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Morokko Karinome 
nė Ispanijoj

8,000 Morokko sukilėlių kariumenės per 
sikėlė į Ispaniją. Bet vistiek sukilėliai 

atmušami visame fronte.
JUNGT. VALSTIJOS GRŪMOJA ISPANIJAI

WASHINGTON, rugp. 5. — Valstybės departamento įsa
kymu, Amerikos charge d’affaires Madride įspėjo Ispanijos 
valdžią, kad ji nekliudytų Amerikos nuosavybių Ispanijoje, nes 
valdžia turės atsakyti už visus nuostolius, kuriuos amerikiečiai 
paneš laike civilio karo.

Valdžia tai padarė gavusi žinių apie Barcelonos valdžios 
užgriebimą Ford ir General Motors automobilių dirbtuvių.

LINDBERGH’AS BERLYNE

;.4

BERLYNAS, rugp. 6. ■

i

1L.

MOROKKOS RIFAI ISPA
NIJOJE

kova, turės užsitęsti dar ilgą 
laiką iki sukilėliai bus galuti
nai numalšinti.

BERLIN, VOKIETIJA. — Pulk. Charles A. Lindbergh Berlyne, kur jis dabar lankosi. Pa
veikslas nutrauktas tuoj po atvykimo. Iš kairės į dešinę. Pulk. Smith Amerikos atašė Berly
ne, Lindberghas ir koks tai Vokietijos laikraštininkas.

Prekyba bus vedama 
maino pagrindais

Nors sutartis esanti grynai ekonominė, bet 
ji turinti ir politinės reikšmės

MADRIDAS, rugp. — Gen. 
Franco vadovaujamiems suki
lėliams pasisekė sulaužyti- val
džios karo laivų blokadą ir at
gabenti iš Morokko 8,060 ka
reivių į pietinę Ispaniją (kito
mis žiniomis, atgabenta yra 
4,000 kareivių), Įcur jau ir da
bar veikė 2,000 Morokkos ka
reivių. Tarp atgabentųjų ka
reivių yra ne tik, pasižymėję 
nuožmumu maudai Ir svetimtau
čių legionieriai, bet net ir ka 
ringi arabai-rifai, su kuriais 
dar neseniai Ispaftija vedė at
kaklų karą. Bet sukilėliams 
geri ir priešai, bile jie gali nu
galėti respubliką.

Tečiaus nežiūrint atgabentos 
iš Afrikos kariuomenės, suki
lėlių padėtis nė kiek nepagerė
jo ir jie yra stumiami visu 
frontu. Tvirtinama, kad gen. 
Molą, šiaurinės Ispanijos suki
lėlių vado padėtis yra labai ke- 
dli.

l

Valdžios jėgos paėmė garsią 
Alhambra tvirtovę prie Grana
da, taipjau Cadiz, vieną iš svar
biausių sukilėlių tvirtovių.

Valdžia taipjau ruošiasi pra
dėti smarkų ofensyvą į šiaurę 
nuo Madrido, kad sukilėlius 
liau atstumti nuo sostinės.

Valdžia užgriebia visus 
dvarus.

Valdžia ,tęsdama savo neat- 
laidžią kovą prieš fašistus ii 
kitus atgaleivius, įgaliojo agra
rinių reformų institutą už
griebti visus virš 100 hektarų 
dvaruš, kurių savininkai yra 
pasišalinę ir žemė stovi nedir
bama.

Abi pusės dabar buria visas 
savo jėgas ir ruošiasi sprend
žiamam mušiui. Nors sukilėlių 
jėgos yra didelės, tečiaus val
džia neabejoja apie laimėjimą 
pergalės, nes valdžios pusėn tan
kiai pereina ir sukilėliai, kas 
rodo tik sukilėlių krikimą. Tė
čiais kova, atkakli ir kruvina

to-

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

Giedra, biskį šilčiau.
Vakar 2 vai. po piet tempe

ratūra Chicagoj buvo
Saulė teka 5:48, 

8:03.

740.
leidžiasi

Karo pavojus ne tik 
nemažė ja, bet dar 

didėją
LONDONAS, r. 6. — Anglų 

nuomonė, nežiūrint aštuoniy 
valstybių sutikimo pasirašyti ne
utraliteto sutartį, karo pavojus 
Europoje dėl Ispanijos ne tik 
nesumažėjo, beri dar padidėjo 
Italijai4 šutikušfr~ĘT'sutartį pri
imti tik “principe” ir pridėjus 
prie jos visai nepriimtinas re
zervacijas, formoje įvairių pa
klausimų, kurios parodo Mos 
solini norą ir toliau remti su
kilėlius, tuo pačiu laiku truk
dant sutarties priėmimą.

Holandi jos karalienė 
užleisianti sostą sa

vo dukterei
LONDONAS, r. 6

Herald rašo, kad Holandiios ka 
ralįenė Wilhelmina galbūt atei
nančiais metais abdikuosianti 
ir sostą užleisianti savo dukte- 
rei Juliana, 27 m. Neužilgo bu
siančios paskelbtos dukters su
žieduotuvės su Švedijos princu 
Charles, 25 m., o po dukters ve
stuvių karalienė abdikuosianti.

Daily

Streikai Francijoje 
veik visai užsibaigė

PrePARYŽIUS, — r. 6
mieras Blum atsakydamas į 
dešiniųjų paklausimą kodėl val
džia toleruoja, streikus ir oku
pavimą dirbtuvių, pereiškė, kad 
jau veik visi streikai užsibaigė 
pilnu susitaikymu ir iš virš 
1,000,000 streikavusių darbinin
kų dabar streikuoja tik 11,960 
darbininkų.

EDMONTON, Altą., r. 6. - 
Maria Porter, 83 m. n aš-ė, pa
tylomis pasišalino nuo savo 7 
vaikų ir apsivedė su John Zeig 
ler, 80 m. “kavalierium”.

RAŠOSI
NEUTRALITETO

SUTARTĮ
Jau 8 valstybės sutiko pasira 

šyti Franci jos siūlomą neut
raliteto linkui Ispanijos suki
limo sutartį.

PARYŽIUS, ru^p. 6. — Fran- 
ęija įau .septynias
valstybes5’ (Įritant Franci ją 
bus 8) jų tarpe Angliją, Vo
kietija, Rusija ir Italiją — pri
sidėti prie jos siūlomos sutar
ties neutraliai laikytis linkui Is
panijos sukilimo ir neteikti jo 
kios pagelbos nė vienai pusei, 
kad tuo užtikrinti taiką ir iš
vengti galimo karo visoje Eu
ropoje.

Belgija, Holandi j a ir čecho- 
slovakija priėmė sutartį “prin
cipe”.

Rusija ir Italija pridėjo prie 
sutarties savo rezervacijas.

Artimi valdžiai šaltiniai sa
ko, kad Franci jos užsienio rei
kalų ministerija būdama la
bai susirupinusi delei galinčio 
kilti karo, rūpinsis kiiogrei- 
čiausia sutartį pritaikinti prak
tikoje. Busiančios tuoj aus pa
siųstos notos, siūlančios tuu- 
jaus uždrausti siuntimą ginklų, 
amunicijos, lėktuvų, karo lai
vų, ar kitų karo medžiagų į Is
paniją, ar Ispanijos Morokko.

Rusija pasiuntė pinigus 
valdžiai.

MASKVA, rugp. 5. — Rusi
jos darbininkai sudėjo 121,- 
405,000 rublių aukų Ispanijos 
lojalistams. Tie pinigai liko 
iškeisti į 36,435,000 frankų ir 
tapo pasiųsti Ispanijos premie- 
rui.

Pinigai liko pasiųsti tuoj po 
pasiuntimo notos apie Rusijos 
prisidėjimą prie neutraliteto 
sutarties. Bet Rusija pasiūlė, 
kad prie tos sutarties prisidėtų 
ir Portugalija ir taipjau, kad 
neįvardytos valstybės paliautų 
teikti pągelbą sukilėliams..

PREPORT, III., r. 6. — Tai
somas 75 metų senumo namas 
užgriuvo ant prie jo dirbusių 
11 darbininkų, bet tik du dar
bininkai liko sužeisti.

TORONTO, S. D., r. 6. — 
Trys žmonės iš Minnesota liko 
užmušti, o ketvirtas sunkiai su
žeistas susidūrus automobi
liams.

Kuba skelbia amne 
stiją

HAVANA, < r. 6. — Kuboa 
kongresas priėmė bilių, kuris 
paskelbia amnestiją 7,000 poli
tinių kalinių. , Prezidentas Go 
mez bilių pasirašysiąs.

sBėt nežiūrint laukiamos am 
nestijos, naudi areštai tebesitę- 
šia. ' . • .

Metaxas stiprina sa 
vo poziciją

ATHENAI, rugp. 6. — Siek
damasis sustiprinti savo pozi
ciją, diktatorius gen. Metaxas 
reorganizavo visą kabinetą, pats 
pasiidamas karo, laivy n o, oro 
ir užsienio reikalų ministerijas

Progą pasiskelbti diktato
rium jam davė paskelbtas kai
riųjų unijų generalinis streikas, 
kuris betgi buk visai nenusise
kęs. Bet tas davė progos gen. 
Metaxas pasiskelbti diktato
rium, paleisti parlamentą ir pa
skelbti visoje šalyje karo 
stovį.

Bet vistiek gen. Metaxas yra 
priverstas gerintis darbinin
kams ir jis prašydamas jų pa
ramos prieš “komunistų suokal
bį”, prižada darbininkams įve
sti 8 vai. darbo dieną, minimum 
algas ir socialę apdraudą.

Pašalino 485 tinki 
mų viršininkus

CHICAGO. — Rinkimų 
misioniehiai pašalino 485 
cinktų rinkimų teisėjus ir kler
kus, kad sustabdyti suktybes 
rinkimuose. Pašalintųjų vardų 
neskelbiama. Prieš visus paša
lintuosius susilaukta daug skun 
dų. Svarstoma dar 2,500 
skundų. , ,

8 ŽUVO
SUSIDAUŽIUS

LĖKTUVUI
Prie St. Louis susidaužė skri

dęs į Chicago lėktuvas, 5 žu
vusių yra chicagiečiat

Vo
kietija savo dominavimą ryti
nėj ir centralinėj Europoj, ku
rio ji siekiasi nuo pats Hitleriu 
įsigalėjimo, dar labiau* praplėtė, 
pasirašydama prekybos sutartį 
su Lietuva.

Sutartis numato Vokietijos 
industrinių prekių mainymą ant 
Lietuvos ūkio produktų, kaip 
sviesto, kiaušinių, kiaulių ir ki
tokių maisto gaminių, kurių Vo
kietijai labai trūksta.

. Sutartis daugiau negu padvi
gubins dabartinę prekybos apy- 
vartą tarp abiejų šalių. Ji 
taipjau* aprūpina Vokietijos dar
bininkų padėtį Lietuvoj, taip
jau ir Lietuvos darbininkų pa
dėtį Vokietijoje.

Nors sutartis
ekonominio pobūdžio, bet laik
raščiai atvirai kalba, kad ji tu
rinti ir didelės politinės reikš-

yra grynai

ko 
pri

Ethiopai vis dar ko
voja italus

CHICAGO. - 
nes, penki j

Aštuom žmo
nės, penki jų'chicagiečiai, liko 
užmušti susidaužius Chicago, & m<^ 
Southerh lėktuvui už penkių 
minučių po pasikėlimo iš St. 
Luis, Mo., airporto.

Lėktuvas skrido iš New Or- 
leans į Chicago. Nė vienas bu
vusių lėktuve neišliko gyvas 
žuvo du lakūnai ir šeši pasa- 
žieriai, kurių dauguma; sėdo į 
lėktuvą St. LouiS.

Lėktuvas buvo apinaujis. Iš- 
skrendant oras buvo gana ge
ras. Kai atskrido į St. Louis, 
lėktuvas išrodė gerame stovy
je; • Bet pasikėlęs 10:56 vai. 
vakare, jis susidaužė ganykloj 
už trijų mylių nuo airporto 
Priežasties nelaimės nežinoma. 
O ir apie pačią nelaimę suži
nota tik už apie penkių valan
dų, kad u’kininkas pranęšė apie 
užtiktą jo ganykloj susidau
žiusį lėktuvą.

Nusižudė dėl eigą 
reto

MILWAUKEE, Wis., r. 6. — 
Virginia Taubenheim, 18 m., nu
sižudė susibarusi su savo vy
ru už tai, kad jis, paprašytas, 
davė cigaretą kitai to namo gy
ventojai.

PORT SAID, Egypte, r. 5. — 
Gautomis žiniomis, nors ir nu
galėti ethiopai vis dar nepasi
duoda jų šalį užkariavusiems 
italams ir tęsia smarkų parti- 
zantišką karąu Dabar smarkus 
mūšiai eina prie Tsana ežero ir 
Addis Ababa apielinkėj e. Par
tizanai yra perkirtę kelią į'Dji-, 
boliti ir puolė pačią Addis Aba
ba. Mūšiuose žuvo tūkstančiai 
karių.

7 žmonės užmušti 
susidūrus 

automobiliams
dviems

NILES, Mich., r. 6. 
automobiliai susidūrė už 3 my
lių nuo čia ant US 31 kelio. Ne
laimėj žuvo 7 žmonės, jų tarpe 
trys kareiviai iš Fort Jeffer- 
son, Mo., kurie važiavo į šian
die prasidedančius didelius ka
riuomenės manevrus pietvakari
nėje Michigano valst. dalyje.

Du

Pasimirė kongres 
manas McSwain

COLUMBIA, S. C., r.' 6. — 
šiandie nuo širdies ligos vete
ranų ligoninėj pasimirė atsto
vas John J. McSwain iš Green- 
ville, S. C., demokratas. Jis 
buvo 61 m. amžiaus...

COLUMBUS, O., r. 6. — John 
Player, 31 m., Chicagos gang
steris, liko nužudytas elektros 
kedėje už užmušimą laike plė
šimo mėsinės darbininko Albert 
VVesosky. Kitas to plėšimo da
lyvis, jau pirmiau liko nužu
dytas.

šiiį dviejų šalių, kuri buvo veik 
visai sustabdyta, naciams pas
kelbus Lietuvai ekonominį boi 
kotą.

Oficialus komentuotojai at
virai sako, kad ta sutartis li
ko padaryta tik tikslu suma
žinti įtempimą ir pagerinti po^ 
litinius santykius tarp šių dvie
jų šalių.

Lieplaukėj streikuo 
ja 60 darbininkų

LIEPLAUKĖ. — Prie Liep
laukės gelež. stoties, Telšių ap. 
geležinkelių valdyba įtaisė gele
žinkelių šaką prie žvyrduobių, 
iš kur gabenamas žvyras trau
kiniais į visą ruožą, čia dir
ba apie 60 darbininkų.

Darbininkai pareikalavo, kad 
jięjpa atlyginimas butų pakel
tas, bet darbdaviai su darbinin
kų reikalavimu nesutinka. Dar
bininkai paskelbė streiką. Strei
kas tęsiasi jau visą savaitę.

Streiko priežastys 
tos ir prieita išvada, 
kas pagrįstas grynai 
niais reikalavimais, 
jautieji laikosi ramiai, jokių ne
susipratimų ir išsišokimų nebu
vo.

diplomatiniai pateliai pabrė
žia, kad Vokietija dabar turi 
draugiškumo, ar plačias preky
bines sutartis su dauguma ša
lių, kurios randasi tarp Vokie
tijos ir Rusijos. Tarp tų šalių 
yra Lenkija, Austrija, ^Vengri
ja ir Lietuva. Vokietija šie 
kiasi ir į centralinę Europą ir 
turi padariusi sutartis su Ju
goslavija ir Rumunija, o da
bar bando padaryti sutartį ii 
su čechoslovakija.

(Lietuvos ir Vokietijos pre
kybos derybos prasidėjo dar 
pereitais metais, nepasisekus 
Vokietijos paskelbtam Lietuvai 
ekonominiam boikotui, kada Vo
kietija ne tik sustabdė visokią 
prekybą su Lietuvą, bet dagi 
atsakė praleisti Lietuvos prekes 
tranzitu per Vokietijos terito
riją. Derybos buvo vedamos 
ne vien ekonominiais, bet ir 
grynai politiniais klausimais, 
kaip apie sustabdymą abiejų ša
lių nedraugingos propagandos, 
apie Klaipėdos vokiečių piliety 
bę ir t. p. šiems politiniams 
klausimams dau*giausia laiko ir 
sugaišta, hes, Liėtuvos laikraš 
čių pranešimais, dar pradžioj 
liepos mėn. tebebuvo svarsto
mas pilietybės klausimas. JeJ 
sutartis tik padvigubina preky
bos apyvartą, tai didelio padi
dėjimo prekybos negali būti, 
nes dabar veik jokios prekybom 
su Vokietija nebuvo).
Sutartis su Lietuva — tik pa
gerinimui politinių santykių

BERLYNAS, r. 6. — Kuo
met naciai nepaliauja spausti 
Danzigo opoziciją ir uždarė 6 
mėn. paskutinį opozicijos laik
raštį — katalikų Volkszeitung 
— ir visame mieste pasiliko tik 
vienų nacių laikraščiai, tai lin
kui Klaipėdos naciai kiek su
švelnino savo taktiką ir nebe- 
grumoja kumštimi, nos ta kum
štis vis dar tebėra aiškiai ma
toma.

šiandie gi liko paskelbta apie 
pasirašynją visos eilės prekybos 
sutarčių tarp Vokietijos ir Lie
tuvos, atnaujinant prekybą tarp

buvo tir- f 
kad strei-
ekonomi- 
Streikuo-

ŠULINY NUTROŠKO DU
JOMIS

Suv.S. KALVARIJA.-
Kalvarijos miestelyje buvo ka 
samas šulinys. Iškasus apie 9 
mtr. gilumo .pajusta dujos ir 
darbas kelioms dienoms buvo 
nutrauktas. Po penkių dienų 
darbininkas mėgino šulinį ka
sti ir nusileidęs apalpo. Apsi
nuodijusio darbininko Vaitke
vičiaus leidosi galbėti ugniage
sys Kupstas, kuris taip pat 
nualpo. Mėgino dar du leis
tis, bet vienas be sąmonės iš
trauktas ir traukiant į rentinį 
smarkiai sužalota galva, o ki
tas irgi buvo pradėjęs alpti, 
tai laiku ištrauktas.

Nualpusiųjų lavonai iš šu
linio buvo išimti tik po ke
turių valandų, kai iš Marijam
polės buvo atgabenta du j o 
kaukė.

KAINŲ TVARKYTOJO 
PABAUDOS

Paskutinėmis 
tvarkytojas

KAUNAS. — 
dienomis' Kainų 
nubaudė už kainų nepažymėji- 
mą if u‘ž kainų pakėlimą mė
sai, duonai ir pyragui be Kai
nų tvarkytojo leidimo apie 40 
prekybininkų Kaune, Jonišky 
je, Vegeriuose, Žeimelyje.. Kur
šėnuose, Šiauliuose, Kretingo
je, Baisogaloje, Linkuvoje, Ly
gumuose, Žagarėje, Subačiuje 
ir Veviržėnuose.

SPRINGFIELD, III., r. 6. — 
Valstijos legislatura išsiskirstė 
iki ateinančios savaitės ir pas
lapčiomis bandys susitarti 
bedarbių šelpimo biliaus.

de’
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Sveikinu Kanados I 
Lietuvių Žinias S

Su liepos 29 d- Naujienose 
pąsirodė ir Kąųados 
žinios. Vadipąsi, Kanados/Lie
tuvių skyrius/; kuris eis kas 
trečiadienis. Taip pat žadama 
palaikyti panašu skyrių ir “Ke
leivy”.

Pirmas Kanados Lietuviu ži
nių numeris daro gana gerą 
įspūdį. Kanados Lietuvių Žinios 
bus įdomu skaityti ne t:k Ka
nados lietuviams* bąt ir 
nytų Valstijų.

Per Kanados Lietuvių 
bus užmegsti glaudesni
giški ryšiai tarpe Kanados jr 
Suvienytų Valstijų lietuvių de
mokratiškai nusistačiusių arba 
demokratijos šalininkų.

Su Kanados lietuvių darbuo-

Suvie-

žinias 
drąų-

toj ai pirmą karią teko Susi
tikti ir į artimesnes pažįneš su
eiti tik Amerikos lietuvių kon
grese. .Turiu prisipažinti, kad; 
artimesnė pažintis su Kanados 
lietuvių darbuotojais .. padarė 
UįkvaU malonų įspūdį. Tai yra 
rimti, energingi ;r'ideališki dar 
btfoto/ai.“ į"

Todėl nėra mažiausios abejo
nės, kad Kanados Lietuvių ži
nios turės gero pasisekimo, ir 
su pagalba Kanados Lietuviu 
Žinių bus galima praplatinti 
musų pažangiąją spaudą, sėk
mingai kovoti su tamsybes apa
štalais ir diktatūrų garbinto
jais, siekiant prie šviesesnio, 
gražesnio rytojaus.

Svęikinų Kanados Lietuviu 
f žudąs, linkčdwas JU korespoų 
dentams ir veikėjams ištvermės 
nenuilstamai darbuotis.

— S. Bakanas.
Pittsburgho Naujienų Vedėjas

Mt. Pleasant, Pa. ETZ™"'“
Sausros £ palikimai.

Viešėjo pas Bagočiunus vieš 
nia iš Brobklyn, N. Y., šeimi-

Svečiuose pas; lietuvį nin ~ g " J x. y 
v f artu Ari W $Us
Ta IReri. Mąloųiąi jjąyaišjntįirpąvie-

SLA, JUBILIEJINIO SEIMO DELEGATU 
NUOMONĖS

Soho Pittsburgh, Pa., SLA. 40 Kuopos delegatės 
Elenos Saveikienės nuomonė.

rr'i it į ji.
jais buvau kalbinama, kad aš 
balsuočiau4 su sandariečiąis. O 
kaip galutinai mano kaimynas 
ir kiti sandariečių vadai gavo 
įąitikinti, kad aš neimu iš jų 
orderių, tai tąda bet kokiai 
progaj pasitaikius mano kairųy- 
nas bandė maųe ir kitas dele
gates, kurios nepriklausė san
dariečių “gengei”, pajuokti, 
įžeisti ir prayai-džiuoti.

. Tik' apie Sėųno pabaigų u 
;Vėl visokie pohį^ ir ponaičiu 
pradėjo1 gretintis J)rie musų pk‘ 
rengimuose ir taiįi kur sueida
mi. Gražiąi, mandagiai kalbina., 
šokdina; vaišina, klausinęja 
mus už ką mes balsuosim 1 
“Tėvynes” redaktorius. Kai 
mes pasisakėm, kąd dar neži
nom, tąi prašį kad balsuotu? 
mėm už Vitaitį.

— Na tai papasakokit kas 
j ųmą labiausiai nepatiko SLA. 
Jubiliejiniam Seime? — paklau
sę Reporteris delegates Savei- 
kienes.

— Praščiausį įspūdį persive
žiau iš Seimo apie tuos delega
tus, kurie kėlė tokį triukšmą 
dėl revoliucijos. Išrodė, kad 
tais žmonėmis kas tokio nege
ro buvo, atsjtikę,. kąd jie kaip 
indijonai ant kėdžių šokinėjo, 
rėkė, kumečiomis grasino. Kam 
tas triukšmas buvo reikalingas, 
ju‘k galima b.uyo visų, i eiklią 
balsavimo keliu išrišti: kas ne
pritarė rezoliucijai, gąlęjo bal
suoti įirieš, o kas pritąrė galė
jo balsuoti už.

Juo ir pabaigė savo pasą- 
kojiiną SLA. 40 kuopos dele
gatė E. Sąveikienė.

-- Reporteris.
(Bus daugiau)

kuopos delegatė - 
Jubiliejiniame Sei- 

oficialiai kalbama 
partijas, nė pohti-

ti np .

(Tęsinys iš praeito numerio)
Sako 40 

Nors SLA. 
me nebuvo 
apie jokias
ką, tačiau sėdint tarpe delega
tų, sekant Seimo eigą, jautei, 
kad yra dvi pusės. O kas to? 
pusės ir katrai partijai priklau
so, tai gauni patirti iš arti ta
vęs sėdinčių delegatų. Vienas 
musų kuopos delegatas/zkurU 
save skaito sandariečih-tauti- 
ninku, man geriausiai viską iš
aiškino kas yra sandariečiai- 
tautininkai, kas bolševikai, so
cialistai, “raudonukai” ir ben- 
drafrontininkai. Prisiklausius 
to veikėjo aiškinimo, išrodytų, 
kad Seime dalyvauja vien tik 
sandariečiai-tautininkai, socialis
tai, bolševikai ir kitokie, o ne 
SLA. Seimo delegatai.

Tačiau aš mąžiausiai paisiau 
tų visokių patarimų, teikiančių 
iš šalies, — sako delegatė Sa- 
veikienė, — stengiausi pati su 
prasti SLA. reikalus geriausiai 
kaip aš galėjau ir atėjus balsa
vimams, — balsuoti taip, kaip 
man išrodė geriausiai dėl or
ganizacijos.

Atėjus pirmąm balsavimui 
aš keliu ranką, ogi mano kai
mynas netoli sėdįs griebyi mąo 
už rankos. Girdi, “Saveikienę,. 
tu negerai balsuoji, kybą lįu 
savo smegenis namie palikai, 
kas tau pasidarė”, — mano kai
mynas riktelėjo ant manęs. Aš 
net krūptelėjus pasičiupinėjaų 
savo galvą, argi ią tikrųjų tie 
mano smegenys butų jau kųr 
pradingę. Pasirodo, kad viskas 
su manim yra tvarkoje.

Tada pasidėjus savo papras 
tą mandagumą į šalį, pasakiau 
savo kaimynui sandariečiui-tau- 
tininkui, kad jisai nesirūpintų 
nei manim, nei mano smege1- 
nimis, — lai jisai apsirūpina 
pats savim ir savo smegenimis. 
Pasakiau, kad jisai gali taip 
balsuoti, kaip> jam patinka, c 
aš balsuoju, kaip man patinka, i 
Bet to mano paaiškinimo vis 
tiek nepakako mano kaimynui. 
— jisai man pradėjo išmėti
nėti, kad aš esu suklaidinta ir r 
kad mane suklaidinusi delegą- ■ 
tė Količiene. čionai ir vėl pri
siėjo pasakyti žodį kiek stip 
resnį mano kaimynui, kad ji
sai be reikalo manim rūpiną 
si, kad mane niekas neklaidj 
na, ir nesu reikalinga jokių 
ganytojų.

Rodos, tai aiškus ir nedvi
prasmis mano buvo, pasisaky
mas mano kaimynui, 
p. Sąveikienė, bet atvejų atve-

sake

• ’

. ‘ -'.-r-------------- -

Rugpiučio 2 d. nųsitarėm va
žiuoti pasivažinėti ir aplankys 
tį savo gerus draugus naųjię 
niečius ūkininkus. Mąt, miesto, 
gyvenimas nusibosta, pasitai
kius progai norisi išvažiuoti į 
laukus ir kiek galima toliau 
nuo miesto.

Važiuojam rytų link, artyn 
prie Aįlegheny didžiųjų kalnų. 
Pasirinkom Nr. 31 vieškelį, ku-” 
ris mažiausiai kKndo miestelių, 
išimtinai eina per farmas. Va
žiuojant artyn prie Alleghenių; 
šalikėliais matėsi antkahiės iš 
pietų pu'sės, gražios ganyklos 
paverstos tikromis pųstynėmis. 
Viskas išdegę nuo saules. Ma
tosi vien tik parudavusi žemė. 
Protarpiais matėsi net ir rnę 
džių lapai, nudegę kaip nuo ug 
nies. Tai saulės karščių paliki
mas.

Karmose matyti šiek tiek ge; 
riau išrodo komai ir bulvės, o 
kiti pasėliai drūčiai sausros pa
liesti.

Nuvažiavus į Mt. Pleasant, 
vargais negalais susirandame 
kur randasi p. Bągočiųno ūkis 
Privažiavus prie vartų vienas 
iš namiškių išbėga, atkelia vai
tus, — ’ mes jau ir kieme.

Kąsirodo, kad ir daugiau sve
čių esama: iš New Kensington, 
Pa., pp. Jurgaičių šeimyna, iš 
Hutchinson, Pa., Jankauskų 
šeimyną ir Mickunas. Visi ge
ri naujięniečiai. Tik nelabai 
Jplksmą buvo -^mdėtį, kad p. 
^agoČiunieųė, nąmų^ (šeim.inin- 
kč, buvo sunkiai apsirgus ii' 
reikėjo skubiai kreiptis į dąk 
tarą. Daktaras suteikė pirmą
ją pagalbą ir vaistų; šeiminin
kė pradėjo jaustis geriau. Ta
da, žinoma, ir svečių nuotaika 
pasitaisė. Vadovaujant p. Jan
kauskui pasileidome apžiūrėti 
ūkį. Pasirodo, kad pp. Bago- 
čiunai pavyzdingai tvarko savo 
ūkį, nors trukumas lietaus ii 
saulės karščiai yra nemažą: 

; nuostolių pridarę. Bet tikimasi, 
kad vistiek bute galima išsiver
sti. Mat, produktai yra daug

Majmiiąi į^^jptįį ir p^vie- 
še j ę keletu yąląhdųjietu vi^koj, c 
farmojė vėl ^lęiddihęs linkui 
Pitsburghb tais pačiais keliais, 
kuriais buvom, atvykę.

S. Bakanas,
. -i '"r—

Lietuvių Balsuotojų Lygų 
^etinis išvažįąvihiąs įvyksta ki
tą sekmadienį, rugpjūčio 9 d., 
Adorąo Sodnę, Cąstle Sfcuunou, 
Pa.

Tai bus nepaprastas išvąžja- 
vimas, bus gražus programas, 
sporto numeriai pilonai, lenk
tynės sų dovanomis ir visokio 
kitokie pamarginimai.

Bukime visi.

Neųžmirški.mę, kąd Lietuviu 
Radio valąndoą yrą reągiąmaR 
didelis išvažiavimas rųgpiųčio 
23 d. Adome C^stlę 
Shąnnon, Pa.

Tai bus vienas iš dięlžiąusių 
Pittsb.urgho ir apylinkės lietu
vių išvažiavimas- Visi jau ren
giasi iš anksto prie šio didžiu
lio išvažiavimo.

—Korespoųdeųtąs.

B
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Gjover Cleveland Alexander

ĘVENSVILLĘ, Įnd. — Sunkiai sužeistas gatvėje rastas 
ąųtornębilio suvažinėtas žmogus. Jį nugabenus ligoninėn pasi
rodė, kad tąi yrą Grover Cleveland Alexander, buvęs garsus 
bąsębąĮljninkas, kuris savo laiku lošė su St. Louis Cardinals 
komanda.

i 11 'um*!1 ^'uj1 j. 'ii.'-1 ■:'1

darbuotojai nežinia dėl kokios 
prięžąsties pradėjo darbuotis, 
kad katalikiškos draugi jos ne
prisidėtų prie bendro draugijų 
išvažiavimo. Jiems ir pasisekė 
atitraukti nuo bendro išvažiavi
mo vietinę S. L. R.-K. A. kuo
pą. Gal jie manė, kad tuo ati
trauks ir katalikus nuo daly- 
vąvįnąo bendrame išvažiavime.

Tačiau draugijų išvažiavimas

N. S. PittshHrgh, Pą, i
. ■ ' ' U) 1 ■ .i

Vienybės griovikai ga
vo paragauti ■' patys 
savo vaistų

• —.tik. :

Jau4 kiek laiko atgal esiu ra
šęs, kad pas mus. lietuviškoj 
North Sįdėj per daugelį metų 
visos vietoį Jietuvių draugijos 
kas metas .^f^d^įvo vieną ben- 

! tirą išvažia^lfeii/vkurį vadinda
vo “North Sidės Lietuvių Die- 
na”. | / i

Šįais metais/rengiantis ^rįe 
/‘Nprth, Sidėą Lietuvių Dienoj”, 
kaikurie katalikiškų draugijų

;■■■ , II lĮIIIIIIIIII, ....................................................... ................. .. .................

Sergąntiems patari
mas Dykai

Vėliausias ir geriausias lytinio 
silpnumo, reumatizmo, inkstų, 
pūslės ir Ygffi&iąty lįgn gydjrmas.

Virš, ’ 16 toftačioj vietoj.
Ne atidėliokite^ ateikite'- pasitarti

■ dykai/
\V' -....'i. -V».

DR. ROSS HEALTH 
SERVICE AND 

LABORATORIES 
35 S. Dearborn St. 

CHICAGO, ILL.
Centrai 4641

Darbo valandos: Kasdien 10 vai. 
i ryto, iki 5; po piet
Sekmadienį 10 v. r. iki 12 dieną. 
Pirmadienį, Trečiadieni ir šeštai 
dięni puo 1,0 v. ryto iki 8 v. p. p. 

miiąiji i' mi nj iin,«■. ug'iijjn i
■ „'..vi 't-ti.' į i ..—j- . . - .---- r-

Laidotuvių Direktoriai

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

powder
Šame PriceTodaų, 
js45 ^arsAtjo 

25 otmees254

M'LUONS Or POuNDSv:HAVE BEEnI

DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vai., Nekėliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St.
Tel.^ Boulevard 1401

Ofiso Tel. Boulevard &918 
Rez* Tek Victory 234ą- 

DR. BERTAįH 
s. 756 <West 35th St
Cor. of 35th and Halsted St$. 

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30 
Nedėliomis pagal sutartį,

įvyko birželio 27 d. ir be mi
nėtos draugijos dalyvavimo. Iš
važiavimas buvo sėkmingas, 
ne tik North Sidės lietuviai 
gražiai ir linksmai diena pra
leido, bet draugijos, dalyvavu
sios išvažiavime, ir pelno pa
darė. Rodos, kad pasidalinus ly
giomis kiekviena draugija ga
vo po $35.00.

Tie katalikiškų draugijų dar- 
(Tąsa pusi. 8-čiam)

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto pfisasTrrl27 Nr .Dearborn,. St. 
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3823 So. Halsted St.

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

ketvirtadieniais ir Sękmadieniais— 
pagal sutarties.

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

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

Phone Caųal 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 
Seredomjs ir nedėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

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

DĖNTISTAS
4645 So. Ashland Avė.,

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutartį.

DR. STRIKOL’IS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

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

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE 
Telefoną^ Virginia 0036 

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

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

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija.
3335 So. Halsted St

CHICAGO, ILL.

DR. A. J. MANIKAS
’ c. .RRYSIČIAN-SURGEON rH .

Office 4070 Archer Avenue
?Tėi. VirginiA '1116. “ : ‘«l 

' Valandos: 1^5- 7—^:30 p. p. u
Office residence 2519 W. 43rd St.

Tel. Lafayette 3051
Valandos: 9—10 ryto, 5—6 p. p.

Kasdien, išskyrus seredą. 
Sekmadienį susitarus.

Dr. Walter M. Eisin 
PHYSICIAN and SURGEON 

Ofisas Marųuette Medical Building 
Suite 208

6155 SO. KEDZIE AVENUE 
Hemlock 8700

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

Stop 
Itching
SUin

^^1 I
Niežėjimu išuenmų ii v«Uervln0B— 
Žemą palengviną siausmus dųo
euftvelnina iritaciją nuo Hczemoa, spuo
gų. ir Panašiu odos.nesveikumu- Per 28 
metua Žemo vartojamas ir giriamas 
milijonu kaipo Svarus ir saugus vais
tas praėalinimui odos iritąelj.u. Užglr- 
tas Good Housekeeplng Bureau. No. 
4&74. 3So. ęoc, ir $1. Vi^i vaistĮnių- 
kai užlaiko ’

F O R S K IN I R R i TA T I O M S

.. ............ilRĮMpl—i^uiiii i m ■■■»—

ŠIOS SAVAITES

Eilra Bargenai
IŠPARDAVIMAS 

REFRIGĘRATORIŲ 
PO

$69.50
ROOSEVELT 

FURNITU&L» 
2310

Roosevelt Road
■Tei. Seeley 8760

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ. 
Turime Koplyčias Viąąąą Miesto Dalyse.

!' S. M, SKŲDĄS ■
718 Węst ISth Staeęt Phone Monroe 3377

| ĘŽĘRSKIS IR SŪNŪS .
10734 S. Mtčhigan Avė.;' ~T'jTel. Pullman 5703

j."jĮ'-f'.1 . ui1 .1j . .■a'ifi" t1  v -r——r < —■

J. F. EUDEIKIS
4Q05-07 S. HerĮnitage Ąvęnue Phones Yards 1741-1742
Brighton Pąrk Skyrius, 4447 S. Fairfieįd, Laf. 0727

LACHAWICZ ir SŪNUS 
2814 West Plące Bhones Canal 2515^Cicero 5927 

Š. C. LAČHAVICZ
42?44East Į08th St. Tel. Pullman 1270 arba Canal 2515 
----- -------j "".r ..'K ; & K MAmkA ~//'....
6819 Litųapica Avenue Phone Yards 1188

JLjJl U V itę!. O o
1092 Archer Avenue Phone Lafayette 8572
......... N. i ,l.Wįl?iryTTįB!yl!Į!iįi>iĮii;llĮh, ii j n/ ..įį,, ‘ '

A. MASALSKIS
07 Lįtaąpica Ąvejaųe Į’hope Boulevard 4139

A. PETKUS
1410 South 49th Court CiceroCicero Phone Cicero 2108

J. F. RADŽIUS
668 Węst 18th Street Phone Canal 6174

LJ.ZOLP ~ ’
16.46 Węst 4Qth Street Phones Boulevard 5208-8418

AMBULANCE PATARNAVIMAS PIENĄ IR NAKTf
YARds 1741—1742

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas:

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

po piet. Vakarais nuo 7 iki 9 
Rezidencija:

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

Lafayette 4845
DR. JOHN J. GAPSIS

4218 ARCHER AVENUE
— DENTIŠTAS —

Valandos nuo 10:00 ryto iki 5:00
v. vak. ir nuo 7:00 iki 9:00 v. vak.

Ketvirtadieniais pagal sutarimą

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W. Cermak Road (W. 22 St.)
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 5
Vakarais: Panedėlio, Sėredos ir 

Pėtnyčįos 6 iki 9.
Telefonas Canal 1175

Namai:- 6459 S. Rockwell Street 
Telefonas Republic 9600.

KITATAUČIAI

A.A.SLAKIS
ADVOKATAS

111 w. Washington St.
Room 737

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

' Gyv. vieta: 673J? Crąndon Avenue 
namų Tel.: — Hyde Park 3395

AKIŲ SPECIALISTAI
DR. G.SERNER

LIETUVIS
__ Tel.? Yards *1829

KPritąiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
’ Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 West 35th St.
Valandos: nuo, 10-r-4 

Nedėliomis nuo 10 iki

Akinius 
Akis

8nuo 6 iki 
12 vai. dienos

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikon Lietuvių Daktarų 

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 

TeE Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 9597

vak

9597

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 35 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tek Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880.

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

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12

Rez. Telephone PLAZA 2409

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
Rez. Tel. Drexel 9191 

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų.

Ofisas 6850 Stony Island Avė.
Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Nedė

liomis ir šventadieniais 10—12 
dieną.
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Pittsburgh’o Naujienos
(Tasa iš pusi. 2-ro) ;

buotojai, kurie boikotavo ben
drų draugijų išvažiavimų, nu
sitarė sau susirengti atskirą iš
važiavimų, t.y. SLR-KA. kuo
pos išvažiavimą liepos 26 d. 
Stasevičiaus farmoj. Minėtą iš
važiavimą kvmigas bažnyčioj 
per pamokslą garsino per kele
tą savaičių; buvo garsinama ir 
per radio. Bet kaip reikia, tai 
tas katalikiškos draugijos iš
važiavimas tiek buvo mažas ir 
neskaitlingas, kad neapmokėjo 
padarytų iškaščių, tačiau pada
rė nuostolio apie $30.00.

Tai tau, Jurguti, ir devin
tinės! Vadinasi, patys katali
kai boikotavo savo draugijos 
išvažiavimą, duodami aisįkia* 
suprasti tiems savo vadams, 
kad vienybės griovimui jie ne
pritaria. Taigi tie ponai vieny
bės griovikai gavo paragauti 
patys savo vaistų.

Gal tai bus pamoka dėl at
eities, kad vienybės griovimas 
neša nuostolių.

— Senas Northsidietis.

Pittsburgh, Pa

Įspūdis iš trijų piknikų.
— Sandariečiai įlindo 
į “skylę”.

Rugpiučio 2 d. žinodamas, 
kad yra rengiama visa eilė pik
nikų, nusitariau* aplankyti bent 
trejetų, kurie buvo garsinami 
per lietuvių radio .programą. 
Tai yra: Duųuesne, Pa., Lie
tuvių Moterų Draugijos, kurs 
buvo rengiamas Vasiliausko 
farmoj, šv. Jurgio Tautiškos 
parapijos — Air Port Grove, 
ir Sandaros kuopų sąryšio Lie
tuvių Ūkio darže. Mat, norėjo
si patirti, kuris iš tų visų pik
nikų bus šauniausias, kuris tu
rės publikos daugiausiai, be to, 
norėjosi susitikti su savo drau
gais ir pažįstamais.

Sandariečių pikniką ne tik- 
kad teko girdėti per radio gar
sinant, bet buvau skaitęs ir 
“Sandaroj”, net editorialas bu 
vo parašytas apie Pittsburgho 
sandariečių galybę bei veiklu
mą. Tai tikėjaus, kad sanda
riečių piknikas tikrai luš nuo 
skaitlingos publikos ir visokių 
kitikių prašmatnumų.

Pirmiausia nuvykau į Du- 
ųuesne Lietuvių Moterų Drau
gijos pikniką, kuris buvo lai
komas Vasiliausko farmoj; pil
na publikos, senų ir jaunų, vi
si linksmi, gražiai linksminasi. 
Nesinori nė tikėti, kad tokia 
neskaitlinga lietuvių kolionija 
kaip Duųuesne, Pa., galėtų su
rengti tokį gražų ir skaitlingą 
pikniką.

Pasilinksminęs, pasivaišinęs 
pas Duųuesne lietuvius, trau
kiu pas šv. Jurgio Tautiškos 
parapijos parapijonus į Air 
Port Grove. čionai ir nemažas 
piknikas, nors nebuvo toks di
delis kaip kad Duąuesne Mo 
terų.

Visi gražiai linksminasi, pik
niko biznis eina labai gerai. 
Manau sau, kad gal tautiškiems 
parapi jonams bus nutraukę 
kiek publikos sandariečiai.

Na tai dabar jau traukiu j 
Lietuvių Ūkio daržą pasižiūrė
ti sandariečių pikniko tikėda
mas, kad šis piknikas btfs vie
nas iš didžiausių, kokį šian
dien teko matyti.

Nuvažiavus į Lietuvių ūkį, 
tuoj pasirodė, kad sandariečių 
piknike nesimato jokios publi
kos, — yra tik apie 20 žmonių. 
Iš pradžių nenorėjau tikėti ne 
savo akims. Pasikrapštęs akis 
žiuriu šen, žiuriu ten, kur yra 
ta skaitlinga publika, kurią ti 
kėjausi rasti šiame piknike —- 
nesimatė daugiau kaip tik ke
li sandariečių vadai ir keli pa
šaliniai, — tai visa publika. 
Pamislinau, kad sandariečiai su 
šiuo savo pikniku tikrai jlįs j

I

Geriausi

lių baigė mokyklas

NATHAN
KANTER

kiekvienas 
išnaudoti, 
keliais jų 
ir kitaip

Krutinės skaudėjimai greitai 
prašalinami kada užtepsite 
Musterole nėra VIEN TIK 
mostis. Ji prašalina skaus
mus. Jas vartoja milijonai 
žmonių per 25 metus. Jos 
turi stipruma. Rekomenduo
jamos gydytoju, mirsiu ir

Degtinė... Gerkit
KENTUCKY YEARLING 

VIENU METU SENUMO.
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“skylę” gana giliai. Gaila mai 
jų-

Teko girdėti; kaip prie baro 
atsistojęs sandariečių vadas p. 
J. V. diskųsavo su Lietuvių 
Radio programo vedėju p. P 
Dargiu apie politiką ir kito
kius ten dalykus. J. V. vis kal
bėjo, kad lietuviams reikia už
miršti politiką, reikia vienybės. 
Vadinasi, buvo 
gerus dalykus.

kalbama apie

Galima kalbėti šiaip ar taip, 
bet faktas lieka faktu, kad san
dariečiai susidedam! su* smeto 
niniais fašistais ir balsuodami 
SLA. Seime prieš rezoliuciją, 
smerkiančią Smetonos kruviną 
diktatūrą, prarado visas simpa
tijas tarpe Amerikos lietuvių.

Netolimoj ^ ateityj sandarie- 
čiai gaus patirti dar daugiau, 
kad Amerikos daugumas lietu 
vių yra griežtai nusistatę ne 
tik prieš Smetonos kruviną dik 
taturą, bet ir prieš jos talki
ninkus sandariečius.

— Reporteris A. D.

Darbai, Turgai, “Ex 
perience*’ Ir Kiti Car 

negfe Reikalai
Jaunuoliai ir darbai; “bosų” gu

drybės; camegiSkiai patriotiš
ki ūkininkų sąskaitose.

CARNEGIE, PA. — Pas mus 
dabar vieni dirba, kiti atosto 
gauja. '

Darbininkų padėtis, kaip ne 
žiūrėsi, yra silpna. Dirbtuvės, 
rodos, dirba pusėtinai gerai, bet 
už sunkų diepos darbą atlygi 
nimas labai mizernas.

Musų gudrus bosai sugalvo 
jo naujus gudrumus. Vietoj se
nų, įgudusių darbininkų dabar 
jie samdo jaunuolius. Tiems 
jaunuoliams aiškina, kad jus 
dar nauji darbininkai, nepaty
rę, tad ir jūsų užmokestis tu
ri būtį mažesnė, negu kitų dar
bininkų.

Nors pas mus yra neva uni
ja, Amalgamated Association 
of Iron, Steel and Tin Work- 
ers of North America, Lodge 
No. 171, bet bosų elgesiui nie 
kas nebando pastoti kelią. Uni
jos vadai į tokį dalyką visai 
nekreipia domės. Mat, yra sa
koma, kad jie geri bosų drau
gai ir jų pusę palaiko. Rodos, 
butų laikas darbininkams susi
prasti, kad juos 
samdytojas negalėtų 
įvairiais aplinkiniais 
atlyginimą mažinti, 
juos skriausti.

Kitas juokingas dalykas pas 
mus tai su tuo “experience”.

Per depresiją daug jaunuo- 
ar tai

pradines ar aukštesnes, jaut su
laukė metų ir yra pasiruošę 
pelnyti sau pragyvenimą.

Dabar, kada darbai yra šiek- 
tiek pagerėję, jie eina į dirb
tuves darbų ieškoti.

Pirmiausiai daugelis bosų tų

PFTER PEN

BERLYNAS. — Nazių karininkai lydi Amerikos delegacijų į Olimpiados stadionų 
pereitos savaitės pabaigoje prasidėjo ketur-metinis pasaulines sporto iškilmės, 
delegacijos priešakyje yra, Avery Brundage, chicagietis.

jaunų vyrukų užklausia: “Ar 
turi ‘experience’?”

Kai kurie vyrukai atsako 
kad aš dasiekiau net ir “ko- 
lidž”, bet mus nemokino kaip 
“bulacus” vartoti.

Jįtakinga net. Iš kur-gi tie 
jaunuoliai galėjo gauti to “ex- 
perience” laike depresijos, ne
galėdami rasti darbo nei su 
žvake dienos metu? O ant ga
lo, plieno dirbtuvėj darbininko 
spėkos ir sveiki muskulai yra 
geriausias “experience”.

Jau prasidėjo šių metų mar- 
ketų sezonas.

DON’T 1 
NEGLECT 
A COLD j

'•M

NAUJIENOS, Chicago, fll
............ • -. - - - ■ -.......... ■

Ūkininkai suvažiuoja pirma
dienį, trečiadienį ir penktadie
nį, vakarais, turgams. Nieke 
ypatingo jie nesuveža, tik ąp- 
kirmijusių, rūgščių obuolių, bu
rokų, barščių, tomeičių, vištų, 
kiaulinių, etc.

Nors laikraščiuose matome, 
kad nekurtose vietose farme- 
riai nusiskundžia žemomis kai
nomis, bet pas mus to nėra. 
Carnegėn suvažiavę ūkininkai 
už kai kuriuos savo produktus

DR. G. J. TARULIS
PIRMAS LIETUVIŠKAS • 

OSTEOPATHIC PHYSICIAN IR 
OBSTETRICIAN

Patarnauja prie gimdymo; gydo stai
gias ir chroniškas ligas, vyrų, mo
terų ir vaikų pagal osteopatijos me
todus.

OFISAS:
6331 So. Halsted St.

VALANDOS: nuo 9l$Ti—5 po pietų 
ir nuo 7 iki 9 vai. vakaro.

Tel. ENGLEWQOD 7151.
Rez. TeL RADCLIĖFE 1191.

Dabar galima gauti kaimininiam taverne.

MUTUAL LIOUOR C0 
4707 South Halsted Street 
Visi Telefonai YARDS 0801 

VIENINTELIS DISTRIBUTORIS

NAUJIENOS 
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILL.
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kur
Amerikos

nori daugiau, negu vietos krau
tuvininkai. Turgu‘n susirinkę 
žmonės pasidairo, pasižiurinėja 
ir nieko neperka.

Carnegiškiai patriotai. Jie sa
ko, kam mes turime pirkti iš 
ūkininkų, kuomet musų pačių 
krautuvininkai parduoda pro
duktus ųž tiek pat, arba net

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 —

10c svaras, 
— 35-40c 

35-40c sv.

ir mažiau. Krautuvėse dar ir 
štempų duoda.

Kainos pas mus maždaug to 
kios: “tomeitčs” — : 
3 už 25c; kiaušiniai 
tuzinas; vištiena —

šiose apielinkėse nėra taip 
atsakomingų ūkininkų, : kurie 
galėtų gerokai daržovių ar ką 
kitą auginti, žemė netikusi, sau 
sa, nes šaltinių nėra. Be to, iš
kasinėta, tuščia, kur išimtos 
anglys. Gerai lietingais metais 
šis-tas dar užauga, kaip kor 
n ai ar avižos, bet bulvių tai 
kaip ir nėra.

Vaisiniai medžiai greit iš- 
džiųsta, o ir vaisiai neturi sko 
nio. Manoma, kad taip yra dėl 
smaluotų dulkių, kuriuos plin 
ta iš žemės ir krinta ant viso
kių augmenų.

Net ir vanduo pas mus ne
skanus, nes taip kaip ir alie 
j uotą druska atsiduoda.

E. K. šiurmaitienč.

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

SIUSKrt’PER

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON
To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

NAUJIENOS 
1739 Su. 

Hditod St* 
HICAGO

1201 
110i 
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30

60

b

Saturday Special
MEN’S SUITS

L Dryžiuoti 
SEERSUCK-

ERS!
Mail O r d e r 
stako pervir
šis ir šiame 
Outlet kainuo 
jama už ma
žiau puses sa
vo vartės. Tvi- 
r t os spalvos, 
i.anforizuo t a. 
Tai kai tik ką 
jus norite va
sarai. Laužy
tos mieros.

$5.00 
Vertė

Krau 
tuvč ' 
atda

ra 
šešt.
9:30 
v. r. 
iki 
8:30 
v. v.

IR ŠIE KITI 
BARGENAI!

VYRŲ $3.98 vien >1.75 
skuros oxfords .......... ■ ■ ■ w
VAIKŲ $1.49 mėlyno šaržo ilgos 
kelnaitės • ......  .......... 99c
VYRŲ $2.98 ■ bovelnų AQ 
pienelio kelnės .......... ■
VYRŲ $1.49 vien vilnų QQn 
maudymosi kelnės ........
VYRŲ 49c mėlyno chambray mar
škiniai. 15 iki 16% mie- 
ros.. Vieni .........................
VYRŲ 89c mėlyno denim bib 
overalls. Mieros tiktai 
40 ir 42. Pora .................
VAIKŲ .89c baltos ilgos EQp 
kelnaitės, pora .............. vwv
VYRŲ paprastos dryžiuotos seer- 
šuėker plaunamos kelnes, mieros 
tiktai 34 ir 38, pora 79$ 
VYRŲ 59c mėlyni ir balti taš
kuoti polo marškiniai, OCf* 
vieni .........   VvU
VYRŲ gyvai taškuoti marškiniai, 
visų mierų $1.49 vertės, 7Qa 
vieni ....................  I v v
VYRŲ paprasti 25c plaunami kak 
laraiščiai, tvirtos spalvos, šaunus 
raštai, vienas .. 10c

Kasdien; skaitydami 
“NAUJIENAS” lietu
viai išryja naudingu 
žinių ir gerų pamo
kinimų.
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mingo respublikos diktatorių Trouillot! Tų “įžymiųjų” 
vyrų nuopelnas taikai esąs tas, kad jie geruoju išlyginę 
ilgų metų nesusipratimus dėl sienų.

Nobelio dovanos kiekvienais metais yra skiriamos 
labiau pasižymėjusiems rašytojams, mokslininkams jr. 
žmonėms, kurie daugiausia dirba taikos naudai3 Ir pšT- 
prastai taikos dovanas . paskirti labiausiai nesiseka.

3c per copy.

Entered as Second Clasz Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 3rd 1879.
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Hajsted SL, Chicago, 
UI Telefonas Ganai 8500.
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LANDON IR BURTAI

Didlapiai visokiais budais bando republikonų kan
didatą į prezidentus populiarinti. O tai būtinai reikalin
ga, nes jis mažai kam tebuvo žinomas. Tik pereitų me
tų gale Hearsto štabo gąbiausi reporteriai pradėjo ra
šyti apie gubernatorių Landoną. Rašė daug, rašė viso
kių niekų. Rašė apie tai, kad Landon esąs labai kuklus 
žmogus, kad jis labai ekonomiškai gyvenąs, kad su vi
sais savo kaimynais palaikąs kuo geriausius santykius. 
Neaplenkė nė jo drabužių: esą, tik kartkartėmis guber
natorius naujus drabužius dėvįs, — šiaip jo drabužiai 
esą gerokai padėvėti.

Tuo budu bandoma buvo žmonėse sudaryti opiniją, 
kad Landon yra “a good fellow”, — neišdidus, visiems 
prieinamas, žodžiu, kad jis yra tikrai ideališkas ameri
koniškas politikierius, kuris tau ir per petį patakšnos 
ir “kaip gyvuoji” paklaus.

Bet ir visi tie triukai nieko negelbėjo. Landono as
muo nėra populiariškas. Ji# nepajėgė patraukti žmonių 
akių ir širdžių.. Nesugebėjo jų akyse tapti herojum, ku
riam yra lemta šį kraštą iš visų bėdų išvesti.

Tai faktas, štai Dr. Gallup’o vedamas institutas vi
suomeniškai opinijai tirti sako, jog Landon vis dar nė
ra labai populiarus, nors daugumas laikraščių jį viso
kiais budais “populiarina”.

O kai kurie tų populiarinimo būdų yra tikrai įdo
mus. Štai, pavyzdžiui, vienas profesorius (būtent, Bris- 
tow) surądo nepaprastą" dalyką apie kandidatuojančius 
į prezidentus žmones. Tik klausykite: rinkimus laimi 
tie kandidatai, kurių pavardės baigiasi raidėm on.

Ar reikia įrodymų? Jų visa eilė. Washingtoų, Je- 
fferson, Madison, Harrison, Wilson ir kiti. Tiesa, buvo 
ir išimčių, bet juk nėra tokios taisyklės, kuri išimčių 
neturėtų.

Vadinasi, iš istorijos faktų tas profesorius išveda 
štai ką: kada prezidento rinkimais kandidatuoja du ar 
daugiau žmonių, tai laimi tas, kurio pavardė baigiasi 
raidėm on!

Matote, kaip viskas paprasta.
žodžiu, Landono šalininkai griebiasi net burtų, kad 

tik galėtų sudaryti žmonėse opiniją, jog jų peršamas į 
prezidentus kąndidatas turi visus šansus rinkimus lai
mėti.

. • ■ • ■ . ' •

Amerikos Darbo Federacijos vis dėlto nusprendė 
suspenduoti dešimt industrinių unijų, kurioms vadovau
ja John L. Lewis, angliakasių unijos prezidentas. Nuo
sprendis duoda “nusikąltusioms” unijoms 30 dienų “pro- 
beišino”. Jei per tą laiką jos nepasitąisys, tai bus pąšą- 
lintos iš federacijos.

Tai reiškia ne mažiau ir ne daugiau, kaip tik Ame
rikos darbininkų jėgų skaldymą. Federacijos atžagarei- 
viški vadai nieku gyvu nenori iškrypti iš tos linijos, ku
rią prieš daugelį metų nustatė Gompers’ąs. Nenori jie 
atsižadėti to, kas dabartinėse gyvenimo sąlygose jau 
nebetinka., * ; 1

^er paskutinius kelerius metus Amerikos organL 
zuotasis darbininkų judėjimas nepadarė didelio progre
so, nors sąlygos unijoms steigti žymiai pagerėjo. O tai 
vyriausiai todėl, kad federacija darbininkams orgąni- 
zuoti vis tębevąrtojo senoviškus metodus.

John L. Lewis’o pąsimojįmas orgąnizųotį industri
nes unijas siekiąsi labiau Amerikos darbininkų judėji
mą išjudinti, tą judėjimą labiau-sucementuoti, suderin
ti. Tokiam judėjimui pritaria visos pažangesnės ir veik
lesnes unijos. Jų pašalinimas federacijai tikrai neišeis į 
sveikatą. Bet tai neišeis į sveikatą ir visain Amerikos 
darbininkų judėjimui, nes, šiąip ar tąip, darbininkų jė
gų skaldymai yra žalingas dalykas. /

VOKIETIJA IR LIETUVA

^Penktadienis, rugp. 7, 1936
Svorio yra įgiję, kad net kraš- ] 
to, viso krašjtą žmonių reikalus 1 
sprendžia. Ateities istorija jų 
veidą nušvies, jų nedėkingą gy
venime vaidmenį suloštą įrodys, 
ir gal tų laikų skaitytojai ste
bėsis,' kokia šių; dienų visuome
nė buvo <;pakrikt|si, f kad galėjo 
šitokie dvasios * nuskureliai14va
dovauti politikai. I
/Taip/ bus negraži, murzina 

šių dienų daugelio Europos val
stybių istorija! Istoriją juk sų- 
darp žiponės, o dabar daugelio 
iŠ tų neva iškilusių asmenų 
praeitis, daugeliu atvejų, yra 
labai negraži.

Su pasišlykštėjimu, su pasi
bjaurėjimu dabar męs skaito
me istorijoj lapus iš rusų anų 
laikų visuomenės kpvų Azefo- 
prpvpkatorįaųs garbus? bet da
bąr panašių provokatorių yra 

ĮcĮąUg di4ęspip maštabo, kurie 
dar šlykščiau gyvenime savo 
darbas yra pasireiškę.-

Musų gyvenimo sopuliai 1
Tąįgį ir ųkįninkų sąjungos 

syarstanl bylą iškilo tasai as
muo su' savo biaurįais praeities 
darbais. Peįą, yisą tai kažkaip 
[spaudoje prąsk^mbęjo nejučio
mis ir įtekąs plačiau čia apie 
tai nekalbėjo, nerašė. Tiesa, nė
ra tų reikiamų dabą? sąlygų, 
kąd šitpkie darbąi butų tinka
mai pe |ik pušviesti, bet ir 
įvertinti, ir iš tp bųtų padary
tos reikiamos įr prideramos iš
vados. Prisiminta ir tiek, o juk 
tai tokie musų gyvenimo sopu- 

lliaį? kurie tučtuoj yrą pęikąljn-

NOBELIO TAIKOS DOVANA

Pernai Nobelio taikos dovana nebuvo paskirta, ka
dangi neatsirado “tinkamų kandidatų”. Tai bent skam
bėjo oficialus pranešimas.

Tačiau tikroji priežastis buvo visai kitokia. Tinką- 
’ mų kandidatų netruko. Netrūksta jų ir dabar.

Vienas logiškiausias Nobelio taikos dovanai kandi
datas yra gersusis vokiečių pacifistas, Kari Ossietzky, 
kuri Hitlerio budeliai laiko koncentracijos stovykloje.

Ossietzky dalyvavo pasauliniame kare ir pats ^avo 
akimis matė to karo baisenybes. Kai karas pasibaigė, 
jis visą savo gyvenimą pasiryžo aukoti kovai prieš ka
rą. Būdamas didelių gabumų rašytojas, jis įsteigė anti- 
militaristišką žurnalą , ir pats jį redagavo. Prieš nacių 
įsigalėjimą žurnalas buvo plačiai skaitomas.

Ossietzkio griežtas nusistatymas prieš karą erzino 
Vokietijos militaristus. Bet iki nacių įsigalėjimo jis vis 
dėlto naudojosi laisve, nors, tiesa, trumpam laikui kar
tą ir buvo į kalėjimą padėtas. Bet dabar jis jau kelinti 
metai yra laikomas koncentracijos stovykloje. Naciai, 
matyti, yra pasiryžę jį ten laikyti iki gyvos galvos. Be 
teismo, be nieko.

Aišku, kad taikos dovanai tinkamesnio kandidato 
vargu butų galima surasti. Pernai sociąlistiškų .organi
zacijų jis irgi buvo statoįnąs kandidatu. Bet politiką 
paėmė viršų: baimė, kad kartais Hitleris nesupyktų 
privertė “nesurasti” tinkamų kandidatų.

šiais metais Prancūzijos liaudies frontas ir vėl rei
kalauja, kad Nobelio taikos dovaną butų rašytojui Kari 
Ossietzky paskirta. Tačiau atrodo, kad ir šį kartą bus 
vengiama Hitlerį užrūstinti. Pranešąma, kad Prancūzi
jos senatorius Henry Berenger, nuo kųfįo kandidatų 
nominavimas priklauso, Nobelio dovanai rekomępdąvęs 
Haiti respublikos prėzidentą Stenio Vincent ir San Do-

Chicągos “Tribūne” praneša, kad Lietuva pasirašė 
su Vokietija prekybos sutartį. Kiek ta sutartis yra pa
lanki Lietuvai, žinoma, sunku kas tikro pasakyti. Pra
nešime sąkoma, jog Vokietija pirksianti iš Lietuvos dvi
gubai daugiau sviesto, kiaušinių, bekonų ir kitų maisto 
produktų. Aišku, kad ir Į^ietuva turės iš Vokietijos dau
giau pirkti visokių dirbinių, ypačiai įvairių mašinų. Su
tartyje esąs dar įterptas paragrafas dėl vokiečių dar
bininkų teisių Lietuvoje, ir priešingai. Kokios tiems 
darbinįnkąms suteikiamos teisės, nepasakoma.

Derybos tarp Vokietijos ir Lietuvos jau prasidėjo 
ganą seniai. Tačiau jos visi sukliudavo, kadangi Vokieti
ja statė Lietuvai neprįimtipąs išlygas. Pavyzdžiui, vo
kiečiai reikalavo, kad jie patys maisto produktus galė
tų supirkinėti daugiausia Klaipėdos ^krašte. Aišku, kac 
tuo atveju jie butų supirkinėję žemėš uki,o produktui 
tik iš saviškių, atseit, iš Klaipėdos vokiečių. Tuo budu 
jie butų turėję progos Klaipėdos krašte vokiečių nacių 
akciją stiprinti.

Įdomu, kaip tie reįkąląvimai liko išlyginti.
Lietuva yra žemės ūkio kraštas. Rinkos jai būtinai 

yra reikalingos. Pirmiąu Lietuvos žemės ūkio produk
tai daugiausia ir buvo Vokietijai parduodami. Kąį įvy
ko su Vokietija nesusipratimai, tai Lietuvoje įr pasi
reiškė krizė, kuri dar ir šiandien nėra išgyventą. Pa
vyzdžiui, per pereitus metus grudų prekybą Lietuvos 
valdžiai gana brangiai atsiėjo. Mat, ta prekybą buvo 
palaikoma subsidijomis, kurios siekė 12,500,000 litų!

Tų subsidijų reikšmė yra ta, kad valdžios, kontro
liuojamos įstaigos (“Lietūkis”) ūkininkams už grūdus 
mokėjo daugiau nekaip gavo parduodamos užsieniui.

Ūkininkų Sąjungos 
Bylai Pasibaigus
(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Ilgai ir nuobodžiai buvo svar
stoma Ūkininkų sąjungos byla. 
Iš esmės apie šios bylos turinį 
seniau rašiau. Tai dabar tenka 
tik kai kas iš teismo salės pra
nešti. Bylos eiga nelabai kas 
įdomavosi. Juk tai seniai būti 
reikalai. Daug ką dulkęs nusė-. 
do, daug kas žole apžėlė. Pa
galiau ir visuomenės psicholo
gijoje įvyko daug atmainų, vi
sokių persilaužimų. Pąljar jau 
kaip kas į šią bylą iš kito po
litinio požiūrio pažvelgė. Dabar
tinis visuomenę spaudžius slo
gutis vertė kitus net teismo 
figurantąms reikšti užuojau
tos. Kitas metė piktą žodį tar
damas, kąd dabar tokių bylų 
butų galima sudaryti gražes
nių ir šita byla atrodytų visai 
ųekalto turinio. Dabąr ir tei
siamųjų tarpę pažiūros kąį ku
rių labai yra pakitusios. l3ti

ben-jų jau nuoširdžiai ne tik 
dradarbiauja su tautininkais, 
bet net yra jų partijos nariai, 
štai daktaras E. Draugelis,t ka
da tai buvęs vienas svarbesnių 
krikščionių demokratų ideologų, 
dabar jau tautininkas. Tokiu 
tautininku yra šios bylos figu- 
rahtas Lipčius, dabar finansų 
departamento direktorius; Juo
deika — kainų tvarkytojas, o 
kadaise buvo aršus ateitinin
kas, ir visą eilė kitų, kurie sa
vo politines gaires yrą pakeitę 
ir, žinoma,/ dabar virto tąuli
niukais. Taigi ir visa ta byla 
savo politinį aitrumą yra pra
radusi. Ęet vis dėlto ji pra
skambėjo netąip tolimoj pra
eities liūdnais prisiminimais, ir 
tie prisiminimai kartais teismo 
salėje tarp prokuratūros ir ad
vokatų sumele net aistras. Gin^ 
čai kilę tarp j ų kartais turėjo

pplitinio pobūdžio. Vieni ki
tiems męgįpę skaudžiai įkąsti 
ir net šių dienų politikps skau
džiamąsias vietas paliepti.

šnipas liudininkas 5
štai vienas teisiam^ y su ap- 

gaileątĄyiptu^ ‘ prįsįndnį dėl/o 
t^a^įj^Urpe (n^iri^tyti po- 
nę?S. šiliągo,x.dąbąrtinib iminįs- 
tęrio, •kuris tbuvęs/uolųs, ūkinin
kų sąjungos valdybos narys, o 
be to, girdi, nesą ir Dr. Jokan
to, mergaičių Aušros gimnazi
jos direktoriaus, kuris anuomet 
tąip pat ūkininkų sąjungoje! 
darbavosi ir buvo valdybos pa
ryš. pet šiems buvusiems vąl- 
dybos nariams, kaip ir kitiems, 
kažkaip pavyko iš šips bėdos 
išsisukti ir jie teisme visai ne- 
figurąvo, o tik čia ąpie jąos 
kai kurių kaltinamųjų prisi
mintą. Be to, vienas, iš advoka
tų labai ryškiai apibudino vie
ną iš bylos liudininką, būtent, 
Ą. Mickevičių, kuris anuoipet 
buvo didelių ųkiniųkų ąąjungos 
yeįkęjų, o dabąr šįpje fty|oje 
fįgupavp nukentėįųsįu liųdinįn- 
ku. Šitasai advokatas dokumen-1 
tais įrodę, kad Mickevičius nuo 
Biržų rusų ląikais tarnavo žąn- 
dąrų ochrankoje ir lietuvius 
Žandarams įdavinėjo, šitas pat- [ 
sąi tipas Vokiečių okupacijos 
metu tarnavo vokięčių žvalgy
boje ir taip pat dėl jo esą ne
mažą lietuvių nukentėjusių. To
dėl, pasak «to advokato, ar esą 
galima šitokiais liudininkais 
pąsitikętį. Bet to advokato ši
tie pareiškimai nesudarė reikia- 
w efekto/ nes visi dar geraH“-’^- - J- -- 
prisimena, kad ir tuomet, kai p._ .; ; , T ' „rkrikščionvs demokratai buvo OperąC,JM' kądl SyVeW‘krikščionys demokratai buvo ateityje jįe negalėtų puijy- 

sudarę Lietuvoą vyri^us^, si- t- . trukdytu siek
tas asmuo tarnavo krikščionių L eres|)io tojaus j u į{o_ 
demokratų žvalgyboje. Nors L . ,. . , . . i-x u 4.-, . J . T kie tipai visų privalėtų būti
sry■ .s*'™ ir»» 
laitu jrpde, kad tasai patsai mažįąuąįai išmeąti, jei ne 

tįtf si* ™ •**- 

galipiu; su juo . bendradąrbiauti 
ir jį visame proteguoti, nėt 
j ąm pavesti atsakingas ūkinin
kų sąjungoje parpįgas ęįti. Taip 
pat mažai kas nusistebėtų, jei 
dabar patirtų, ! 
liudiųinkas dabar dirba tąip I 
pat panašioje įstaigoje, atseit, 
eiųą savo senos profesijos pa- 
reigąs. Tąi ląbąi bųdiųgą musų Palyginamai vįsi ukininlęų 
J *1 • 1 • ” 1 • 1 • •• J • jungos teisiamieji neskaudžiaitais kai kurios poMinfs part?- j ir kag syarbiaųsia _ 

jiems neteku padarytų nuosto
lių iždui sumokėti, štai kaip 
jįe nubausti:
Teisių^ nusprendė pripažinti 

kaltais? ir nubaudė: 
buv.’ centr. ukin. bankų dir. D. 
Trimaką 'trejais metais sunk, 
dąrbų kalėjimo, bet pritaikius 
jam 19?8» m. amnestijos įstaty
mą % bausmės numušta ir lie
ka 2 met, ir 3 mėn. sunk, dar
bų kalėjimo.

P. Josiukas 6 mėn. papr. ka
lėjimo, J. Dagelis ir J. šabana- 
Yičius po 4 mėn. kalėjimo, bet 
paskutinieji du nuo bausmės 
atlikimo sąlyginai atleisti, jei 
laike trijų metų nenusikals;

J. Urmanas 6 mėn. papr. ka
lėjimo* bet nuo bausmės sąlygi
nai „atleistas;

J. Valatka pripažintas kaltu, 
bet nuo bausmės atleistas pagal 
įsisenėjimą;

VI- Arminas nebaustas pagal 
įsisenėjimą;
' A. Kubilius ir J. Soblys po 

6 mėn. papr. kalėjimo;
Adamkevičius ir J. Bilevi- 
po 6 mėn., bet nuo abus- 
sąlyginai atleisti; •
Voleišis ir V. Šalkauskas 

po 3 ųiėn. papr. kalėjimo;
J. Ęamančionis ir V. Poškus 

po 6 piėn. sąlyginai;
A. .Įonkus 6 mėn. papr. kalė

jimo, bet kadangi jis ligi teis
mo yrą apie 1^ metų atsargos 
iškalėjęs, tai laikomas bausmę 
at|ikųriu;
.J, Vilimas-ir P. Bičkus po 6 

įpėn. papr. kalėjimo;
A. Vitartas 3 mėn. papr. ka

lėj iiho|
J. Murza 9 mėn. papr. kalėji

mo;
P. Kutkevičius, A. Likeraus-

murzina

kas, J. Stulgis ir Z. Mažeika po
6 mep. sąlyginai;

B. Giedra dėl paseųėjimo pa
liktas nebaustu;

J. Marcinkevičius 8. mėn. pa- 
pr. kalėj imo . sąlyginai.
y , (Visiems iš aukščiu^ šu^nė- <. , 
tų nubaustųjų pritaikytas y1$28 
m. amnestijos įstatymas įr i/4 
bausmės ntifnušta).? /t

‘.i'-'-' •

Išteisinti: .
B. Sakalauskas, EI. Draugelis, 
A. Lipčius, Ą. Mikšys, J. Ape- 
rąvičiųs, J. Kajackas, J. Kąže- 
miąkąs, V. Ęetcheris, P. Ma
čiulis, J. Zingborgąs, V. Bilevi- 
čiųs, V- Orąntąs, Ą. Ramanaus
kas, K. Ipdriulis, Št* Jųrevi 
čiųs, kųn. Jarųląitis, St. Grin- 
cevičius, Ą. Kruminąs if A. Le
kavičius.

I ' X te

Nubaustųjų tarpo Dr. Ųrma- 
nas yra žymus finansų ministe
rijos valdininkas, didelis kata
likų veikimo centro veikėjos ir 
buvęs Lietūkio Vienąs iš direk
torių. Yra nubąųątųjy tarpe ir 
kiti, kurie dabar užima vienur 
ar kitur atąakomingas pareigas.

Betkas.

| šitokie •tipai, kaip tasai liudi
ninkas, visiems ateityje suda
ro tik neskanius prisiminimus.

” | Betgi akląą, įkyrus užsispyri
mas, būtinai vyriausybėje išsi- 

. , v.. r .laikyti, daug ką verčia šitokių 
a ?a-S tipelių paslaugomis naudotis...

ar riivl'in 4-a i ta 1 T s '

Nusikaltėliai, kurie liko 
nubausti

Jau atėjo žurnalas 
KULTŪRA No. 5 
iš Lietuvos

Tai įdomus gegužės mėn. 
numeris, kurio turinys yra 
kaip saką:

Ąmpęilętąsįę Įąipvnji min
tis—prof. V. fepinskąs

Tautų megąlomanija —P. 
Aųdrpnią.
ĮŠ Britų Induos gyvenimą— 
prpf. P. Leonas/

Įspūdžiui įš LPning*ądpir 
Maskvos—Ant. Venclovą?

|936 metai — Ąd- Ląstas.
Plįenas verdą — Ą. Pąvi- 

lįonis.
Gąbrįelęs Pętkeyičaitės— 

Bitęs gyvepimas— Į. Dękto- 
rąitė ir literatūrinė bei vi
suomenės veįkią. į

....Zoologjjoą tęvas -p/R. V.
Sidabriniąi debesys—pro- 

fes. E. Tichotniroy.
Ryto debesys — Ą. Pavi

lionis.
Karas istorijos faktų švie

soje — M. Pakalniškis.
Apžvalga ir redakcijos 

straipsniai. 68 puslapiai — 
Kama 45 centai.

galima gauti

M. Pakalniškis

tais kai kurios polįtinęs parti
jos, griebiasi visokių žmonių ir 
mėgina šitokiais išsigimčliąis 
remti savo režimą.

Tąip, anuomet krikščionys 
demokratai daug tokių išgamų 
savo tarpe turėjo ir jie čia raT 
dę užvęįą ^iĮnipgąi išvengė 
liaudie^ teismo, sąkysįm liau
dies keršto. Nemaža šiokių iš
gamų jt 4iJ$r yra suradę už
vėją pas dabartinius' Lietuvos 
gyveninio vairuotojus. Anuo
met, kąip ir dąt»ąr, buvo nusta
tytas kĮętąs ppįįtinis režimas 
neleidžiąs apie kai kurių tokių 
asmenų praeitį pasiknisti ir gy
venimo viešumon išvilkti j U 
nedėkingus lietuviu tau
tai, Liptųyps žmonėrps padary
tas sk^įaudąs.

t Lietuvos gyvepįinp

Ateis laikai ir lietuvių tau
tos visuomeninio gyvenimo is
torijoje kada nors šitų niekšų 
darbai bus nušviesti. Deja, tai 
tik istorijoje... Daug iš jų liks 
nenubaustais. Ir šitokie asmens 
dabar drumzdžia Lietuvos gy
venimą. Tai Lietuvos gyvenimo 
piktžolės, kurios gajai dyksta 
vis giliau šaknis leisdamos j 
mųsų visuomenės gyvenimą.

Murziną valstybių istorija
Šitokių pasaulio parėjųnų, 

naktibaldų, parsidavėlių, piktos 
Valios žmonių dabar nelaiko 
Europos gadynėje visur yra 
pilna, bet ypač jų daug tenai, 
kur įsigalėjęs diktatūrinis reži
mas, kur laisva mintis, kur 
kritiškas žodis yra negalimas 
tarti. Jie daug kur dabar yra 
nepasiekiami asmens, gyvenimo 
Viršūnėse pakilę? kitų likįmą 
sprendžia, o kartais jie tokio

čius 
mes

'h

1739

ReikajfHiklfe ^APJIENAS* 
ąnt bile įtfuupO' kur parduoda- 

laikra&iąį. Pardavėjas lai- 
Krąšrių bus gątavus Jum* pa- 
taruąyfi. Jjgtąį fenai gtovi nė sa
vy smygamui, bet Jūsų pato
gumo daH

šiait laikau jokio biznio imo-

h. Konkurentų yra tieįt rfaue, 
kad tik nuolatinu, kaidieninū 

patraukti dMt-

pranta, kad be aeroe rįlflarnbt 
neapteiti. į^uo' jaugiau'~eik- 
(anfupįie^į, įuo ffka^,

tį^i

uuuomet apumoka.

Kai ganinįui. ^NaujietK^*, 
tat viufomet tua naųįloa.

■v '■y..........

AMERIKOS
PILIETIS
— •-< . w*

apie Jot ' vftlmiakų rin-
!«Itnga pn< ėmimo egza-

«etfo raaita lioj koytflj

■Įfy rantyta. ■

fCAlMA TIK M CENTAI

NAUJIENOS
1739 Sa. Halsted SL

CHICAGO. m. * •. te
Siųskite money or^erĮ ari^ kua^

%



tai tik vąrgais-ne

tiks

tai tuoj apšauks be
čia eina gan

Midvvest Stores”

States

MUSU SPAUDOS DARBU ken

KAINOS PERŽIURET08 IR

kiekvienas

taip ir kvėpuoja rpęilę,

sukėlė iki

F|RK NUO

IMPERFECT IN ORIGINAL

Praktiškai parodo kaip tas pa- 
dą^mą Ytokp Eąst Upėje

Vienok vakarėlis gerai pavyko 
Grand Rapidsą grąžina; |ve 
da nąturąįį gasą.

VISUOMET

Vai.: 
TEU

Motina Prigirdė 18 
mėn Sūnų Skalbia

moje Mašinoje

Penktadienis, rugp

’&ųo .1 dr- 
susirinku-

Surengė Oną Vaką 
rėlį Bet Pamiršo 

Apie Onas

Tragingas įvykis Niagara Falls
Jaunavedžių J erų z alio ' "TT 

šęinjynpje. , ,

Praeisianti tam tikslui apįę ppą 
šešto miliono; gamins skar 
dą; darbinipkai ruošiasi unio 
nizavimui.

mačiau ne tokią publiką, kokįą 
tikėjausi sutikti* Well,»sakom, 

vėliau. Bęt

biais, bet 
galais sukeldavo tuos 30c iš'do 
Jerįo

gėrikusios Onos nebu-

ĮMAS KAINAS 

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

UŽSAKYMUS Į KITUS MIESTUS 
PASIUNČIAU PĄSTU.

torbinipkai dirbo diegą įr nak 
t( suvesdami vamzdžius. Ti 
vamzdžių yra ^apie 50, mylių.p

pps<> geriausi* veikėjai 
5r nVusų l
vo pakviestu j pi‘ t |tĮ. f 
į iBuyo labai. Aesmagi 
Wu| progrekįįnknf;

mn m*
NAUJIENAI
PINIGUS UFTUVPN
Teprašo Lietuvosžmonėsir

Carnegie-II|. Steel 
Statys Naują Dirb

tuvę Gary, Ind.

GRAND RAPIDS, M1CH.— 
Kadangi Ona yrą labai senas 
ir gražus vardas, ir jo negali
ma paleisti nepaminėjus, tąi 
SLA 60 kuopa nutarė “Pnps’ 
Varduvių dieną pažymėti vaka
rėliu. •
" Kuopa turi nemažai Onų, h 
kaip ir praeitais metais, taip 
ir šįmet jas pagerbė.

Onų yąkąrėlis įvyko liepos 
25 d., Lietuvos Sųnų ir Duk
terų Draugijos svetainėje. Bęt 
šių pietų vakarėlis skyrėsi nuo 
panašių pąręngimy praeityje. 
Priežodis ąako, kiti metai — 
kįti laikui-

Kąi atėjau svetainėn, tai pą-

darbus, ji nustojo mokėjusi1 pi
nigų tiesioginiam šelpimui. Ji 
paėmė apie 150,0Q0 iš bedarbių 
ąąrąšųlir pristatė , juos prie dari 
bo. Valstija turėjo rūpintis li
kusiais bedarbiais, kurie į 
yy.P.A. rankas nepateko. Be to, 
valstija turėjo primokėti šiek 
tiek pašalpos tiems W.P.A. dar
bininkams, kurie turi dideles 
Šeimynas ir iš $55 į mėnesį 
pragyventi negali,

VąltoĮįą neištesėjo tais liku
siais bedarbiais pasirūpinti. Jį 
šaukėsi fęderalės pagalbos, bet 
Wąshingtonas atsisakė, aiškin
damas, kad jis ir taip daug pi
nigų praleidžia 
ląms.

Sukeldama, apįe du milionu 
šelpimo tikslams iš “sales tak
to”, vąjątiją tųoa piąigt^ pa
dalindavo miestams įr apielin-r 
kėrųą įr pą^ąkydąvo, tvarkyki
tės kaip galite.

Jeigu visi arba didesnė pu
sė “sales taksų” pinigų butų 
skiriami šelpimui, tai sunkumų 
gal ir nebūtų buvę. <‘Sales tak
sais” valstija sukelia apie še
šis įpijįępps dolerių į mėnesį, 
bet tais pinigais bando daug 
skylių užkišti, ir tokiu būdų 
nei vienos skylės negali pilnai 
užkišti. Iš tų pinigų bedar
biams ikišiol buvo skiriama y3, 
ąpie du milionu. Bet kaip da
bar kalbama, tai pridės dar vie 
ną milioną į mėnesį.

Dalykai Chicagoj

Dalykams taip įpuolus j be
tvarkę Chįcągo atsirado neko
kioj padėtyj* -Miestui trukgta 
ąpie milionoi;\dolerių į mėnesį 
bedarbių reikalams. Neturėda
mas įplaukų įiįam tikslui, mips: 
tas šaukėsi į (valstiją, bet ga- 

:ad tai “tavo re i

esnis įirT ŠVA'reąhiš 
J—pamatysime. Kai 

tai-'naujasis ga-
:ą. Jįs yrą kąit- 

taį nešųypš- 
čia'; kaip dįrhįiųją gaąąą.

Gąsą dabar nesusi
taiko su’ Utility komisija. Ben 
jjrovė nori maišyti naturalį ga 
§ą ąų dirbtinių lygiomis daii- 
ipist bęt komisija reikalauja, 
kąd gąsas butų vien nafurąlis. 
Nešima kfcip gmčąs pąąįbąigs.

Lietuvis — graborius
tyĮes tufimp lietuvį grąbppų. 

S. Bąrtą. Pereitais metais jau 
ir sūnūs baigė grabpryątės 
mokslą įr dabar dirba su te-

“C. I. O.” M • •

Bąstangpmą , fųiorgaųįęuoti 
plieno darbininkus, vadovaują 
Gommittee for Industrial Or 
gąnįzątiop (“C. Į. Q:”). Tos 
grupėj priešakyje stovi John 
Lewis, United Mine Workers 
of America prpzįdentąs. Ang- 
liąkąsiąi ir jeitps unijos, prita
riančios 
$500,000 plieno pramanęs suor
ganizavimui. Į^ęvvią ip jų pase
kėjai nori sutraukti į v/pijąs ne 
tik plieno darbininkus, bet ir

-Šįmęt 3. Burtas įrengi ąąvo 
name ląpaĮ parankią įr grąžią 

t, Butų šerto 
kad visi lietuviai, ręikąluį at
ėjiu, kreiptųsi prįę sąvo tau
tiečio.

f. Ędkįns-

Sako, bus užgulę miestą, kol le- 
gislatųra nesutvąrkys šelpimą 
reikalų; valdžia skirsianti 
daugiau pinigų.

NĘW YORK, N. Y. - Jau 
nup seniai pina kalbos ir viso 
kie mokslininkai įrodinėja, kad 
vandenyje yra aukso. Visas 
triubelis iki šiol buvo tik tas, 
kad tą auksą iš vandens išim
ti kainavo daugiau1, negu pats 
auksas buvo vertas.

Taip bent sakydavo moksli-; 
ninkai, bet New Yorko bedar
bis, WPA darbininkas Aleksas 
Krunockis, vienu šuviu įrodė, 
kad mokslininkai nežino ką kai? 
ba, ir kad auksą galima tiesiog 
saujomis semti iš vandens.

Eina jis aną dieną East 
River pakraščių. Pamątė jis ki
nietį, kuris visas užsidegęs, mo
sikavo rankppii§, šokipėjo, lyg 
nesitverdamąą kady j.

žiūrėj, jįą sąkp Krunockiui. 
ar Vąndenyj, ąnt uolos
buvo du sipnirkę ryšudai, o 
pro plyšius įš ryšulių kas tąi 
blizgėjo.

Paąįgrieb^s virvę Rrųnockis 
nusįĮęįdo į vąndenį įr ryšulius 
iškftį

Nugi, auksas, tikras ąųksas, 
kaip aš gyvas, sušuko Krųpoc- 
kis, $1,060, dvjdešipits-doleri- 
niais šmotais.

Susirinkę žmonės stebėjosi, 
netikėjo savo akimis, ir užvy 
dėjo Krunockiui, kuris dabar, 
vietoj kiniečio, jau nebesitvėrė 
kailyj iš d?iaugsmd.

Pinigus laikinai; į savo glo
bą pasiėmė polįęįja, įr jeigu 
pęr šešis mėnešįųs niekas ne- 
atsįšauks, tai juos sugrąžins lai 
mipgąjam radėjui.

N. Y—

giminingas pramones, kaip au
tomobilių, įvairių metalinių 
reikmenų etc. dirbtuves.

'v>i; ' “ TlJatoiįiįrt'kas. ±-

NIAGARA FALLS, N. Y- - 
Jaunavedžių poros įš visos Ame
rikos suvažiuoja į šį Amerikos 
kampelį, lyg norėdamos pąsi- 
dpotį vietos ąpieljųkių ’ gamtos 
grožio burtams, kad pradėti lai
mingą vedybinį gyvenimą.

čįą įspu'dingąs, Imponuojantis 
krioklys, gražios sužaliavusių 
apielinkės įy įsimylėjusių jau
navedžių akims 
kampelis, kiekvienas kalnelis 
šilelis 
taiką, laimę.

Qal Niagara Falįs pątepimąs 
ir atneša ką gero — pradedant 
šeimyninip gyvenimo kelionę — 
kitų vietų poroms, bet vietos 
šeimynose ir kriokliai ir visa 
bųrįįnįnkė—gamta kartais yra 

įvyksta kei 
s|i įvykiai,, kartais žiaurus šei
myninio gyvenimo apsireiški- 
rqai. ^tąi, vėliausias įvykis.

Niagara Falls gyventojų, Ste- 
phepspnų, šeimynoje peviskas 
ėjo gerai.,Ęqkįą nors pikta dva
sia sudarkė ir laimę ir sugyve 
nimą. Mrs. Susie Stęphenson, 
26 metų, matyt, nelabai moti
niškomis akimis žiurėjo į savo 
18 mėnesių sūnelį.

Kuto! ji' geruoju neatsjnešė 
į kūdikį, StephsnsoiĮienė nepa
sakė. Bet kai trečiadienį rytą 
vyras išęjo į dąrbą, tai jį pri
leido vandens į skalbiamąją ma
šiną ir prįgirdė savo sūnelį —. 
4‘įŠsigimęįį”.

uždėjo dapgti ant ma§ippa 
įr lavonėlį paliko viduj, laųk-

deles 
šieji prąlinksmėjo. Kai p. Bal
trušaitienė ir R. šnečkps ėmė 
visus vaišinti visokiais gėri
mais ir vaįgiąis, tai niekas nąi 
nepastebėjo kaip atėjo ląikąs 
škirstytis namo.

Pas mus mieste yra toks Pa
tvarkymas, kad visos pasilinks
minimo vietos turi būti užda
rytos ‘ 1-mą vaįandą nąktį.

W,P.Ą. piįeEįtą gražiną
Mu’sų Grand Rapids žymįąį 

pagražėjo. Panaikino gatviąką- 
riusj išplatino gatves, išėmę, 
daug telefono stulpų ir yiela§ šermenims 
sudėjo į žemę. Vienas gatves 
išgrįdo plytomis, kitas išliejo 
cementu.

Dąrbą atliko W-P-Ą. darbi
ninkai. Pas mus jie visi gąuT 
na vienodą atlyginimą, po $15 
į savaitę. Dabar, kuomet yrą 
loks brangumas, tai jiep.s pra
gyventi yra gana sunkų. Ret 
kas čia kaltas, kad grandrapid- 

' * *' ‘ • • J1'

siečiai nesusiorgąnizav^ į uni
jas. Pas mus pamėgink sutver
ti uniją 
dieviu arba šalies išdaviku.

Natųralįs gąąaš
Paskutinėmis dienomis pąs 

mus pradėjo naudoti naturalį 
gasą. Per kokius du mepesiu

3PRINGFIELD, ILL 
Jersey ir Pennsylvania valsti
jos jau turėjo savo sostinėsę 
dideles bedarbių armijas, kurios 
reikająyo taip sutvarkyti pašąir 
pos reikalus, kad šelpiamieji 
žinotų, kad jie gau’s pašalpą 
ir .tiek, kad galėtų kūną palai
kyti kartu su dūšia.

Dabar bedarbių “Bado Armi
jos’’ vizito susilaukė ir Illinois 
sostinė, Springfieldas.

5QQ bądatoiu ^ipia iš Ghica- 
go$ įr pįętįnęs Įliįnąįs ąnglių 
distrikto sutraukė sostinėn rei
kalauti legislaturos galų-gąle 
sutvarkyįi pašalpos reikalus, 
kurie yra betvarkėj jau beveik 
mętųs į^ikp.

Išdarbiai Douglas Parke
Bedarbiai yrą susispietę vie- 

toą Doųgląs Parke/ ku’r jie ii 
valgo, ir miega k savo reikalus 
svarsto. Jię beveik negali pąsi- 
jydįpti, nes visur pristatyta 
policijos, kurį “Armijos” narių 
pei įš ąkių neišleidžia. Ypatin- 
gąi dąug ppįicijos yra urįe le- 
gisįątųrps rūmų, kur atstovai 
ir senątoriai dabar debatuoja, 
ieškodami kokios nors išęities 
i$ susidėjusios padėties. Tren- 
tone, N. J., ir Harrisburge, Pa., 
bedarbiai “okupavo” legislątu 
ras, bet Springfielde policija 
jiems to neleido padaryti.

Ką legislatura ir gubernato
rius Horher’hiVtdrs dar nežinia. 
Gubernatorius pareiškė będar. 
bių delegacijai, kad “valstija 
daro ką gali” ir patarė ^Armį- 
jai” eiti namo. Bet šie atsisa
kė, pareikšdami, - kad jie to? 
bus “apgulę’* Springfieldą, ko) 
iš “ęhąoso nepasidarys kokia 
nors tvarka”.

GARY, IND
dai, kad Carnegie—Illinois Steel 
Corporation rengiasi statytį nau
ją skardos—(blękos) dirbtuvę. 
Sako, kad tam tikslui praleis 
apie $5,500,000.

žinios toliau sako, kad korpp- 
racija jau davusi užsakymui 
statybai ir visiems įrengimams. 
Darbą atliksiančips šios bendro
vės: Westinghouse Electric and 
Manufaętųring Co.t Mesta Ma
ciūne Co., ir United Engįneer- 
ing and Foundry Oo.

Gary, Ind., yra did^ipusiąs 
plieno centras Amerikoje, pe 
Pįttsburgho, kąris skaitomas 
“Plieno Sostinė”. Gary ribsoe 
ir apielinkėje yrą vį§ą ėilė plie
no liejyklų, kąip Inland Steel 
Illinois Steel, United 
Steel, ir t.t.

tas šaukėsi 
vo atsakymą 
kalas, tavo beda ir pati rūpin
kis”. Su tuo < šį-tą bendro tu* 
rėjo ir gubernatoriaus Horpe- 
rio ir Majoro Kelly nesusipra
timas dėl demokratų vadovybės 
Illinois valstijpje, dėl kurio pe 
reituose rinkimuose gubernato
rius Horner išėjo prieš partiją, 
kandidatuodamas į valstijoj 
galvas nepriklausomai. Dabar.

dama^ progpsi jpį.saugįąUnusi
kratyti. | r

Pasitaikė,\kad tą dieną -mo
teriškei reikėjo^ skąlbti. Kadan
gi skalbianti mašina bau^‘f4ž • 
imta”, tai'jij sumerkė skalbia
mus maudyklėje.

Kai StephenSonienes sesuo 
atėjo pasisvečiuoti ir pamatė 
baltinius sumerktus vonioje, 
(juk ji turi skalbiamąją maši
ną?!) o kūdikio nesimatė, tai 
jąi dingtelėjo, kad įyykb kas 
porą negero.

Pasišąu^usį savo (ir Stęphon- 
sopienės) niptipą taįkon, ji tra
gedijos auką surado. •' 

Stephonsonįepė bpvp sulipta, 
bet, lyg pąpiįtoąį, negalėjo <įo5 
rąį įšąlanti pąlįpįjąi įoM SU: 
nų prigįrto.

Skirs milioną
Kaip kalbama legisįatųrpj.. 

valstija žada pąkeRi sumų pi 
pigų, skiriamą bedarbių šelpi
mui, nuo dviejų milionų iki tri
jų. Valstija tuos pinigus pacĮa 
insianti apskričiams ir ipįes 
tams, kad jie galėtų vietoj 
tvarkytis. Be to, kalbama, kąd 
valstija parūpins pinigų apmo
kėjimui šelpimo ądministrąty- 
vių įšląidų, kuriąs kai kųpe ap
skričiai pajėgė padengti, o kai 
kurie—ne.

Taipgi manoma pakeisti ka1 
kuriuos įstatymu®, kad Chįca- 
gq gąlė|ų uždėti tam tikrus 
piokesčius ant nuosavybių su
kėlimui pinigų savo bedarbių 
šelpimui.

Illinois valstijos vargai sų 
bedarbių šelpimu prasidėjo nuo 
to laikp, kada federalč valdžią 
ęmę vykinti W.P.A. šioje va1- 
stijoje ir nustojo davusi pipi 
gų tiesioginiam šelpimui

Iki to Įaik° fędęrąle yaįdižia 
parūpindavo apie 70c iš kiek 
vieno dolerio, praleidžiamo šel
pimui. Valstijai pęikėdavo su
kelti apie 30c įs kiekvieno 4° 
įęrio. Gaudama didelę pagąjbą 
iš federaįęs valdžius, yąlątįją 
Šįąįp taip tvarkėsi su będarr

nupigintos!
• Ateikit ir susipąžinkit su musų Nąm 
ju Katąliogų. Jus nųsįstębėsit k^ip pi
giai ir gerai mes padarysime jūsų darbą

ivaruyib, t: 
ąan p4|iik lib^ai mždę

Elmdale” TOMATĖS .... 
M^EŠT^^JNARAI

OKYPOL” ^rfiazi 17c

Daug lietpvįų Gary 
Apielinkėj

Tose dirbtuvėse dirba 
žas skaičius lietuvių. Galy mie
ste yra nemaža lietuvių , kolo 
nįją, kuri tįesįpgipįai ay ne- 
tiesioginįąį iš tų plieno dirbt 
tuvių gauną prągyYępipąą. Di 
dokos lietuvių kplppįjps yra ir 
aplinkiniuose priemiesčiuose, 
kup plieno pramonę Yyrąpja: Žy
miausios iš tų vietų yra In
diana Dąrbor ir Ęą'st Chicago.

Dabartiniu laiku tuose plie
ną apielinkėse jaučiasi įtempi
mas, nes tarp darbininkų eįpą 
kąlbos ąpie organizavirhasi į 
upijąs, p bendrovės jau tupi pa- 
samdžiusios stpęįkįąą?įi^? j eigų 
kartais kiltų streikąs,

Trumpą ląiką ątgąk lyg P*i- 
sįgerindamos darbininkams ben
drovės -‘savo noru’’ pakėlė at
lyginimą už viršlaikį, bet dar- 
bipįnkai į tąi skeptišką! žiR’

NAUJIENOS
1739 SO. UALSTĘP STREET

Pašaukit CANĄL 8500 ir musų 
agentas užeis pas jus šu sempeliais paimti 

jųsų ^žsąkyąią.

rodos, konfliktas jau yrą už 
glostytas. >

Norėdama padarytį Mįokią palauksim, gal ate:

ĮŠf- centų ntokeštįMat nutopvy 
bių, Iš ;to pląnW|a 
$8;50!0,00()- šętpįmo . pe^aląmg'į

ihbkęsČĮuą gąrąn^Rt toieh 
stąs planavo išleisti' waraųtus> 
kąd neatidėliojant gauti pinigų 
bėgantiems reikalams.

Bet visas dąpbas • vėl pakri
ko, kai bankierių advokatų fir
ma surado. Kad tas naujų mo
kesčių įstatymąs nėrą kobPtl“ 
turinis ir .bankieriai atrisakč 
varantųs pirkti.

Dėl to dabar legislątųpos na
riai ir suka galvas Springfįelde. 
Q jie turės ką nors išgąlvotį 
nes ajkąnį ir neąprupinti ^mor 
pęs gali kentėti tik taip įįgąi 
ir nedaugiau.

New Jersey vąįstija, nęgtfge- 
bėdąmą sutvarkyti šelpimą pęį- 
kąlų pžsįtąrnąvą sarmatą ppięš 
visą kraštą. Ten žmonės jau 
mirė badu. O nęturėdąuios pi
nigų, kai kurios vįętpp išleido 
tam tikras korteles, su kurią? 
mis siunčia bedarbius eiti ir 
ubagauti, kad gauti duonos kąs
nį pragyvenimui.

Bedarbis.

i -iwą uit 1

I KORESPONDENCIJOS
Krunockis Parodo, 
Kad Auksą Iš Van
dens Galima Grieb

ti Saujomis

“G. & W” PUIKIAUSIAS granuliuotas

CUKRUS-- 10-49 c

Mrs. AneĮia K. Jarus?
•IBUBAOp IBIU 

B -J 4 b pjęl Siupąįs 
-J9ią jį siuuaąojU 
Vi jį sąajĮUBĮa 

jį ąnaųi 
-4 B ą J 4 0ĮJ109T9 
oSbssbui npo np 
‘9S9UĮU08įį JB 9S 
-oąiūBU omApųto 
qįj0 nfavii-THJM

4OO1J puz “9Af 
UJ9JS9AV ’S OSSIO 

ėJtMpįJfl pųu 
s AdBj«ųx

f’ PALTIS LAŠINIŲ . ..............
LAMi dešra .... :.... .

“I|i<lP.r3ęd’’ FRĄNKFURTS Tyros mėsos 
(‘40.TĄS METINIS IŠPARDAVIMAS” 
CRACKER JACK
‘‘Paisy*’ .GRĘAM CHEESE .... 3 unc. pakelis 2 už ĮStf 
‘‘Blue Label” SPREAD CHEESK .■■■■l.....1.... džiarąs 
“CHEĘZEĮŽS" Naujos Surip KREKES .J.-i...-...1 paįc. Įjįį 
“Paul Schulzel' SANDWIpH C~OOKtES ....... sv. |7ę
“DERBY’’ MUSTARDA ................  5 unc. džįarąs 50
NAUJI BmNŲS ’ '
OEŲOĘĮAĮ .  3 „v 17c
Gražus Čalif, CANTĄLOUPĖS Labai dideli 2 už 170 
Gražus Dideli AGURKAI ...............
TOM A PUIKIOS, DIDELĖS1UJLA1 PRINOKUSIOS■■ ■.l.l.. !■ ■■'■■I < H ■■ ■ ...I   ■ I ■     .N.. 

“BRILLO” Nuvalo puodus, skaųradas
................... .................... % fficĮ. pak-

“OCTAGON” MUILAS -.:-.......'; Suptai 5 už
^KiyęHĖN KLĖN^ER” 2.........4 kenai 19Č

KENAVIMO IR PREŽeBVAVIMO REIKMENOS

MASON DžlARAI ..................  kvprtiniai Tpz. 6S<
MASON DŽIĄRAI ........   paiptės Tuz. 55tf

Taupykite Pinigus!
Piripte Sau Maistą iš

Išpardavimas! PCtnyčioj ir Subatoj, Rugpiučio 7 ir 8

“GERTO” PREZERVAV1MUI ...........   Bonkutė 23^
“PĄROWAX” UŽRECETYMUI ........  įsv. pak.

“Mi<iwest” DRUSKA 2 sv. pak, 2 pak. Į5c
$1fttt:00cASH- KIEKVIENA SAVAITĘ! TAUPYKITE MUSŲ 
T!¥M- PELNO PASIDALINIMO KUPONUS

“Bliie ’Winhėr” APRICOTS dideli 2% kenai 17^ 
“WHEATIES” Whole AVheat Flakes .... . 2 pak. 23<
^TEN’LAnE" Dėl MinkštiTGSrinii} 
“CHĖF-BOY-AR-DEE”

ŠPAGETAI ir MEAT ĘALLS
...... i /'*.■ »■1 K"”.... !" i"'

“Corn Kįn
KIEtA ‘Si

No.-2 kenai 3 už 250 
dideli 214 kenai 150

"KNOX JELL>’ DEZORTAĮ Visų Skonių .... 3 pak. Į^0
PORK & BEANS “Midwest” reg. kenai 5c

' - ■
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THE WORLD AT 
A GLANCE

by Dr. E. G. Peters

Spain, World Tind,erbox
Mušt We Starve?
Watch Your Dog
Are Athletes Bad Sportsmen?

while wind and water erosion 
are destroying at least another 
100,000,000 aeres.

Only an immediate, intelli-*
gent, nationai program of soil 
conservation and a sane policy 
of land ūse can stop this ter
rible destruction of our soil be
fore it is too lote. States alone 
cannot do this enormous job. 
Only the nationai government 
can save our land.

Unless we Americans stop 
wind and water erosion, to- 
morrow we mušt go hungry% 
and the next day we mušt 
starve.

Will Spain, gripped by a 
bloody civil war between fas- 
cists and the lawful Govern
ment, become the tinderbox for 
the sparks of a new world con- 
flagration? Or will Europe’š 
leading nations, taught by the 
terrible four years of 1914-18, 
pour water on the Spanish tin- 
der?

Fascists naturally sympa- 
thize with the Spanish rebels, 
while demoerats and lovers of 
freedom hope for the success 
of the Spanish govemment 
General Francisco Franco, re- 
bel leader, was in contact with 
Mussolini and Hitler for some 
time before the uprising. If the 
rebels win, fascists will con- 
trol the western entrance to 
the Mediterannean and will 
threaten the democracies of 
Europe, a condition intolerable 
to civilization.

While the Spanish govem
ment has vigorously warned 
fas'cist nations to stop med- 
dling in Spain, Premier Leon 
Blum has asked Italy, Germa
ny, and Great Britain to join 
with ' France in maintaining 
genuine neutrality during the 
Spanish civil eonfliet. To off- 
set Italian aid to the rebels, 
pending such an agreement, 
Premier Blum has altered 
France’s rigid neutrality to al- 
low French volunteers to fight 
for Spanish liberty, if they 
cross the border unarmed, and 
to permit the filling of orders 
for war materials placed by 
Spain and France before the 
revolt began.

Believers in democracy and 
freedom, confident of eventital 
government vietory, insist that 
Spain be allowed to solve her 
own problems. Būt if world 
war does come, demoerats and 
lovers of liberty the world over 
will sympathize with and fight 
on the anti-fascist side.

If we are not to starve, we 
Americans mušt immediately 
stop 
land. 
cious 
And
starve.

Ominous is the warning con- 
tained in 
National 
tee:

the destruction of our 
For only land, the pre- 
top soil, will grow food 
without food we mušt

Unless you want your dog 
shot for a stray, keep it at 
home or on a leash, because 
Dr. H. C. Rinehart, statė ve- 
terinarian, has given the police; 
authority to shoot on sight all 
unleashed (iogs. For any stray 
dog may be a “biter”, mfected 
with deadly rabies. With dog- 
bites in Chicago averaging 
about 150 daily, the danger 
from rabies or hydrophobia be- 
comes great.

Rabies, likę syphilis, is easi- 
ly controlled, if ,dog-owners wiU 
cooperate with the authorities. 
Though štili prevalent over the 
world, hydrophobia has not 
been known in Denmark, Swed- 
en, or Norway for 50 years, ac~ 
cording to Dr. Herman N. Bun- 
densen. England, too, has es 
sentially rid herself of rabies 
through a striet, six-months 
ųuarantine of all dogs enter- 
ing the kingdom.

To protect your pet from 
rabies, keep him away from 
other dogs, and if possible im- 
munize himbyproper innocu- 
lation. Consistent muzzling of 
all dogs for two years would 
practically wipe our hydropho
bia, according to Dr. Bunden- 
šen.

Until this country gets rid 
of rabies, it mušt fight deadly 
hydrophobia by > killing stray 
dogs, at least during the sum
mer. Much as people may love 
their pet, they know that thu 
life of a person is vastly more 
important than that of a dog, 
eveh if certairi persona likę Mrs. 
Irene Castle McLaughlin seems 
unable to realize this important ( 
;ruth.

Unless you watch your dog, 
le may be shot as a stray, or 
jy biting someone, he may 
jring a horrible death to a help- 
ess child or to an innocent 

adult.

District National Banke

NO MONTHtY 
CMARCE

IHOBAUNCE 
WIREMWS;

Ted Lyons, Billy Wębb, Ripp Radcliff, Luke Appling ir Clar- 
ke Washburne, prezidentas The District National Bank.

Šis bankas yra gerai žinomas lietuviams Bridgeporte ad
resu 1110 Wes't 35th St. Čia dabar ir beisbolo lošėjai ves savo 
sąskaitas.

---------- S

and contests, not mere looking 
on — that is the way to build 
both bodies and character.

Žodis, kitas automo 
bilistams

šiąndie visi Chicagoj šaukia: 
Safety First!

Baiidžiami automobilistai, ku
rie nepaiso trafiko ženklų, o 
ypač raudonų ir žalių šviesų.

Tačiau ir šviesų paisymo, ne 
užtenka. Automobilistas dar 
turi žiūrėti į žmogų, kurs sto
vi ant gatvių, kampo su baltu 
diržu. Mat ne visiems raudo
nos šviesos draudžia važiuoti. 
Pagrabams, ligoninių vežimams,1 
ugnėgesiams raudonų šviesų 
nėra, o ypač bulvaruose.

Taigi automobilistai gerai pa 
darytų, jei tėmytų ne tik tra 
fiko šviesas, bet ir sargą su? bal
tu diržu ant gatvių kampo.

Kalbu apie tai todėl, kad bū
damas vienas iš tų, kurie sto 
vi ant gatvių kampo su baltu

K<1 Veikia WPA Tik mesk žvilgsnį į “Midwest Gi šeimininkes taip pat gali

darbininkai

Pranešimai rodo, kad WPA 
darbininkai Illinois valstijoj per 
pastaruosius metus, kurie pasi
baigė birželio 30 dieną šių me
tų, nutiesė naujų kelių arba pa
taisė senų viso 7,800 mylių.

Miestuose ir miesteliuose jie 
nutiesė arba pataisė 1,400 my
lias gatvių ir alėjų; taipgi iš
taisė 110 mylių šalygatvių. Be 
to, jie pastatė 48 naujus tiltus 
kurių kiekvieho
dau-g maž $2,000; jie taipgi pa
taisė 106 tiltus.

verte siekė

Lengvu palyginti!

diržu, matau reikalą įspėti.
— WPA darbininkas.

Lietuvis bėdoj
BRIDGEPORT. — Anthony 

Stupur 19 metų, 3309 Auburn 
avenue, • byla paduota grand 
džiurei. Jo automobilis liepos 
11 dieną užmušė 65 metų žmo
gų. Stupur — pavardė atrodo 
lietuviška.

VAKĄCIJOS
Prie Cedar Lake Ind., 40 
mylių nuo Chicagos labai 
graži vieta. Atskiri cottagiąi 
arba Kotelis.j Žuvauti, mau
dytis laivukąįs važinėti.

Stalai dėl piknikautojų ir 
šokių svetainė VELTUI.
Route 41 to Cook iš ten po 

kairei 1 mylia-
CEDAR!* BE ACH 

HOTEL
JOHN STAŠAITIS.

Tel. Lowell 183 R 2.

the report of the 
Resources Commit

soil is not enriched“Our
by the usual methods of cul- 
tivation, būt impoverished. 
By the normai processės of 
our farming, our mining and 
our lumbering, we create a 
desert.

“Americans need to realize 
that all other nationai hopes 
and aspirations are sečond- 
ary to the qi.*estion whether 
we can continue to eat... Any 
nation whose land naturally 
tends to run into a desert 
mušt either take measures to 
preserve the land or it will 
sūrely die.”
With the destruction of grass 

and timber from millions of 
aeres, a dust desert is forming 
east of the Rockies on thė 
great plains whose luxuriant 
grass once fed vast herds of 
buffaloės. Three billion tons of 
solid material are washed out 
of the fields and pastorės each 
year by water erosion. If load- 
ed into freight cars, those three 
billion tons of topsoil would 
make a train 448,200 miles in 
length, long enough to circlfc 
the globė at the eųuator 18 
times. 
have

Nearly 250,000,000 aeres 
already been ruined,ruined,

Sto^es*, skelbimą šios dienos sutaupyti daugiau, planuoda- 
“Naujienų” laidoje, o po to, mos savo pirkinius iš anksto, 
pirk savo kaimininiam “Mid- Pavyzdžiui, jos pasižiūri į skel 
west Stores” krautuvėje.

Šių krautuvių savininkai, 
būdami patyrę krautuvininkai, 
ne vien kad jie parduoda ge
riausias prekes žemiausiomis 
kainomis, bet jie stengiasi vi
suomet turėti ir pilną pasirin
kimą savo krautuvėse. Kiek- 
viena žeirnininkė, kiiriai teko šios savait5s ižpardavimas 
vaikštinėti po keletą krautu- ]a],aj supuo]a su laiku, nes jus

ibimą šios dienos “Naujienose’’ 
ir susiplanuoja pirkimą pagal 
reikalą tuos daiktus, kurie' 
eina ant išpardavimo. Jos, be 
to, galėtų nusipirkti prekes 
žemomis kainomis ne vien 
tuojautiniam reikalui, o ir 
tolesniam.

L _ e _ ’ e 1C1IJCI1 UVlj/UVlCl oll lUlIlUj llVu I U O

vių prekes susiperkant, gerai galite rasti išpardavimui daag
žino tą naudą, kokia yra vie
noje krautuvėje perkant pre
kes.

“Midwest Stores” savinin-

tokių dalykų, kurie reikalingi 
kenavimui ir presc^vaviinui. 
Čia jus galite nusipirkti labai 
žemomis kainomis džiarų ir

Didžiausi kiekvienos šeimi- * 
ninkės užduotįs—maisto pirki
mas—gali būti išspręsta leng
vai ir su malonumu. Nėra tik
slo vaikščioti keletas blokų, 
krautuvė nuo krautuves, kad 
susirasti sau reikalingas pre-[ves užtikrina pilną prekių tu 
kės ekonomiškomis kainomis, rinį kiekvienai krautuvei.

kam-s labai lengva užlaikyti reikalingus daiktus. Pa
lėkės žemomis kainomis ir, sinaudokite Jiomis 
visuomet, turėti pilnas lenty- kainomis dabar. ' 
nas įvairiausių prekių dėlto,' 
kad jie turi nuosavą ir patys 
vedą savo didelius urmo san
dėlius. Prekes perka dideliais 
kiekiais ir sandėliai yra pri
krauti pilnai visomis reikalin
gomis prekėmis. Po to, kas
dieninis pristatymas į krautu-

žemomis 
Pirkit savo 

artimiausiam “Midwest Sto
re.” — Apskelb.

GERB. Naujienų skaityto 
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti i tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose, v — J

Oualitų Products
KOOPERACIJOS SANDĖLIS, 3150 WEST 51-ST STREET, TEL. PROSPECT 2261

IŠPARDAVIMAS!
Penktadienį ir šeštadienį, August-Rugp. 7 ir 8

UNIVERSAL GARDEN
ŠPINAKAI

15cNo. 2%
KENAI

T0WN CRIER

MILTAI
24 SVARAI .............   93c
5 SVARAI  ..................... 23c

UNIVERSAL RED SOCKEYE
SALMONAS

25cNo. 1 
AUKŠTI KENAI

FIRST 'ROW EARLY JUNE
ŽIRNIAI

No. 2 p
KENAI  .................... fc už I V G

EVERYDAY

KAVA
1 SVARO IĘa
MAIŠELIS ...........

team have 
upon the 

professional

of umpires

Do sports build character 
through developing sportsman 
ship, that is, the love of fair 
play? More and more, thought- 
fid people are asking ii com- 
mercialized sports don’t destroy 
the idea of fair play because 
they make winning all-import- 
ant.

The slugging of an umpire 
at a recent game in the White 
Šox ballpark, and the dropping 
of Mrs. Eleanor Holm Jarrett, 
Champion swimmer, from the 
American Olympic 
focused attention 
sportsmanship of 
sports.

The very need
and referees shows that ath-

>

letes won’t play fair unless 
penalized for crookedness. Who 
can imagine a major prizefight, 
wrestling mateh, a big game 
of foot-, base-, or basket bąli, 
or any other important sport- 
ing event ’being eondueted 
honėštly by the innate fairness 
of the participants alone? Yet, 
on hundreds of vacant lots and 
tennis courts people play kit- 
ten bąli and tennis without re- 
feree or umpire.

To develop better our sense 
of fair play, we Americans 
need to decrease commerciab 
ized sports. Būt we need great- 
ly to inerease gąmes and con
tests in which people them- 
selves play and not merely 
watch others play.

Actiye participation in games
4

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS

FREEDA’S TAVERN
Įvyks Subatoj, Rugp.-August 8,1936

Kviečiame visus draugus ii- pažįstamus atsilankyti į iškilmingą ati
darymą. Bus gera muzika, šokiai, įvairus valgiai ir visokių .gėrimų. 
Visi atsilankę smagiai praleis laiką.

Savininkai PETRONĖLĖ IR FRANK MICKEVIČIAI
512 Moen Avė., Rockdale, III.

HELI) DAY PIKNIKAS
Rengia L. D. D. 4 KUOPA.

RUGPIUČIO-AUGUST 9 D., 1936 M.
DAMBRAUSKO FARMOJE, WILL0W SPRINGS, ILL.

Aštuonios Dovanos Piknikantams. Gera programa, užkandžiai ir gė
rimai. Kalbės: J. V. STILSONAS iš Brooklyn, N. Y.; Dainuos: 
NAUJOS GADYNĖS CHORAS po vadovyste J. Steponavičiaus; 
CHICAGOS LIET. VYRŲ CHORAS, po vadovyste K. Steponavičiaus;

Naujos Gadynes Choro ir Pirmyn Choro Base Bali Tymas.
Šokiams gros Stephens REVELERS Orchestra. Užkviečia visus,

RENGIMO KOMISIJA.

MOTERYS
Jau galite gauti naują, padidintą ir 
pagerintą

Valgių Gaminimo Knygą
Kaina su persiuntimu tiktai >1,10

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St 

CHICAGOILL.

SALANO No. 1
DV/ifia RIEKUTĖS AR r i CJEio pusės ...........

, I UNIVERSAL SALAD
2 „ž 25C I DRESSING DŽIARUKAS ..

MA BROWN KVORTA

RAUG. AGURKIUKAI 18C

PHILLIPS VIRTI

ŠPAGETAI
10 UNCIJŲ CHnKENAI ...............  OUC

IDEAL
TOOTHPICKS
MASON DŽIARAI
KVORTOS 
PAINTĖS 

’/z-PAITĖS

68c Tuz.
57c Tuz.
55c Tuz.

Džiarų Ringes
5c

VALLEY ROSE
GRAPEFRUIT N„. 2 9 9Ra

JUICE Kenai C už CUG

WORLD OVER MARASCHINE
VYŠNIOS

4 UNCIJŲ Qm
BONKA •  ....................... . v G

WOLFF’S

BEAN MIX
12 unijų Qa Padaro gerą 
Pakelis w v Sriubą

o
pakeliai I UNIVERSAL

BLEACH (Baltintojas) Kvt. 10c
ARGO GLOSŠ
KRAKMOLAS 2 už 15c

ARGO CORNŲ
KRAKMOLAS 2 už 15c

MIXED PICKLING
SPICES

3 UNCIJŲ
PAKELIS .................. , vU

REMKITE MUSŲ ARTIMIAUSIUS 
UNIVERSAL FOOD STORES.

SPICES
VISOKIŲ
RŲšIŲ ....................... V G

Pipirai, Cloves, Ginger, 
Cinamonai.PAKELIS

SUNBRITE

CLEANSER 3 už 13c PUROX 25c O
DYDŽIO •-

10c O
DYDŽIO

už 25c 
už 10c

Universal kvorta 15c Universal
4

AMMONIA.... paintė 9c LOZURKAS ...... bonkutč 5c
COUNTRY STYLE

RŪKYTI BUTTS
25cSVARAS

MINCED HAM
SVARAS 23C ,

MATYKITE MUSŲ 
mėsos departamenta 

DĖL SPECIALŲ

GERMAN STYLE
Summer Sausage

SVARAS 23c
SAUSAGE nuQn«
Chicken Loaf uVJUC

v , t ■ ■ _______ L _____________________

SUNKIST
ORANŽIAI 

29c TUZINAS

LOOSE-WILES-BISCUIT COMPANY 
SURPRISE 
ASSORTMENT . 
MARSHMALLOW 
PUFF COOKIES

- pak. 310
1 SV. 150

SLYVOS (Raudonos)
3SV. 23c

BARTLETT
GRŪSTOS
4SV 25c

RAUD. BULVĖS
5 19c

PAUL SCHULZE BISCUIT COMPANY 
BUTTER 
COOKIES 
SANDWICH 
DELIGHT

12 unc. pak. 15$
.....1 sv. 17$



pensijų reikalu

Automobiliai

0955

Ji ieško skiryhų

Ernploy

PARENGIMAI

Kliubo narys.

Naujienų ikaityto-

Vaikėzas ir mergšė, 
mokiniai, areštuoti

Pagarsėjęs smuiki
ninkas šiandie kon
certuos Grant Parke

merginąs 
pabaigia

>1200 
>45-00 
>15-00 

>1-00

dienį policija užtiko prapuolu- 
šio žmogaus automobilį. Auto
mobilis tapo pastatytas gelžke- 
lio kieme-naktį iš trečiadienio 
į ketvirtadienį.

Kuo skiriasi alkogo 
likai nuo šiaip mė 

giančių išsigerti

Hospital
Ligonine

Dėliai sausros vanduo Michi- 
gan ežere pradeda nusekti. To
dėl plaukimas vandens iš eže
ro į Chicagos ifpę, kuris išlieda
vo į upę 5,900 kubiškų pėdų 
vandens per sekundą, sumažin
ta iki 4,650 pėdų per sekundą.

visuomet, 
’ y aiškiai 

—N-tiĄ.

Pocahontas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau $7.00 tonas 

Smulkesni $6.80 tonas.

Vieta, naujai 
ns, taipgi ir 

į vi- 
pažįstamus i 

mama ir

Planuoja statyti di 
dėlę vandeniui fil

truoti stotį

Balzekas Motor Sales
Nauji Chrysler ir Plymouth. Didelis 
pasirinkimas vartotu karu. Tei- 
ringas patarnavimas.

4020 ARCHEĘ AVENUE 
Tel. Ląfayette 2082

Šiame skyriuje skelbiama tik tie 
automobiliu pardavėjai ir auto me- 
ęanikai, kurie kiekvienam užtikrina 
teisinga patarnavimu ir geriausia 
pataiso automobilius.

užkandžiu visuomet randasi ir 
patarnavimas, Kviečiame __ *1_

Dr. Russell D. Robinson 47 
m., 11161 Longwood drive,
parvažiavo iš ofiso nąmo ir už
lipo ant stogo namų, kuriuo
se gyveno, radio priimtuvui pa 
taisyti.

Daktaro žmona, nesulaukda
ma vyro sugrįžtant į butą, iš
ėjo su sunum jo ieškoti ir su
rado šalia namo nukritusį nuo 
stogo ir užsimušusį.

American Medical Associa- 
tion žurnalas esmėj daro tokį 
skirtumą tarp chroniškų alko 
golikų ir tokių asmenų, kurie 
mėgia išsigerti, bet neišmirkę 
ąlkogoly:

Esą, normaliai gerėjai tai tie, 
kuriems nakties miegas pada
ro galą alkogolinių vaišių. O 
chroniški alkoglikai esą tie, 
kuriems nakties miegas yra tik 
ilga alkogoįinių vaišių petrau-

JUOZAPAS
UDEIKI

IR TĖVAS 
REPublic 8340

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

Gubernatorius Horner davė 
įsakymą įstaigoms ir asmenims; 
kurie tyrinėja aplikacijas pa
duodamas senatvės . pensijoms, 
skubintis varyti darbą pirmyn; 
Pasak gubernatoriaus, toks lė
tumas •' per žiūrinėj ant paduotas 
aplikacijas, koks pasireiškė ; iki 
šiol, skriaudžia į žmones,, kurie 
turi teisę gauti senatvės pen
sijas.

Vyriausias federalės valdžios 
prokuroras paskelbė, kad fedę 
rąlė grand džiurė atnaujins ty
rinėjimą kaltinimų gazolino 
kompanijoms rugpiučio 19. die
ną mieste Madison, VVisconsin.

Kaip žinoma, kaltinimai šioj 
byloj jau išnešta 58 asmenims, 
gazolino kompanijų viršiloms, 
kurių tarpe yra ir 9 chicagie-

Valdžia gaunanti daugiau 
skundų prieš stambiąsias gazo
lino kompanijas. Tie skundai 
ateiną vis iš naujų vietų, taigi 
tyrinėjimas ir tų skundų bus 
padarytas, ir gal daugiau alie
jaus magnatų bus traukiama 
atsakomybėn.

Lietuvių Draugijų ir 
Kliubų dėmesiui

Lietuviai ir lietuvai
tes paėmė leidinius 

vedyboms

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

“NAUJIENŲ” ADM.

Mirė veiklus sočia 
listas

$3,00 iki W 
mėnesį laiko!

Priduodami apskel b i m u s 
kreipkitės pANaujienas” arba 
Šaukite musų atstovą p. Frank 
Bulaw, tėlefbnti GANAL> 8500'.

“NAUJIENŲ’’
ADMINISTRACIJA.

Šuakįa mitingą, kad 
išreikšti užuojautą 

Ispanijos darbi
ninkams

Antradienio,>Higpiųčio 11 die
ną, Cook kaunfės socialistų par
tija, kartu sų kitomis organi
zacijomis, . šąukia masinį mi
tingą AshĮąnd r boulevar d - audi 
torijoj. Mitingo tikslas" bus 
nušviesti civilio karo Ispanijoj 
eigą ir pasitarti, kaip Amerikos 
darbininkai gali pagelbėti Ispa
nijos darbininkams jų mirti
noj kovoj • su fašistais.

Sandėlo darbininkų 
streikas

Vėl ieško prapuola 
šio žmogaus

Mirė drg. Anton Samec, Chi
cagos čekų socialistų lokalo 
narys. Jis buvo nepaprasta’ 
veiklus darbininkų judėjime. 
Buvo narys Amalgamated Clor 
thjng VVorkers of America, na
rys Cook kauntės socialistų 
partijos centralinio komiteto ir 
Illinois, Darbo Partijos pildo- 
mojo komiteto narys.

šąs niotinos.^pasilikti ten? ant 
visados, bet' vargiai jo noras 
išsipildys, kadangi < už mėne
sio laiko atsidarys mokyklos 
ir tur būt jam teks . lankyti

Sumažins plaukimą 
vandens į Chica

gos upę

Hyde Park apielinkės gyven 
tojai pirmieji aplaįkė 193.5 m. 
taksų bilas. Ant kai kurių 
brangesnių namų, taip bizniavų, 
taip apartmentų taksai pakelti 
gan augštai, sakoma, vietomis 
net iki 30%. Tačiau ant pras
tesnių namų pakėlimas yra pa
lyginti mažas.

Reikia žinoti, kad Hyde Park 
apielinkėj gyvena didžiumoj pa
siturintys žmonės, nors ne mi- 
lionieriai.

Užmuštas žmogus 
automobilio ne

laimėj

P-nia M. Rložienė, Dr-o Ęlo- 
žio moteris,; su sunum Gdrdo- 
nu išvažiavo atostogoms į 
Woodboro, Wisconsin, ir apsi
stojo pas pp. Budginus. Su ja 
drauge išvažiavo D-ro Vežei’* 
i o žmona.

P-ia Bložichė išvažiavoatos- 
togauti praėjusį, pirmadienį ir 
ketina pasilikti atostogose 
apie mėnesį laiko.

Pas pp. Budginus taipgi ato- 
stogauja Pivąrųnų jauniausias 
sunus^ **-•; ■■■'/:< ’

Atostogos ypač jaunam1 Gor-

Nuo 
nose” 
BUSINESS DIREGTORY — 
(Kasdieninis' Biznio Sąrašas) 
Jo atsteigimu rūpinasi “Nau
jienų” atstovas p. Frank Bu-- 
law.

,Norint pagelbėti “Naujienų” 
skaitytoj ams susirasti nusipir
kti įvairių paprastų ir nepap
rastų daiktų, įtaisų ir reikme
nų priseina atsteigti Kasdieni
nis Biznio Sąrašas.

Pas musų lietuvius biznie
rius galima susirasti ko tik 
pirkėjai ieško. O iš telpančių 
Kasdięninįairi Biznio Sąraše 
apskelbimų lengvai bus gali
ma susirasti įvairios biznio įs
taigos.

Šiuomi ir norima atkreipti 
biznierių atidą, kad visi,; ku
riems rupi savo verslą praplė
sti priduotų savo apskelbimus 
į Kasdieninį Biznio Sąrašą.

ainos yra nuo 
ir daugiau už

Policija atnaujino ieškojimą 
Andrevv Rule, 7744 Sunset 
drive, Elmvyood Park, kurs pra
puolė lieįbs 21 dieną. Trečia-

Keistučio Khubas turės naktinį .pikniką rugpiučio 8 dieną, šeš
tadienio vakarę, Dambrausko farmoj, Willow Springs. Vi
sus kviečia atsilankyti rengimo komisija. Užtikrina, kad 
busite patenkinti

Demokratų organizacija 9 wardoj rengia pikniką Calumct 
Grove, arti Blųe Island, 111., sekmadienį, rugpiučio 9 d. 
Nuvažiuot bus galima busais, kurie eis kas valandą ir kaš
tuos tik 10 c. Bušai štdvės prie 111 ir Michigan gatvių, 
prie 119 ir Halsted gatvių. Įžanga į parką veltui. Bus iš
pildytas įdomus programas ir bus įvairių žaismių.

Senas Antanas.

Duoda pamokas na 
mų ruošos

P-nia Gątherinę Sultis, 28 me
tų, ieško iš savo vyro Andrew 
alimonijos. Prašyme paduota 
me teismui moteriškė sako, kad 
ištekėjau už vyro 16 metų bū
dama. Ji visą laiką dirbo iki 
dabar kaip stenografė. Kiek
vieną savaitę ji parnešdavo al
gą ir atiduodavo ją vyrui. Ii 
du kartu kiekvieną savaitę vy
ras ją sumųšdavo.

Dvi savaitės atgal ji pėdės 
vyrui neparnešė, bet nusipirko 
sau ir savo dukteriai, 10 me
tų mergaitei, drabužius. UI 
tai jos vyras išvijęs ją iš na
mų. ,.

John Gricius Tailor
Pranešu visiems draugams ir koštu- 
meriams, khd persikėliau į naują 
vietą. ' Per daug metų esu gerai pa
tyręs savo darbe. Siuvu naujus ant 
užsakymų ir taisome ir klininąme 
senus ųžr prieinamas kainas. Dar
bas garantuotas.

821 W. 34th St. .

Policiją ąręštayo Robertą 
Southerland 18 metų, 7616 S. 
Park avenue, ir Margaret Re- 
gan 18 metų, • 524 Mafguette 
road. Jiedu abu yra Parker 
augštosios mokyklos mokiniai.

Užtiko juo spolicija automo
bily, kurs dvi savaites atgal 
buvo raportuotas kaip pavog
tas. Automobily rasta blekė 
au užrašu “Special Poiice”, fal- 
šyvas laisnio lėkščių setas ii 
revę.lyęris., •

r j v
... Automobilis, kuriame vaikė
zas ir mergšė Užtikti ,buvo pa 
vogtas iš Josęph Werderich. 
7760 Prairie avenue.

SVEIKATOS KLINIKĄ
Tonsilai išimami

vaikams ...........
Palagas ligoni

nėje ............
Akušerija na

muose .......... -
Medikalė egzami

nacija ............ .
DOUGLAS PARK HOSPITAL

1900 So. Kedzie Avė.

vieną iš jų, o motinai, per mė
nesį laiko vasarojus, pasiro
dys nemažai darbo namie.

Well, kaip ten nebūtų, iš 
$avo pusės veliju, p-ioms Blo- 
žienėi ir Vežei'

21-st PLACE TAVERN 
& RESTAURANT

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

701 W. 21st Place
Tel. CANAL 7522.

Anna’s Tavern
Musu-užeigoje visados yra geros ru- 
Sies degtinės, vyno, 
cigaretų ir užkandos, 
atidaryta , ir gražiai išpuoštai Stalai 

;moterims ir merginoms, f 
^malonus patarnavimas. Kviečiame 
' sus draugus j ir A \
Anna’s Tavern.Savininkės 
duktė.

B. & A. Pečiuliunienė
8446 So. Vincennes Avė.

,iO"
, -IOjOO vai. ryto iš

Ąč Domininko Re-
i, drąugai ir 

ęsąt nuoširdžiai'

matyti 
daug. Pum-

Valdžia ir toliau t; 
rinės gazolino kem 

pani jų biznį

Jis rūpinasi atsteig 
ti kasdienini biznio 

sąrašą

ANTANAS LIEKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugp. .5 d., 9:45 vai. vąk., 1936 
m., sulaukęs 32 metus ąmž,, 
gimęs Barsukynes kaime, Te- 
nenų Parap., Tauragės Apskr. 
Amerikoj išgyveno 29 metu?. , 

Paliko dideliame nuliūdime 
motiną Anelę po antru vyru 
Pocienė, seserį 0ną Schneider 
ir švogerį Albert ir jų šeimy
ną, brolį Juozapą ir brolienę 
Bertha, ciocę Barborą Hojtz 
ir'šeimyną ir daug kitų gimi-. 
ųių.Kunag pašąrvojas randasi 
3212 ' W. 38th Place.

Laidotuvės įvyks Pirmadienį 
Rugp. 10 dieną, 8:30 vai. ryto 
iš namų į šv.' Agnieškps para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos paipąldos už velio
nio sielą, o; iŠ - ten bus nulydė
tas į Šv. Kazimiero kapines.
• Visi A. A. Antano Liekio gi
minės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. . \

Nuliūdę liekame, 
motiną, sesuo, brolis, švo gėris, 

brolienė, ciocė ir giminės.
Patarnauja Laidot. Direktorius 
J., F. Ętideiki^M Y&rds.l?41

Warehouse, Storage and Tęr- 
minal Handlers unijos narjaį 
paskelbė streiką Griswoldį, 
Walker & Bateman sandėliuo
se, 1525 Newberry avenue. 
Darbininkai reikalauja algų pa
kėlimo. Tokį pat streiką pa? 
skelbbė Lavtrence Waręhoųse 
kompanijai adresu 1530 South 
Sangamon st. *

DOMININKAS. REKAŠIUS
Pęrsįskyrė su šiuo pasauliu 

rugpiučio 6 d., 8:25 vai. ryto, 
1936 m., sulaukęs pusę ąmž., 
gimęs Kauno Red.,( Telšių ap
skrity, Žarėnų parap., Pliokų 
kaime, Amerikoj išgyveno 27 
metus. >

Palikę dideliame nuliūdima 
moterį Juzefą, po tėvais Mikų-- 
taitę, 4 dukteris /Pąulihą, Jus* 
tiną, Antaniną ir Josęphine, 2 
sūnų Jurgį ir KųdviĮ^ą, 2 Žen
tus, 4 anukus / ir gimines, o 
Lietuvoj brolį ir 8 sesęris.

Kūnas - pašarvotas , raudąsi 
2358 So. OakJ.ey Avė.

Laidotuvės /įvyks šešt, 
piučio 8 d 
namų į Taktiškas kapdnes

Visi A. / T 
kašiaus giminės 
pažystami esąt..............
kviečiami laįdotųvėse dalyvauti 
ir suteikti jam paskutinį, pa^ 
tarnavimą ir atsisveikinimą; ‘

Nuliudų liekame, .1
Moteris,, Dukterys, Sunai, ' ■

Žentai ir Gimines. >
Patarnauja Laidot. Direktorius 
Ląęhavicz Jr ^Sųnąį, tęį ęąųal.

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 stf daug stalų moterims ir 
merginoms — tinka vestuvėms, pa- 
rėms ir kitokiems parengimams. 
Kviečiame visus draugus ir pažįsta
mus. Savininkai
FRANK ir MARCELLA SHIMKAI 

4314 Archer Avė. tel. Lafayette 2617

-"•LEGION-’TNN
Pranešam draugams ir pažįsta

miems, kad esame naujame tavern 
biznyje. Musų užeigoje visados ran
dasi geros rūšies degtinė, vynas, 
Cream City alus, cigarai, cigaretai. 
Penktadieniais veltui žuvis, šeštadie
niais užkandžiai ir muzka. Erdvinga 
svetainė gražiai išpuošta dėl vestu
vių, parių ar kitų parengimų. Savi
ninkai STANLEY BAGDONAS IR 

ANNA GEDVILAS.
2701 W. 47tįi Street

TeL Republk

Grane Coal Co.
5332 S. Lonir Avė.

Chicago, I1L

Chicagos miesto taryba tre
čiadienį, rugpjūčio 5 dįeną, įga- 
liavo viešųjų darbų konjisionie- 
lių Oscarą Hewitt*ą kreiptis į 
federalės valdžios atstovus ir i 
parkų distrikto komisionierius, 
kad gauti žemės plotą . van
dens filtracijai stotį pastatyti.. 

Kalbamą stotį, kuri kaštuo
sianti apie $21,000,000 dolerių, 
norima statyti ežero pakrantėj 
kur nors tarp 39 ir 79 gatvių.

Dalį reikiamų pinigų, būtent 
apie pusdešinpto ’ mįliono ęlole? 
rių, tikimasi , gauti- iš -dublio 
Works Administration, t, y. iš 
federalės valdžios . ,

Kaip žinoma, iki šiol Chicagą 
gaudavo iš ežero nefiltrutotą 
vandenį. Jame tik būdavo tam 
tikrų chemikalų, kad užmušt^ 
bakterijas. Taigi ir pasitai
kydavo kai kada pagauti veni
nėj arba sinkoj žuvytę kitą, 
nors gal jau ir nebegyvą. Fil
travimo stotis išims iš vandens 
“paliaubą”, bet bakterijoms nai
kinti tur būt bus dedama ir 
chemikalų.

MILDA AUTO SALES
Vienintelis lietuvis pardavėjas 

Buįck ir Pontiac automobilių. Už
laiko ♦ šešis patyrusius mekanikus. 
Pataisymo darbai yra garantuoti ir 
bus praleisti valdžios inspektorių.
Domininkas Kuraitis

806 West 31st Street
, Victory 1696

.K:.CONRAD’AS .....
PH0TOGRAFAS 

420 West 63rd Street 
Jaunavedžiams duoda $5.00 gražią 
dovaną. Moderniškų Vestuvių Pavei
ksiu tuzįnąs $12,00.

Tel. Englewood 5883—5840

šį vakarą Grant Parko kon
certe smuikuos solo žymus 
smuikininkas Ruhinoff. Jis, be 
to, vadovaus keletui orkestrus 
numerių, kai jis gros jo kuri
nius. Kaip solistas smuikinin
kas, p. Rubinoff išpildys du 
numerius, būtent “Dance of the 
Russian Peasants” ir “Sweet 
Mystery of Life”.

— Prie
Bridgeporte, 

murinės 
cisternos.

Pete’s Inn
Mano užeigoje visados randasi ge
ros rųšies dagtinė, Garden City alus 
cigarai, cigaretai, saldainių, užkand
žiai ir mandagus patarnavimas. Už
eiga prieš lietuvių tautiškų kapinių 
vartus. Kviečia visus savininkas,

PETE YOUNG
? 82nd and Kean Avenue

Laex Jasinski 34 m., 1835 
East Fields avenue, Hammond, 
Indiana, važiavo automobiliu. 
Prie Homan avenue kitas au
tomobilius paleido į jį taip 
skaidrią; ąViesą^ kad Jasinski, 
nębęmatj4hnias kelio, pasuko į 
šalygatvįK

Čia šalygatvy jis mirtinai su
žeidė Thomasą J. Walsh 35 m., 
1534 Davis avenue, Hammond 
Be to, įvažiavo į šyies.ų stulpą, 
susižeidė pats ii* sužeidė mer
giną, . Nellie Gregory, kuri va 
žiavo kartu su juo.

Illinois Lietuvių Pašelpos Kliubo mėnesinis 
penktadienį, rugpiučio 7 d., 1936 m. 
Auditorijoj, 3133 S. Halsted St., 7:30 
biečiai kviečiami dalyvauti, nes yra svarbių reikalų aptarti.

A. Ęaulakis, rast.
Teisybės Mylėtojų Draugystės mėnesinis susirinkimas įvyksta 

rugpiučio 9 d. Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 South 
Halsted St. 12 vai. dieną. Nariaį-ės malonėkite skaitlingai 
atsilankyti, lies būs daug svarbių reikalų. Kurie esate pa
silikę su mokesčiais, būtinai užsimokėkite, nenustoti 
narystės tiesų. —St. Narkis, sekr.

Draugystės Brolių ir Seserų Lietuvių reguliarus susirinkimas 
įvyks rugpiučio 8 d., t. y. šeštadienį, r 7:30 vai. vakare pa
rapijos svetainėj. Nariai prašomi atsilankyti į susirinkimą 
ir atsivesti naujų narių draugijon įrašyti. -—S. S.

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

Darbai garantuoti. Geras ir 
bus patarnavimas.

JAS. KASLAUSKAS 
911 W. 33rd Place Yards

MEMEL cafe
1325 North Halsted Street 

Musų užeigoj visuomet randasi ge
riausios rūšies gėrimai kaip ameri
koniški, taip importuoti ir visokios 
rųšies maišyti alus Miller HighLife. 
taipgi gaminame kasdiena šiltus pie
tus* i— 
malonus 
visus draugus ir pažįstamus atsilan
kyti. \

Savininkės Mama ir Duktė. 
EMMA ir EMILY.

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiškas Kliubas laikys mėnesinį 
susirinkimą penktadienį, r,ugp. 7 d., 7:30 vai. vak. Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. Visi nariai malonėkite su
sirinkti, nes randas daug svarbių reikalų aptarti.

Kuneviče, rašt.
susirinkimas bus 

Chicagos Lietuvių 
vai. vak. Visi kliu-

Slunčlam O&les Telęgramu | VIbm 
Pasaulio Dalis

(Laidotuvių Direktoriail
-..i1 j • x". " r---—-........

FRANK BULAW
pirm^dien^0 “Naujie- 

vėl pasirodys DAILY

NORTH i SIDE. -— NorthsL n 
diečiai,;pp.į Antanas irvjo^mę- , 
ną -Vąlskiiį/ sugrįžo^ iš$ Penn* . 
sylvąnijos,fkur£ netoli Philąiį 
delphijos Hąrmoje praleido! 
mėnesį s laiko i atostogaudami. T

P-as 4vhlškis4 po atostogų,^ 
jaučiasi į gerai. # Dabi"** —4 4 
desne lefergijav imsis 
ninio ’ darbo. P-nai
yra Naujieniečiai.

BRIDGEPORT. 
ir Lime gatvių, 
randasi dvi didelės 
gazo tankos arba 
Dabar jas pradėjo versti. Ver
čiama jau visą sayaitę. Stogai 
nuimti, žibintuvais sudeginta 
storosios blėkės ir rėmai, šiuo 
laiku pumpuojama iš cisternų 
vanduo, kurio jose, ’ matyti, 
buvo 
puojamąs yanduo paskleidžia 
liemąžai smarvės.

—Niekutis.

Gubernatorius liepia Vaiskiai sugrįžo iŠ 
' - Pennsylvanijos

Šie lietuviai ir lietuvaitės iŠ 
siėmė laisnius (leidimus) 
dyboms:

Robert Irwin 19 m. ir 
nice Lapinski 18 m.

John Ęąminski 41 m. ir He- 
len Recęk 27 m.

Ędward Kasprowicz 22 m. ir 
Lottie Boras 18 m.

Walter Wilkus 25 m. ir He- 
len Sęrabac 20 m.

William Krechin 37 m. ir Ma- 
rie Narbut 33 m.

George Skirha 23 m. ir Rosc- 
Kurtis 21 m.

George Dešenis 52 m. ir Flo- 
rence Paukfe 32 m. T avernos

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. Englewoo4 2792 

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

l^nei smagiai 
praleisti atostogas ir parašyti 
apie jas/Naujienose. —-Rep, R.

___________ - 1 . •

Verčia gazį 
cisternas

Kadangi pastaruoju laiku vis 
daugiau ieškoma asmenų pa
samdyti namų ruošai, tai IW ■ 
nois Employment Service kar
tu su WPA agentijomis įsteigė 
namų ruošos kursus. Imti čia 
pamokas gali taip ypatoms, ku
rios gauna pašalpą iš valdžios, 
taip ypatos, kurios daro pra- 
gyvenimą kitokiomis priemonė
mis.

Del platesnių infomacijų 
kreipkitės arba į WPA agea- 
tijas, arba į Illinois 
ment Service.

Darbas laukia tas 
arba moteris, kurios 
šį pamokų kursą;

Tel. BOUlevard 7314

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted St.

—"11 "*"T
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Joniškiečių Labda 
rybės ir Kultūros 

Kliubo narių 
dėmesiui

Joniškiečių L. ir K. Kliubas 
turės mėnesinį susirinkimą se
kmadienį, rugpiučio 9 dieną, 
p. J. Juškos Hollywood svetai
nėje, 2417 W. 43rd st., 2 vai. 
po pietų.

Musų kaimynai Žagariečiai 
smarkiai veikia, beveik jau 
viršija mus skaičium narių. 
Todėl, draugai joniškiečiai, 
nepasiduokim jiems, atsives- 
kime į susirinkimą kiekvienas 
nors po vieną naują narį. Mu
sų tikslas taipjau geras, kaip

■■■- '■ ....................... ....

vettus ir kitokius spaudos 
darbus.

Dabar renku visokį spaudos 
darbą nupigintomis kainomis 

‘ir taipgi pranešu, kad yra nu
piginti garsinimai. Galima sa
vo biznį pagarsinti per mėne
sį laiko nuo $3 augštyn — iki 
$5, $7:50 ir $10.

Taigi, gerbiamieji, reikalui 
prisėjus, kurie norite daryti 
kokius spaudos darbus, Busi
ness Cards, Grand Opening 
Cards ar kitokius, neduokite 
jų kitataučiams, bet duokite 
Senam Petrui.

Jei norite garsintis “Naujie
nose’’, tai dabar yra reikalas 
pradėti garsinti automobilių, 
siuvėjų, krautuvių, tavernų ir 
kitokius biznius.

Reikalui į prisėjus šaukite 
Seną Petrą telefonu Canal1

NAUJIENOS,’Chicago, HL
įįn ,>7 ■■■■■,j..iniih,,.i '"r

manių kuopą ir vestumei ko- Pamokų vieta Šacred Heart 
vą prieš krikščionybės hierar- Center, 824 W. 19th Street, 
kiją, kuri kaip kalnas slegia ketvirtadieniais nuo 6 iki 9 
žmonijos protą. i vai. vakaro, Gods Hill Center,

Fiziškai esu labai silpnas, 1919 W. Cullertbn st.
daugiau laisvamanybės d ir- Už pamokas nereikia .mo
voj negaliu dirbti, bet jus, keti.
draugai, koliai esat sveiki, tę-j Viršminėtose mokyklose 
skite kovą prieš tikėjimo bur- mokytojauja lietuvis meninin

kas Antanas 1 Skupas. P-nas 
Skupas yra pasižymėjęs meni
ninkas, o kartu ir geras mo
kytojas. Baigdamas Art Insti
tuto meno mokyklą, p. Skupas 
gavo stipendiją studijuoti me
ną užsieny). ’ ;

Norintiems mokintis meno, 
yra gera proga pasinaudoti.

' — M.

skite kovą prieš tikėjimo bur
tus.

Jusi] dėl laisvamanybės,
M. X. Mockus,

3501 So. Union Avė., 
Chicago, III

atostogauja Hart, 
Michigane

Ponia Tamošaitienė (And- 
ir jų, labdarybės, kultūros ir 8500, arba laišku. j Tiulis), dalininkė puošnios už-

Tikėdama^is tamstų para- eigos Zig-Zag t)ine and Dance, 
1 mos, iš anksto tariu ačiū. (prie. 66th ir Wcstern avė., apie 

— Senas Petras, mėnesį atįal buvo rimtai ap
sirgusi. Per kokias 3 savaites 

" buvo gydytojų x priežiūroje,
šiuo laiku jau yra sustiprėjus, 
bet gydytojas pataręs dar ne
siskubinti j biznį grįžti.

Todėl P. Tamošaitienė išvy
ko pas Andrulius į Hart, Mich: 
kur mano farmoje paviešėti 
ir taip pat pasimatyti su ge
rais naujieniečiais P. Karnec- 
kais ir kitais lietuviais farme- 
riais.

Kartu su ja išvyko ponai 
Vasiliauskai, 3343 Wallace st., 
savo puošniu Packtirdu.

Zig-Zag biznį sėkmingai ve
da Tamošaitienės duktė Estel- 
la Andruliutė, bet motinai pa
sveikus vėl abi leidės darbuo
sis kartu. —Niekutis.

laisvamanybės srityje. Mes 
turime darbščių narių, bet rei
kia ir naujų jėgų gauti ir jas 
pakinkyti darbui.

—B, Vaitekūnas, 
Kliubo raštininkas.

Seno Petro praneši
mas draugams, rė

mėjams ir kostu- 
meriams

M. X. Mockus dėkoja 
Waukegano lietu

viams už auka 
$22.20

aplaikiau per Nau-

Pranešu visiems Seno Petro
esu dėkingas aukau-

Aukas 
jienas.

Labai 
tojams šioj mano kritiškoj va- 

draugams, rėmėjams ir koštu-[landoj. Gerai draugai, kad į-
ineriams apie pigesnės rūšies j vertinai mano darbą laisva- 
Blotters, Business Cards, Invi- manybės dirvoj. Tuo pačiu sy- 
tation Cards, Grand Opening kiu butų labai gerai, kad jus, 
Cards, laiškams popierą, kon- draugai, sutvertumėt laisva-

KAS BUS?
Meno Pamokos 

Dykai

—:----------------- ■ " -% '■

Crane kompanijos
Šerai darbininkams

’• r •?- -v/

Richard T.- Grane, mirdamas 
paliko testamentą/ sulig kuriuo 
$3,000,000 'vertes- kompanij os 
serų pavesta išdalinti kompani
jos samdiniam^, išdirbusiems 
jai nuo trijų ik/. 60 metų.

Seniausias iš samdinių buvo 
James N. Warth, 5617 North 
Austin avė., kurs ištarnavo 
apie 60 metų. Jis tačiau kele
tas dienų atgal mirė, .taigi jo 
šėrų dalis teks jo turto pavel
de j ams — viso apie $3230.

Probate teismas patvirtino 
mirusio Richard Cr&ne testa- 

i mentą.

Padidėjo telefonų 
skaičius

Per paskutinį, mėnesį, kuris 
pasibaigė liepos 31 dieną, Chi- 
cagoj telefonų abonentų skai
čius padidėjo 2,070.

Naujame Name—Trečios Durys nuo Kampo, 
Numeris

' I ’ , s- ' ■ . *

3503 S. Halsted St

Tėvai turėtų leisti savo vaikus 
mokintis meno.

Tčmykite Pranešimus.

Dabar yra proga vaikams 
lankantiems pradibę arba higli 
school mokyklas atostogų me
tu arba nuolatos lankyti me- 

■ no pamokas vakarais sekam 
' čiose vietose: Pirmadieniais 
(nuo 6:30 iki 10:30 vai. vakaro.

Naujas ^raketas
Pastaruoju laiku 'vaikštinėja 

po stubas ir kiįas vietas agen
tai, kurie siulp, Jjnonėips įstoti 
į kliubą, užsipiąkėti dolerį įs
tojimo, o už keleto sąvaičių lai-

G l GINKITĖS 
NAUJIENOSE

Taip SviežusĮĮkaip jos Tulpes!

PIGARETAI, kaip meili moteris ir didelės tulpės, vilioja 
daugiausiai, kada jie šviežiausi.

O kada tie cigaretai yra Labiau-Sušvelninti Old Golds, 
padaryti iš rinktinio derliaus tabako, nė laiko, nė pinigų 
ir nė pastangų nesigailima dėl jų to neįkainuojamo švie
žumo. Kiekvienas Old Golds pakelis yra suvyniotas į dvi
gubą Cellophane. DVI eilės Gellophane. Nepermerkiamas. 
Aukščiausi kokybė.

Tai tas reikšmingasis dvigubas suvyniojimas, kuris su
laiko drėgmę, dulkes ir sausrų ... kas palaiko labiau-su- 
švelnintą skonį/ švelnumą,, kvapą ... kas duoda kiekvie
nam Old Golds gilų geriausio tabako pasitenkinimą, tikrai 
šviežio.

Išvidinė eilė Cel-| 
lophane atsidaro/ 

iš viršaus <

Išlaukinė eilė Cel- 
lophane atsidaro 

iš apačios

© P. LoriĮlard Ca.. Ine.

...ir padarytas iš geriausio RINKTINIO. Derliaus Tabako

..... ............m.. iiMiiwnimm»Biii'ii BBMi

U l|..IIIMI.»|l|lSy. ......................................    I .........................

mėti drabužių porą (siutą).’/* 
Chicago Better Business Bu ■ 
reau įspėja publiką nepapulti 
ant tų agentų meškers, nes to
kie kliubai esą niekas kitas, 
kaip naujos rūšies raketas, ki
taip sakant, apgavys “

( ____

Universal Food 
Stores

Valgio produktų bargenai dvi 
dienas, penktadienį ir šešta

dienį, Rugpiučio 7 ir 8 d.

šiandien ir rytoj taupios šei 
mininkės ir vėl eis pirkti sau 
valgio produktus į Universal 
Food Krautuves.

TukstanSi šeimininkių jau 
yra gerai susipažinusios sų 
šiomis krautuvėmis ir jos ži
no, kad šiose krautuvėse jos 
gauna šviežius valgio produk
tus nupigintomis kainomis.

Kodėl šiose krautuvėse val
gio produktai yra parduodami 
nupigintomis kainomis? To
dėl, kad Universal Food krau
tuvės turi įrengusios savo 
sandėlį. į sandėlį tavorai yra 
superkami* vagonais. Perkant 
tavorus vagonais, galima gau
ti pigesnėmis kainomis. San
dėlis savo krautuvėms par
duoda pigiau, o Universal 
Food- krautuvės savo kostu- 
meriams maisto produktus ir
gi parduoda pigiau.

Toks kooperatyvis biznio ve
dimas yra naudingas krautu
vėms ir šeimininkėms.

Universal Food Stores skel
bimas telpa šiandien “Naujie
nose.” .

Biznio Žvalgas.

CLASSIFIEDADS
‘...... ....-..-.. -............ ■ .n.

Business Service
Biznio Patarnavimai

STOGDENGYSTĖ
Mes dengiame ir pataisome visokios 
rūšies stogus, taipgi dirbanlę blėties 
darbus. Lengvas jgjygos, jei pagei
daujama.

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted St.

Victory 4965

VICTOR BAGDONAS 
Apskaitliavimas dykai 
Local and Long Distance 

Furniture and Piano Moving 
3406 So. Hilsted Street 

Phone 1 ards 3408

GREITAS PATARNAVIMAS
Skolinant pinigus ant mortgičių. 
Užrašom visokios rūšies andraudas. 
— Insurance. Padarom dokumen
tus. Išrenduoiam. parduodam arba 
išmainom nekilnojamas savastis.

Z. S. Mickevice & CO.
, 6816 So. Western Avė. 

Hemlock 0800

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

LANDTORDS BUREAU nF 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951 
Mes esame jau Šiuo adresu viri 

50

PATAISYK STOGĄ IR 
R YNAS DABAR

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

Leonas Roofing Co. 
8750 Wallace Street 
Tel. Boulevard 0250

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

IŠPARDUODAME registruotus 
Pomeranian veislės šuniukus po 
$10 ir $15. J. Shimbel, 3301 South 
Wallace St.

Tabako Krautuvės
Tobacco Stores

MAX KOHN. Turim Rusišką, Tur
kišką Tabaką ir Cigarų Atkarpos.

1728 S. Halsted St., Canal 9345.

Financial
Finan sai -Paskolos

Penktadienis, rugp. 7, 1936

CLASSIFIED ADS.
I--------------------- ... - --- ------- ------ ---- -H-----------------------------

Furniture & Fixtures
dakandai-įtaiHai

Business Chances
Pardavimui Bizniai

IŠPARDUODAME BARŲ F1K0E- 
R1LS, visokio didžio su Coil Baksais 
ir sinkom. Taipgi štorų fikčerius dėl 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les, registenus ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjime. Pamatykite 
mus pirm negu pirkslte kitur.

S. E. SOSTHE1M & SONS 
STORE F1XTURES 

1900 S. Stote St CALumet 5269

COAL 
Anglys

PATELEFONUOKITE
LAFAYETTE 6300 

DAR GALIME PRISTATYTI 
JŪSŲ ANGLIS UŽ VASARI

NĘ KAINĄ
Virginia Mine R.un $6.95 ton. 

4 tonai ar daugiau.
Shulmistras Bros. Coal 

Company
4016% ARCHER AVENUE

REIKALINGOS...
PIRMŲ 

MORTGIČIŲ
PASKOLOS 

Greitas 
patarnavimas 

Realty Go, 
Prižiūrėjimas 

4329-
Yards 4330

Maži 
mokėjimai

Gordon
Real Estate

809 W. 35th St.

PARSIDUODA arba išsirenduoja 
rodauzes biznis gerai išdirbtas, yra 
daržas išranduotas dėl piknikų. 
Pardavimo priežastis du bizniai ar
ba reikalingas bartenderis. Louis 
Inn, 83rd and Kean Avenue.

Q —

PARSIDUODA Beauty and Barber 
Shop, rezidencijos apielinkėj. Įtaisy
mai vartoti 3 mėnesius. Savininkas 
apleidžia miestų. Auka. 6643 South 
Mozart.

RENDON—pilnai įrengtas taver
nas arba pardavimui, labai pigiai. 
Kreiptis 5204 S. Wentworth Avė.

i ‘ •___________ ______ __ ____ ___
PARSIDUODA Tavern geroje 

apielinkėje prie dirbtuvių—pardavi
mo priežastis du bizniai. 6Š4 West 
59th Street.

—O—
ANGLYS! ANGLYS!

PIRK TIESIAI Iš KASYKLŲ- 
ir buk užtikrintas garbingu svoriu, 
KOKYBĖ IR ŽEMIAUSIOMIS KAI
NOMIS. Geriausios ir aukščiausios 
rųšies Northern Illinois Anglys.

$4.75 IKI $6.00 UŽ TONA 
Del informacijų pašaukite 

MINE AGENT 
Kedzie 3882

PARSIDUODA UŽKANDŽIU Ir 
GĖRIMŲ VIETA, gera, prie dirbtu
vių, biznis išdirbtas; prieŽastj patir
site ant vietos. Savininką galite ma
tyti per dieną. 2408 West 16th St., 
Ghicago, III.

PARDAVIMUI čeverykų pataisy
mo šapa — Pilnai įrengta — Gera 
vieta — Priežastis — Savininkas tu
ri kitą darbą. Atsišaukte 608 West 
47 St.

TURIU parduoti grosernės, deli
katesų ir kitokį biznį. Pigiai greitam 
pardavimui. 553 West 37th St.

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU Domininko Dargio 
paėjęs iš Padarbų kaimo, Lietuvoje. 
Turiu svarbų reikalą—prašau jį pa
tį ar žinančius apie jį pranešti. 
Rokas Daraška, 1143 S. Kedzie Avė.

Nevada 6629

GERAS BARGENAS, parsiduoda 
kampinis bizniavęs namas ir biznis 
arba mainysiu ant didelio ar rezi
dencijos namo. 8256-58 So. Emerald 
Avenue.

IEŠKAU apsivedimui merginos 
nuo 30-35 metų amžiaus arba naš
lės » be vaikų.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., Box No. 488.

PARDAVIMUI pigiai bekarnė, ne
toli Chicagos, apie 60,000 gyvento
jų. Biznis išdirbtas. Naujienos, Box 
490, 1739 So. Halsted St.

Farms for Sale
Ūkiai Pardavimui ’

PAIEŠKAU Alberto Dobelio paei
na iš Nistočių dvaro, Šiaulių apskr., 
gyveno seniau 3285 So. Racine avė., 
ChicagoJ III. Kas žinote apie Alber
tą Dobelių, prašau duoti žinoti man. 
A. Andrews, 919 Broadway, Melrose 
Park, III., busiu labai dėkingas.

PARSIDUODA farma 80 akrų, ge
ra žemė ir budinkai su gyvuliais ir 
mašinom. Rašykite A. Kissel, Route 
2, Custer, Michigan.

PAIEŠKAU savo pusbrolio Jono 
Mickaus. Paėjo iš Pašventupio kai
mo, Pakonio parap., Kauno apskr. 
Pirmiaus gyveno Ontario, Canada. 
Prašau atsišaukti.

MIKE YUŠKA
6325 So. Morgan St., Chicago, III.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS darbininkas apy
senis dirbti i rotauzę, kuris butų 
patyręs retkarčiais dirbti už baro ir 
pasilikti vienas namie. Pragyveni
mas ant vietos ir mokestis. 82nd and 
Kean Avenue.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

EXTRA BARGENAS
Turime ląfyai gerų bučernių ir gro- 

semių ant pardavimo. Randasi South 
Sidėj. Norintięms pirkti biznį nepra
leiskite Šios progos. Aš garantuoju 
kad jus pamatą nupirksite iš šitų 
bargenų. Vieną turime special, ver
tą $4,006, parsiduoda tik už $2,500. 
Priežastis turi apleisti Chicagą. Tu
rime ir visokių kitų bargenų kaip 
namų ir tt. šaukite Boulevard 2800 
o po 6 v. vak. Lafayette 2235. 
4631 So. Ashland Avė. antros lubos.

PAUL M. SMITU and COMPANY 
(Ofisas su J. J. Grish)

REIKALINGA VYRŲ reprezen
tuoti Motor Club—liberalus komi- 
šenas—proga nuolatiniam darbui. 
Kreiptis 12—2 vai. po piet. 
Victory 3677. 2956 S. Emerald Avė.

Prairie State Motor Club

2-FLATIS PLYTINIS 5 ir 6 kam
barių, miegamas porčius— 4 extra 
kambariai beismente—- štymu šildo
mas, 2 karų garažas — kampas — 
$7500. % cash. Savininkas ant pirmo 
aukšto. 6100 So. Rockwell.

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia

2-FLATIS PLYTINIS—6—6 kam
bariai, štymu šildomas—aliejum ope
ruojamas, 2 karų garažas. Arti 64 
ir California. Savininkas paaukuos 
"•raitam pardavimui. Frank SchillerR, 
7020 So. Kedzie Avė. Stewart 8125

REIKALINGA patyrusi veiterka 
dėl restaurano. Nuolatinis darbas.

3206 So. Halsted St.

Help Wanted—Male-Female
_______ Dai bininkų Reikia

LANDREI pagelbininkių $16.00— 
Daržovių virėjos $16.00. Cafeteria 
$15.00. Dirbtuvei mergina 6 mėne
sių patyrimu $9—$12. Veiterkos $8 
—$12. Fountain mergina $10—$15. 
—Rezortų pagelbininkės $30—$100. 
Kambarys ir borda. Namų merginos, 
dišvašeriai patyrę $10, taipgi ir vy
rams darbai.

WABASH EMPLOYMENT 
14th floor, 20 E. Jackson.

PARDAVIMUI 2 flatu 5-6 kam
bariu mūrinis namas arba mainysiu 
ant bungalow South Sidėj. 2414 W. 
34th St., antros lubos.

DABAR TIK $975.00 už 2 gerus 
namus paimtus už morgičius. Kas 
pirmas, tas laimės. Įnešti kiek gali. 
Atsišaukite 2037 Canalport Avė., 2-s 
lubos.

PARDAVIMUI 2 flatų 5-6 kam
barių mūrinis namas arba mainysiu 
ant bur|galow South Sidėj. Nėra 
skolos. 2414 W. 34th St., antros lub. 
Priimsime nedidelius morgičius.

For Rent
RENDON % STORO su dresių 

krautuvės fikčeriais geroj vietoj, biz
nis išdirbtas per daugel metų. Renda 
pigi. Atsišaukite pas savininką 3341 
So. Halsted Street.

PARSIDUODA pigiai cottage Bri- 
ghton Parke, 4 kambariai flate. 2 
stoge, kitehen basemente. 30 pėdų 
lotas. 4230 So. Talman Ave.___

RENDON kriaučiaus šapa su 
press mašina yra rūmai dėl pagyve
nimo. Atsišaukite 4457 So. Talman 
Avė. arba 4177 Archer Avė.

RENDON 6 kambarių flatas pe
čiais apšildomas. Naujai remon
tuotas antros lubos, garadžius už
pakalyje. Driveway iš šono.

4028 So. Maplewood Avė.

Furnished Rooms
RENDON didelis šviesus kamba

rys su visais patogumais, maža šei
myna. 323J. Emerald Avė., 2-ros lu
bos priekyje. Tel. Victory 6146.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI delijdatessen, bu- 
černė ir grosernė. Biznis išdirbtas 

t kaina, 
kitam

per ilgus metus. Prieinama 
Priežastis turiu kitą biznj, 
mieste. 3381 Sol Halsted St*

Lengvai 
Parduosit ar 
Nusipirksi! 
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




