismavietės tai 
apsauga vaikams, kurie gali čia 
žaisti, ažuot žaidę gatvėse, kui 
jiems nuolat grūmoja automo
bilių pavojus.

Darbas lotų nuvalymui atlik
ta iš WPA fondų.

Pasikalbėjimai
— juokai

Vyras įėjęs į krautuvę (sako 
klerkui): Aš noriu gauti vie
ną arklio kalnierių.

Klerkas: Ar norite, kad su- 
vyniočiau*, ar dabar jį užsidč- 
site?

Onytė: Mama, papasakok 
man pasakėlę.

Motina: Palauk truputį, Ony
te, iki tavo tėvas pareis. Jis 
mums abiems papasakos dide
lę pasaką.

Sumanus: Dabar aš tamsta: 
pasakysiu ką tai tokio, kas pri
vers tamstą griebtis 
nų...

Bukus: Ką tokio?
Sumanus: Tamstos 

krinta žemėn.

Reporteris klausia chiniečio 
prelegento: Ar gali būti, kad 
Chinijoj valgo žiurkes?

Chinietis: Taip, bet aš gird 
žiu, kad jus Amerikoj valgote 
karštus šunis.

— Surinko Veronika Faiza.

uz Šo-

kelnės

Chicagos Draugiją, 
Kliubų Valdybos 

1936 metams

maršalka, 4548 S. Francisco Avė.
Kliubo susirinkimai atsibuna kiek

vieno mėnesio kas antrą ketvirtadie
ni, K. Gramonto svet., 4535 South 
Rockwell St.

TARP MUSU 
BIZNIERIŲ

John Gricius Tailor 
Shop.

plačiai ži- 
kolonijoj 

savo pro-

Gatvėkarių nelaimė
Pirmadienį, liepos 27 d., pa

vakarėj, kai trafikas yra ypač 
didelis, ba visi skubinasi namo 
važiuoti, du gatvėkariai susida
rė prie Archer ir Wentworth 
avės. Motormanas vieno gatvė- 
kario sunkiai sužeistas, sužei
sti taipgi du gatvėkario pasa- 
žieriai.

John Gricius yra 
nomas Bridgeporto 
kaipo gerai patyręs 
f ėsi joj siuvėjas. Jis siuva nau
jus ir taiso senus drabužius. 
Dabar jis persikėlė į naują vie
tą, būtent adresu 821 West 34 
street.

John Gricius darbą atlieką 
gerąi ir už.; prięinąmą kainą. Jo 
garsinimas eina kasdien Nau
jienose. :

Memel Cafe

Bedarbis nusižudė
John Modscheider 47 metų, 

15415 So. Wood Street, Harvey, 
nusišovė.

Bedarbis, sergąs ir priver
stas vartoti kriukius vaikštinė
jimui, jis nužiūrėjo, kad geriau 
nutraukti gyvenimo siūlas, 
ažuot skursti toliau varge.

Memel Cafe randasi adresu 
1325 North Halsted street. Šią 
gražią užeigą laiko motina ir 
duktė Emma Pocaitė. čia yra 
visuomet geros rųšies gėrimai 
taip amerikoniški, taip impor
tuoti, Miller High Life alus, 
cigarai, šilti valgiai ir užkan
džiai; muzika ir mandagus pa
tarnavimas.

Nusižudė dar vienas
Allessandro Morrone 57 m., 

2321 G»renshaw avenue, mirė 
Cook pavieto ligoninėj. Jis ir
gi buvo bedarbis. Jis iššoko ar 
iškrito iš trečio aukšto narnų, 
kuriuose gyveno, ir persiskėlė 
galvą.

21st Place Tavern and 
Restaurant

21st Place Tavern and Res
taurant randasi adresu 701 W. 
21st place. čia kasdien yra ga
minama geros rųšies valgiai už 
prieinamas kainas ir yra geros 
rųšies gėrimai, degtinė, vynas, 
Riverside alus, cigarai; teikia
ma mandagus patarnavimas.

Savininkai pp. Antanas ir 
Agnės Stukai draugiški žmo
nės ir geri tautiečiai.

Sukčius areštuotas
Joseph C. Wilson, pasak val

džios agentų, praktikavęs ši
tokį biznį: Jisai paimdavęs 
iš žmonių stakus, kurių vertė 
markete yra nupuolusi pav. 
nuo 1 dolerio Jki 50 centų. 
Wilson prižadėdavęs bėgiu 60 
dienų parduoti tuos stakus ir 
sugrąžinti savininkams dolerį 
už dolerį.

Paėmęs iš žmogaus arba iš 
moteriškės staką, WilSon išduo- 
davęs, kaip pakvitavimą, man- 
driai atrodantį certifikatą, 
kurs tikrenybėj nieko nereikš- 
davęs. Po to, gautą staką par
kuodavęs marketo kaina, b pi
nigus pasišluodavęs į savo ki
šenę.

Biznis btfvęs itin pelningas 
Wilsonui, bet neilgai tęsėsi 
kadangi šiomis dienomis vald- 
džios agentai jį areštavo ir 
traukia atsakomybėn.

Anna’s Tavern
Anna’s Tavern randasi adre

su 8446 5o. Vinčennes avenue. 
ši nauja užeiga yra nuosavy
bė motinos ir dukters, B, & A. 
Pečeliūnienės, šioj vietoj sma
gu4 ir malonu liuosą laiką pra
leisti, kur laikoma skanus gė 
rimai ir teikiama mandagus pa
tarnavimas.

Jos. Jacikas Tavern
Jos. Jacikas Tavern randasi 

adresu 6556 So. State street. 
Pp. Jacikai yra plačiai žinomi 
Chicagoje. Pirmiau jie užlaikė 
rodhauzę Willow Springs, Wine- 
wood Beer Gardeli, o dabar 
laiko taverną mieste. Kviečia 
visus draugus ir pažįstamus at
silankyti, nes turi geros rųšies 
gėrimus; penktadieniąįs žuvis 
veltui ir muzika.

Troy Tavern
Troy Tavern randasi adresu

4314 Archer avenue. Drg.

LIETUVIŲ RYTINĖS ŽVAIGŽDĖS 
PAŠ. IR PAS. Kliubo Valdyba 
1936 metams: A. Walskis, pirm., 
3341 Evergreen Avė., Tel. Belmont 
7678; A. Lungevičius, pirm, pag., 
1814 Wabansia Avė., Tel. Hum- 
boldt 3245; M. Chepul, nut. rašt., 
8327 LeMoyne St., Tel. Spaulding 
7903: B. Rogers, fin. rašt.
N. Kedzie Blvd., r" 
3180; S. Jokubauskas, fin. pag., 
1516 N. Kedzie Blyd.; A. Bulvitis, 
kas. glob., 1825 Wabansia Avė.; 
J. Raila, kasierius, 4839 Winnemac 
Avė., Tel. Avenue 1736; J. Mila- 
ševičia, marš., 2750 N. Neva Avė., 
Tel. Marimac 7641; A. Sebeckis, 
manadžerius kliubo, 1927 Califor- 
nia Avė.
Susirinkimai įvyksta kas menesi 

pirma ketvirtadieni. 2007 North Avė. 
ant antru lubu 8 vai. vakare.

..... *«ov., 2345 
Tel. Spaulding

LIETUVIU POLITIKOS KLIUBO 
valdyba 1936 m.: Joseph Savage 
(Jusevičius) — pirm., 4456 So. 
Talman Avė.; L. Klimavičia — 
vice-pirm., 2534 W. 46 St.: F. 
Jakavičia Sr., — nut. rašt., 2638 
W. 40 St.: W. Sharka -t- fin. rašt., 
4635 S. Washtenaw Avė.; Helen 
Gramontas -— kasierius, 4535 So. 
Rockwell St.; J. Rasteinis — kasos 
globėjas, 4653 S. Rockwell St.; 
Kathrin Giedra — kasos globėja, 
2543 W. 45 St.; F. Bistras —

AMERIKOS
BAS Chicagoj,

JAUNŲ LIETUVIŲ
TAUTIŠKAS KLIU
III. Valdyba išrinkta 1986 metams 
sekanti: J, Rūta — pirmininku. 
3267 S. Halsted St.; P. Kilius — 
pagelbininku. 3347 Lituanice Avė.: 
S. Kuncevičia —■ nut. rašt., 8220 
S. Union Avė.; F. Kasperas — 
fin. rašt., 8534 S. Lawe Avė.; V. 
Dulevičia — kontr. rašt., 812 — 
83 St.; J. Balčiūnas — kasierius, 
8200 S. Lawe Avė.; J. Malinauskis, 
— kasos globėjas, 4302 S. Sacra- 
mento Avė.; F. Kuncevičia — ka- 

• sos globėjas, 8201 Lawe Avė.; K.
Valaitis — ligoniu lankytojas, 
3306 S. Union Avė.
Susirinkimai ivvksta kas mėnesio 

pirma penktadieni 7:30 vai. vakare 
Lietuvių Auditorijoje, 
Halsted St.

Hospital
Ligoninė

pirmininkų.

8183 South

LIETUVOS VĖLIAVA AMERIKOJE 
N. 1-as Valdyba 1936 metams: 
Kaz. Davis, pirm., 5648 South 
Bishop St.; Fr. Venckus, pag., 
2713 W. 43 St.; Melix Mikolajuns, 
nut. rašt., 1617 S. 49 Avė., Cicero; 
Severą Skridulis, iždo rašt., 1533 
S. 49 Avė.. Cicero; Daminik Mo- 
tuz, kontr. rašt., 6931 S. Ąrtesian 

. Avė., Ida Kačinski, kontr. pag., 
7204 S. Rockwell St.; Ant. česna, 
kasierius, 4501 S. Paulina St.; 
Petr. Tiškevič, maršalka, 6939 So. 
Washtenaw Avė.; Antanas Česna, 
ir Ida Rocinski, aniek, ligoniu.

?
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Nė saulė savo sausiau
siais spinduliais, nė lie
tus savo drėgme negali 
pavogti Old Golds kva
po ir šviežumo.

s.. .

S. Stankus Tavern
S. Stankus Tavern randasi 

adresu 5949 So. Kedzie avenue. 
Pp. Stankai praneša visiems 
pažinties draugams, kad jie yra 
nupirkę tavernos biznį iš p. 
Kasiulio, ir kviečia visus pa
žinties draugus atsilankyti, šio
je užeigoje visuomet yra geri 
gėrimai ir teikiamą malonus 
patarnavimas.

A. Šokas gazolino 
stotis

ši gazolino stotis randasi ant 
Cicero avenue ir 65 gatvės. 
Laikoma visuomet geros rųšies 
gazolinas, alyva ir galima gaus
ti šiltų užkandžių ir cigarų^ 
Lietuviai važiuojantys pro šalį 
neužmirškite gero tautiečio ga
zolino stoties.

— Senas Petras.

Lietuviai ir lietuvai 
tęs paėmė leidimus 

vedyboms

CONRAD’AS
PHOTOGRAFAS

420 West 63rd Street
Jaunavedžiams duoda $5.00 gražią 
dovaną. Modernišku Vestuvių Pavei
kslų tuzinas $12.00.

Tel. Englewood 5883—5840

SVEIKATOS KLINIKA
$1200 
$46-00 
$15-00 
$100

DOŪGLAŠ PARK HOSPITAL 
1900 So. Kedzie Avė.

Tonsilai išimami
vaikams...........

Palagas ligoni
nėje

Akušerija na
muose .......-

Medikalė egzami
nacija ............

Tavernos
Kur Susirenka Lietuviai______

MEMEL CAFE
1325 North Halsted Street

Musų užeigoj visuomet randasi ge
riausios rųšies gėrimai kaip ameri
koniški. taip importuoti ir visokios 
rūšies maišyti alus Miller High Life, 
taipgi gaminame kasdiena šiltus pie
tus. užkandžiu visuomet randasi ir 
malonus patarnavimas. Kviečiame 
visus draugus ir pažįstamus atsilan
kyti.

Savininkės Mama ir Duktė.
EMMA IR EMILY.

-

A

Siunčiam Gčles Telegramų | Visa* 
PaHaullo Dalia 

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams

3316 So. Halsted St.
Tel. BOUlevard 7314

John Gricius Tailor
Pranešu visiems draugams ir kostu- 
meriams, kad , persikėliau į naują 
vietą. Per daug metų esu gerai pa
tyręs savo darbe. Siuvu naujus ant 
užsakymų ir taisome ir klininame 
senus už prieinamas kainas. Dar
bas garantuotas.

821 W. 34th St.

LOUIS INN
Cary Specal Alus pas mus visados 
ir veltui geri lietuviški kilbasai su 
kopūstais ir užkandžių, o šeštadie
niais Bar-B-Q veltui. Muzika kas 
šeštadienis ir sekmadienis, taipgi 
yra ir gražus kambariai dėl vasaro
toju. Savininkai
Louis ir Bernice Nizin- 

skiai
83rd AND KEAN AVENUE

Tel. Republic 84Ū2
Grane Coal Co.
5332 S. Long Avė.

Chicago, I1L
ILaidotuviu Direktoriail

Pocahontas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau $7.00 tonas 

Smulkesni $6.80 tonas.

šie lietuviai ir lietuvaitės ii 
siėmė laisnius (leidimus) ve
dyboms:

Stanley Galias 24 m. ir Bea
triče Cerny 22 m.

Stanley Janus 26 m. ir ;Adele 
Deja 21 m.

George Coley 40 m. ir Anna 
Chilikas 41 m.

John Matula 47 m. ir Agata 
Zagurski 38 m.

Alex Rio 28 m. ir Helen Pet- 
rowich 20 m.

Frank Rozanski 24 m. 
Frances Lechowski 19 m.

Anthony Klaba 20 m.
Anne Nacikas 20 m.

ii

JUOZAPAS
UDEIKI

IR TĖVAS
REPublic 8340

Bungalow Inu
Musu užeigoj visados randasi ge

riausios rųšies degtinė, vynas, alus, 
cigarai, cigaretai; užkandžiai veltui. 
Muzika kasdien. Graži vieta visiems 

' užeiti ir gražiai laika praleisti. At
dara visa naktj. Savininkai:
PETER GREEN & JOS. TREPOSKAJ 

82nd and Kean Avenue

ELMONAS 
šiuo pasauliu 
12:25 v. ryto,

Automobiliai
IR

Auto Mekanikai
PRANCIŠKUS
Persiskyrė su 

liepos 28 dieną, 
1936 m., sulaukęs pusės am
žiaus, gimęs Panevėžio parapi
joj ir apskr., Amerikoj išgyve
no 30 metų.

Paliko dideliame nuliudime 
sūnų Antaną ir marčią Norą 
ir anūką James 2-jų metų El- 
monus, dukterį Oną ir daug 
kitų giminių.

Priklausė Keistučio Pas.
Kliubui.

Kūnas pašarvotas randasi 
2933 W. 36th St.

Laidotuvės įvyks penktadie
nį, liepos 31 d., 8:00 vai. ryto 
iš namų į šv. Agnieškos para
pijos bažnyčią, 39th ir Wash- 
tenaw Avė., kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Pranciškaus El- 
mono giminės, draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutįnį patar
navimą ir atsisveikinimą. <

Nubudę liekame,
Sūnūs, Marti, Anūkas, Duktė 

ir Gimines.
Patarnauja Laidot. Direktorius 
J. Liulevičius, tel. Lafayette 
3572.

šiame skyriuje skelbiama tik tie 
automobiliu pardavėjai ir 
kanikai, kurie kiekvienam 
teisinga patarnavimą ir 
pataiso automobilius.

Anna’s Tavern
Musų užeigoje visados yra geros rū
šies degtinės, vyno, alaus, cigarų, 
cigaretų ir. užkandos. Vieta naujai 
atidaryta ir gražiai išpuošta. Stalai 
moterims ir merginoms, taipgi ir 
malonus patarnavimas. Kviečiame vi- 
sus, draugus ir pažįstamus i 
Anna’s* Tavern.Savininkės mama ir 
duktė.
B. & A. Pečiuliunieriė

8446 So. Vincennes Avė.
auto me- 
užtikrina 
geriausia

MILDA AUTO SALES
Vienintelis lietuvis pardavėjas 

Buick ir Pontiac automobiliu. Už
laiko šešis patyrusius mekanikus. 
Pataisymo darbai yra garantuoti ir 
bus praleisti valdžios inspektorių.
Domininkas Kuraitis

806 Wcst 31st Street
Victory 1696

Jos. Jacikas Tavern
Pranešu visiems draugams ir pažįs
tamiems, kad esu Tavern biznyje. 
Musų užeigoje visados randasi ge
ros rūšies degtinė, vynas, alus Am- 
brozia, cigarai, žuvis penktadieniais 
veltui ir muzika šeštadieniais. Už
prašome visus draugus ir pažįsta
mus atsilankyti į musų naują užei
gą. Savininkai

JOS. & PAULINA JACIKAI 
Tel. “

6556 So. State St.
kampas North West 66 St.

Englewood 2792

J. K. AUTO REPAIR SHOP 
Repairing — Overhauling — Battery 
Service — Straightening fenders and 
painting.

Darbai garantuoti. Geras ir 
bus patarnavimas.

911 W. 83rd Place
JAS. KASLAUSKAS

Yards

sku-

0955

ir

JUOZAPAS JAKAITIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Liepos 27 dieną, 3 valandą po 
piet, 1936 m., sulaukęs 46 me
tų amžiaus, gimęs Panevėžio 
apskr., Ramigalos parap., Ja- 
tainių kaime.

Amerikoj išgyveno 25 metus.

Balzekas Motor Sales
» -

Nauji Chrysler ir Plymouth. Didelis 
pasirinkimas vartotu karų, 
ringas patarnavimas.

4020 ARCHER AVENUE 
Tel. Lafayette 2082

Tei-

Troy Tavern
Musų užeigoje visados randasi ge
ros rūšies degtinė, vynas, Topaz ir 
Koller alus ir cigarai. Penktadie
niais duodama žuvis veltui, šešta
dieniais muzika ir užkandžiai. Taipgi 
yra ir erdvinga svetainė gražiai iš
puošta su daug stalų moterims ir 
merginoms 
rems ir kitokiems parengimams. 
Kviečiame visus draugus ir pažįsta
mus. Savininkai
FRANK ir MARCELLA SHIMKAI 

4314 Archer Avė. tel. Lafayette 2617

tinka vestuvėms, pa- 
parengimams.

Pąliįco dideliame nuliudime 
moterį Valeriją po tėvais Va- 
įaptinąvįčiųtę; sūnų Leoną, 
dukterį Josephine, 2 pusbro
lius, Ęladislovą. ir Antaną Ja
kaičius ir brolienę, švogerką 
Oną Pąulikienę ir šeimyną, o 
Lietuvoje tėvą Adomą brolį, 
seserį ir gimines.

Priklausė Amerikos Lietuvių 
Pilįečių Kliubui.

Kūpąs pašarvotas randasi 
4305 S. Ąrtesian Avė.

Laidotuvės įvyks ketvirtadie
nį, liepos 30 d., 8 vai. ryto iš 
namų į Nekalto Prasidėjimo 
P. Šv. parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. Ą. Juozapo Jakaičio 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
ątsįšįveikinimą.

Nūliude liekame,
Moteris, Simus, Duktė, Pusbro

liai, švogerką ir Giminės.
Patarnauja Laidotuvių Direk
torius S. P. Mažeika, telefo
nas Yards 1138.

JONAS TALKEVIČIUS, JR.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Liepos 27-tą dieną, 1:80 valan
dą ryte, 1936 m., sulaukęs 8 
metų amžiaus, gimęs Chicagoj, 
Balandžio 8, 1928.

Paliko dideliame^ nuliudime 
motiną Josephine (po tėvais 
Slepawick), tėvą Joną, seserę 
Elzbietą, senukus Oną Talke- 
vičienę 
dėdes — Juozapą, Benediktą 
ir Stanislovą Talkevičius, Vin
centą Slepawick, Simoną Shle- 
powicz, Stanislovą Mūrelį, Ale
ksandrą Nagelį, Jurgį Petrikė- 
ną, Albiną ir Edvardą Bruve- 
rius, Maželių šeimyną,' tetas 
Elzbietą Talkevičiutę, Pauliną 
ir Joaną Slepawick, Stanislavą 
Lease ir kitas gimines.

Kūnas
833 West 83rd Street.

Laidotuvės įvyks ketvirtadie
nį, liepos 80 d., 8-tą vai. ryto 
iš namų į šv. Jurgio parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Jono Talkevičiaus 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
Tėvai, Sesuo, Senukes, Dėdės, 

Tetos ir Giminės.
Patarnauja Laidot. Direktorius 
A. M. Phillips ,tel. Blvd. 4139.

ir Joną. Slepawick,

pašarvotas randasi

Lietuvių Draugijų ir 
Kliubų dėmesiui

Susirinkimai ir pramogų pranešimai 
DYKAI* bus talpinami Naujienose 
tiktai per DVI DIENAS. Už dau
giau pakartojimų reikės mokėti. 

“NAUJIENŲ” ADM.

21-st PLACE TAVERN
& RESTAURANT

Steikai porčiapai ir kiti šilti val
giai, Riverside alus, visokios geros 
rųšies degtinės ir savininko vardu 
A. Stukas Tony’s Private Stock deg
tinė ir cigarai. Savininkai—
ANTANAS IR AGNĖS STUKAI

701 W. Žįst Place
Tel. CANAL 7522. i

SUSIRINKIMAI
Svarbus susirinkimas įvyks trečiadienį, lie

pos 29 d., Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted St., 8 vai. 
vakare. Ispanijos ir Lietuvos situaciją nušvies L. Prusei- 
ka, “Vilnies” rejl, ir prof. F. Spencer iš YMCA kolegijos. 
Bus ir prisirengimas prie taikos parodos, kuri atsibus rug- 
piučio 1 dieną

Lietuvių Liuosybės Namo Bendrovės susirinkimas įvyks tre
čiadienį, liepos 29 d., 7:30 vai. vakare savoj svetainėj ad
resu 1401 So. 49 court, Cicero. Tai bus pusmetinis šerinin- 
kų susirinkimas. Visi 'šėrininkai kviečiami dalyvauti.

Namų Sav. ir Piliečių Town of Lake Klubo mėnesinis 
vai. 
Str. 
bus

BRIDGEPORT.

Komisija.

susirinkimas įvyks ketvirtadienį, liepos 30 dieną, 8 
vak. šv. Kryžiaus parapijos svetainėje, 46th ir Wood 
Prašome skaitlingai dalyvauti ir naujų narių atsivesti, 
daug svarbių reikalų ir alaus vėltui. Kviečia Valdyba.

s
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Susirgo atostogose
Kazimieras

Garjotas
Kazimieras Garjotas, Nauji e- 

nų dženitorius, tūlas laikas at+ 
gal išvyko atostogoms į Wood- 
boro, Wis. Dabar gauta žinia, 
kad jis ten sunkiai susirgo ii 
tapo nugabentas į ligoninę. Gal 
teks net daryti jam operaci
ją. ' , • 5

Ežerų Karnivalo ko 
miteto demesniui
šį vakarą, liepos 29 d., 8:30 

valandą įvyks Camival of the 
Lakęs lietuvių skyriaus komi
teto susirinkimas Sandaros sve
tainėj, 
miteto 
rinkti.

Bridgeporte. Visi ko- 
nariai malonėkite sufisi-

J. Žymontienė, sekr.

Reikalauja indžionk 
šeno prieš strei

kininkus
be-
Di-

Luis Sanes, savininkas 
kernos adresu 3236 West 
Vision ąt»,'.kreipėsi į teismą pra
šymu 'višdUoti indžionkšeną, 
kurs drauštiį kepėjų unijos lo- 
kalui 237-tam pikietuoti 
bizniavietę.K.,

jo

Cicero valdininkai 
gauna užvilktas

Vakar išdalinta 250 Cicero 
miesto samdymų čekiai viso 
suma $334,000. Tai atmokėta 
samdiniams užvilktos algos.

G1UK liGcnr £ Ntau Tobacco Cga

Kliaučiai Amalga 
meitai rengia di

džiulį pikniką
šeštadienį, rugpiučio 1 dieną, 

Chicagos rubsiuvių Amalgamei- 
tų talija rengia pikniką River- 
wiew parke. Manoma, kad pik 
nikas sutrauks apie 30,000 žmo
nių.

Svarbiausi pikniko kalbėtojai 
bus George L. Berry, tarptau
tines presmanų unijos preziden
tas, ir Sidney Hillman, kriau
čių Amalgameitų unijos prezi
dentas.

Šitokių pakvietimų 
tenka dabotis

P-nia Elaine Mann, 19 metų. 
212 Noth Hamlin st., prisipaži
no, kad ji parsikvietė į savo 
butą tūlą Thomas J. Taylor 41 
m., 3918 West Chicago avenue. 
Tikslas buvęs sekamas: ją ir 
jos “svečią” užpulsiąs jos vy
ras, apdaužysiąs, o po to 
siąs iš jo pinigus.

Taip ir buvo padaryta, 
šiandie svečių ieškanti 
randasi šaltojoj ir laukia 
mo.
pakvietimų į “svečius 
saugotis.

atim-

Bet 
pora 
teis- 

Visgi atrodo, kad tokių
reikia

Banditai pelnė $4000
Du maskuoti banditai grū

modami revolveriais priverto 
Guyon viešbučio naktinį klerką 
atidaryti saugiąją šėpą, kurioj 
buvo $3,000 pinigų ir $1,000 
vertės svečių brangmenų. Ban
ditai pasišlavę pinigus ir graz
nas išvyko savais keliais. Hol- 
dapas padaryta anksti antradie
nio rytą.

Kalbamas viešbutis randasi ad
resu 4000 Washington boule- 
vard. Vardas ir pavardė kler- 
ko — Fred Bergman, 129 North 
Karlow avė.

Kaip sakoma, nuo 
Ainošiaus pas 

Kaipošių
pra- 

taksai

šunims, žinoma, nesuhku. Bet 
kaip galima bus uždėti kva- 
rantiną tiems šuninis, kurie 
uodegą paploję patys bėga iš 
vienos kauntės į kitą ir dažnai 
visai nepaiso vieškelių su kva- 
rantinos sargyba?

Įspėja automobi 
listus

štai tobulai atlikusi gražius mu
zikos kurinius, kuriuos lydėjo 
maloni solo daina. Budriko pa
stangomis yra duodami regu
liarus programai ketvirtadie
niais nuo 8 iki 9 vai. vak. i? 
stoties WHFC, o pirmadieniais 
ir penktadieniais nuo 7 iki 7:30 
vai. vak. tarptautinis popuri.

—- Hic.

[ CLASSIFIED ADžO
GREITAS PATARNAVIMAS 

Skolinant pinigus ant mongičių. 
Užrašo m visokios rūšies apdraudas. 
— Insurance. Padarom dokumen- 
us. Išrenduojam. parduodam arba 

išmainom nekilnojamas savastis.
Z. S. Mickevice & CU, 
6816 So. Western Avė. 

Heznlock 0800

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia

REIKALINGA moteris ar mergi
na virėja dirbti prie Luncheons Ta- 
vern. Atsišaukite greitai.

3828 So. Halsted St.

išvada, 
rudens

šiomis dienomis tapo 
nešta, kad 1935 metų 
bus dk.esni, negu 193! metų, 
žinia lietė namų savininkus.

Dabar štai kita žinia, kuri 
jau liečia rendauninkus. Bū
tent Chicagos real estate tary
bos nuosavybei tvarkyti ir ran
duoti skyriaus nariai praėju
sį pirmadienį laikė susirinkimą 
taksų klausimu.

Susirinkimas priėjo 
kad teksią ateinantį
rendavojimo sezoną pakelti kai
nos už apartmentus. Realesta- 
tininkų apskaičiavimu, rudenį 
reikėsią kelti rendos nuo $5 iki 
$12.50 mėnesiui už apartmen- 
tą.

Miesto tėtušiai uždėjo didės' 
nius taksus namų savininkams, 
o dabar realestatininkai pla
nuoja pakelti kainas už butus 
rendauninkams, ir atrodo, kąd 
pakėlimas taksų norima versti 
nuo vienų galvos ant kitų.

Edward J. Gorman, vežimų 
departamento komisionieriau? 
padėjėjas, įspėja chicagiečius, 
kad jų automobiliai ir trokai 
turi pereiti patikrinimą arba 
inspekciją ir gauti y reikiamus 
paliudymus iki rugpiučio 10 
dienos. Jei automobiliai nebus 
patikrinti iki tos dienos, tai au
tomobilių ir trokų savininkai 
bus areštuojami.

Iki šiol, pasirodo, iš 450,000 
Chicagos motorinių vežimų rei
kiamus inspektorių patikrini- 
nimus tėra gavę tik 178,000.

Dvigubas Cellophane 
Old Golds cigaretų įvy
niojimas juos apsaugo
ja nuo drėgmės, saus
ros ir visų kitų cigaretų 
pasitenkinimo priešų.

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted St.

Victory 4965

REIKALINGA vidutinio amžiaus 
moteris bendram namų darbui — 
kambarys, užlaikymas ir alga. Re- 
ferenėes. Kreiptis 1125 W. 59th St.

REIKALINGA patyrusių skudu
rų sortuotojų. Serlin Junk Company 

2501 Bosworth Avė.

Užėjo šunų gadynė
Paprastai spaudoj rašoma tik 

apie poniškus, aristokratiškus 
šunis. Pastaruoju betgi laiku 
Chicagos dieniniuose lapuose 
vis daugiau žinių matyti apie 
gatvės pabastas šunis.

Ir štai viena paskutinių ži
nių apie šunis: Walter W. Mc- 
Laughlin, Illinois agrikultūros 
departamento direktorius, išlei
do paliepimą uždėti kvarantiną 
šunims, kuriei atvyksta į Cook 
kauntę arba apleidžia ją. Mat 
Illinois valstijos piliečius, gyve 
nančius už Cook kauntės ribų, 
išgąsdino žinios, kad šioj kaun 
tėj liepos mėnesį šunis įkando 
1,400 žmonių.

Uždėti kvarantiną , atveža- 
viems automobiliais ar kitokio
mis susisiekimo priemonėmis

“Paskenduolis” su
sirado

MORNING STAR 
KLIUBAS 

z — Rengia — 
Draugišką Išvažiavimą 
Rugp.-August 2, 1936 

JEFFERSON
MIŠKUOSE 

ant nąujos platformos 
Kviečiame visiis narius ir jų 

gus atsilankyti.

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu sv 
rendauninkais. Maža narinė mokes
tis, Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto 
iki 8 vai. vak. Šventadieniais nuo 
10 ryto iki piet.

LANDI,ORDS BŲREAU nF 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tei. Armitage 2951 
Mes esame jau šiuo adresu 

60 m»t

drau-

bu- 
ant 
žiu- 
ieš- 
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Paieškojimas Nr. 77
Vakar dienos Najienose 

vo pranešta, kad 31 gatvėj 
tilto didžiulė minią žmonių 
rėjo, kaip graibstyta upė
kant lavono Michael Osesek 
m., 1237 Wešt 31 st.

Vaiko tėvai manė, kad jis 
paskendęs. Tuo tarpu, kai 
lavono ieškota vandeny, jis
pats ramiai ir smagiai žiurėjo į 
bėsbolo lošį Kominskey parke 
aikštėj.

J c*

Lietuvos Konsulatas Chica- 
goje paieško šį asmenį:

JUOZĖNAS, Jonas (Johan 
Euzene). 1916 metais gyveno 
East Moline, Illinois. 1931 met. 
gyveno Oklahoma valstijoj.

Lietuvos Konsulatas 
Chicagoje,

100 E. Bellevue Place, 
Superior 5619.

CLASSIFIEDADS
Lietuvių radio audiencija tu

rėjo progos ir vėl pasigėrėti 
gražiu Budriko radio programų 
praeitų sekmadienį iš stoties 
WCFL 7 vai. vak. Programc 
išpildyme dalyvavo nauja Bu
driko radio orkestrą, nepapra-

Business Service 
Biznio Patarnavimai

VICTOR BAGDONAS
Apskaitliavimas dykai
Local and Long Distance 

Furniture and Piano Moving 
3406 So. H ilsted Street

Phonę 'Įąrds 3408

7 7 R?

pasakyk man... kodėl jie yra 
LENGVESNI... kodėl jie turi

GERESNĮ SKONĮ

Nagi gerai, visų pirmiausia, visi 
cigaretai’rier panašūs... visai ne.

Na Ghesterfields * . . jie yra 
lengvesni todėl kad jie pagamin
ti iš lengvų, nunokusių tabakų 
... abiejų, namie-auginto ir tur
kiško.

< ' • • ■

Jie pasendina situos taba
kus ant dviejų metų išimti 
visą šiurkštumą
Šitie tabakai netik pritaikin

ti bet kryziavai-sumaisyti... tas 
ištraukia geresnį skonį kiekvie
no tabako. Tai suliejia skirtin
gus kvapsnius į vieną geresnį 
kvapsnį. Kas prisideda prie 
Ghesterfields geresnio skonio.

Kuomet jūs rūkote Chester- 
field realizuojate, kad jie 
nepanašūs į kitus . . . Jie 
Patenkina.

viri

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

Pašauk mus dėl dykai apskait- 
liavimų. 25 metai patyrimo— 
Blekorius ir Stogius.

Leonas Roofing Co.
8750 Wallace Street 
Tei. Boulevard 0250

COAL 
Anglys

PIRK PIRM NEGU KAINOS 
PAKILS. 

PERKANT PO DAUG.
MINE RUN ............................. $5.25
LUMP OR EGG .....................   5.50
SCREENINGS ............................  4.25

Jus perkate tiesiai iš kasyklų. 
Pašaukit MINE AGENT 

—at Kedzie 3882—

PATELEFONUOKITE 
LAFAYETTE 6300 

DAR GALIME PRISTATYTI 
JŪSŲ ANGLIS Už VASARI

NĘ KAINĄ
Virginia Mine Run $6.95 ton. 

4 tonai ar daugiau.
Shulmistras Bros. Coa 

Company
4016^ ARCHER AVENUE

Financial
Finansai-Paskolos

REIKALINGOS ...
PIRMŲ

MORTGIČIŲ 
PASKOLOS

Maži Greitas
mokėjimai patarnavimas

Gordon Realty Cq.
Real Estate Prižiūrėjimas

4329- 
809 W. 35th zSt. Yards 4330

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

IŠPARDUODAME BARU FIKčE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
ir sinkom. Taipgi Storu fikčerius dėl 
bile kurio biznio įskaitant svarstyk
les, registerius ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu pirksite kitur.
- S. E. SOSTHEIM & SONS 

STORE FIXTURES
1900 S. State St. CALumet 6269.

Tabako Krautuvės
Tobacco Stores

MAX KOHN. Turim Rusiška ir Tur
kiška tabaka. 1728 S. Halsted St. 
Canal 9345.

Personai
Asmenų Ieško

NAŠLĖ MOTERIS nesena, gra
žiai atsižiurinti, be vaikų paieško 
vyro-vaikino nuo 40—50 metų dėl 
ženatvės tikslo—kuris turėtų gerą 
darbą ir kad butų apsišvietęs. Atsi
šaukdami prisiųskite savo paveikslą.

Naujienos, Box 485

PAIEŠKAU draugų: Adolfą Kup
rį, Alexandrą Kishoną, Alex Gulbiną 
arba kas kitas yra mane pažinęs 
Chicagoje prašyčiau, kad dasiųstu- 
mėt man savo antrašus; norėčiau 
susikoresponduoti. Mano antrašas: 
306 Clay St., Los Angeles, Cal.

Charles Kemzūra.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS pusininkas j 
duonkepyklos biznį. Turi būti ge
ras dreiverys. Priimsiu su mažai 
pinigų. Rašykite Naujienos, Box 
484.

REIKALINGA patyrusio anglių 
pardavinėtojo su sekančiu liberaliu 
komišinu dėl tinkamo asmens — 
proga gauti gerą vietą. Republic 
8876.

žmogus, 
savaitę.

REIKALINGAS porteris į tavern 
^Blaivus ir atsakomingas 
Valgis, guolis ir $5.00 i 

6101 So. State St.

MERGINA: 20-35; bendras namų 
darbas; paprastas virimas; nėra 
skalbimo; savas kambarys; $6.00.

Irving 4320

PARDUOSIU naują namą su vi
sais rodauzės gerais įrengimais. Cash 
biznis atdaras arba mainysiu ant 
rezidencijos ar bizniavo namo. Yra 
daržas dėl piknikų ar išvažiavimų ir 
platforma šokiams. 82nd and Kean 
Avenue, Willow Springs.

MOTERIS; 25-10; namų darbas; 
geri namai; 2 vaikai; švari apielin- 
kė, gera alga; Kildare 2507.

Help Wanted—Male-Female 
Daibininkų Reikia

GERA VIETA dėl veiterkų, virėjų 
ir beikerių pagelbininkams, Saločių 
ir šandvyčių merginoms, hotelių 
merginoms, mėsos fektery. A. J.

McCoy & Associates, Suite 1128, 
140 South Dearborn Street.
♦ 4

REIKALINGA patyręs, virėjas vy
ras ar moteris — dienomis ar nak
timis. 1745 So. Halsted St.

For Rent /
RENDON 6 kambarių flatas, van

deniu apšildomas moderninis pigiai 
tinkamai šeimai. Tel. Midway 1545 
antros lubos. 5422 Ingleside Avenue.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDUOSIU tarverną arba pri
imsiu partnerį.

2113 S. Halsted St.

TAVERN parsiduoda Ciceroj. Li- 
cense išpirktas — pigiai parduosiu 
—atsišaukite greitai — 4887 West 
14th Street.

PARSIDUODA grosernė ir marke- 
tas labai prieinamai—gera vieta. 
2953 West 59th St. tel. Republic 8931

PARSIDUODA Tavern — Geroje 
vietoje — Biznis gerai išdirbtas. At
sišaukite 6822 So. Halsted St.

GREITAM pardavimui tayern ar
ba tavernos fikčeriai už pigią kai
ną. Gera proga pirkimui. 2409 West 
47th St., City.

PARDAVIMUI Tavern; biznis ge
rai išdirbtas. Gera vieta, 372 East 
71st Street.

PARSIDUODA delikatesų, kend- 
žių ir ice cream krautuvė. Geras ir 
senai išdirbtas biznis. Turi būti 
greitai parduota. Victory 5206

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

BENZIE COUNTY, Michigan, ar
ti Honors. 114 akrų, medžiai sod
nai, $400 cash; 80 akrų arti Empire, 
stakas, įrankiai, $3000 pusė cash.
Ralph Conzelman, Empire, Mich.

Real Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui

RESYVERIS parduoda 1,000 bun- 
galows, apartmentus, Chicagoje ir 
priemiesčiuose. Bargenai. Rakai. 
Wm. Eichenbaum, kambarys 1604.

228 N. La Šalie Street

PARDAVIMUI arba mainymui 
4506 S. California Avė., 2 flatų po 
5 kambarius, naujas mūrinis namas, 
karštu vandeniu apšildomas, parsi
duoda 
ant 
mos.

labai pigiai, arba išsimaino 
senesnio namo arba far-

Tel. po 7 vakarais
Boulevard 0127.

Žmones
Užinteresuoti
Real Estate ...

Kiekvienas NAUJIENOSE 
tilpęs real estate apgar
sinimas gauna po dešimts 
ar daugiau pašaukimų, — 
todėl jei parduodat ar 
perkat

Garsinkit Dabar
nelaukit kol jums kas už
bėgs už akių.
Musų kainos prieinamos. 
Už pakartojimus duodame 
gerą nuolaidą.
Pašaukit

CANAL 8500




