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Italija gi remia 
Vokietiją

Vokietija ir Italija siūlo sudaryti interna
cionalinę armiją “apsaugoti” svetimšalius 

Ispanijoje. Anglija irgi protestuoja
o !

VOKIETIJOS NACIAI DŪKSTA ANT ISPANIJOS

Ispanijoj tebesiaučia 
smarkus mūšiai

Bet valdžios jėgos tvirtai laikosi ir visur 
atmuša sukilėlius

BERLYNAS, rugp. 7. — Įdūkę Vokietijos nacių vadai gvol- 
tu šaukia prieš Ispanijos valdžią ir reikalauja bendro Euro
pos valstijų žygio sutriuškinti “komunistines gaujas” Ispani
joje. ;; . ....... . . .

“Raudonasis pavojus Ispanijoje turi būti pašalintas”, šau
kia jie.

Internacionalinio žygio prieš Ispanijos valdžią reikalauja
oficialiame nacių organe ir gen. 
Vokietijos oro ministeris.

BERLYNAS,, rugp. 7. — Vo- 
kietijia šiandie pasiuntė du 
griežtus protesti/s Ispanijos val
džiai neva dėl “nužudymo”- ke
turių vokiečių ir apšaudymo 
vokiečių laivo.

Taipjau ruošiamas griežtas 
protestas ir dėl tariamo nužu
dymo septynių vokiečių, kurių 
trys buvo naciai.

Kad padaryti protestą ' dar 
ryškesnį, adm. Carls-, -koman
duoto j ui Vokietijos laivyno Tš- 
nijos vandenyse, įsakyta užpro
testuoti tiesioginiai Ispanijos 
laivyno komanduotojui.

Vokietijos protestai liečia 
įtarimą, kad Katalonijos kai
rieji sušaudė keturius vokie
čius Barcelonoj. Vėliau gau
ta žinių, kad dar trys vokiečiai 
liko užmušti Ispanijos sukili
me. I.

Anglija protestuoja abiems 
pusėms.

LONDONAS, r. 7. — Angli
jos valdžia pasiuntė protestus 
prieš statymą pavojun neutralių 
gyventojų Gibraltare abiems 
Ispanijos pusėms — ir fašis- 
tiniems sukilėliams ir Ispani
jos valdžiai.

Anglijos valdžia įspėja, kad 
jei padėtis nepagerės, tai ji 
bus priversta stvertis griežtų 
žingsnių. Protestas paduotas 
gen. Franco už sukilėlių lėktu
vų apšaudymą anglų laivo Ba- 
silisk, o Madrido valdžiai užpro
testuota prieš jos laivų plau
kiojimą Gibarltaro vandenyse.

Vokietija ir Italija siūlo siųsti 
internacionalinę armija.

LONDONAS, rugp. 7. — Vo
kietija ir Italija šiandie pasiū
lė sudaryti intemacionalę armi
ją ir laivyną apsaugojimui sve
timšalių gyvasčių ir turto Is
panijoje.

Diplomatiniais keliais Hitlė-

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

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

ra Chicagoj buvo 78°.
Saulė teka 5:49, leidžiasi 

8:02.

Goering, Prūsijos premjeras ir

t: « 4
ris ir Mussolini pasiūlė bendrą 
veikimą Vokietijos, Italijos, 
Anglijos ir Francijos neva ap
saugojimui tų šalių piliečių.

Tokio atsitikimo, kad inter
nacionalinė armija butų siun
čiama ištiki/s civiliam karui, 
dar nėra buvę.
. Anglija tokį pasiūlymą vei
kiausia atmes, jei prie jo ne
prisidės Rusiją,/Belgija it Por- 
t ugali j a. Bandoma susitarti 
apie šių šalių neutralitetą, bot 
dar nesulautka atsakymo iš 
Portugalijos.

Anglija gi vėl stiprina savo 
laivyną Gibraltare. Vokietija 
gi grūmoja išsodinti Ispanijoje 
savo kariuomenę atgiežąi už 
“nužudymą” keturių vokiečių. 
Tai butų pradžia ginkluotos in
tervencijos, kurią Vokietija 
stengiasi išprovokuoti.
Vokietijos provokacijos veda 

prie Europos karo.
PARYŽIUS, r. 7. — Pasida

linimas tarp Europos demokra
tinių ir fašistinių šalių pasiekė 
tikrai pavojingo laipsnio, Vo
kietijai bandant išprovokuoti 
ginkluotą intervenciją Ispani
joje.

Susirūpinimas Franci jo j e yra 
didelis, ^ypač dėl galimos Vo
kietijos intervencijos, kas tik
rai gali iššaukti karą Euro
poje.

Kairioji Francijos valdžia 
todėl skubinasi priversti Eu
ropos valstybes kuogreičiausia 
pasirašyti neutraliteto sutartį 
ir pasižadėti nesiųsti į Ispani
ją ginklų ir amunicijos, k--I 
dar nėra vėlu.

Dabar Ispanijos kova priima 
visai naują reikšmę. Tai jau 
nebėra vien Ispanijos karas — 
tarp sukilusių fašistų ir kairio
sios valdžios. Tai yra kova 
tarp Europos diktatorių ir de
mokratijos.

Nuolatos ateina vis rūstesnių 
žinių, štai atėjo iš Berlyno ži
nių, kad Hitleris jau įsakęs 
dviems kruizeriams ir eskadrai 
torpedinių laivų plaukti į Ispa
niją sustiprinti jau esančius 
Ispanijos vandenyse Vokietijos 
karo laivus.K . .
Vokietija klastuoja kaltinimus 

Ispanijai.

Francijos laikraščiai ne tik 
kaltina Vokietiją ir Italiją pa
dedant apginkluoti Ispanijos

Ispanijos sukilime keli vyrai lošia vadovaujamas roles. Manuel Azana yra prezidentas valdžios, 
prieš kurią fašistų sukilimas yra nukreiptas. Generolas Franco yra vienas iš sukilimo vadų. Už
kulisyje stovi Alfonso, buvęs Ispanijos karalius, kuris svajojo apie grįžimą sostan.

sukilėlius, bet net abejoja apie 
Vokietijos Jęaltinipią, kad ispa 
nai buk; Sušaudę keturius vo
kiečius. Jie nurodo, kad jo
kia Europos laikraštis nėra ga
vęs apie tai žinių ir apie jokius 
vokiečių sušaudymus Ispani
joje niekas nėra girdėję. Todėl 
spėjama, kad Vokietija tyčio
mis klastuoja kaltinimą tikslu 
rasti priežastį padaryti gink- 
loutą intervenciją.

Iš ištikimų šaltinių gauta ži
nių, kad Vokietijos kruizeris 
Deutschland atgabeno ginklų 
sukilėliams Morokkoj ir pas 
kui net pagelbėjo Morokkos 
sukilėlius pergabenti į Ispani 
ją. Tą patvirtina ir tas fak
tas, kad Morokkos kareiviai 
įstengė persikelti į Ispaniją tik 
atvykus Vokietijos karo lai
vams.

Be to Vokietijos laivas Usa- 
ramo išplaukė iš Hamburgo su 
28 karo lėktuvais, lakūnais, 
mechanikais ir amunicija — 
taipjau į Morokko.
Vokietija almėsianti neutra

liteto sutartį.
BERLYNAS, r. 7. — Nacių 

rateliuose nė kiek neabejoja
ma, kad Hitleris, kuris išpra- 
džių sutiko pasirašyti neutrali
teto linkui Ispanijos sutartį, 
teto linkui Ispanijos sutartį, 
dabar, delei paskiausių įvykių 
Ispanijoje ir tariamo sušaudy
mo keturių vokiečių, nuo tos 
sutarties atsisakysiąs. Pasak 
nacių, Ispanijos kova yra kova 
prieš bolševizmą ir naciai tai 
kovai turi padėti.

Dideli Italijos fašistų 
apetitai.

RYMAS, r. 7. — Italai žiuri 
į Ispanijos sukilimą kaipo į ko
vą tarp fašizmo ir komunizmo, 
kurį remia ir niekurios Euro
pos valstybės. Pasak fašistų.
Franci ja, Rusija ir dagi Angli
ja remia “komunistirs”, kuomet 
Vokietija ir Italija remia fa
šistus. ir

Mussolini, pasak fašistų va-

Armijos seržantas 
pagimdo svarų 

dukteri
LONDONAS, rugp. 7. — Iš 

Varšuvos atėjo; tikrai sensacin
ga žinia. Ten į ligoninę atėjo 
armijos seržantas vyro drabu
žiuose ir ramiai pranešė, kad 
jis gimdysiąs vaiką. Ir tikrai 
jis neužilgo pilnai normaliai pa
gimdė 9 svarų sveiką dukterį.

Tas, seržantas yra Nochmen 
Tenebaum, 25 m. Po gimdymo 
išsiaiškino, kad jis prieš metus 
permainė lytį ir iš vyro virto 
moterimi. Tečiaus nors daug 
panašių atsitikimų yra žinoma, 
bet kiek žinoma, tai yra pirmas 
atsitikimas, kur lytis taip pil
nai persimainė, kad galėjo gim
dyti. O jau tikrai dar niekad 
nebuvo, kad armijos seržantas 
butų pagimdęs vaiką!

Norvegija gal išva
rys Trockį

OSLO, r. 7. — Norvegija, ku 
ri buvo priglaudusi Trockį* su 
sąlyga, kad jis susilaikys nuo 
bet kokios propagandos, dabar 
ruošiasi jį išvaryti, jei bus 
įrodyta, kad jis nuo propagan
dos nesusilaikė ir bus patvir
tintas įtarimas, jog jis prisidėjo 
prie sukurstymo streikų Fran
ci jo j e.

■' ; r;’ t 1 ('■'■.. Hj

LOS ANGELES, Cal., r. 7. 
— Mrs. Margaret S. Filmore 
buvusi aktorė, fsfesuo aktorės 
Mary Milės Minter, prašant 
motinai, liko uždaryta beprot
namy. Ji pamišusi nuo gir
tavimo.

dų, tik tada prisidėsiąs prie 
neutraliteto sutarties, jei bus 
sustabdytas ne tik ginklų Ispa 
nijos valdžiai siuntimas, bet 
bus sustabdyta net ir visokia 
propaganda prieš fašistus ir na 
cius Anglijoje ir Frakcijoje.

MILWAUKEE, Wis., r. 7. — 
Arthur Taubenheim, 22 m., 
kuris įšprądžių pranešė,. •; kad- 
jo žmona Virginia nusišovė: 
dėlto, kad jis davęs cigaretę 
kitai to namo gyventojai, da
bar prisipažino pats nušovęs 
savo žmoną laike barnio. Gir
di, nuolatos jį įtarinėjusi ir vis 
su juo bardavusi. Tad jis su
manęs pagąsdinti ją ir išsi
traukęs revolverį, Jbet revoi 
veris netyčiomis išsišovęs ir ji 
kritusi mirtinai sužeista. Li 
ko 5 mėn. sūnūs.. •. •
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Nuteisė kalėjimam 
socialistus nuplaku

sius policistus
BARTOW, Fla., rugp. 7. — 

Atmetęs reikalavimą naujų by
los nagrinėjimo, teisėjas' De- 
well nuteisė kiekvieną ketu
riems metams kalėjimo penkis 
buv. Tampa policistus už nu
plakimą socialisto Eugene F. 
Poulnot.

Tie patys policistai be Poul
not taipjau nuplakė kitus du 
socialistus —- Sam D. Rogers ir 
Joseph Shoemaker. Pastarasis 
nuo žaizdų ir mirė. Visi trys 
buvo policistų pastverti prie po
licijos stoties, išvežti į miškus 
ir ten nuplakti ir išsmaluoti. Jie 
taipjau buvo sumušti ir polici
jos stoty.

Negras vėl laimėjo 
rungtynes

BERLYNAS, r. 7. — 400 me
trų bėgimo rungtynes pasauli
nėj oplympiadoj laimėjo Cali- 
fornijos universiteto negras 
Archie William. Tuo budu 
amerikiečiai jau yra laimėję 
10 iš H olympiados rungtynių.

SOUTHAMPTON, Anglijoj, 
r. 7. — Amerikos finansinin
kas J. Pierpont Morgan su še
šiais draugais atplaukė savo 
jachtoj vasaroti į Angliją,

MADRIDAS, rugp. 7. — 
Smarkus mūšiai vis dar tebe
siaučia Guadarrama kalnuose, į 
šiaurę nuo Madrido, kur sukilė
liai bando prasimušti prie Mad
rido. Bet kaip šiatfriniamė, 
taip ir pietiniame fronte val
džia yra laimėjusi svarbių per
galių.

Liaudies fronto kariuomenės 
komanduoto jas Guadarrama 
kalnuose gen. Riąuelme pra
nešdamas apie svarbias perga
les, sako, kad sukilėliai bus iš
varyti iš savo pozicijų už kelių 
dienų, o gal ir už kelių valan
dų. Valdžios jėgos paėjo čia 
puspenktos mylios ir paėmė du 
miestus Aragone ir svarbų su
kilėlių komunikacijos centrą.

(Sukilėlių radio stotis Sevi- 
llėj irgi skelbia “laimėjimų”, 
kad buk sukilėliai priėję prie 
pat Madrido. Tą jie skelbia jau 
kelintą kartą, bet vis žinios ne
pasitvirtindavo) .

M.
Pietiniame fronte lojalus ka* 

rei’viai užėmė Alcolęa, už 3 my
lių nuo svarbaus miesto Cor- 
doba, taipgi Naena, už 37 myl. 
nuo Cordoba.

Streikuoja gatvių 
taisytojai

AKRON, O., r. 7. — Viso 
miesto policija liko sumobili
zuota neprileisti pasikartojimo 
sumišimų, kuriuose šeši pikie- 
tuotojai liko sužeisti naujai 
suorganizuotai gatvių taisytojų 
unijai pikietuojant miesto ga 
ražą.

Unija kaltina miestą varto
jant diskriminaciją prieš orga 
nizuotus darbininkus ii4 pen
kis juos pašalinus iš darbo. 
Dar 15 darbininkų gavo prane 
Šimą apie pašalinimą iš darbo.

Birštone jau 1,000 
vasarotojų

BIRŠTONAS. — Liepos mėn. 
pradžioje į Birštoną suplaukė 
gana daug vasarotojų. Daugu
mas vilų ir sanatorijų jau už
imta. Sekmadieniais, kai priva
žiuoja daugiau svečių, tai jau
čiama net butų stoka. Prieš 
kurį laiką arkivyskupas Kare
vičius, dr. L. Natkevičius, prof. 
Šimkus ir nemaža mokytojų. 
Dabar šiame kurorte yra apie 
1,000 vasarotojų.

N. MANCHESTER, Ind. rug- 
piučio 7. — Laukų darbininkas 
Harry Singer, 25 m., prisipa
žino nužudęs turtingą ūkininką 
Coffman, 56 m., jo žmoną ir jų 
dukterį. Paskui lavonus palai
dojo tvarte.

PITTSBURGH, Pa., r. 6. — 
Irvin F. Lehman, 65 m., galva 
didelės Blaw-Knox geležies ga
minių kompanijos, rastas pri
gėręs Armston ežere, prie He- 
bron, Conn.

Bandys išvaryti sukilėlius 
iš salos

MADRIDAS, rugp. 7. — Val
džia sutraukė kelis karo ir pa- 
šažierinius laivus ir. sumobiliza
vo didelę kariuomenę, kuri bus 
pasiųsta į Bolearic salą, tą sa
lą atimti iš sukilėlių. Svarbiau
sias tikslas yra paimti Paima, 
kur yra dideli amunicijos san
deliai ir didelė aliejaus refine- 
rija.

Bombarduoja Algeciras

GIBRALTARAS, rugp. 7. — 
Ispanijos karo laivas Jaime I, 
kurį sukilėliai jau senai skelbė 
paskandinę, bombarduoja suki
lėlių laikomą miestą Algeciras 
prie pat Gibraltaro. Miestas 
bombarduojamas veikiausia 
tam, kad sunaikinti Morokkos 
sukilėlių iškėlimo Ispanijoje 
stotį. Nuo bombardavimo mies
tas užsidegė, taipjau liko pa
skandintas sukilėlių kanuolinis 
laivas.

Viena laivo granata pataikė 
į Anglijos konsulatą ir sužeidė 
konsulo žmoną/Tai fvyko jau 
gavus Anglijos protestą.

Kalta už bandymą 
traukinį sudaužyti
MILTON, Fla., rugp. 7. — 

Mrs. Mary Vann, 40 m., liko 
rasta kalta už pasamdymą 
dviejų negrų sudaužyti pasa- 
žierinį traukinį, kurio inžinie
rium buvo jos 60 m. vyras. Ji 
tikėjosi, kad nelaimėj jos vy
ras žus, ji gi gaus apdraudę 
ir galės vesti jauną vyrą. Jai 
gręsia nuo 1 iki 40 m. kalėji
mo. Jos vyras betgi ją bandė 
gintie

ATHENAI, r. 7. — Graiki
jos karalius Jurgis išvažiavo 
trumpoms atostogoms į Corfu 
salą.

Diktatorius gen. Metaxas, 
kuris palaiko karo stovį visoje 
šalyje, paskelbė vykinsiąs griež
tą ekonimiją valdžioje. Algos 
paleisto parlamento atstovų 
bus paskirtos labdarybei.

Sekmadieniais 
Naujienų Ofisas 
Bus Uždarytas!

Naujienų Biznio ofisas at
daras nuo 8 v. ryte iki 8 
vai. vakare. Šeštadieniais 
taipgi nuo 8 v. ryte iki 8 
vakare?

SEKMADIENIAIS per vi- 
. są vasarą Naujienų, ofisas 

bus uždarytas.
APSKELBIMUS sekma

dieniais galite paduoti te
lefonu CANAL 8500 
NUO 4 VAL. PO PIET 
IKI 8 VAL. VAKARE.

NAUJIENŲ ADM.



Kaip Žmones Gražius 
Padaro

Sakomą, kad grožis esąs žmo 
g ui įgimtas dalykąš J Visų rąsiii 
žmonės ir visais amžiais mėgo 
tai, kas' gražu, kas akį'veria, 
kas patraukia, — mėgd grožį 
Mes paprastai gėrimės mėnd, 

(įvairiai^ meno išdirbiniais, nes 
tai gražus daiktai, tąi mums 
patinka, tai mus žavi. įdės gė
rimės gražiais gamtos ya.ždąfe: 
kalnais, tarpekliais, -daubomis, 
ežerais, upėmis, miškeliais ir t. 
t., pasigrožime gražiais gamtos 
tvariniais: gražiais žvėreliais ir 
gyvuliais, gražiais į)ąųk|Čiąjš, 
pleštakemis ir i. t. Mes',' paga
liau, esame pratę savo supra
timu ir ’žnioriės skirstyti ;į gra
žesnius ir negražesnius. ' Taip 
yra butą senovės laikais, taip, 
esti dabartiniais, " taip, reikia 
manyti, bus ’if ” ateityj ė; taip 
darome mes, kultūringieji Žmo
nės, taip daro ir žemame .kid-. 
turos laipsnyje esančiosios tau
tos ir tautelės.

Visi žmonės paprastai 
nori būti gražus, nori labiau pa

tikti kitiems žmonėms. p 1 .
Vyrai nori patikti moterims, 
bet' ypač moterys nori patikti 
vyrams. Vyrai paprastai labiau 
pasižymi savo jėga, valia pro
tu, dažnai gabumais, bet už’ ta
tai moterys juos pralenkia sa
vo grožiu. Todėl moterys daž
niausiai ir yra vadinamos gra
žiąją lytimi. Sakoma, kad vy 
rai šiandien valdo visą pasau
lį, bet užtatai dažnai vėl pasa
koma, kad moterys valdančios 
vyrus. Ir tai, tiir būt, bent da
linai bus tiesa, nes paprastai 
ir didžiausių gabumų ir galin
giausi vyrai nusilenkia prieš 
moterų grožį. Už tai moterys, 
kokio amžiaus jos bebūtų, pa
ilgėjusios ar jaunos mergaites, 
paprastai ridri būti gražios, no 
ri savo grožiu kiek galima la
biau patikti vyrams. Ir to tro
ško moterys senovės amžiai^; 
nemažiau to trokšta dabar, mg 
mąžiau, reikia manyti, to trokš 
ir ateity; to trokšta musų mo
terys, to trokšta kitų kultūrin
gųjų tautų moterys, to, paga
liau, nemažiau trokšta ir žemo 
kultūros laipsnio tautų mote
rys: negres, australietės, indė
nės ir kt.

Jau nuo gilių giliausios se< 
novės laikų
žmonės, padidinti savo grožiui, 
paprastai vartoja įvairias dirb

tines priemones.
Tų priemonių butą ir tebėra 
įvairių įvairiausių, destis kokia 
tauta, koks jos kultūros lygis, 
koks amžius, kokie įsivyravę 
papročiai ir 1.1. Pagaliau, juk 
ir pats grožis ne visų vieno
dai suprantamas: kas vienam 
yra be galo gražu, kitam gali 
atrodyti ne tik ne gražu, bei 
kartais net biauru. Todėl gra
žiui vertinti vieną mastą Sui) 
ku rasti. Tačiau bent bendr 
bruožai vis dėlto yra, ir jie 
yra lengvi apčiuopiami. Saky
sim, jei kuris Žmogus tikrai 
bus gražus, tai jis daugumai, 
patiks, tuo tarpu su kokiomis 
didelėmis, kumpomis nosimis, 
kokiais smarkiai išsikišusiais 
žandikauliais, atsikišusiu smaįę- 
ru* beveik niekam nepatiks.'

Iki šiol vartotomis pasięraži- 
nimo priemonėmis žmones ga
lėdavo tik šiek tiek gražesnis 
pasidaryti:
gražiai susišukavę, sųsigarbinia 
yę plaukus, pasipuošę įvairiais 
blizgučiais, nusipudravę, arit- 
akius, blakstienas issjdąžę ,ir t.t. 
Daugelį tų pasigrazipįmo prie
monių vartoja tiktai moteris, 
ir tai daugiausia miestietės. Bet 
vienas (įalykas aiškus, kad yi- 
sos šitos priemones žmones g£- 
li tik šiek tiek pagražinti, bęt 
jos niekuomet negali iš negra
žaus žmogaus padaryti tikrai 
gražų žmogų.

Tai ką daryti dabar tiems 
žmonėms; kuriems buvo lemia 
gimti negražiais? Ką daryti i 
tiems žmonėms, kuriems buy< | 

, , . . « ■ . . ji » t - • •• • r- •—

Tėmta gimti net su kokiais nors 
jfcųųė v tęųkumąis: su >jkupi omis, 
storomiskojomisj'didelimisjku- 
protojnis nosimis, ? atsikišusiais 
smakrais, iššokusiais žandikau
liais ir t.t; ? ’ Tų nėnoMAlūmų’* 
juk jokiais dažais neuždąžysi? 
Įr įhtokieths žmonėm^ per sa
vo gyv^nintią dažnai tėpka ddug 'Wę<,Xai 

pašaipų išgirsti, nekalbant 
aįw tai, kad tokie žmonės ‘pa
prastai visų yra laikomi labai 
negražiais. Daugis tų žmonių, 
kad ĮŠ jų riebių pąšišąįpoiną. 
pradeda ‘vengti žmonių, o1 kiti 
ir labąi liūdnomis mintimis už- 
'ąįk^ęČįa/

, ; ' i <’ ." ■ ■* ' - 1 . ‘ y ' >

Ir štai mokslo vyrai jau 
prieš keletą metų ėmė galvo 

henor-fi, ar lituos visus į r . 
mahimuš negalima butų paša- 
liriti medicinos pagalba. Imte 
toj srity daryti bandymai. Tie 
pirmieji ibaUdymai' buvo prade 
ti daryti Didžiojo karo metu. 
Mat, sužeistuosius karininkus, 
kareivius ii* šiaip žmones rei
kėjo gydyti -ligoninėse. Sužeis 
tąjų, * savaime ’r aišku, būdavo 
įvairiu įvairiausių: čia su su
draskyta krūtinė, čia su subiaū- 
ruotu veidu, čia su sudraskyto
mis kojomis, rankomis ir t.i. 
Daugeliui ligonių reikėjo dary
ti chirurgines operacijas. Sa
vaime aišku, kad ligonius, beri t 
kai kuriuos, buvo stengiamasi 
kiek galima geriau išgydyti: 
geriau sugydyti krutinės, kojas 
tankas, veidus, kad nepasiliktų, 
ypač ant veido, didėlių ranteli, 
kad nebūtų sukraipymų ir t.t. 
Tai turėjo dvejopos reikšmės: 
viena, žymiai galėjo patobule- 
ti chirurgijos mokslas, antra, 
galėjo kilti aukščiau paminė
toji mintis — operacijų pagal
ba pašalinti įvairius kūno ne
tobulumus, — panaikinti kup
ras, dideles, storas nosis suplo-

panaikinti kup- . ■ i, i

>inti, išimti atsikišusius žand> 
^aūlius’, sutruinpinti smakrus ir- 
t.t. Pastebėta, kad 'tie ligoniai/ 
kurie geriau būdavo išgydomi, 
visuomet būdavo nepalyginama' 
linksmesni, džiaugsmingesni, ge
resnės savijautos. Ir tai savai 
mie aišku,’ neš kokie nors ku- 
no trukumai, kartais ir mažes
nieji, veikia žmogų morališkai, 
dvasiškai, jis visuomet lieka 
daugiau susikrimtęs, liūdnas? 
Patašiai yra ir su tais žmo
nėmis, kurie yra gimę su ko
kiais trukumais: kupromis, 
kreivais veidais ir 1.1.: jie taip 
pat daug nukenčia morališkai. 
Ir jei tiems žmonėms pašalinti 
tuos jų trukumus, tai jie pa 
tampa lyg kitais žmonėmis: 
pats gyvenimas jiems mieles- 
jips, malonesnis, viską jie dą-’ 
,ro su pasitenkinimu, pasijunta 
lyg daugiau energijos gavę.

šitos pagražinimo operacijos, 
šita medicinos šaka buvo nava-

estetine (grožine) chirurgija.
Imta daryti įvairios operaci

jos. Pirmieji bandymai, kaip 
paprastai, neyisųomet gęrąi pa
vykdavo. Sakysim, .yra butą 
(Įaugelis atsitikimų, kad, ope
racijai nepavykus, operuotasis 
žmogus pasilikdavo ,daųg labiau 
sužalotas ir negražesnis, negu 
iĮd operacijos jis buvo. Pąryžiųj; 
Londone ir -kituose dįdęspįųosp 
įjjiropps ir Amerikos miestuo
se buvo ątsitiįdmų, kai darant 
operacijas buvo sužaloti įcynaL 
ir už tai gydytojai būdavo pa
traukiami teismo atsakomybėn 
Sakysim, kartą Paryžiuj užėjo 
viėha ' poniutė, kuri turėjo štd • 
rks, negražias kojas: operaci 
jos bildu1 Veikoj o Suploninti ko
jas. Padaryta operacijai Bet 
Štai, operacija nepavyko: kojos 
ėmė pulioti, prasidėjo Uždegi
mas ir vieną koj^, gelbint mo
ters gyvytį, tolėjo; būti visai 
nuplauta. koks' baisus pasity
čiojimas: '
hiotėhis norėjo įsigyti gražesnes 
kojas,' o čik, ŠtaL Vienos šitie ii* 

. visiškai ųečefldj. *r

i.M-k*

Moteris gydytoją pĄtrąjįkė 
sąk&ybėn. Gydytojas Jjškiną-; 
si, Jkad g^dy;tojas 'bėrą' jr ne--: 

atsa^phriingas; jei ope
racija bepavylista, nors dėl to 
žmoętjs £ .jnirtu. Bet tęi-, 
sėjai .anuomet, prieš keletą me
tų, į tai pažiurėjo visai .kitaip 
jie pareiškė^kad gydytojas vi-l 
jsai neturėjęs; teisės tokius ope
racijos daryti, hėąL ppiėrącija 
esą galima tik tuomet«daryti, 
kai žmogaus gyvybei gręsia pa-

M pavW?.iB 
budu n|rą gapma pąsalinti. Q, 

kojĮjl <>pė- 
racijos daryti visgi nereikėję, 
— ir teismas iš gydytoj,) mo
teriai, kuriai buvo nupiauta ko
ja, priteisė 200 tukst. frankų.

Tą bylą plačiau čia pažymė
jome to$

storų Jcojij qpė-

charak
teringa V ^įrįiiiėsieihš estetinės 

chirurgiją Itei^ąi pąhprėj^ 
kaip'’L; nns'IkflLlstri.mn. dflrha ?i 

šii 
sai

>' į ‘įusjkaistąhią darlią. ’ į

__kitaip yiytę :
šiandien W«įXĮė chirurgija

Amerikos Mieštuose jąu ,y

NAUJIENOS, ghJĮgągo, DL 
'padaromas vėl gražiu žmogum, ir į 
Darant aukočiau rmihątarii žmo- 
gui operaciją, trūkstamus vei- |iįi rauihents ėnie < j<A™tL 
n^s ir jtįbs prilydė? (%a vei
dui taip ,pąt ^į)Wp. j^ąiiptą jpiip, 
'krutinės ir prigydyta. Ant lū
pų; ir pasmąjęręį^prigydyta^toy 
kia1 oda, antiįiuribš Aug^a plau-t 
.kąį,*;L';yądinąąį^t^^^

ginti. 1 Vieno dalyko dar negal* 
ėst. chirurgiją pakeisti, butgnr 
akių: medicinos mokslui ne- 
.pąyykp sukasti būdų, l<ąd gą-( 
lipią biįtų sugadintas ąkiš fea-iĮ 
kpišti jkiyoįniš (šakysini' iftiVų- 
sių žmonių) akimis. O šiaip 
jau kitkas viskas gali būti pa
keista: nosis, skruostai, lupos, 
ausys, akių vokai, net akių 
spąjyą ir t.t.

Estęjinę cjiirurgija šiandien 
jau ima hąiidptią daugelis žibo-, 
pių. "^pterys r^oymtipją sąvp; 
yiįįdus,/ lįąd''Uptiį''^įįžįe^ęs: ;

baigtas' kriųjtiš: Amerikoj 
įvairios padugnes tuo jau ir j i ‘ A * i }« ■. • . .1 * J L \.nąųdpįiąsi.

šiaip ar taip, o visuomet at 
siras žmonių, kurie dirbtine 
priemonė norės pasigražinti. Iš
tobulėjus estetinei chirurgi j ai. 
visi,, žmpnėstikrai pasidarytų 
gražesni,o negražių 'žinomų 
jdąųgįąų^nębębųjįų. , Pąs mus, 
/Lietuvoj, dąr negirdėti tokių 
operacijų darant. -Bet kai ta 
medicinos šaką pilnai bus išto 
bulinta, ir mes galėsim be bąi- 
ftigą įiąąidafyti gįąžęšniąis. O 
jiuįc musi^ tąįpe;* apvirai kal
bant, tur būt ne vienas tokių 
atsirastų. <

(“L. U.’j C^Cemkus.

S VEIk AT A

TRACHOMA, SIFILIS IR

Šeštadienis, rugp. 8, 1936'
i - • * •

pilietis ar pilietė ' yra pirmas 
ženklas aukštos kultūros. Sųš 
kumpęs, nešvarus, šluostantis 
nosę į rankovę žmogus yra žen 
klas žemos kultūros.

Viešpatavo Lietuvoje Caro 
laikąis trachoma ir tuberkulio
zė. Tai skurdo, ve^go ir nežiny- 
štės (ignorancijos) ligos. Bet 
štai ii^ nesuvaldomas ponų ii 
kunigų lytiškas gašlumo liga— 
sifilis, kaiman užkviesta pavie v «■ i * , ii*'4 j-i " ; ' ’ ’ i

Kpkios gi pasekmės sifilio h 
alkoholiaus ? čia Amreikos lie
tuviams nėra ko aiškinti — jie 
žino. i

Man tik vieno gaila, kad Am. 
Liet. Kongresas prie savo kil
nių garbingų rezoliu'cijų neiš 
nešė rezoliucijos prieš Lietuvos 
Sveikatos Departamentą už ap
sileidimą, už nebojimą ir nesi
rūpinimą žmonių sveikata. Už 
neprašalinimo trachamoš, tuber 
kuliozės ir sofili'o ligų iš Lie
tuvos.

Dr. A. L. Graičunas.

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
yal., Nedeliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Rež. Tel. Vfctory 2343 

DRBERTASH 
756 West 35th St. 

. Cor. of 35th and Halsted /Šts.
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:80-8:30 

Nedėliomis pagal sutarti.

Phone Canal 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedSJL pagal sutarti 

Rez. 6631 So. California Avenue
Telefonas Republic 7868

V’"į 
į

Vb: .

jyjųsi pilietines teises. 5' 
Par,^Dpp4bnę, jįl'ew 
čMo.Į ir k.

dien jau yiąiskai pąprasfas da- 
lykas yrą, Jcąi iš dicĮplgs, kiįp-? 
rotos pįr įk^eįyos 'nošješ' į’ 
ma graži,'Kbkios tik pacijefitas 
nori formos .Upsyte, 4<ąi vietoj 
iššokusių žąndijcąūlių padaroma 
graŽĮJS, apvalus, skruostai, Jęai 
vietoj ’nųlęąrusin aiišų atsiranda 
mažįs‘hiusyš'ir -tif. 'įr'.'jž^? '

T(?kios °Peracii°s yra patapti, 
sios Tabąį pa^rąstomis ir įjos 
nieko. nebestebina. Ne, šiandien 
estetinė chirurgija jau daug 
toliau yrą iiužfegusi^’nė^u- -fąP 
syti negražias nosis ar 'mąžįn-; 
ti atsikisūsiuš smakrus: šian
dien estetine chirurgija jau Su
geba padaryti tiesiog iiiiosta- 
bius dalykus, čia vėl pažymė
sime vieną operaciją, kuri ne
senai buvo padaryta Londone. 
Vienam žmogui per nelaimiu 
gą Atsitikimą yisl'škąi bdvp si?- 
zkĮotas veidas: beveik visa vėi- 
db 'Odą nulupta, numušta nosis 
nudraškytos ’ ausys, ’suraižyti 
veido raumens ir t.t.. ir Lt 5e^ •» ■ p/'•■ t s į 1 L ’ '
Žaizdas pUprastu medicinos bu^ 
du gydyti, tai veido atitaisyti 
nepavyktų, ir žmogus visam 
savo amžiui liktų su subiauru'o- 
tii, randuotu Veidu, beveik lik-j 
tų ir į žmogų nebepanašus. Ir 
štai tam žmogui padaroma chi
rurginė operaciją?1 Ir įyykšįta 
stebuklas: ■
tas pats žmogus iš klinikos, kur 
btiyp daroma operaciją? išėjo

Veikiausiu, gražiu ^eidu. 
TačiaU Jei čia pat Vi© klinikos, 
butų ’bųyę geriausi jo pažįsta
mi, nė vienas, tur būt, nebūtų, 
pamanęs, kad čia štai eina jų 
prieįe)is — jis beveik visai ne
bebuvo į sava panašus, jo vei
das buvo patapęs visai -kitoks. 
;Įš tįęsų, .Įkąs pats žmOgus iš. Vei- 
iįp lįuvo tapęs yisišĮsai kitoks.

Pati operacija kelia nema> 
žiau nusistebėjimo. Pasirodo, 
jkąd tpkipms operacijoms dabar 
panaudojama }<itos žmogaus ku 
no dalys, jos atitinkamai pagy
domos, ir tol^iu budu žmoguą

........ ... ’ ■!<

ai

ŠIOS SAVAITES j
'• , <* . . e. a . _

Extra Bargenai
IŠĘARDĄyiMzVS 

REFRIGERATORIŲ

$69 50 
HBEVEI.T 

FURNITUREci
2310 West |

,,, :Te|. §ęeley 8760

ypąŽ’ ’’š’feas' įpįįiteriš viličją tai,' 
S-®5 chirurgi j a
lipti nW Vėw6 šefiatvčš žįžiiaes: 

B®' MIK OM® 

'W«Tys h jaunesni. ' ' ’ ;
Bet yra viėha rųš/s žmp- 

iii^,’' kuriems estetine chirurgi
ja ' ątįeifee fie ^ąjig: 

•— 'įąf įyąi^s?''^ndįtąį, ; 
J<ąį, yągyjs ir kiti nūsįfcajt^i^į. 
juk .pta’ąštiu jyisi dį^eshįęji 
nusikaltėliai labai gerai yra ži
nomi, jiį‘ fpįti^^dfijbš yrą ne 
tik ppličijos biuruose, būt .at
spausdinamos ir •įšjkątoiąmds 
net ant stulpu, įlęąd visi Žrno^ 
nes susitikę galėtų juos pažin
ti ir 'padėti įųimti. įr šfai at
siverią galiniųmąį tojcįąm nu-: 
^ikąftėliųi pasidaryti nebėpąžįš- 
tamu, “kitu” žmogumi: užtenka 
tik "pasidaryti veido operaciją.

AKUŠERęS
Mrs. Anelia K. Jarusz

Physjcal .’Dj.erapy 
»»===== and Midtoe

Western 

į. l^ęmlock 9252 
^Pnt^rna'uju: prie 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 

y. du odu "mašsage 
' efeętrįc t r, e-a-t- 

iifent; ir maghe- 
. tie ’ blarikets ir tt.' 
Moterims ir .mer- 

' 'gindriis'’ pat a“r i-į 
i*. Irhąi dovanai.

;Lį^t!iyoje turėtų būti sumą 
,Žmtąą įiįptįpgumas nuo užkrė- 
ŽįSrpų fimpąįrjų ligų. Turėtų 
.fiuįfr'širvis' išną'ihihtoš ligos, to 
icibs Jsąip: trąėKpma, tuberku- 
J^ąą'ir ąįtiiis.'

’ ^ėi yieiiąs iš musų 
sirgti, tuom labiau tpkia ligb 
kąijp trachoma, sifiis, ar tuber- 
kuiipzas. Nuo jaį ligų siį.trupų- 
čiųicū rupeątingunioi sii trupū- 
jčiūkįi įgytų pattiatinių žinių iš 
Ėiįįęndš ir sanitarijos moksli, 
šakų, gąlima ątšįkratytį.

' Nępąteisįnamąs kaltininkas 
čia ^Sveikatos Departąmentas” 
ir, dalinai, visi Lietuvos gydy- 
tojai' Nemanau, kad valdžia 
stabdytų ir priešintųsi, jei Lie
tuvės ' rengtų viešas
paskaitas, pąthokas aš sveikatos 
srities kaimiečiams;

Sveikas, veiklus, ir švarus

Garsinkites “N-nose”

St.

UUICK1.Y

Vi'IRLO . 
JEDOhNCl) 

EYES

■ '-4 7.'.^ *

F Ji

nenoii

^ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

Tel. Boulevard 1310.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarties.

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 
'■ Res. 6515 So. Rockwell St.

Telephone: Republic 9723

KL. JURGELIONIS
■•' Adv6kąTAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas:

3241 S.HalstedSt. 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

- fr7 Si
HECOMMENDEO, 

4ČY?AR$-

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W. Cermak Road (W. 22 St.)
Ofiso valandos^ Kasdien nuo 9 iki 5 
-Vakarais: ’ • pįiiędelioi Seredos ir 
' Petnyčios 6 iki 9.

Telefonas 5 Canal 1175 
Namai: 6459 S. Rockwėll Street 

Telefonas Republic 9600.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington St.
Room 737

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

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

Nariai Chięagos, Cicero# Lietuviu 
LaięĮoĮtuyiu DirektoriųAsociacijos.

AMBŪĮANęĘ PATARNAVIMUS IR NAĮKTl
Turime KoplyčiasUyispsę Miesto Dalyse.

hone Monroe 8877

10734 S an Avė. .ų-... .i,-,.....

J. F. EŲD 
4605-07 S. Hermitage Avenue 
•tfrighton Pa&'iŠfejirius,''' <1447 S. FairfieW,

TeĮ. PųlĮman 5703

........ ' ii...... . ...........      i. ■ ............................................. __

? : LACHAWICZ ir SŪNUS
2314 Węst 28rd Place Phones Canal 2515-—

-i . n iVnY i . i . i ■'*.....-c ■ ,'.-g 1. r. ............ ...

42-44 Kast 408H1 St. Tel. Pul ,1270 arba Canal 2515

8319 Lituanica Avėnų
■ t.’įJ MSt..£U~ į..W3li .Ah

i J. LIULĘ^įlČIUS
4092 Archer Avenue " '**. fhone Lafayette 8572

8807 Lituanica Avenue ^ Phone pquleyard 4139

Phone Yards 1188

8807 Litųąnjęą Avenue . ,

PETKUS
Cicero Phone Cicero 21091410 South 49th Court - 

4 ĮI ai HĮII* a lįmi ..‘ n» |] d» >■»■ I

668 West 18th Street Phone Canal 6174

1646 West 46fh Street

^__X

4AS DIENĄ IR NAKTĮ

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

DĖNTISTAS
4645 So. Ashland Avė. 

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutarti.

DR. STRIKOLTS 
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.

1 t V •

AKIŲ SPECIALISTAI

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

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

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

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija.
3335 So. Halsted St

■ CHICAGO, ILL.

DR. A. J. MANIKAS
PHYSICIAN-SURGEON 

Office 4070 ’ Archer Avenue 
Tel. Virginia 1116.

Valandos: 1—3; 7—8:30 p. p. .
& residence 2519 W. 43rd St. 
■Tel.' ‘Lafayette 8051 “ X 

jtos: 9—10>p* 
asijien, išskyrus seredą. 
SekmadiėiMi susitarus.,
■-. ■ •**

Dr. Walter M. Eis i n 
PHYSICIAN and SURGEON 

Ofisas Marųuėtte Medįcal Building
' Sūite 208

6155 SO. KEDZIE AVENUE 
Hemlock 8700

Vai.: 2—4 po pietų; ‘0-—8 po pietų. 
Rezidencijos tel. Prospect 8088.

Lafayette 4845
DR. JOHN J. GAPSIS

4218 ARCHER AVENUE
— DĖNTISTAS — 

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

Ketvirtadieniais pagal sutarimą

Valai
i H

DR. G. SERNER
LIETUVIS 

Yards 1829
Pritaiko Akinius

Kreivas Akis
Ištaiso.

ir Akinių Dirbtuve
35th St.

kampas -Halšted St.
Valandos: nuo 10—4 nuo 6 iki _

Nedėliorhis nuo 10 iki 12 vai. dienos

Ofisas

Jjin

8

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optiometrically Akių Specialistas.
• Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvoj skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
ino, skaudaūią akiųi; karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius., Visuose atsiti
kimuose’, egzaminavimas daromas su 
elektra; parodančia mažiausias klai
das; Spęcialė atyda atkreipiama į 
hiOkyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valahdos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj pagal sutarti.
Daugely atsitikimų akys atitaiso- 

Mos be akihiį. Kainos pigiau 
r kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

LIE111VI AI

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 35 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris. V ’

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

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

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

Te!. Canal 3110
, Rezidencijos telefonai:
Hyde Park 6755 ar Central 7464 •

Dr. Charles Sega!
OĖISAS ’

4729 So. Ashland Aye.
2-ros lubos • 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

Nuo JO iki 12 vai. ryto, nuo. 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7’ iki 8:30 vai. 
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 platų
7 iki 8 vai. Nedšl. nuo 10 ikįffz

Rez. Telephone PLAZA 2W

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

....Draugijos Nariai

A. Montvid, M. D.
j West Tdwn State Bank Bldg-
1 1 2400 ,West Madison Street

Vai. i ikt 8 po pietų,’6 iki 8 vak
’ ’• Tet-^eeley 7830}
'Namų telefonas Brunswick 9597

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
Rez. Tel. Drexel 9191 

DR. Ą. A. ROTU 
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
’ chroniškų ligų.

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

liomis ir šventadieniais 10—12 
dieną.
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PETER'PEN

,Av

Senas radio išmainomas 
Tokios kainos ne ilgai te bus 

Skaitlius yra mažas.

BUDRIKO RADIO PROGRAMAI 
kožną dieną 7 vai. valcaro WAAF

žemo
F O R S K IN I R R I T 4N T I O N S

Nleždjlmo. Mbdrlmi) Ir DedervlnfiB— 
Žemo rreit palengvina akansmua. nuo 
auSveinina irltacij^ nuo Eczemoa. spuo
gų ir panagių odos nesveikumų. Per 2ft 
metus Žemo vartojamas ir giriamas 
milijonų kaipo Svarus ir saugus vale- 1 
tas praShUnimul odos iritacijų. Užkir
tas Good Housekeeping Bureau. No. 
4874. 85c, . 60c, ir >1. Visi vaistinin
kai užlaiko

Buy gloves with whot 
it savęs

M4ra reikalo «o*ett 4Oe a. 
daugiau, kad kauti gera dantų tssr^^oj-a

’8

i—

-
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Musų Draugų Ydos
Mano trigrašis

Rašau šį straipsnį tam, kad 
sukeltų diskusijas. Manau, kad 
dėl mano iškeltų minčių pasi
sakys ir kiti draugai.

Kai du pešasi, tai trečiam 
verčiau stovėti nuošaliai negu 
lįsti į peštynių sukurį. Bet, de
ja, aš tarsi tas Pilypas iš ka
napių kiša savo snapą ten, kur 
ir nereikia. Dar ir todėl man 
nereikėtų maišytis į draugų 
sklokininkų-komunistų žodžių 
grumtynis, kad aš socialistas, 
o kovingi grumtynių draugai 
sklokininkai ir komunistai. Bet 
manau blogo bus nedaug jei aš 
savo trigrašį čia murktelėsiu.

Drg. Sti’sonas laisvas
Visi pažangus lietuviai džiau

giasi, kad drg. Stilsonas palei
stas iš kalėjimo — jis senas 
kovų kareivis, — gerai, kad 
musų pažangus darbininkų ju
dėjimas vėl susilaukė tokio 
darbštaus, įtakingo draugo į 
savo darbo eiles. Mums kiek
vienas darbuotojas yra bran
gintinas darbo dalyvis. Bet bus 
ne visai į sveikatą lietuvių dar
bininkų judėjimui, jei drg. 
Stilsonas,. jam simpatingų lie
tuvių darbininkų būrį bandys 
pakreipti, įkurti juose antogo-

Preferred by 
miilions 

to mayonnaise

A different, delicious 
flavor! Time-honored in- 
gredients of mayonnaise 
and old-fashioned boiled
dressing, combined in a 
new way. Try it! <

.Bosses Won’t 
Kire People with 
Halitosis ( breath)
People who get and hold jobs 

keep their breath agreeable

f/Ith the best to choose Irom these days, eta- 
ployers favor the person who is moat attrac- 
tlve. In buaineM Ilfe aa in the sočiai world, 
halitosis (unpleasant breath) is conaidered the 
worst of faulta.

Unfortunately everybody ouffera froro thfe 
offensive condition at some tlme or other— 
many more regularly than they thi..k. Fermen- 
tation of fooa parudęs skipped by the tooth 
brush is the cause of most cases. Decaying 
teeth and poor digestion also cause odors.

The ųuick, pleasant way to Improve your 
breath is to ūse Listerine, the ųuick deodorant, 
every morning and everv night.

Listerine halts fermentation, a major cause 
of odors, and overcomes the odors themselves. 
Your breath becomes sweet and agreeable. It 
-v*U not offend others.

If you value your job and your friends, ūse 
Listerine, the safe antiseptle, regularly. Lam- 
bert Pharmacal Company, St. Louis, Mo.

Don’t offend others • Check 
‘halitosis with LISTERINE

hmchto.

The 7
Kraft 

Cheese 
Spreads

)

new-designnow in
Swankyswig glasses I

• Sparkling glasses strewn with 
bright stars... the new Swanky- 
swigs. YouTl want to collect a 
whole sėt And while you’re doing 
it, get acquainted 
with all seven 
of the delicious 
Kraft Cheese 
Spreads. They’re 
marvelous for 
sandwiches,salads 
and appetizers.

nizmo dvasią linkui kitos dar
bininkų grupės, kuriai vadovau
ja draugai Bimba, Pruseika ir 
Andrulis. Kaimyniškų kovų pe
riodas lietuvių darbininkų ju
dėjime Amerikoje, rodosi, yra 
arti atgyvento, amžiaus. Geriau 
skleiskime mintį sveikaus vie
ningumo, o ne sekime anto- 
gonizmo dvasios sėklą.

Prasmę “gražių” žodžių
Mums kai kuriems socialis

tams, tiesą pasakius, visai ne
įdomu ką rašo Bimba, Pruseika 
ar Andrulis — “Laisvėje” ar
ba “Vilnyje” apie Stilšoną 
Strazdą arba Jankauską; taip 
pat neįdomu, ką “Naujojoj Ga
dynėj” rašo Stilsonas, Strazdas 
arba Jankauskas apie Bimbą, 
Pruseiką arba Andrulį. Mes so
cialistai dar gana vaizdžiai pri- 
siminam, ką tie visi drangai ra
šydavo apie mus. “Niekšai”, 
“darbininkų klesos išdavikai”, 
“socialfašistai”, “socialbiaury- 
bės” ir t.t., tai buvo žodžiai, 
kuriuos mes girdėjome kaip iš 
Bimbos, Pruseikos, Andrulio; 
taip pat ir iš Stilsono ir Straz
do. Dar galima pasakyt*, kad 
drg. Stilsonas buvo vienas iš 
pirmųjų “pionierių”, kuris dra
skymo ir kolionių darbą pra 
dėjo.

šiandien sklokininkai ir ko
munistai jau mumis vadina 
draugais. Jų spaudoje daugiau 
nesimato, kad mes esam “niek
šai”, “biaurybės” ir t.t. Mu
mis vadina draugais, kviečia į 
bendrą darbą, o kai kur jau 
tokią bendrą darbą ir dirbam. 
Reiškia, visi jų “gražus” žod
žiai adresuojami socialistams 
— “Laisvėje” ir “Vilnyje” — 
buvo dūmimas akių savo orga
nizacijos nariams, o podraug

dremolizavimas viso lietuvių 
darbininkų judėjimo. Tą patį 
dabar galima pasakyti ir apie 
sklokininkų ir komunistų žod
žių grumtynes — gaudimas 
vieš drumstame vandenyje.

Pradėkime suprasti 
žalingus darbus

Iš padarytų klaidų praeityje 
pradėta šiek tiek mokytis. Juk 
mes ne tie burbonai; kurie nie
ko neišmoksta ir nieko neuž
miršta. Daugumas iš mus, ro
dosi, jau pradėdami suprasti 
praeities padarytų klaidų žalin
gumą. Yra sakoma kai dų pe
šasi, tai trečias nauduojasi. Tas 
pats buvo ir pas mus. Kleri
kalizmas kilstelėjo savo galvą 
aukštėliau, 
rankiotis 
skveldras.
darbininkų 
atogonizmo

Kai atsigręžę pasižiūrim į sa- 
vo šešiolikos metų peštynių 
vaisius lietuvių darbininkų ju
dėjime, tai vaizdžiai matome, 
kad ant musų šešiolikos metų 
neapykantoje budavoto darbo 
ponaitis velnias savo linksmą 
šypseną mums rodo. Supratę 
einam prie atitaisymo praei
ties klaidų. Taip sakant, pra
dedam gydyti padarytas žaiz
das lietuvių darbininkų judė
jimui. Ieškome naujų kelių, ku
riais galėtumėm eiti bendrai 
į tikslų darbą — vienybėje, sa- 
liudarume sudaryti bendrą spč 
ką lietuvių darbininkų judėji
me, kurios nei peklos vartai ne
įstengtų įveikti.

žu-

tautininkai pradėjo 
surūdijusias savo 
Tai ; musų lietuvių 
nesutikimų, vaidų, 
pasėkos.

Clevelando kongresas
Per dąivgelį metų sėta ne

apykantos sėkla, piktų vaisių 
pridygo gana daug, susyk vi
sus neišrausime, bet visgi ge
rai, kad giliai įleidusi šaknis 
blogumą laipsniškai bandoma 
rauti. Clėvelando pažangiųjų 
lietuvių kongresas padarė rimto 
darbo užuomazgą, surado bū
dą piktžolių šaknims rauti — 
metas tą idėją plėsti Amerikos 
lietuviuose.

Su pasigailėjimu reikia pažy
mėti faktą, kad pas draugus 
sklokininkus ir komunistus ne
apykantos, demoralizavimo hi
dra dar vis nesistengiama dva
sinti, bet gaivinama. Jei drau
gams sklokininkams ir komu
nistams nuoširdžiai rupi dar 
bininkų klesos reikalai, tai tuoj 
turite baigti tuščių, bet kartu 
ir žalingų grumtynių darbą. As
meniškoms ambicijoms padėki
te tašką, bus sveikiau visam 
musų pažangiam lietuvių dar
bininkų judėjimu*!. Jei mes vie
ni antrų praeities ydas įrodi- 
nėsime, tai peštynių, užsivari 
nėjimų, tuščių pletkų greit ne
baigsime. Socialistų spauda ir 
jų darbuotojai pirmieji supra
to, kad praeities neapykantos 
ir peštynių velniui reikia nu
laužti sprandas. Pradėta dirb-

ti darbą naudingą, sutelkiant 
į darbą visas pažangias Ame 
rikos lietuvių, jėgas, Po Cleve- 
4ando kongresui socialistų ii 
komunistų spauda pasidarė tik
rai tolerentiŠka, darbuotojai ko
lonijose pradeda draugiškai su
gyventi, daro rimtam darbu*? 
užuomazgą. Tai kodėl negalėtų 
bent tokius santykius sumeg- 
sti komunistai ir sklokininkai?

Taktika ir principai
Draugai sklokininkai ir ko

munistai man gal pasakyti, kad 
pas juos nė asmeniškumai, bet 
taktikos, o net ir principų skir
tumai verčia vieni .„antrus nie
kinti, senus nuklydimus prikai

DR. G. J. TARULIS
PIRMAS LIETUVIŠKAS 

OSTEOPATHIC PHYSICIAN IR 
OBSTETRICIAN

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

OFISAS:
6331 So. Halsted St.

VALANDOS: nuo 9 v. r.—5 po pietų 
ir nuo 7 iki 9 vai. vakaro.

Tel. ENGLEWOOD 7151. ’
Rez. TeL RADCLIFFE 1191. i

L

Rugpiučio 18 
Rugpiučio 27 

.... Rugsėjo 5
Rugsėjo 10

Stop 
Itching 
Skin

L
LISTERINE 

TOOTH PAŠTE 
25e

šioti. žinoma, toks argumentas, mes pagerbsime tuos savo įdė 
bus vėju pagrįstas. Neginčysiu*, jų draugus, pavyzdžiui Ispa- 
kad čia kiek nors ir gludi tak -.nijoje, kurie vieningomis jėgo- 
tikos, o gal ir principų nevie- mis grumiasi su reakcija, gal-. 
nodi supratimai, bet juk tuo vas guldo už kilnias įdėjas. 
budu vieni kitų nukrypimus ne į Mes ryškiai matome, kur dar- 
išlygįnsime.

Įvykiąi mus verčia jėgas 
suderinti

Pasauliniai įvykiai darbinin
kų, kovose mus kaipo vienos

bininkų klesa yra vieninga, mo
ka gražiai tarp savęs sugyven
ti ir bendrai dirbti, ten darbo 
vaisiai yra sveikintini, bet kur 
darbininkų jėgos suskąMytos, 
peštynėms pasriuvusios, ter. 

judėjimąklesos brolius verčia daugiau priešas darbininkų j v.
kreipti dėmesio į tai^ kad kur- ’ galutinai patrempė.
tusi darbininkų ir visų pažan
gių žmonių vieningumas ben
dram darbui, o ne antogonizmų 
skiepijimas. Vieningai dirdami

i Geriausi

NATHAN 
KANTER

Dabar galima gauti kaimininiam taverna.

MUTUAL LIGUOR C0. 
47b7 South Halsted Street 
Visi Telefonai * YARDS 0801 

VIENINTELIS PISTBipUTORIS ,

J. Mickevičius.

Pirkita savo apielinkės
< krautuvėse

KENTUCKY YĖARLING
vienu Metu, senumo.

ŽINOMA

ŠVEDŲ AMERIKOS 
LINIJĄ

(Per Gothenburga, Švedija)
Patogi ir greita kelionė 

Pigios Laivakorčių kainos 
Laivu išplaukimai iš N. Y.

Kungsholm........
Drottningholm, 
Gripsholm, ...... 
Kungsholm ......

Platesnes žinias apie kelione teikia 
veltui ir. parduoda laivakortes, vis: 
musu autorizuoti laivakorčių agentai 
ir visi švedu Amerikos Linijos Sky^- 
riai.

SWEDISH AMERICAN LINE 
181 North Michigąn Avenue, 

Chicago. Iii.

LIETUVOS-AMERIKOS

Termometras

— - r.
AUGUSI RADIO 

SALE
PHILCO radio Baby Grand 

$14m95
12 TŪBŲ GROSLEY

8 TŪBŲ PHILCO, visų
gų $49.00
10 TŪBŲ PHILCO, vertas

$150.00, už $69.00
RCA VICTOR 8 TŪBŲ už

$49.00

Jos.F.Budrik
INCORPORATED

3417 So. Halsted St..
Tel. Boulevard 4705

TAUPYKIT PINIGUS UŽ
TIKRINTOJ IŠTAIGOJ

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

Mokam dividendą kas 6 menęsiai., Praeityje
H iŠmokčjdni 4^ '' " " ’ v”*"

% Turtas siekia virš $1,300,000.00
DUODAM PASKOLAS ANT PIRMU MORGIČJV

STANDARD FEDERA1. SAVINGS
& LOAN ASSOCIATION of CHICAGO
2324 S. Leavitt St. Tel. Canal 1679

JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas .

>3 r

. 1 i J;

GERKIT TIK GERĄ ALŲ 
^mbvos7(?

SOUTH SIDE BREWING COMPANY
Visi geria ir mėgsta AMBROSIA 
ALŲ nes jie žino, kad tas alus yra 
padarytas iš geriausios rąšies pro
duktų.
Urmo (Wholesale) kainomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitą ir teisingą patar
navimą.

3225 So. Lituanica Avenue u m. norkus
Biznio Telefonas BOULEVARD 7179 Res. YARDS 2084

hssssssdsbi

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

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

NAUJIENOS 
1739 Si • 

Htlžted Sb 
H’tfAGO

FAHt':

9H 
80-Į 
1H 
601 
5(T 
40

1H

30

Siųskit money orde
rį arba, čekį —

NAUJIENOS 
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILL. *
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r50 
=•45 
§•40
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NAUJIENOS
The Lithuanlan Daily News 

Published Daily Except Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co.» Ine

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500

Subscription Kates:
$8.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

Entered as Second Glass Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March Srd 1879.

Naujlenos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted SU Chicago, 
DL Telefonas Canai 8500.

UbakyMto kalasi
Chicagoje paltus 

Metama - -------------------  $8.00
Pusei metų -................. 4.00
Trims mėnesiams 2.00
Dviem mėnesiams ----------- —1.50
Vienam mėnesiui________— .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija----- - ----- ---------3c
Savaitei 18c
Mėnesiui —--------------   75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: <

Metams ...------ ----- - ----- — $5.00
Pusei metų____ ____________ 2.75
Trims mėnesiams -__________ 1.50
Dviem mėnesiams 1.00
Vienam mėnesiui ___  .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams —-___________ 18.00
Pusei metų     4.00)
-Trims mėnesiams  -------------2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Monėy 

Orderiu kartų su užsakymu.
.. J i1 ........ . T '■ .........  -i-

RIMBŲ PRAMONĖ

jos yrą sukilėlių pusėje. Jie trokšta, kad sukilėliai lai 
mėtų. 0 ypač to trokšta Hearst’as, kurio kontroliuoja 
mi laikraščiai pasidarė labai palankus fašizmui. v

KAIP KRAIPOMI FAKTAI

David Dubinsky, International Garment

• '..į

Amerikoje yra George Overlin, Ine., įmonė, kame 
gaminami rimbai (bizūnai). Ta įmonė buvo įsteigta 
1824 m. Per daugelį metų biznis buvo labai geras. Pa
klausa bizūnams buvo tiek didelė, jog fabrikas vos spė
davo juos gaminti.. Geriausi kostumeriai buvo pietinių 
valstijų plantacijų savininkai, kurie bizūnais plakė sa
vo vergus. Ir šiaip eiliniai piliečiai labiau tuomet nau
dojosi bizūnų patarnavimu: jie ne tik plakdavo arklius, 
bet dažnai taip pat vaikus ir žmonas.

Vergijos panaikinimas buvo didelis smūgis rimbų 
gaminimo pramonei. Bet vis dėlto ji šiaip taip vertėsi 
gamindama specialius botagus arkliams plakti. Tačiau 
juo tolyn, juo labiau mažėjo botagų paklausa, ypačiai 
po to, kai automobiliai visur pradėjo pavaduoti vežimus 
ir arklius.

Apie 1914 m. tas ypatingas biznis buvo beveik vi
sai susmukęs. Reikėjo karo, kad jis vėl galėtų ant kojų 
atsistoti. Mat, karininkai pradėjo nusiskųsti, jog netu
rėdami bizurfų jie jaučiasi, kad kažko jiems trūksta. 
Vien tik Amerikos karininkams Overlin firma pardavė 
20,000 bizūnų. Kiekvieno bizūno gale buvo svaras švino!

Galima spėti, jog kai kam teko tų švininių bizūnų 
ant savo nugaros paragauti.

Po karo Overlin firmos biznis vis dėlto galutinai’ 
nesusmuko. Geriausias kostumeris buvo ir tebėra Kuba. 
Jos užsakymas bizūnams pasiekęs 20,000.

George S. Overlin, dabartinis firmos vedėjas, prieš 
kiek laiko pareiškę; jog per paskutinius kelerius metus 
buvęs gautas tik auen^Jdžsakymas padaryti specialių 
bizūnų vaikams plikti, užsakymas bufęs gautas iš vie
nos mokyklos vedėjo! J

Overlin firmos istorija yra įdomi tuo, kad ji iš da
lies vaizduoja Amerikos gyvenimo progresą. Tos firmos 
biznis pagrįstas žmonių žiaurumu. Biznis klestėjo ver
gijos laikais, kada negrai nė žmonėmis nebuvo laikomi. 
Klestėjo jis ir karo metu, kada žmogaus gyvybė pasi
darė labai pigi ir karininkai su kareiviais elgėsi kaip 
tinkami. Įsigalėjimas diktatūros Kuboje irgi pakėlė, tą 
biznį.

David Dubinsky, International Garment Worker’s 
unijos prezidentas, prieš kiek laiko paskelbė, kad jo kon
troliuojama organizacija pasiuntė $5,000 Ispar?jos val
džiai, kurią pasimojo nuversti militaristai ir fašistai.

Iš to pranešimo “Dniversal” padarė didžiausią sen
saciją: paskelbė pasauliui, kad New Yorko siuvėjų or
ganizacija .pasiuntė $5,000 “Ispanijos komunistiškam 
judėjimui sustiprinti”.

International Garment Worker’s unija nėra komu
nistiška organizacija. Ispanijos liaudies fronto valdžia 
taip pat nėra komunistiška. Faktas yra tas, kad val
džioje nėra nė vieno komunisto. Ir iš viso pačiame Ispa
nijos parlamente (cortes) komunistų atstovų nėra daug. 
Tad kalbėti apie Ispanijos komunistišką valdžią yra -ie- 
,są?nonė. Po paskutiniųjų rinidmų Ispanijoje susidarė 
demokratiška valdžia, kuri buvo pasiryžusi kraštą tvar
kyti taip, kad galėtu išgyventi feodalizmo sistemos pali
kimus.

Štai kodėl Ispanijos valdžią šiandien remia mora
liškai ir materiališkai visi žmonės, kuriems laisvė nėra 
tuščias žodis. O ypač remia darbininkai, kuriems fašiz
mas ir sudaro didžiausį pavojų.

HEROJAI

PRANCŪZŲ INTELEKTUALAI

Prancuzijos intelektualai dalyvauja politikoje. Jie 
rūpinasi savo krašto reikalais. Ypač jie yra susirūpinę 
tuo, kad neįsigalėtų barbariškas fašizmas ir nacional- 
socializmas. Jų tas nusistatymas yra visai supranta
mas: fašizmo įsigalėjimas ne tik pavergia darbo žmo
nes, bet ir proto darbininkus. Laisvas ir nevaržomas ty
rinėjimas pasidaro neįmanomas. Pats mokslas yra var
žomas ir naudojamas visai negarbingiems tikslams. Ra
šytojai, menininkai irgi negali laisvai kurti.

Kad Prancūzijoje negalėtų atsitikti to, kas atsitiko 
Italijoje ir Vokietijoje, intelektualai tad ir įsteigė anti
fašistinį sargybos komitetą, kuriam jau priklauso 8,500 
įžymių mokslininkų, rašytojų, daktarų, inžinierių, advo
katų, mokytojų ir kitokių inteligentų. Komitetui vado
vauja tokie įžymus žmonės, kaip prof. Paul Rivet, mok
slininkas Paul Langevin, ekoribmistas Francis Delaisi ir 
kiti. .

Tas antifašistinis sargybos komitetas gamina įvai
riais klausimais literatūrą, veda agitaciją žodžiu. Tiek 
literatūra, tiek agitacija žodžiu yra atkreipta prieš fa
šizmą.

Parlamento rinkimų metu tas komitetas buvo pu
sėtinai įsikinkęs-į darbą. Sakoma, kad jam tenka nema
žas kreditas dėlei to, kad liaudies frontas laimėjo.

Neseniai išėjo iš spaudos kapitono Liddell Hart 
knyga antrašte “The War in Outline”.

Hart yra kilimo anglas. Pasauliniame kare jis da-> 
lyvavo nuo pradžios ligi galo. Laikomas jis militariško 
mokslo ekspertu, nes kai kuriais to mokslo klausimais 
yra parašęs keletą knygų. Daugiau to: jo kai kuriais 
išradimais šiandien naudojasi viso pasaulio militariško 
mokslo žinovai.

Iš kariuomenės Liddell Hart dabar yra visiškai pa- 
šitraukęs. Verčiasi jis žurnalistika. Žinoma, jo specia
lybė pasilieka karo mokslas.

Savo knygoje jis šaltai ir kritiškai nagrinėja kai 
kuriuos “herojus”, kurių vardai karo metu puošė visų 
laikraščių puslapius. Apie juos laikraščiai daug rasė, 
kėlė juos į padanges. Girdi, jų drąsumo ir sumanumo 
dėka buvo laimėtas toks ar kitoks mūšis.

Skaitė anglai apie savo “herojus” ir didžiavosi jais. 
Tas pat, žinoma, buvo ir su kitų valstybių “herojais”. 
Prancūzai . į padanges kėlė Foch’ą, maršalą Jaffre, mar
šalą Petain Jr^įtus. Vokiečiams Hinderiburgas ir Lu- 
dendorff buvo kažkokie antžmogiai. Rusai taip pat tu
rėjo savo Brusilovą. >

Jau L. Tolstojus savo “Karas ir t^ika” romane nu
stūmė nuo pjedestalo karo herojus ir genijus. Borodino 
mūšio aprašymas tuo atžvilgiu ypač įdomus. KutuzOvas 
planą tam mušiui buvo pagaminęs vienokį, bet kai mu
ši^ prasidėjo ir vystėsi, tai iš to plano nieko nebeliko.

Tačiau apie karo herojus Hart turi pasakyti dau
giau nekaip Tolstojus. Būtent, kad daugelis tų “heręjų” 
yra ne tik atbukusio proto, bet ir atbukusių jausmų 
žmonės. Kartkartėmis, sako Hart, įžymesnieji generolai 
pradėdavo mušius be mažiausio reikalo. Būtent, tokius 
mušius, kurių nieku gyvu negalima pateisinti.. Tuose 
mūšiuose žūdavo tūkstančiai kareivių. Ir tik dėl to, kad 
patenkintų generolų tuščius įnorius!

žodžiu, šimtų tūkstančių žmonių gyvastys buvo ati
duotos į menko išsilavinimo, menko žinojimo, menko 
sumanumo '.generolų rankas. Net vyriausias Anglijos 
kariučmenės vadas, gen. Haig, buvęs visai menko išpru- 
sinimo žmogus.

Nacionalsocialistųapetitai 
ir, Lietuva' . ....J - ■ '

JEIGU

Jei troškimai butų arkliai, tai visi Ubagai raiti jotų.
Tas posakis labai teisingai vaizduoja Amerikos did- 

lapių nusistatymą Ispanijos įvykių atžvilgiu. Didlapių 
kontroliuojamos žinių agentūros beveik kas dieną pra
neša apie didelius sukilėlių laimėjimus. Tik ir mirga 
antraštės: “Sukilėliai artinasi prie Madrido”, 
rengiasi Madridą apleisti” ir 1.1.

Iš tų pranešimų visai aišku, kdd didlapių eimpati-

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)
Visai netikėtai pasidariau lyg 

ir Europos tarpvalstybinių gy
venimo santykių stebėtoj u-ko- 
respondentu. Daugeliu atvejų 
Europos gyvenimo raidai pro- 
gnozą nustačiau mažai suklys
damas. Taigi, tokio pasisekimo 
skatinamas rašau. 

I

Gyvenime, visi troškimai, no
rai, siekimai niekuomet visu 
šimtu procentų nėra įvykdomi. 
Visokie iš anksto sudaryti pla
nai priklauso dar nuo eilės vi
sokių kitų apystovų, tai ir jų 
įkūnijimas negali visai taip 
būti padarytas, kaip esti užsi
mota. Tai ir tarpvalstybinių 
santykių raidos eigą negalima 
visu tikslumu iš anksto nusa
kyti, betgi galima tik tiksliau 
nurodyti kuria linkme visas 
gyvenifnas eis.

štai savo laiku esu rašęs,

pažįsta esą vokiška valstybe, 
tai yra vokiečių tautybės vals
tybe, ir kad Vokietijos hitleriš
ka vyriausybė tokią valstybę 
toleruoja, tai yrą kenčia ir į 
jos vidaus gyvenimą nesikiša 
ir neužbėga už aidų jos gyve
nimui.

Rodos, kam reikėjo austrams , 
pasisakyti, kad ji yra vokiška 
Valstybė, juk tai visiems aišku' 
be jokių, tenais notų. Nebuvo 
reikalo pasisakyti vieniems ir 
kitierps, .kad jie nesikiša į sve
timos valstybės reikalus, juk 
tai yra tarptautinių, tarpvals
tybinių santykiavimo pagrindu. 
Juk kitaip joks sugyvenimas, 
tarpvalstybinis sugyvenimas, 
nebūtų įmanomas.

Reikalas tas, kad vokiečių 
nacionalsocialistams būtinai rei-% 
kalingas šioksai austrų vokiš-j 
kūmo pripažinimas, juk nepa
mirškime, kad vokiški naciai 
yra pasiryžę viso pasaulio Vo
kiečius sujungti į vieną Valsty-’ 
bę, kuri privalo pasaulį valdy-, 
Ii. Taigi, austrams pasisakius 
kas^ jie esą, tuo pačiu jie mez
ga ryšius t’ų valstybių ateity, 
sujungimą į vieną. Bet jei ši
tai greit neįvyktų, jei butų pa
kelyje nenugalimų kliūčių, tai 
vokiškas naeionalsocializmas čia 
sukuria sau palankią dirvą. 
Vadinasi, vokiečių armija žy
giuodama į rytus, į slavų že- 
mes, čia ne priešus, bet drau
gus sutiks. Be to, sumezgąs su 
austrais draugiškus ryšius Ir 
nacionalsocialistine propaganda 
čia turi sustiprėti ir tiek įsiga
lėti, kad tarp tų dviejų valsty-

spręsti, tai dėlko vokiečiams 
šitos teisės neduoti. Lai sau su
daro savo tautos apgyventose 
vietose vieną didžiulę valstybę.

Kodėl LietiiVa ginkluojasi
Taip kaip lygiai vienas ir 

“geros” širdies politikas yra. 
.pasakęs, kam Lietuvai ginkluo
tis, maža tauta savo ginklu nie
ko atsverti negali. Daug jau 
metų atgal , lygiai panašiai sake 
A. Voldemaras, kuris nenorėjo 
matyti Lietuvą ginkluotą, bet 
faktas, kad jis nenorėjo maty
ti ir nepriklausomos Lietuvos, 
nes jis ją vaizdavo kieno nors 
globojamą.

Ne Lietuva ginkluojasi, bet 
privalo .ginkluotis toji teritori
ja, kurioje gali išsivystyti karo 
veiksmai. Jei toje teritorijoje 
nesiginkluoja patys gyveną 
žmonės,. tai juos apginkluoja, 
svetimi, kurie kartais verčia 
eiti prieš savo krašto interesus, 
prieš savo tautos reikalus. -Ne
pamirškim Etiopijos likimo! 
Juk .ji buvo supliekta ne tiek 
italų ginklo, kiek askarų, tai 
yra tų pačių etiopų, tik italų 
pramokytų ginklą vartoti, o ka
ralių karalius tur būt perdaug 
savo tautai “gero” norėjo ir ją 
laikė viduramžių laikų dvasio
je.

ti Britų imperiją ir jos vietoje 
atsistoti. Jie tuomet pradėtų 
visam pasauliui diktuoti savo 
sąlygas. Tai kas nepavyko pa
daryti Bismarckui, ko nepasise
kė atsiekti VilgelmuI II, tai da
bar nori padaryti Hitleris. Ne. 
Ne Hitleris, bet likusieji Vil- 
gelmo generolai, Bismarcko iš
auklėti junkeriai, kurių dvasia 
dar nėra mirusi, to siekia. Vo
kiečių revoliucija nespėjo ši
tiems vyrams tikrai ragus nu
laužti, nepajėgė jų norus ap
karpyti.

Vidurio Europos reakcija
Įsigalėjusiai Vidurio Europos 

valstybių reakcijai yra visai 
pakeliui su Vokietijos imperia
lizmo dvasia žygiuoti. Austrų 
naciai visai nesijaučia, kad jie 
pralaimėtų, jei kartu žygiuotų 
su vokiečiais. Vengrai tikisi 
laimėsią, 
šią išvien. 
Vengras,
visai gerai supranta vokiečių 
pramonininkų norus. Italai svy
ruoja. SSSR juos vilioja. Vo
kiečiai deda visas pastangas, 
kad įsigalėti Balkanų pusiau- 
galyje, tenais kur daug visokių 
slavų padermių gyvena, kad jie 
kartais nesipriešintų dideliems 
vokiečių žygiams, 
neitralųs liktų.

Hitleris nesisako, 
rai neskelbia, ‘ kad 
Baltijos valstybes
tik jo įkinkyti profesoriai im
perialistai išsijuosę kiekviena 
proga įrodinėja, jog Baltijos 
valstybėse esą daug vokiškos 
kultūros. Net dar daugiau, kaip 
kurias šių tautas jie įrodo vi
sai esant vokiečių kultūros, vo
kiečių dvasios, 
tokioms, toms 
valu kartu su 
ja eiti ir jos 
syti.

(Bus

jei su vokiečiais ei- 
Juk seni bičiuliai, 

stambus žemvaldis,

kad-į Hitlerio, Europos reakci
jos vado, planus pirmoje eilėje 
tiesioginiai pulti Klaipėdos kra
štą neįeina. Tuomet sakiau, 
kad jis sieksiąs didesnes įtakos 
turėti Austrijoje, jei nepavyk
tų visiškai tenais įsigalėti, tai 
bent sudaryti tokias apystovas, 
kad nacionalsocialistai tenais 
nekliudomai .galėtų veikti. Taip 
pat nurodžiau, kad šita misija 
pavesta atlikti buvusiam karo 
metu š. Amerikos vokiečių 
špionažo organizatoriui pulki
ninkui Paperįui.

Naciai ir Austrija
Taigi, apie ką anuomet spė

liojau, jau dabar veik dalinai 
įgyvendinta. • Iš telegramų jau 
turit žinių, kad tarp Vokietijos 
ir Austrijos įvykęs susitari
mas, pagal kurį austrai prisi-

Vokiečių imperializmo 
siekimai

Vokiečių imperializmo tikrie
ji tikslai ne austrus sau pri
jungti, tą nederlingą tirštai ap
gyventą kraštą, kuris dabar 
vos-ne-vos pramisti gali. Ne 
Dancigas jiems labai parupo, 
kurio gyventojai dabar daug 
geresnį biznį daro negu prieš 
karą, arba dabar kiti tolygus 
vokiečių miestai, ir čia vokie
čių, kaipo tokių, niekas ne
skriaudžia. Ne Klaipėdos kraš
to kelių dešimtų tūkstančių vo
kiečių likimas Hitleriui rupi. 
Jis gerai žino, kad šito krašto 
vokiečiai ir kultūriniai ir ma
terialiai daug daugiau turi ir 
laimi negu bet kurios Vokieti
jos valstybes provincijos vokie
čiai. Vokiečių imperializmo tik
rieji tikslai— tai sudaryti sau 
draugingą Jkėlią į slavų žemes 
žygiuoti. Slavų žemes jiems rei
kalingos, kaipo žaliavos šalti
niai. Jiems reikalinga Kaukazo 
naftos šaltiniai. Jiems reikalin
gi Donbaso anglies ištekliai, 
jiems reikalinga Ukrainos duo
na. šitą slavų aruodą užr

me dingti.

Dancigas
Taip .pat 'vokiškas nacional- 

socializmas pasiryžo, žūt būt, 
įsigalėti Dancigo mieste, štai 
jau socialdemokratų spauda už-1 
daryta, uždaryta ir kita opozi
cinė spauda, liko tik hitleriški 
laikraščiai. Vokiečiams nėra 
skubaus reikalo tuoj įžygiuoti 
į Dancigą ir paskelbti jį vokie
čių valstybės miestu. Tai jie 
galės ’ atlikti daug vėliau, kaip 
stambesnių įvykių .eiga bus Vi
sai pribrendusi, b dabar būti
nas reikalas* čia panaikinti vi
sa, kas tik hitleriškai dvasiai, 
tai yra kas reakcijai yra prie
šinga.

Geros širdies skaitytojas gal 
pasakys, o dėlko neleisti vokie
čiams sudaryti vieną savo val
stybę. Jei kiti turi teisę apsi- ėmę jie atvirai ryžtųsi pralcnk-

' i-ir • i.  ■— ... *< . , į i it. į.i.iIį*  t. i..n ... , < .

arba bent

bent atvi- 
jis norėtų 
užkariauti,

Tai esą kaipo 
valstybėms pri- 
galinga Vokicti- 
nurodymų klau-

daugiau)

Šiais laikais jokio biznio įmo
nė be reklamos negali gyvuo
ti. Konkurentų yra tiek daug, 
kad tik nuolatinis, kasdieninis 
skelbimas gali patraukti dides
nį klijentų skaičių.

Amerikos įmonės gerai su
pranta, kad be geros reklamos 
neapseisi. Kuo daugiau rėk- 
lamuoįieei, tuo geriau sekasi.

Reklama, kuri atliekama duo
dant skelbimus į laikralčius, 
visuomet apsimoku.
Ras garsinasi "Naujienose", 
tas visuomet turi naudos.

KAVALIERIŲ -NETRŪKSTA
ĮĮĮMh
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Leo M. Lyons, Illinois Emer 
gency Relief Commission sek 
rotorius, aplanke. įvairias vals

Penktadienį, rugpiučio 7 die
ną, Naujienas atlankė p-nia Ona 
Viliene, 1646 North IrVing avė., 
su sunum Eugene. Jie-buvo ką 
tik sugrįžę iš atostogų .pas pp.

Bus {greitai išparduota

Tik 10 šių Maytags už šią Kainą

Dabar pirkdami 
iš PROGRESS 
RAKANDŲ 

KRAUTUVES 
galite įmokėti 

tik $1.00 ir , 
mokėti po dolerį 
kas savaitę—ši 

Maytag bus pri
statyta tuo- * ‘ . ■ >'  

jaus!

4,000 balsuotojų dau 
giau Chicagoj

Pastaba: Kada vartojama rugusis 
pienas ai- pašukos vietoj pieno, įdčk> 
¥2šaukštelio 'sbdos ir tik 1 šaukš
telį baking pauderio.

Filas 
gazolino stotims 
apiplėšdavo kai 

po tris ir ketu- 
Kadangi du skit 
.paskyrė Filas u i

se, Suprantama, širdis lengva 
ir dainuoti. X.

Chi 
brolio sunaus,

Užbaigta tyrinėji 
ms elektros ratu

Sausra paliečia 
Chicagą

kų, kurie turi ir po penkias de 
šimtis hektarų, jeigu jie tur* 
antra tiek Skolų, kiek ta jų 
žeme kainuoja. Sunkus laikai 
dabar pas mus Lietuvoj.

Na, baigsiu rašyti laišką. La
banaktis.

J. Karčiauskas, tamstos bro
lio sūnūs.” '

Bedarbių padėtis 
nepakenčiama

Ketvirtadiėnį, rugpiūčio 6 d., 
iš Chicagos upes ištraukta la
vonas George Stanger’o, 3402 
Lituanica avenfce 
kurs prapuolė praėjusį sekma 
dienį, rugp. 2 d.

Kūnas nugabentas į kaun 
tęs lavoninę. Paskenduolio kū
ną surado tilto prižiūrėtojas 
prie Throop gatvės.

Koronerio nuosprendis: prie- 
puolinga mirtis.

PILNAS 
BANKINIS 
PATARNAVIMAS

Pasiklausykite musų gražaus Lietuviško Programo rytoj 
nedėlioj, 11 vai. ryte iš stoties WGES, 1360 kiiocykles.

Kalėti visą gyveni 
toą paskirta

Greitas Šposas
BARBARA B. BROOKS 

Home Economics Department
Kellogg Company

Battle Creek, Michigan 7

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 gydytojų, nursiu ir 
vaistininkų.

3222-26 SO. HALSTED STREET
J. Kaledinskas, Vedėjas, 

Tel. VICtory 4226

Ateinančiuose rinkimuose 
4,060 daugiau balsitotojų bus 
Chicago j. Tiek žmonių gaus 
pilietines popieras iki rinkimai 
prisiartins tieka to, kad pilie
tinės popieros bus išduodamos 
ir vasaros metu, t y. atostogų 
laiku, ko iki šiol nedaryta.

versti .yra kreiptis į mieste 
agėntijaš prašydami .pašalpos. 
Tuo tarpu Chicagos pašalpos 
administracija yra'Uždariusi ša-« 
VO stotis naujiems aplikan 
tams. Tai kitr dabar tūri dė
tis šie nauji bedarbiai ir kur 
ieškoti pagelboš?

Vargais negaliomis 
surado rabiną mel
stis už republikonu 

kandidata

Sučedysit Ant Šios Pagarsėjusios

UAVTAft Ivln ■ i flTVM

4150 So. Halsted St 
CiiTCAGO, ILL.

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

Beržinskus, kurie turi farmą ir 
vasarnamius prie Mommence, 
Illinois.

P-nia Viliene sužinojusi, kad 
į darbą dar nereikės eiti kokią 
porą savaičių, mano ir 'vėl va ■ 
žinoti pas pp. Beržinskus.

šiuo laiku ten farmoj ir va
sarnamiuose randasi keletas lie
tuvių šeimynų, jų tarpe nau- 
jieniečiai Rypkevičiai ir p-nia 
Kungienė, 2221 Wabansia avė.

Upė netoli nuo tarmes, va
sarotojai maudosi kasdnn, L 
dažnai “nudistų” kostiumuose, 
taigi nudegę saule kaip čigonai, 
O kadangi visi yra buvę, bent 
kadaise, dainininkai, choristai 
ir solistai, tai kartais bedainuo
dami išvaro tokias^ “arijas”, 
kad vištos ima’kūdakoti ir šu
nys staugti, turavodami jų kon
certams.

Na, ir kaip atostogininkai ne
dainuos, jeigu jie jaučiasi pa
tenkinti netik farmų, miško ir 
upes laisvomis, bet ir finan
siniais sumetimais. Mat atosto 
gininkai surado vietą, kur va 
saroti atsieina pigiau, negu gy 
venti namie, Chicagoj. Pavyz
džiui, nakvyne jiems kaštuojan
ti tik $1 savaitei, o valgyti pa
tys pasidaro. Tokiose apy stovo

Kaip žinoma, International 
RarVeSfer kompa’nija dirba far- 
moins feikhliiigūs įnagius. De
giai sausros šiemet reikalavi
mai farmų padargų tiek suma
žėjo; kad kompanija per pas 
tavuosius trejetą mėnesių at
leido iš darbo tarp -3,000 ir 
4,000 darbininkų. Dabar kai 
kurie tų darbininkų jau pra

šiomis dienomis, kaip žinoma, 
Chicagoj laikyta didelės cere 
monijos nominavimui Ftank 
Knox kaip rėpublikonų parti
jos kandidato į Jungtinių Vai 
stijų Vice-prezidentus.

Kadangi Chicagoj gyvena ne 
mažai žydų, tai rėpublikonų va
jaus menedžeriai manė esant 
reikalinga gauti, žydų rabiną- 
kurs sukalbėtų šiose nominavi- 
mo iškilmėse poterius.

Pasirodė tačiau, kad surasti 
tokį rabiną nebuvo lengva. Vis 
gi galų gale komitetas surado 
rabiną. Jis buvo Felix A. Levy, 
plačiai žinomas Amerikos irite 
lingentijos rateliuose liberalas.

Sutikęs pasimelsti ceremoni
jose,' rabinas Levy pareiškė re 
publikonų komitetui: “Aš jau
čiu, kad mano pareiga yra mel 
stis už kiekvieną, kuriam ma
no malda reikalinga. Tačiau aš 
manau, kad aš balsuosiu už 
Norman Thomas”.

Kaip žinoma, Norman Tho
mas yra socialistų partijos kan
didatas į šalies prezidentus.

Bet įdomiausias dalykas, be 
abejones, yra tas, kad repub- 
likonams sunku buvo surasti ra
biną, kurs, taip sakyti, palai
mintų jų kandidatus. Atrodo 
prastai repu’blikonams, jeigu, 
tokioj Chicagoj, kur yra tiek 
daug žydų rėpublikonų, sunku 
surasti vieną rabiną pritarian
tį IIearsto-Landono-Knoxo ir jų 
rėmėjų atžagareivių politikai.

bijos dalis -tyrinėdamas bedar
bių padėtį ir teikimą jiems pa
šalpą. Jo nuomonė yra to
kia, kad daugybės bedarb.’ų pa-t 
dėtis tiesiog nepakenčiami, 
kad urnai reikia pašalpos tei
kimą padidinti ir tiksliau su
tvarkyti.

Springfiė'lde ateinančią savai
tę legišlatura imsis svarstyti 
bi-lius, kurių tikslas yra parū
pinti fondų bedarbiams šelpti 
kas menuo uo $5,000,000.

Gindami valdžią nuo fašistų-monarchistų sukilėlių, šautuvų griebėsi ir vaikai Ispanijos 
piliečiai. Susėdę į traukinius jie vyko į frontą ginti sostinę Madridą nuo užpuolikų.

Didelę rolę valdžios gynėjų pusėje lošia moterys. Jos ne vien prižiūri sužeistuosius, bet 
kartu su vyrais mušasi fronte.

Kad tikrai pasisektų, kaipo žmo
na ir šeimininkė, kiekviena moteris 
turi turėti greitą šposą savo ranko
vėje, ne vien prie bridžiaus, bet -ir 
valgius gaminant. Ji tūri būti pa
siruošus sutikti su linksma šypsena 
kiekvieną “paklydėlį”, kurį jos vy
ras linksmas neša namon. Ji turi 
būti garbinga šeimininkė ir tada, 
kada jos giminaičiai visli buriu Užei
na išalkę. Kad šitą atsiekti ji tiesą 
pasakius, turi visuomet turėti, gata
vą tokį indą, iš kurio stačiai stebuk
lai darytųsi; maistas birėtų kaip iŠ 
gausybės rago.

Tačiau stebuklų nepadarys nū vie
na moteris. Jei lentynos tuščios ne
gali ji nieko ir pagaminti. Negali ji 
nudžiuginti ir svečio netikėtai ūžė
jusio, nė padarys vyro laimingu, jei 
ji bus perdaug susirūpinusi sveti il
gumu, o nieko neturės prie rankos.

Gerai pridėtos lentynos, du at 
trys gėri receptai netikėtam atsitiki-- 
mui, tiktai, gali išgelbėti kiekvieną 

! šeimininkę iš susidariusios painioj 
padėties. Visuomet ji turi turėti ga
tavą tešlą, kad reikalui ištikus, bu
tų galima kokį sausainį pakepti, nes 
tešlą turint gatavą jau nesunku greit 
iškepti kokią bandutę ar biskvitą. 
Paskui, reikia turėti po ranka dar
žovių ir kitokių žalesų refrige?ato- 
riuje.. Galima, taip pat turėti ir ke- 
nuoto maisto. Tie tai ir yra tie 
greitieji šposai.

Štai du valgių sąrašai, kurie pa
daryti galima iš lentynos ir refri
žeratoriaus. Juos galima visuomet 
Vartoti su pasisekimu.
VAKARIENEI AR PUSRYČIAMS

Mišrus skanėstai

Agurkėliai. Oliyos,. Saldus Pipirai, 
žali Morkų griežiniai.

Greita kiaušinienė su kornflaksais. 
Asperagų viršūnes su saldžių cibu

lių sąlotėmis.
All-Dran bandutės.

Kalota fygos—‘Smetonos suris.
Gėrimai.
PIETUS

Tpmatų sultės koktęlas 
Tuįla-Spagėtų Casserole
Svieste kdrnų ftiblė'tąi x 

End of the Gardeli Salad 
AŪ-Bran bandutės. Rauginti apHkosai 

Krekeriai—<Roųue suris
GėYimai

‘ ALL-BRAN BANDUTĖS
2 šaukštai riebalų
% puod. cukraus
1 kiaušinis 1
1 pUod. all-bran
% puod. pieno
1 puod. Yniltų
¥2 šaukštelio druskos
2 V2 šaukštelio baking pauderio
Ištrink riebalus su cukrumi ge

rui, įdėk kiaušini ir plajc iki pasi
darys puri. Sudėk All-Bran ir pieną 
ir temirksta iki drėgmė susigers. 
Supilk miltus su druska ir baking 
pauderiu, sudėk į pirmąjį mišinį .ir 
maišyk, iki .miltąį pranyks. Sudėk į 
bandučių blėkas ne visai pilnas jir 
kepk (400° F.) apie 30 minučių.

išeis! 8 didelės bandutės (3” sker- 
smėny) ar 12 mažų (2^'

šį laišką gavo p. M. Karčiau 
skas, 5749 So. Whipple st. 
cago, iš savo 
kurs neseniai sugrįžo namo, at
likęs tarnybą Lietuvos kariuo
menėj. Laiškas ūkininkaičio dė
dei Amerikoj, rašytas be jokių 
pretenzijų, ir tuo riškiau vaiz
duojąs jauno vyro nusivylimą 
savo padėtim, štai laiškas:

“Labar Vakaras!
Dabar sveikinu savo mylimą 

dėdę, dėdiną, broliuką ir sesu 
tę visus vienu žodžiu, linkėda
mas daug laimės tamstų gyve
nimui.

Dabar, mano mylimas dėde, 
prašau nepykti, kad taip ilgai 
laiško Tamstai nerašiau. Buvau 
truputį susirgęs, paskiau važi 
nėjau į Kauną, maniau gaut’’ 
kokią tarnystę. Veltui viskas 
nuėjo, grįžau nieko nepešęs. Ma
no mielas dėde, sunku labai 
gauti tarnystę, nes tūkstančiai 
yra tokių, kurie laukia vietos 
Ne tokių, kaip aš, bet mokytų 
kelių klasių, ir tai daugybe 
vaikštinėja be darbo.

Taigi grįžau ne labai links
mas iš Kauno. Bet parlipęs per 
slenkstį nudžiugau, kai tėvelis 
pasakė, kad dėdė dovanų at
siuntė. Užmiršau ir Kauną, iš
ėjo iš minties visos bėdos. Tai
gi, mano mylimas dėde, jau aš 
nemoku jums per tą laiškutį 
nė padekavot, nes tie mano žod
žiai tai maža padėka. O kitoniš
kai aš jums negaliu atsilygin
ti dabar. Gal kada pasitaikys, 
bet ne dabar.

Taigi duodu žinoti, kad ap- 
ląikiau dvejas kelnes ir švarką, 
ir kamzielką.

Šiaip pas mums naujienos to
kios. šienapiutė jau praėjo, pra
dedam rugius kirsti, vasara la
bai karšta, greit darbus varo.

Brolis Motiejus išvažiavo į 
Latviją, susirado vietą, pas ūki
ninką ir gauna mėnesiui po 25 
litus. Paskui, sudegė. Daužnagių 
Urbunas ir,pasimirė Valatkiš- 
kių Koksas. Tai ir visos nau
jienos.

Viskas eina po senovės. Ot 
taip sau skurstam, kaip žie- 
minčiai paršiukai, ir gana. Lau
kiam kada bus geriau*, bet su
laukti negalim. Laukiam kadi 
geriau gyvent pradėsim, bet be
laukiant, aš manau, greičiau 
sau galą susilauksim, o ne ge
resnio gyvenimo.

Jeigu žmogus elgeta gimiai. 
tai elgeta ir mirsi, ir nėr ką 
norėt, kad mes turtus sukrau- 
tumėm. Ot, tą kartą pavalgai, 
švarką kokį užsikabinai, ir ga
na.

Ir kas iš to, kad yra trkinin

*69.50
■I • 

Veikite tuo jaus—

-Lidžiausis Maytag pirkimas. Geriausia proga ši Naujos 
-Mados, didžiausios mieros Maytag Model TO reguliarės 

verčioš $89.-50, dabar sumažinta kaina
PROGRESS KRAUTUVĖJE tik

nupigintos!
• Ateikit tr sušijaažinkit su inusą Nau
ju Kataliogu. Jus nusistebesit kaip pi
giai ir gei-ai mes padarysime jūsų darbą

Du metus daryta tyrinėji
mas, klausyta visokių argu
mentų už tai, kad būtų suma
žintos ratos suvartojamai na
muose elektrai; klausytą argu
mentų ir prieš sumažinimą. 
Tyrinėjimas kaštavo apie $1,- 

! 000,000. Dabar jis pasibaigė, o 
ar bus kainos sumažintos, tai 
dar nežinia.

Du teisėjai, vienas paskui 
kitą, paskyrė kalėti iki gyvos 
galvos Harry Filas 23 metų, 
5601 So. Seeley avenue 
specializavosi 
plėšti. Jis 
kurias Stotis 
rius kartūs, 
tingi teisėjai 
bausmę, tai net jeigu jis gau
tų parolę nuo< vienos bausmės, 
tektų kalėti toliau sul'.g kito 
teisėjo sprendimu.

NAUJIENOS
1739 ISO. HALSTED STREET

Pašaukit UANAL 8500 ir musų 
agentas užeis pas jus su sempeliais paimti 

jūsų užsakymą.

ČEKIŲ SĄSKAITOS 
TAUPYMAS 
UŽSIENIŲ SKYRIUS 
LAIVAKORČIŲ 
BIURAS 
trust 
DEPARTAMENTAS

MES PERKAM 
LIETUVOS BONUS

uV POWD£R
Šame Price Todatp 
as45 Tears Atfo 

25 ounces25$

MILLIONS Tpudtfs H/VF
USED BYOUR GOVČRN N1EHT f-

OON’T
NEGLECT 

' ,■ \ a-.

ACOLD
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įspūdžiai iš atostogų 
Wisconsin ir Michi- 

gan valstijose
Kai ateina sezonas, tai šim

tai tūkstančių žmonių išvažiuo
ja kur nors toliau nuo namų 
atostogauti. Iš didmiesčių ato- 
stogininkai važiuoja į laukus, 
girias, prie ežerų ir upių. O 
iš farmų važiuoja į didmies
čius.

Dr. S. Naikelis, gydytojas ir 
chirurgas, 3335 S. Halsted St., 
Chicago, sumanė šįmet pralei
sti atostogas Wisconsin ir Mi- 
chigan valstijose. Liepos 18 die
nų išvažiavo iš Chicagos., o tik 
rugpiučio 1 dieną grįžo iš ato
stogų Chicagon. Jie važiavo 3: 
Dr. S. Naikelis, moteris ir duk
tė Saulute.

Aplankė šias vietas: Lake 
Geneva, Madison, Stevens Point, 
Wausau, Tomahawk, Minocųua. 
Rhinelander, Woodboro (pas 
Budginus, buvusi Babravičiaus 
karalystė). Tai vis miestai Wis- 
consin valstijoj. Iš Wisconsin 
valstijos važiavo link Lake Su- 
perior, Michigan valstijoj. Da- 
važiavus iki Ontanagan, Mich., 
kelių sargai paklausia vardą, 
pavardę ir adresą ir įduoda ra
štą su4 pasarga nerūkyti nemė
tyti degančių degtukų, nei ruk 
stančių cigaretų. Ir mandagiai 
prašo neuždegti girių.

Važiuojant iš Ontanagan į 
Porcupins kalnus, kelias žvyri- 
nis ir tiltai siauri, tik vienas 
automobilius gali per tiltą va 
žiuoti. Porcupins kalnai yra 
2400 pėdų virš jurų paviršiaus. 
O įkopti į kalno viršūnę dar 
reikia lipti 500 pėdų. Priva
žiuojant Porcupins kalnus, ke
lias eina šalia kalno ir iškirs
tas per girias; tas kelias nu 
tiestas iki pat ežero Lake of 
the Cloirds. Iš šios vietos žiū
rint į šiaurę matosi Lake Su 
perior ir išrodo tolumo poras 
blokų. Vienok vietos biznieriai 
aiškino, kad Lake Supepor nuo 
šios vietos randasi 1*4 mylios 
ir ši vieta yra 500 pėdų aukš
tumo virš ežero.

Stirnų taku pradėjom lipti į

SEPTYNI ŽUVO AUTOMOBILIŲ NELAIMĖJE
» ■ . ■ .• r v...

kalną. Duktė Saulutė sako:
— Daddy, nekum, nekum... 

nešk, nešk.
Užsidėjau Saulutę ant nuga 

ros ir žengiam visi trys į kal
ną. Paėjus apie 5 minutes lai
ko, moteris sako:

— Čia labai gražu pasėdėti.
žiuriu, kad jos veidas pra

kaitu išpiltas ir jai sunku kvė
puoti. Ir man pačiam sunku 
kvėpuoti, o marškiniai ant kup
ros šlapi. O Saulutė vis sako:

— Daddy, nekum, nekum... 
nešk, nešk.

— Bųtų gerai, kad aš savo 
golfo čeverykus turėčiau — 
moteris sako.

Aš sakau:
— Klysti mieloji. Atostogų 

laiku, o ypač, kad žinai, jog 
po girias ir kalnus reikės vaikš
čioti, tai geriausi čeverykai su 
francuziškomis aukštomis kul
nimis.

Moteris sako:
— Aš nekalbu su tavim.
Saulutė tą išgirdusi, švelniai 

sako: ' ,
— Daddy, nekum, nekum... 

nešk, nešk.
Nusivilkau marškinius, prisi

rišau su marškiniais Saulutę 
ant kupros ir tęsėm sunkią ke
lionę į kalną. Takelis, kuris ve
dė į kalną, yra apie 6 pėdos 
tolumo nuo stačios uolos. Aiš
ku, čia matėsi šioks toks pavo
jus. Kas yra išgėręs šiek tiek 
ant drąsos, nepatartina ten lip
ti. Moteris patėmijusi tą pavo
jų, atsisakė toliau keliauti, ša
lia tako matėsi stati uola apie 
200 pėdų gilumo. Įkalbu motc- 
rei lipti į kalno viršūnę. Su
radau kitą taką, tada moteris 
sutiko lipti. Įsikabino man į 
ranką, ir šiaip taip užlipom 
ant kalno.

žiūrint į vakarus ir pietus, 
matėsi puikiausias vaizdas. Kai
nai apaugę miškais ir tarp tų 
kalnų randasi ežeras Lake of 
the Clouds. čia vaizdas stebė
tinai gražus, nes giria, kuri den
gia tuos kalnus, atrodė, kad ją 
barzdaskutys butų apkirpęs, 
taip lygi. O blizgėjimas ežero 
vandens ir žalioj antie j i kalnai 
sudaro neregėtą vaizdą.

Pasilsėję pusvalandį, leido
mės žemyn. Suradom dar kitą 

taką, kuris nebuvo taip status, 
kaip stirnų takas. Sėdom į au
tomobilių ir nuvažiavom į Eagle 
River, Wis. Apsistojom pas p. 
Kasparus, kurių vasarnariai 
randasi miškuose, apie 10 my
lių nuo Eagle River, Wis., ant 
kranto' Pickerel Lake. Ežere 
randasi skanių žuvų, tik reikia 
mokėti jas pagauti, čia pralei
dome virš savaitės laiko. Gaila, 
kad negalėjom ilgiau būti. Na
mo grįžome beveik tais pačiais 
keliais, tik užsukome į Wiscon- 
sin Delis, o iš ten į Home, 
Sweet Home.

Maisto produktai, palyginus 
su4 Chicagos kainomis, branges
ni 50% iki 70%.

Atostogos buvo geros, bet 
Chicaga dar geresnė.

— Ant-Anas.

Paskendo lietuvis 
atostogaudamas

Trečiadienį, liepos 5 dieną, 
paskendo James Ramsey (lie
tuvis) 35 metų amžiaus, gyve 
nęs adresu 6058 So. Fairfield 
avenue, Chicago.

Nelaimė ištiko jį Devils eže
re, arti Baraboo, Wisconsin, kai 
jis maudėsi.

Velionis ir jo žmona buvo 
apsistoję (kempino) prie to eže
ro nuo praėjusio sekmadienio.

K imas parvežtas į Chicagą.
— Niekutis.

Šuo apdraskė 
moteriškę

BRIDGEPORT. — Ketvirta 
dienį popiet Mrs. Sneška, 946 
W. 36th St., atsilankė pas drau
gus, kurie gyvena virš groser 
nes, 3246 So. Emerald Avė.

Einant pro užpakalines duris 
ją puolė iš jardo groserninkų 
didelis šuo, ir koliai moteriškė 
prisišaukė pagelbos, šuo taip 
skaudžiai ją sukandžiojo; kad 
pašauktas daktaras4Mrėjęs sku
biai padirbėti iki Sustabdęs te
kėjimą kraujo iš žaizdų.

Dėl nutekėjimo kraujo Mrs. 
Sneškienė esanti .silpna ir jos

NAUJIENOS; Chicago, HL _———_——-—■—- 
vyras Mr. K. Sneška mano, kad 
gal reikėsią ją gabenti į ligo
ninę, nes esąs gyvybei pavo
jus.

Abu Sneškai yra senukai apie 
70 metų amžiaus. /

—- Niekutis.

Rytoj Dr-jos “Lietu
vos Ūkininko” Meti

nis Piknikas
Rytoj, rugp. 9 d., Miknio 

darže, (Big Tree Grove), Ar
cher Avė. Rd., Willow Springs, 
III., įvyksta Draugijos “Lietu
vos Ūkininko” metinis išvažįa 
vimas. Gros rinktina Henry 
Peters’ orchestra. Bus užkand 
žiu, gėrimo ir įvairumų.

Draugijos valdyba su visa 
pikniko rengimo komisija kuo 
geriausia viską prirengė, kad 
visus suvažiavusius pilnai pa
tenkintų.

Tat visi draugijos nariai i» 
draugai važiuokime ryt į Mik
nio daržą, kur visi smagiai ir 
linksmai praleisime dieną. Va 
žinodami matysite iškabintus 
didelėm raidėm “kelrodžius”, 
tai negalėsite pravažiuoti vie
tą. Pikniko pradžia 11 vai. ry
te.

Nariai, kurie negavot tikietų, 
malonėkite kreiptis pas pikni
ko komisiją arba pas Dr-jos 
pirmininką, J. žurkauskas, 1957 
W. 23rd St., ir Dr-jos rašti 
ninką, A. Linkus, 2144 W. 23rd 
PI.; jie jums tikietus suteiks 
veltui.

Ieva Lukošiūtė, Fin. Rast.

Cicero
Carnival of Lakęs

Darbas sukėlimui fondo lietu
vių skyriui eina pirmyn. Visi 
pritaria ir aukauja pagal savo 
išgalią. Tik bėda, kad laikas 
trumpas, gi tų rinkėjų mažai. 
Ciceroj jie yija du, o kitose 
Chicagos kolonijose nėra nė po 
du. . :

Tiesa, valdyba žadėjo parū
pinti apie 20 rinkėjų. Beliko 
tik viena savaitė iki karnivalo 
atidarymo ir iškilmių, o kur lė
šos flotui papuošti ir progra 
mui sudaryti? Jeigu norime pa-

TfHIOII Ai IŠIMAMI BE lUNdlLAI OPERACIJOS
Nesiimk kraujapludžio RIZIKOS. 

Duok nesveikus tonsilus išimti be 
skausmo, be kraujo elektros budu.... 
be ligoninės ... VASAROS KAINA 
$12.50 VISKAS. Pasekmes garantuo
tos—DYKAI ekzaminacija. 
NATURAL HEALTH INSTITUTE 

1869 N. Damen Avė. Arm. 8200 
Vasarą tai geriausis laikas pasirū

pinti su tonsilų negaliavimais. 
1

Raudongyslės-Kylos
Jus galite išvengti operacijos nau

juoju, garantuotu budu. Be ligoni
nes ir laiko gaišinimo. Paraiščius 
pritaiko daktaras specialistas ... 
DYKAI Ekzaminacija—Pasekmės už
tikrintos.
NATURAL HEALTH INSTITUTE 

1869 N. Damen Avė. Arm. 8200 
  , t

Sergantiems patari
mas Dykai

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

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

DR. ROSS HEALTH
SERVICE AND 

LABORATORIES 
35 S. Dearborn St. 

CHICAGO. ILL.
Central 4641

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

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

šeštadienis, rugp. 8; 193(,
sirodyti lietuviais, tai siikrus- 
kime. Darbas pradėtas, jis tu
ri būti ir baigtas. Juk čia ne 
kokios frakcijos reikalas, bet 
visų lietuvių.

štai geri tautiečiai prisidėjo 
su aukomis: A. Lingė, O. Her- 
ling, J. Valentas, J. Kavaliaus
kas, p-nia Vaišvilienė, Jce Ka
valiauskas, J. Samoška, A. Bra
zis, D. žvalauskas, J. Blozis, 
J. R. Lipskys, L. J. Burba, C. 
Palubenckas, p. Juknis, B. Jon- 
sonas, G. Jankauskas.

Sekite Naujienas, o aukauto
jų vardai bu‘s paskelbti visų; 
taipgi bus paskelbta, kiek vi
so aukų surinkta. Karnivalas 
atsidarys 17 d. rugpiučio ir tę 
sis visą savaitę laiko dienomis 
ir vakarais. Visi stengkitės pa
matyti jį. Įžangos nebus ima
ma. — D.

Nubaudė namų sa
vininką

KAS BUS?
Naujame Name—Trečios Durys nuo Kampo 

Numeris:

3503 S. Halsted St
Tėmykite Pranešimus.

MOTERYS
. Jau galite gauti naują, padidintą ir 

pagerintą

Teisėjas Justin F. Mc- 
Carthy išnešė sprendimą, kad 
Charles Wistrand 75 metų, 
2282 Clybourn avė., turi su
mokėti $200 bausmės. Tūla 
Mary Parlea, gyvenanti Wist- 
rando name', papasakojo, kad 
Wistrand uždaręs vandenį, kai 
ji nesumokėjusi rendos u‘ž lie
pos mėnesį. Mat dėl suirutės 
bedarbių šelpime ji negavusi 
pašalpos rendai užmokėti.

Tokį pat skundą buvo pada
vęs teismui ir Albert Pionke, 
kurs gyvena kitame Wist rando 
name, būtent adresu 2440 Cly
bourn avė.

Wistrand pareiškė, kad van
denį uždarė miestas, ba jis 
neturėjęs miestui iš ko sumo 
keti už vandenį. Ir toliau 
Wistrand pareiškė, kad jis ne 
turi $200, taigi sutinkąs kalė
jime atidirbti bausmę.

Valgių Gaminimo Knygą
Kaina su persiuntimu tiktai $1.10

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. 

CHICAGO ILL.

LINEN5

SVEIKATA
BRANGIAUSIAS

TURTAS
VELTUI PATARIMAS 

kaip palaikyti kūną*, stiprio j svei
katoj. Jeigu esi kankinamas ko
kios nors ligos, ^atsilankyk į šių 
SVEIKATOS MAISTO KRAUTU
VE, nepaisant kokioje dalyje mie
sto gyveni, gausi teisingą ir veltui 
pamokinimą, kaip pasiliuosuoti 
nuo ligos be vaistų; naminiu ir pi
giu budu. Gausi patarimą kaip pa
gaminti valgį, kad nesugadinti jo 
beverdant. Ką vartoti tavo atvejy
je ir ko vengti. Kaip sukombinuoti 
savo valgi.

Visos ligos yra pagydymos na
tūraliu budu. Kuomet joki vaistai 
negelbsti ir esi viltį nustojęs.

Buk ramus! nes tau yra pagelba. 
Ulceris, tumorai, aukštas kraujo 
spaudimas, smegenų liga (pyor- 
rhea), vidurių užkietėjimas, ecze- 
ma, gasai viduriuose, acid (rukš- 
tis) viduriuose, reumatizmas, neu- 
ritis, džiova, varicose veins (suti
nimas kojų p-yslų). Pleiskanos gal
voje, plaukų slinkimas, akių susil
pnėjimas (kad nereiktų akinius ne
šioti), nervų ligos, neurastenia, 
per diktas esi (obesity),’ lytiškas 
susilpnėjimas, arteriosclerosis (se
nėjimas) ir taip toliau. NEBUS 
REIKALO KA NORS PIRKTI šio
je krautuvėje, kad gauti pamoki
nimą ir patarimą apie viršminėtas 
arba kitas ligas. Diduma dalykų 
pirksi savo grosernėje. Tik ko ne
galėsi gauti paprastoje grosernėje, 
jeigu bus reikalas, tai galėsi gauti 
šioje krautuvėje, kaip tai: nesul- 
phuruotų džiovintų vaisių (sulphu- 
ruoti daiktai yra sveikatai kenks
mingi), koncentruotos daržoves, 
Vitaminai koncentruotoj formoj, 
viduriams liuosuoti vaisių koncen- 
tras, grynas medus, ne virintas ir 
be jokių priemaišų. Mėsos užva
duotojai (kuriems yra per daktarą 
uždrausta mėsą valgyti) ir daugy
bė kitokių dalykų, kuriuos čionai 
sunku išvadinti.
Krautuvė atdara kasdien iki 9:30 

valandą vakaro.
MODERN HEALTH 

FOOD STORE
J. A. ŠLEGAITIS, Savininkas

6803 S. Ashland Avė.
CHICAGO, ILL.

MODEL

MODEC

HOME LRUNDRY
PEOPLES KRAUTUVĖS PASIŪLO NEPAPRASTAI

GERAS IŠLYGAS KIEKVIENAI ŠEIMININKEI
Nusipirkite naują 1936 metų ABC PLOVYKLĘ 

KAINA NUO $49.50

ABC PROSINIMO MAŠINA. Nuo $49.50 ir augščiau 
Mažai tereikia įmokėti. Galima' mokėti po 75 centus į

savaitę ar daugiau. Didelė nuolaida už senas plovyklos 
mainant ant naujos A. B. C.

Pirkite Dabar ir Pasinaudokite gera Proga
Bukite Peoples Krautuvėse Šiandien!

NILES, MICH. — šeši žmonės žuvo vietoj, o septintas buvo mirtinai sužeistas, kai du 
automobiliai įvažiavo stačiai į vienas kitą. Paveikslas parodo kaip atrodė automobiliai, 
po nelaimės. 1

FIELD 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 Gadynės Choro ir Pirmyn Choro Base Bali Tymas.
Šokiams gros Stephens REVELERS Orchestra. Užkviečia visus,

RENGIMO KOMISIJA.

4179-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63rd St
Tel. Lafayette 3171 Tel. Hemlock 8400 

CHICAGO, ILL.

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE



šeštadienis, rugp. 8, 1936

SENAS PETRAS SURADO, KO BIJO 
LIETUVOS DIKTATORIUS

Kai atsilankai retkarčiais pas 
lietuvius “Naujienų” skaityto
jus, tai užtinki įdomių žinių, 
štai buvau pas -drg. M. Kami
lus, 7115 So. Honore Street. Jie 
atsinaujino “Naujienų” prenu
meratą ir pradėjome kalbėtis 
apie Lietuvą ir siaučiantį šian
die Lietuvoj terorą. Ve ką pa
pasakojo p-ia Karnilienė:

Savo broliui į Lietuvą apie 
6 metus atgaj ji pasiuntė siun- 
tinį. Įdėjo auksinį laikrodėlį, 
knygų, laikraščių, amatninko 
įnagių (tulšių), kadangi jos 
brolis yra mekanikas ir buvęs 
Amerikoj. Įdėjo į siuntinį i 
daugiau įvairių reikalingų daik
tų.

Praėjo kiek laiko. P-ia Kar
nilienė laukia iš brolio žinios, 
ar jis gavo siuntinį. Bet vietoj 
žinios aplaiko iŠ Kauno siunti
nį su Lietuvos cenzoriaus ant
spaudu.

Bet pavojingi buvę Lietuvos 
diktatūrai demokratiškos Ame
rikos laikrodėlis ir mekanikų 
įnagiai arba tulšės. Viena, ant 
tų tulšių galėjo būti demokra
tiškų bakterijų., O antrą — juk 
yra pavojaus, kad tulšės nebū
tų pavartotos diktatūrai nu
versti! Tai ve kodėl jos ir su
grąžinta Amerikon!

Senas Petras. ,

MMRj .-at?teįg-

_____________ NACTIENOS  ̂jiHčaga, ĮĮ.

CHICAGOS HCTUVIAI PASIRODYS IŠKIL
MĖSE CARNIVAL 0F GREAT LAKĘS NU0 

RUGPIUČIO 17 IKI 23 DIENOS
Planai jau yra užgirti Chi

cago Park District Ofiso ,tr dar
bas būdavo j imo lietuvių laivo 
(floaf),eina pirmyn.

- Chicagos lietuviams pirmą 
syk teles matyti tokį gražų 
karnivalą dykai.

Kiekvieną vakarą suvirš 100 
laivų plauks per “Burnham Įa- 
goon”. Tie laivai (floatai) buš 
išdabinti įvairiausiais budais, ę 
“lagoon” bus apšviestas sū 3000 
liktąmų, kurios yra padarytos 
Chicago District Parkų mokL 
riių — vaikučių. Taipgi bus 
“Fire- Works°, plaukikų ir ki
tų sportų, apart mūzikalio pro- 
gramo.

Vaikams bus žingeidu pama
tyti 7 laivus, kurie atvaizduos 
labai mėgiaipą ir niekad neuž
mirštamą ydįkų pasaką “Aljce 
In Wonderland’\ Taipgi karm- 
valo ; karalaitės laivą su paiįiė 
karalaite. : \ 4 '

Jeigu kiekvienas lietuvis pri
sidės nors po keletą daimukų, 
mes galėsime pasirodyti t|ip 
pat gerai, kaip ir kitos lautoš. 
Todėl neatsižadėkim dirbti Iš
vien šį kartą, nepaisant pari
jų ar religijų įsitikinimo, šis 
darbas yra daromas visų lietu 
vių naudai. .

— J. Zymontienė, Sekretore.
< ’ -i

Užmigę važiuodama, 
ligoninėj

Walter Schultz 24 m., 4805 
West Superior street, važiavo 
automobiliu su p-le Lorraine 
Oswald 21 m., 3627 8. Wood

Lįetiiviąį įr lietuvai
tės paėmė leidimus 

vedyboms

st. Jų automobilis įriedėjo į 
griovį Pershing kely ir apvir
to prie 56 avenue. Abudu va
žiavusieji sunkiai sužeisti. Ma
noma, kad Schultz, kurs opera
vo mašiną, užmigo bevažiuoda-

V '.

mas.

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lietu
viai įgyja naudingų 
žinių ir gerų pamo
kinimų.

P. Kamilai atidaro sugrąžin
tą siuntini. Randą viską, ką 
siuntė — auksinį laikrodėlį, 
įnagius (tulšės) ir kitus daik
tus. Tiktai neranda vienos kny
gos, pavadintos “Popiežiaus 
Gyvenimas”, ir laikraščių iš
karpų, straipsnių iš “Naujie
nų”, “Keleivio” ir kitų.

Pasirodė, kad Kaune diktato
riaus Smetonos cenzūra konfis
kavo knygą “Popiežiaus Gyve
nimas”, laikraščius ir laikraš
čių iškarpas, kuriuose buvo pa
sakyta teisybė apie tų dienų 
Lietuvos padėtį, valstiečių ir 
darbininkų vargingą gyvenimą.

Bijo vargšas diktatorėlis kny
gos “Popiežiaus Gyvenimas” ir 
progresyvių laikraščių iškarpų. 
Žinoma, , visi diktatoriai bijo 
duoti laisvę, nes jeigu žmonės 
sužinos iš knygų teisybę net 
apie popiežių gyvenimą, kaip 
jie sukrauna milionus iš baž
nytinio biznio, kaip būdami 
šventi bijosi mirti ir šaukiasi 

j daKhųry^speęialistų page’bosh 
kad tik ilgiau išlikti šiame m ar-' 
naščių pasaulyje, tai gali pra
dėti ir kreivai šnairuoti į pa
čius diktatorius. O rasi net 
Lietuvos davatkos išvirstų į 
bedieves. Ką gi tuomet darytų 
Lietuvos klebonėliai, kurie pa
gelbėjo Smetonai įsteigti Lie
tuvoj diktatūrą?

Taigi, anot tos lietuvių pa
tarlės, ranka plauja ranką: kle
bonai gelbėjo diktatoriui, o dik
tatorius gelbsti klebonams.

Beje, teko kalbėti su vienu 
Chicagos smetonlaižiu, dideliu 
Lietuvos diktatūros garbintoju, 
apie sugrąžinimą pp. Kamilams 
siuntinio. Jisai, protaudamas 
fašistiškai, ve kaip aiškino siun
tinio grąžinimą:

Esą, knyga apie popiežiaus 
gyvenimą ir straipsniai iš laik
raščių reikalingi patiems dikta
toriams. Juk jie turi viską ži
noti. Todėl knyga ir laikraščių 
iškarpos pasilaikyta Lietuvoj.

FRANK BULAW
Nuo pirmadienio “Naujie

nose” vėl pasirodys DAILY 
BUSINESS DIRECTORY — 
(Kasdieninis Ęiznio Sąrašas). 
Jo atsteigįmu rūpinasi “Nau
jienų” atstovas p. Frank Bu— 
law.

Norint pagelbėti “Naujienų” 
skaitytojams 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 
Kasdieniniam 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.

Apskelbimų kainos yra nuo 
$3,00 iki $10.00 ir daugiau už 
mėnesį laikų.

Priduodami apskeĮ b i m u s 
kreipkitės į “Naujienas” arba 
šaukite musų atstovą p. Frank 
Bulaw, telefonu ČA’N’AL’ &500.

^naujienų:9
ADMINISTRACIJA.

j <'*:/* •*

60 dienų kalėti už ne- 
atsa rgų važiavimą
Edwardui Guminski 23 m., 

5323 South Sawyer avę., pa
skirta kalėti 60 dienų. Gumin- 
skio kaltė buvusi, kad jo maši- 
na susidaužė su automobiliu,

kurį operavo Bruno Bednar,? 
5034 So. Talman avė. Šu Ėed-i 
naru vąžiavo Hąrold Ross 28 
m.; pastarasis dėl šios nelai
mės prarado abi kojas.
Pavarė iš darbo 485 

politikierių
Ketvirtadienį, rugpiučio 6 d., 

pavaryta iš darbo 485 smulkis 
politikieriųkai ir politikierių- 
kės, balsavimų teisėjai ir kler
kai. Iš džiabų juos pąvąrė rin
kimų komįsionierių taryba už 
tai, kad praėjusiuose primary 
balsavimuose jie nesustabdė 
suktybių stotysė, kuriose tar
navo kaip balsavimų viršinin
kai. šie klerkai ir teisėjai buvo1 
pavaryti po to, kai padarytą 
tyrinėjimas 2,500 skundų apie 
balsavimų suktybes.

Lietuviams Žinomas 
Bankas

The Live Stock National 
Bank of jChicago, 4150 So. Hal
sted St., yra vienas ’ seniausių 
bankų Chicagoj. .Šimtais lietu
vių šfamd banfcė: veda savo 
finansų^ sąskaitas?

Tlie Livė Stock Natiofiąl 
Bank visuomet perka Lietu
vos Bonus. Taipgi siunčia pi
nigus Lietuvon ir į kitas pa
saulio dalis. Parduoda laiva
kortes ant visų geriausių lai
vų. žodžiu, teikia pilną ban
kinį patarnavimą, šiame ban
ke dirba keli-lietuviai. Patar
navimas čia visuomet greitas, 
atsakantis ir mandagus.

Šio banko sįkelbimas telpa 
“Naujienose” kiekvieną šešta
dienį. -—Prekybos Žvalgas.

Surado negyvą na
muose

Kaimynai per dvi pastarąsias 
dienas nebematė George Bay 
75 metų, 1658 West 14 place. 
Pranešė apie tai policijai. Pa
staroji įėjusi į butą, kur Bay 
gyveno, rado jį negyvą lovoj.

T’

Šie lietuviai ir lietuvaitės ii 
siėinii laisnius (leidimus) Vj»

Eugene Burowski 25 m. ir 
Milfred Balicki 24 m.

Tbm Niarkoš '27 m. ir Rose 
Bauzeanis 17 m.

Emįl Bajner 21 m. ir Kath- 
ryn Deskovich 21 m.

Erwin Bernptus 23 m. ir He- 
len Brandle 18 m.

Victor Bąhr 22 m. ir Mary 
Biręs 18 m.

Automobiliai
IR

Auto Mekanikai

Anna’s Tavern
Musu užeigoje visados yra geros rū
šies degtines, vyno, alaus, cigaru, 
cigąretų ir užkandos. Vieta naujai 
atidaryta ir gražiai išpuošta. Stalai 
moterims ir merginoms, .taipgi ir 
malonus patarnavimas. Kviečiame vi
sus draugus ir pažįstamus i 
Anna’s Tavem.Savininkės mama ir 
duktė.
B. & A. Pečiuliunienė

8446 So. Vincennes Avė.

f , ------- .----------- ■-------—— ■■■ ; ... ..........    į, ,r — ■■
J f

| DIDŽIAUSIAS LIETUVIŲ DEGTINES IR 
VYNO SANDELIS 

INTERNATIONAL WHOLESALE
■ ................... ’ ---------7 t > t l Į „ ;.,-s • , f , : . .

WINE AND LIQUOR CO.
įvairiems parengimams ir dėl Tavernų pirkit pas mus 
degtine ir vyną. Užlaikome visokios rųšies ir parduodame

ŽEMĄ KAINA. ; . '
4611 So. Ashland Avę., Chicago, III.

‘Telefonas BOUlevąrd 0470 
F. VZGARDĄS, Navininkas. , . ‘V - ' - ;l -.................<

n,. METINIS RV W
RENGIA DRAUGIJA “LIETUVOS ŪKININKAS”

.1 f i .i -

(Jono Miknio Daržas) Archęt *A’ve. Road. WilTow Springs, III.
6 blocks west of Kean oif‘Archer Av’e.

Grieš HENRY PĘTERS’ ORCHESTRA
Pradžia 11 valandą ryte. ‘ įranga VELTUI.

Kviečiame draugijos narius ir draugus atvažiuoti ’ į šį išvažiavimą, 
nes ūžtikirname, kad dieną praleisime Visi sihagiai ir linksmai. ;

VaĮdyba ir Pikniko Rengimo Komisija.*

ANTANAS KASPARAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugp. 6 dieną, 9:15 v. vakarė, 
1986 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Lietuvoje. Amerikoje iš
gyveno 46 metus. , J 

.Paliko' dideliame nCaudime 
marčią Oną Kaspar, anūką An- I 
taną Kaspar—2 brolio ' sūrius i 
Joną ir Antaną Kasparus, bro- į 
Ii o dukterį Marijoną Kava’lie- ! 
nę ir gimines.

Ęrįklausė vprfe Saldžiausios 
Širdies Viešp. Jėzaus dr-štes.

Kubas pašarvotas randasi’ 
Mažeikos, kęplyčioje, 3319 Li- 
tuanica 'avė. Laidotuvės įvyks 
panedėlj, rugp. 10 d., 7:45 ryto 
iš koj). i Šv.' Jurgio parapijoj 
bažnyčią, kurioje atsibus gė- ’> 
dulihgOK pamaldos už velionio 
sielą, o iš tėti bus nulydėtas į 'i 
šv.' Kazimiero kapines.

Visi A. A. Antano Kasparo . 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
ątšisveikinjmą.

Nuliūdę liekame, 
fcMarti, anūkas,' brolvaikiai ir < 

giminės.
f Patarnauja ^LafitL Direktorius 
) S. P. Mažeika, tel. Yards 1138

Ryt, nedėldienį, litą valan
dą priešpiet ųžsistatę savo ra- 
dįo 1 ant stoties W.G.E:S., gir
dėsite gražų ir įdomų lietuviš
ką raūįo pi*(j^rąmų, Jeicl&iamą 
pastangomis Progress Furniturę 
Čomįiatiy -jkrautūv^s, 3224 -Šg. 
Halsted Street, šių programų 
išpildyme nęyartojąma pluokš- 
teles, bet visuomet dalyvauja 
žymus dainininkai, dainininkės 
ir muzikai. Taip ir ryt dienos 
programas tikrai bus gražus, 
naujas ir įdomus kiekvienam 
pasiklausyti. Todėl patartina 
nepamiršti uzsistatyti savo rą- 
dio minėtu laikų.

Šiame skyriuje skelbiama tik tie 
autpmobilių padavėjai ir auto me- 
kanikai, kurie kiekvienam užtikrina 
teisingą patarnavimą ir geriausia 
pktaiso automobilius.-

MILDA AUTO SALES
Vienintelis lietuvis pardavėjas 

Biiick ir Pontiac automobiliū. Už
laiko šešis patyrusios mekanikūs. 
Pathisymo darbai yra garantuoti ir 
bus praleisti valdžios 1 inspektorių.
Domininkas Kuraitis

* S06 VVė'st 31.t Štreėf ’ 
"" Victory 1696 '

memel cafe
1325 North Halsted Street 

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

Savininkės Mama ir Duktė. 
EMMA IR EMILY.

Rep. J<

BUDRIKO PROGRAMAS
WCFL J

' y ) » •’'** * *

Ryt vakare, t.y. sekmadienį, 
iš stoties V^ČFt, 970 (kik, nuo 
7 vai. vakaru bus duodamas 
puikus lietuviu dainų ir muzi
kos .rądio programas. Didžiulė, 
Budriko radioOrkestrą yra pri
sirengus J paĮĮnksmintį radis), 
klausytojus šaunia muzika, lie
tuviškais kurįpiąįą. Reikia pa
stebėti, kad jeigu Baseball 
broadcastinijnųs. užsitęstų iš 
šios stoties^ ^i . šis programas 
prasidės gal 5 mint po septy
nių. Tačiau nusistatykite savo 
radio lygiai 7 v. v. Nepraleis
kite šio pu'ikaus programą^,.

J;" _!K.

Keturi policininkai 
pavaryti iš darbo
Keturi policininkai, kuriuos 

ciyilės tarnybos komisiją rado 
kąltus girtavimų ir ėmimų ky
šių, tapo pavąrytį iš darbo. Jų 
vardai yra: Ignatus G. Miller, 
Leonąrd Ą. ^illiamš, Edwįn 
Strubing ir Thonias Jamieson. 
Policininkas John P. Murphy 
už nebojimą tarnybos suspen
duotas 30 diehų.

ANTANAS LIEKĖS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugp. 5 d., 9:45 vai. vak., 1936 > 
m., sulaukęs 32 metus amž., 
gimęs, patsukynes‘ kaime, Te- 

. nęnų Parap., Tauragės Apskr. 
• Amerikoj išgyveno 29 Pietūs.

Paliko dideliame nuliudime 
motįną Anelę po antru vyru 
Pocienė, seserį Oną Schnėider 
ir švogerį :Ą'lbert ir jų šeimy
ną, brolį Juozapą ir brolienę ? 
Jlertha, ciocę1 ‘Barborą Hojtz 
ir šeimyną ir. daug kitu gimi- ; 
niųiKunas pašarvotas randasi ( 
3212 W; 38th’ Place.

Laidotuvės įvyks Pirmadienį 
Rugp. J.0 dieną, 8:30 vai. ryto 
iš namų į Šv. Ągnješkos para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingoj pamaldos už velio
nio sielą,' o iŠs ten bus nulydė
tas į šv.' Kazimiero kapines.

Visi A. A. Antano Liekio gi
minės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečitimi da- į 
lyvauti J laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. \

Nuliūdę liekame, ;
motina, sesuo j brolis, švo gėris, 

brolienė, cioce ir giminės. 
Patarnauja Laidot. Direktorius . 
J. T. Eudeikis, tel. Yards 1741

CONRAD’AS
PHOTOGRĄFAS

420 y^est 6^rd Street 
Jaunavedžiams duoda $5.00 gražią 
dovaną. Modernišku Vestuvių Pavei
kslų tuzinas $12.00.'

Tel. Englewood 5883—5840

J. K. AUTO REPAIR SHOP
Repairing — Overhauling — Battery 
Service — Straightėning fėnders and 
painfing. '

Darbai garantuoti. Geras ir sku
bus patarnavimas. ‘

JAS. KASLAUSKAS
911 W. 33rd Place Yards 0955

1 • i

Hospital
LigonĮnė

SVEIKATOS KL
Tonsilai išitahmi 

vaikams . —....
Palagaš ligoni

nėje '.... .......................
Akušerija na-
- muose .......... —..........

Mędikalė egzami-
načiia. * *

DOUGLAS PARK MOSPITA:
1900 So. Kedziė Avė.

u » f . 4 J 5a i r. jf>. t ■ * ' *

MB-00 
>1500

Balzekas Motor Sales
? y t <. “k« ’ / v ' ’• >

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

4020 ARCHER ĄVĘNUE 
Tel. Lafayettė' 2082

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

821 W. 34th St.

Lietuvių Draugijų ir 
Kliubų dėmesiui

Susirinkimai ir pramogą pranešimai 
DYRAI bus talpinami Naujienose 
tiktai per DVI DIENAS. Už dau
giau pakartojimu reikės mokėti. 

“NAUJIENŲ” ADM.

Troy Tavern
' * * v ' ’

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 sū daug stalų moterims ir 
merginoms — tinka vestuvėms, pa
rems ir kitokiems parengimams. 
Kviečiame visus draugus ir pažįsta
mus. Savininkai
FRĄNK ir MARCELLA SHIMKAI 
4314 Archer Avė. teL Lafayette 2617

21-st PLACE TAVERN
& RESTAURANT

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

701 W. 21st Place
Tel. CANAL 7522.

TeJLf X<epubUc 8402
Grane Coal Co.
5332 S. Long Avė.

Chicago, III.

Pocahontas Mine Run Scręened 
5 tonai ar daugiau $7.00 tonas 

' Smulkesni $6.80 tonas.

Tavernos
Kųi* gnytrenką Liętųyiai ■ _

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

JOS. & PAULINA JACIKAI
Tel. Englewood 2792

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

Pete’s Inu
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

LEGION INN
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. 47th Street

Slunkiam OSles Telegrama 1 V1mw 1 
Pasaulio Dalis

LOVEIKIS
KVJnS,TKlNlNKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir'Pagrabams3316 So. llalsted St.

Tel. BOUlevąrd 7314

ILaidotuvių Direktoriail

E
 JUOZAPAS
UDEIKIV

IR TĖVAS (I 
REPublic 8340

JAMES RAMSEY (Rimša)
RersiSkyrė su šiuo pasauliu 

rugp. 5 d., 1986 m., sulaiikęs 
34 'metų amžiąūs, gimęs Chi- 
cagbje, III. į

pajiko didėliame nuliudime 
moterį Marią, tėvus Dominiką 
ir 'Stanislovą Rimšą — Dėdę 
Stanley Danbrauškas ir jo mo
terį Veroniką, uošvius M*, and 
Mrš. Frank ir gimines.

* < >■ •

Kūnas pašarvotas randasi 
6058 So. Fairfield Avė.

Laidotuvės įvyks pirmadie
nį, rugp.’ 10 dieną, 9:00 vai. 
ryto -iš namų į bažnyčią, ku
rioj atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas į Vokiečių kapi
nes prie 95th ir Kedzie Avė,

Visi A. A. James Ramsey 
giminės, draugai ir pažystami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą" ir 
atsisveikihihią. "

Nuliūdę liekame.
Moteris, Tėvai. Dėdė Uošviai 

'■ ir Giminės. ’

SUSIRINKIMAI
f . ..f * *

Teisybės Mylėtojų Draugystės mėnesinis susirinkimas įvyksta 
rugpiučio 9 d. Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 South 
Halsted St. 12 vai. dieną. Narįai-ės malonėkite skaitlingai 
atsilankyti, nes bus daug svarbių reikalų. Kurie esate pa
silikę su mokesčiais, būtinai užsimokėkite, kad nenustoti 
narystės tiesų'. —St. Narkis, sekr.

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

Roselando Laisvamanių Etinės Kultūros Draugijos 1 kuopa 
laikys susirinkimą antradienį, rugpiučio 11 dieną, 7:30 vai. 
vakare Darbininkų svetainėje, 10413 Mįchigan avė. Yra 
svarbių klausimų apsvarstyti, todėl bukite visi šiame su- 
sirinkime, kad vėliau . nereikėtų išmetinėti veiklesniems 
draugams už jų nuveiktus darbus. —A. Jocius, kp. rašt.

Garfield Park Lietuvių Vyrų ir Moterų Pašelpimo Kliubo mė
nesinis susirinkimas įvyks sekmadienį, rugpiučio 9 dieną, 
Lawlęr Hali,-3929 W. Madison St. 1 p. m. Visi butįnai at- 
silankykit, yra daug naujo apsvarstymui. —Rašt.

PARENGIMAI
' *

*

Rytoj, sekmadienį, rugpiučio 9 d., Miknio Darže (Big Tree 
Grov/^, prie Archer road, Willow Springs, III., įvyksta drau
giją/ “Lietuvos Ūkininkas” metinis išvažiavimas. Gros 
rinktina Henry Pe£ers’ orkestrą, bus užkandžių, gėrimų ir 

yjfvąirųtmų. Visi kyįęčiami atsilankyti. Nariai, kurie dar ne- 
// gayot tikiętų, majonėkilę kreiptis į pikniko komisiją; ko

misija sųtejks jums tiRį^ų yeftui. Piknikas prasidės 11 
yąl. ryte. — Įęyą Liik^iutė, fin. rašt.



SMITH and COMPANY

CL ASSIFIED ADS
Automobiles 7020 So.

490,

Pas JEI

-Malė

Amatorių cirkas

Daro tyrinėjimą

COAL

PASIŽYMĖJO OLIMPIJADOJE

For Rent

Furnished Rooms

Personai
Asmenų Ieško

Real Estate For Sale 
Namai-žeme Pardavimui

JAUNA mergina1 bendram namų 
darbui. Nakvoti. Geri namai. Mans- 
field 7470.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

VICTOR BAGDONAS
Apskaitliavimas dykai

Financial
Finansai-Paskolos

Financial
Finansai-Paskolos

RENDON kambarys vaikinui si 
valgiu ir skalbimu _prie mažos šei 
m ynos

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

Greitas 
patarnavimas

Tabako Krautuvės
Tobacco Stores

Help VVanted
Darbininkų Reikia

REIKALINGA mergina ar moteris 
bendram namų darbui ir prižiūrėti 
2 vaiku 
mo. F .
Lucas, 4617 So. Spaulding, Virginia 
1141.

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

1728 S. Halsted St., Canal 9345.

2-FLATIS PLYTINIS 5 ir 6 kam
buzu* miegamas porčius— 4 extra 
kambariai, beišmente

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

PARSIDUODA vieta. Galima lai
kyti karves; vištas. Šieno pripjauta 
Gera proga, kas nori pigiai pragy
venti. 5630 So. tyarragansett Avė.

GREITAS PATARNAVIMAS 
Skolinam pinigus 
Užrašom visokios 
— Insurance; įu l

3446 So. Emerald Avė 
lubos fronte.

gerą nuolaidą.
Pašaukit

CANAL 8500

- Eugene J. O’Connor, valsti
jos gynėjo ofiso darbuotojas, 
praneša, kad 35 asmenys nu
bausti dėl suktybių ' praėju
siuose primary balsavimuose, 
jie gavo bausmę nuo 6 mėne
sių iki nietų kalėti; Kitų 300 
bylos dar ateina.

RENDON didelis šviesus kamba
rys su visais patogumais, maža šei
myna. 3231 Emerald Avė., 2-ros lu 
bos priekyje. Tel. Victory 6146.

MAINYSIU 4 flatų medinį na
mą ant farmos, nėra moYgičiaus ir 
turiu kitą namą mūrinį su 2-—6 kam
bariai, taip pat nėra skolos; atsi
šaukite į kriaučių šapą.

3316 So. Morgan Mr. Sirus.

2-FLATIS PLYTINIS—6—6 kam
bariai, štymu Šildomas—aliejum ope
ruojamas', 2 karų garažas. Arti 64 
ir Califomia, Savininkas paaukuos 
greitam pardavimui. Frank Sehillers, 
7020 So. Racine Avė. Stewart 3125

Union Tarik Car kompanija 
užsakė padirbti .3,500 naujų 
tankų tfokų gazolinui išvežioti 
iš gazolino • sandėlių Į stotis, 
šis užsakymas kaštuosiąs kom
panijai apie $15,000,000.

REIKALINGA patyrusi veiterka 
dėl restaurano. Nuolatinis darbas.

3206 So. Halsted St.

DObDA pigiai cottage Bri- 
______ arkb,'**4 'kambariai flirte. 2 
stoge* kitchen basemente. 30 pėdų

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

DABAR TIK $975.00 už 2 gerus 
nartus paimtus už morgičiuš. Kas 
pirnias, tas laimės. Įnešti kiek gali. 
Atsišaukite 2037 Canalport Avė., 2-s 
lubos., 7 ' ' ' ; '.ė ■

Furniture and Piano Moving
3406 So. H ilsted Street 

Phono Yards 3408

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

Dolores Mullen 28 m., 7222 
Wentworth avenue, j važiavo j 
liampų stulpų. P-lė Mullen pri
sipažino teisme, kad ji buvo iš
gėrusi du stiklus alaus. Teisė
jas paskyrė jai dvi dienas ka
lėti — po vienų dienų už kiek
vienų stiklų.

IŠSIMAINO 40 akrų , farma su 
staku ir įrankiais. John Chmielins- 
ki, 2317 N. Rockwell - Št.

200 akrų farma, 50 mylių nuo 
Chicagos, geri budinkai, lengvi že
mė, % mylios iki gero miesto, šalę 
State Highway. Bus parduota per 
morgičių bendrovę už $6800 su mažu 
rankpinigių mokėjimų. Likusi dalis 
ant ilgo mergišiaus. Gera proga ir 
investmentas kai kam. Rašyti Nau
jienos, 1739 So. Halsted, Box 489.

PARDAVIMUI pigiai bekarnė, ne
toli Chicagos, apie 60,000 gyvento
ju. Biznis išdirbtas. Naujienos, Box 

1739 So. Halsted St.

Naujų tankų troku 
už $15,000,000

Sutaupino minutę 
laiko, gali netekti 

gyvasties

Du drinksai, dvi die 
nos šaltojoj

RENDON kambarys — didelis, 
gražus apšildomas — ženotai porai 
ar pavieniams. 7127 So. Washtenąw 
Antros lubos. '; 1

Grant Parke 30,000 žmonių 
susirinko ketvirtadienio vakare 
pažiūrėti cirko, kurio progra
mų išpildė amatorių grupės iŠ 
{vairių Chicagos parkų atleti
nių grupių. Amatoriai prak
tiškai išpildė visus tuos aktus, 
kuriuos pildo profesionalai ak 
toriai, šiame cirke nebuvo tik 
gyvulių ir žvėrių aktų.

GALIU PASKOLINTI nuo $500 
iki $1500 ant pirmų morgičių, — 
be komišeno. Rašykite laišku. Nau
jienos, Box 491.

ant mortgičių. 
ašies andraudas. 
larom , dokumen

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

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

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

Be sekmadienių ir skalbi 
Kreipties sekmadienį Mrs. S

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

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

4028 So. Maplewood Avė.

PARSIDUODA 40 akrų Dakota 
žemė $300.00. Taipgi mažo miesto 
namai arti Chicagos $650. Jackson, 
2415 W. North Avė. Humboldt6331

Btfvęs Chicagos meras Wil- 
liam Hale Thompson ketvirta
dienį fomialiai paskelbė, kad 
jis stato savo kandidatūrų Illi
nois gubernatoriaus vietai. Jis 
kandidatuos kunigo Couglino- 
Lemke tikietu.

Rugsėjo 7 dienų, šeštadienį, 
ruošiamas “Thompson Day” 
Riverview Parke, prie Belmont 
ir Western gatvių, čia Thomp
son rengiasi pasakyti didelę 
prakalbų rinkimų vajaus rei
kalais. Piknike bus įvairių 
pamarginimų.

Užmuštas vaikas 
trokūi traukiantis 

atgal
r Frank Pulciani 6 m., 6355 
Chaplin avenue, pateko pc tro
ku, kurįs; varytas atgaL, Vai
kas užmuštas. !

Trokui traukiantis atgal už
mušta p-lė Frances Sechan, 25 
m., 1610 Lawndale avenue. 
Troko šoferis aiškinasi, kad va 
rydamas t rokų atgal jis pęgą 
Įėjęs matyti' merginos, o tro 
kas važiąvęs visai povai.

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

36 nubausti, 300 by 
los ateis

PARSIDUODA Tavern geroje 
apielinkėje prie dirbtuvių—pardavi
mo priežastis du bizniai. 634 West 
59th Street.

Penktadienį, rugp. 7 d., net 35Q 
^unų savininkų susirinko teisė
jo John J. Rooney teisme. Tei
sėjas paliuosavo tuos, kurie pa
rodė išpirktus šunims laikyti 
laisnius, įsakė naujai areštuo
tiems įsigyti laisnius. Kai ku
riems kitiems grūmoja pinigi
nės bausmės arba kalėjimas, 
jei jie neišpildys teismo įsaky-

ANGLYS! ANGLYS!
PIRK TIESIAI -IS 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 Štym tabelis gera 
me stovy mažai vartotas; labai pi 
giai. 4410 So. California Avė.

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

Help VVanted—Female 
Darbininkių reikia

PARSIDUODA namas, 2-flatis ir 
cottage—2 lotai—pečium šildomas. 
Savininkas ant vietos — parduosime 
pigiai iš priežasties ligos. Agentai 
tegul neatsišaukia. 927 W. 34 PI.

išmainom nekilnojamas savastis.
Z. S; MickeVfce & CO. 
6816 So. Western Avė.

Hejnlogk 0800 ; .
............. ........................... ‘.i" i ■> ...i ■

NAMU SAVI 
Musų biuras sųti 
navininkams retį 
-endauninkais,J iJ __ r...
is. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto 
ki 8 vai. vak.šyentadieniais nuo 
10 ryto iki piet.i

PARSIDUODA 2 po 5 kambarius 
medinis, 1 flatas karštu vandeniu 
šildomas, 2 karu garažas arba mai
nysiu ant katedž ar bungalow. 4481 
So. Artesian Avė. . .

PARDAVIMUI 2 aukštų mūrinis 
namas. Nereikalauja tūkstančių tik 
keli šimtui dolerių. Raktai randasj. 
Klauskit janitbriaus 346 E. 53rd St.

Thompsonas kandį 
datas į guberna

torius

350 šunų savinnku 
teisme

BUICK tikras 1936 De Luxe Sedan. 
t, Važiuotas tik 200 mylių. Buick 

Co. garantuotas ir vartojant 
bus tas pats kaip ir naujas. 
Tikrai tai gražiai padarytas 
karas. Turime ir keturius ki
tus paskiausio Buick' modelio 
už tiek pigiai kiek $235

. PARSIDUODA Brighton Parke — 
2—6 ^medinis $Į5(X>; kitas 3 kamba
rių gražiai papuoštas1 namelis, elek
tra, . gasas. maudynės $1350 abubu 
lengvais išmokėjimais.

Bridgfipottė 2—6 kambarius $6000 
kitas 2—5 kambarius $5500, abudu 
vrd iš tų naujausių mūrinių ir tikri 
bargenai.

KAZYS URNIKAS, 
4708 So. Western Avė.

PARDAVIMUI 5. kambarių cotta 
ge už $1000.

Išsimaino bizniavas namas art 
privačio namo. Geras location.

4917 So. Keeler Avė.

Vasarnamiai-Rezortai
Summer Resorts

DIDŽIAUSIAS bargenas. Privers
tas parduoti namą 4—4 kambariai, 
geriausiam stovy. Vertas $8,500, par- 

Atsišaukite' greitai

CHEVROLET naujausis 1935 De 
Luxe Sedan, menkai vartotas, 
tobulas kaip tik iš dirbtuvės 
išėjęs taipgi - 1933 $90 C

Sedan už tiktai ......

GRAHAM naujausis 1934 Sedan.
Niekad nepamanysite, kad tas 

? karas buvo vartotas, jis dar 
daug jums ekonomiškai tar
naus, taipgi turime 1932 S*1- 

dan ilž tiktai ... $215

štymu šildo-
4. .1KCHU ^aioc.a., —— kampas -r— 

$7500, % cash. Savininkas ant pirmo 
aukšto. 6100 So. Rockwell.

AUTOMOBILIS ' 1935 Sedan, Va
žiuotas labai mažai. Gėrose sąlygo
se, ištikrųjų kaip naujas karas. 
Priverstas paaukuoti už tik $395* 
Išmokėjimai patikimam asmeniui.

3138 Clybdurri Avė.

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

BERLIN.__ Trumpų laikų atgal jauna Helen Stephens, iš Fulton, Maine, triusėsi apie
tėvų ūkį, visai negalvodama apie sportų ir olimpiadas. Atletika jai parupo, tik labai nese
niai. Pasirodė tokia gabi, kad Dėdė Šamas jų pasiuntė į Berlyno Olimpiadų. Ji geradario 
neapvylė, pasižymėjo sumušdama 100 metrų bėgimo rekordų. Ji distancijų nubėgo į 11.4 
sekundžių. Pirmesnis rekordas buvo 11.9 sek. Ht Stephens yra arčiausiai kameros;

Alex Mutch 16 metų, 4530 
Oakenwald avenue, ir du jo 
draugai ėjo namo alėje. Mat 
alėja einant namai buvo ar
čiau ir vaikai tikėjosi šutau- 
pinti minutę laiko. ’ Į

Bet čia prie alėjos buvo dar
žovių krautuvės pasamdytas 
naktinis sargas. Jisai paliepė 
vaikams sustoti. Ažujt pa
klausyti paliepimo,» vaikai lei
dosi bėgti. Sargas šovė ir sun
kiai sužeidė Aleksų. Ligoninėj 
daktarai išreiškė abejonę, Ar 
sužeistasis išliks gyvas.

FORD tikras 1936, Convertable 
Coupe su rumble sėdyne, ga
rantuotas naujutėlis, turime 
taipgi du 1933 Sedanus pi
gius kaip .. $245

- STOGDENGYSTĖ
Mes dengiame ir pataisome visokios 
rūšies stogus, taipgi dirbame blėtieę 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagei
daujama. j J L .

BRIDGEPORT fcOdFI^G CO. 
8216 S6. Halsted St.

Victory 4965

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

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

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

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

Leonas Roofing Co.
8750 Wallacė Street 
Tel. Boulevard 0250 ’ PARSIDUODA Marųuette Parke. 

Dviflatis po 5 kambarius, anšildd- 
mas, naujau mūrinis $5000. Dvifla
tis no 6 kambarius $7000. 6-flatw 
$4500. Keturflatis po 4 kambarius 
South sidėj $9500. Atsiliepkite laiš
ku*' ’r , ■' /į •"

CHARLES URNICH
, 56 W. Whshlngton St. Room 514

PATELEFONUOKITE 
LAFAYETTE 6300 

DAR GALIME PRISTATYTI 
JŪSŲ ANGLIS UŽ VASARI- 

NĘ luMNĄ
Virginia Mine Run $6.95 ton. 

4 tonai ąr daugiau.
Shulmistras Bros. Coal 

Company 
4016% ARCHER AVENUE

, PASKUTINIAI BARGENAI ;
Uždarytų bankų resyveris įgaliojo 

mane parduoti paskutinius namus, 
kaįp tai: /keletas katedŽių, bunga- 
lows, dviejų flatų. apartmentu. biz
nį^ namų, dirbtuvių ir lotų. Nuosa
vybė? randąs! įvairiose miesto daly
je, ir parsiduoda ’ už Žemą kainą. To- 
deL kviečiu nuosavybių ieškotojus 
pąsinąudpti paskutine proga. Kreip
kitės pas, 7 f?■ ■

•v K. A. MACKE-Mačiukas. 
2346 W. 69th St TcL Porspect 3140

NORIME :PIRKTlt Kas turite vi* 
no ar dviejųi pagyvenimu namelį bite 
kur, koks reikalas verčia parduoti 
ir jeigu pigiai aš parduosiu greitai, 
nes aš turiu tokių pirkliu, kuriems 
aš prirengiu paskolą kiek trūksta 
ir parduodu ant lengvų - išsimokėji* 
mųi d patdavikui apmokame .. visą 
ė»sh. r'-'7- Z';■..

Kazys Ųrnikas, 4708 So. Westem

Arti Lambert aviacijos aikš
tės, St. Louis mieste, trečia
dienio naktį nukrito acropla' 
nas. Nelaimėj žuvo aštuorii 
žmonės, jų tarpe penki chicrt- 
giečiai. į ; .

Federalės valdžios agentai 
pradėjo nelaimės tyrinėjimų.

SKOLINAM PINIGUS 
Ant jūsų parašo nuo $50 iki $300, 
be komiso ir nėra jokiu kitu kaštu, 
tik legalis nuošimtis. Taipgi per
kam morgičiuš ir namus; mokam 
cash. •
Namon Finance Corp. 

6755 S. Western Avė. 
Julius Namon. Prezidentas

taipgi 1932 “Fly-
Sedan $225

Exchange—Mainai
IŠSIMAINO 120 akrų farma su 

staku ir įrankiais 50 mylių nuo Chi
cagos. John Chmielinski; 2317 No. 
Rockvvell St.

REIKALINGOS...
PIRMŲ 

JMORTGIČIŲ
PASKOLOS

Mųži
mokėjimai

Gordon Realty Co.
Real Estate Prižiūrėjimas

4329-
809 W. 35th St. Yards 433(5 Business Chances 

Pardavimui Bizniai
PARDAVIMUI delfcatessen, bu- 

černė ir grosernė. Biznis išdirbtas 
per ilgus metus. Prieinama kaina. 
Priežastis turiu kitą biznį, kitam 
mieste. 3331 So. Halsted St.

Miscellaneous for Sale 
Įvairus Pardavimai

IŠPARDUODAME registruotus 
Pomeranian veislės šuniukus po 
$10 ir $15. J. Shimbėl, 3391 South 
Wallace St.

REIKIA SIUVĖJOS prie moteriš- 
kij darbų. Geistina patyrusios arba 
gabesnę išmokinsime. Darbas ant 
visados. 3351 Irving Park Blvd. 

Tel. Keystone 5286.

PARSIDUODA pigiai ar išsimai
no 119 akrų farma, su visais įren
gimais. Geri budinkai. Rhinelander, 
Wis. — Prie leikos ir prie gero ke
lio. Geras juodžemis. Savininkas 
bus Chicagoje 5 dienas. Atsišaukite.

1711 So. Ruble St.

IEŠKAU moteries 40—50 amžiaus 
apsivedimui su turtu. Turiu 100 ak
rų ūki. Siųskite paveikslą. Wm. 
King, H. 1, Hartford, Michigan.

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

DE SOTO 193« "AIRSTREAM” 
Sedan nesenesnis kaip 60 die
nų, negalima atskirti nuo 

' naujo karo, taipgi 1933 Sedan 
už tiktai ............ ..... $285

Lengvai 
Parduosit ar 
Nusipirks^ 
Real Estate ...

Kiekvienas NAUJIENOSE 
tilpęs real estate apgar- 
sinhųas gauna po dešimts 
ar dąuglau pašaukimų, — 
todėl Jei parduodat ar 
perkat

Garsinkit Dabar
.'•■L -,.-r I 5 ■' ,* ’ •

nelaukit; kol Jums kas už-
, ( bėgs už aklą.

Musų -kainos, prieinamos. 
UŽ pakartojimus duodame

RENDON 4 šviesus kambariai ant 
antro aukšto. Visi parankamai ant 
vietos. Rendą nebrangi. 732 West 
22nd St. arti Halsted.

Didžiausias Mieste Išpardavimas

A.A. AUTO
FINANCE CO.

1134 N. Ashland Avė.

EXTRA BARGENAS.
42 akrų ūkė ant cementinio kelio 

arti ežerų, elektriką, vanduo, taip 
kaip mieste, geri budinkai, gera že
mė už jūsų pasiūlymą arba mainy
siu į mažą namą.

P. L. ANDREKUS 
Pentwater, Mich.

Real Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui

• • \ EXTRA BARGENAS
Turtine labai gerų buČernių ir gro- 

seroiiĮ ant pardavimo. Randasi South 
Sidėj. Karintiems pirkti biznį nepra
leiskite Šios progos. Ąš garantuoju 
kad jus pamatę nupirksite iš šitų 
bargeiių. Vieną turime special, ver
tą $4,000, 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
(Ofisas ąu J. J. Grish)

NORI GERIAUSIOS ŽŪVAVI 
MUI VIETOS

ATEIK Į BALD KNOB 
GAMTOS ROJŲ 1. .■ ,

Pistakee Lake-Rezortas 
Hotelis-Cottages 
Kempinimo vieta.

, BALD KNOB, 
McHENRY, ILL.

K.L ATYDAĮ 
oatarimus namų 
iesiisinratimu sv 

narinė mokės- 
_____ , ' i. 
vak. Šventadieniais nuo

LANDI ORDS 'iUREAU np 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 Weštr .»jDiyisioh Stj 

Tel. Armitage 2951 
Mes esame jau šiuo adresu viri 

7- 50

RENDON garų apšildomas kam 
barys, galima valgyti gaminti. Atsi 
Saukite bile kada subatoj ir nedėlioj. duosiu už $1,8* 

8256 So. Union Avė; 3-čios lubos. I 3604 So. Emerald Avė-

HUPMOBILE 6 vėliausis 1932 Se
dan, ypatingai ekonomiškas 

karas už tiktai.. $195

Sensacingiattsis atimtų karų 
Išpardavimas

VISA CHICAGA KALBA APIE ŠIUOS 
NUOSTABIU^ BARGENUS

Jus niekur nerasite tokių kainų. Mes turime didžiausį vėliausių karų 
modelių rinkinį.

GARANTUOJAME KAD SUTAUPYSITE $200.00 IR DAUGIAU ANT 
BILE KOKIO MODELIO

Kiekvienas musų karas besąlyginiai garantuotas, kad jus' gausite tą 
pat) patarnavimą kaip ir iš naujo karo arba grąžiname pinigus.

NEPIRK NAUJO KARO KOL NEPAMATYSI MUSŲ BARGENUS
PONTIAC 6 garantuotas tikras 

Į936 De Luxe Sedan, vartotas 
tik 80 dienų. Naujutėlis visais 
atžvilgiais, turi įbudavotą tru
nka, saugius stiklus, heaterį, 
padarys 20 iki 24 mylių su 
galionu gaso.. Turime ir 1935 
ir 1932 Pontiac Sedan kaip 
naują už tiktai....... $245

Pdsirinkimui
100 AUTOMOBILIU

I NUO $20 IKI $500
Visi pasirinkimai ir modeliai 

Kreipiame atydą i 
MUSŲ PLANĄ 

BE, .'
Jokio į mokesnio

Kredito apsunkinimo 
-: BĖ .7x7 

Jokio abriežimo
. .. ’ ' : .BE ; ' • /

Leidimo išdavi mox
Atdara vakarais ;lr sekmadieni

882 Milwaukee Avė.
Vyriausią Ofisas

Pasipildyklte musu antrąšą

REO NAUJAUSIS 1984 De Luxe 
Sedan, nuostabus, ekonomiš
kas karas ir naujutėlis visais 
atžvilgiais, 
ing Cloud 
už tiktai ..

HUDSON 1934 De Luxe Sedan. 
Važiuotas vos tik keletas šim
tų mylių. Garantuotas kad 
duos jums 18 mylių sp galio
nu gaso. Taipgi 1932 Sedan 
kaip . naujas už $195 
tiktai

STUDEBAKER 6 vėliausis 1984 
- Sedan, menkai vartotas. Turi 

6 naujutėlius tairus, trunką, 
heaterį, saugius, stiklus, taipgi 
1932 Studebaker
Sedan už tiktai ...... fcfcv

AUBURN 1932 De Luxe Sedan, 
musų garantuotas, kad tobu
las ir kaip naujas. Taipgi tu
rime 1931 Sedan $145 
musų kaina tiktai    ■ "■ **NASH vėliausis 1936 DE LUXE 

Sedan. Tai tikrai naujutėlis ka
ras. Reikia pamatyti, kad pil
nai įvertinti, taipgi turime dn 
1933 Nash Sedanus $O£C 
pigiai kaip ..........

OLDSMOBILE NAUJAS 1936,SE
DAN NIEKAD NEVARTO
TAS, atimtas iš dylerio. Paau
kuosime už mažiau negu pu
sės originalės kainos. Turime 
taipgi 1934 ir 1933 sedan su 
jbudavotu trunku už $325 

tdktčll ............... ..........
Tai tik keli Iš NUOSTABIŲ BARGENŲ. TURIME VIRŠ 200 
KARŲ ANT RANKOS Iš KURIŲ YRA IR TAIP PIGIŲ, kaip $25 

NESVARBU KIEK /NORĖTUM 1UŽ K AR A MOKĖTI, 
NEPRALEISK 'ŠIOS PROGOS. \

Priimsime jusy seną karą kaipo įmokesnį ir likusiai daliai duosi
me iki dvejų metų išsimokėjimui.,

mus ATDARA KAS DIENA ĮSKAITANT SEKMADIENIUS 
iki 9 valandos po pietų.

U. S. AUTO FINANCE CO.
2535 N. Crawford Avė. (Pulaski Road) 

Atsiminkit musų numerį.

Farms for Sale

PARSIDUODA1 farma 80 akrų, ge
ra žemė ir budinkai su gyvuliais • ir 
mašinom. Rašykite A. Kissel, Route 
2, Custer, Michigan.

b urniture & Kixtures 
Rakandai-Įtaisai

IŠPARDUODAME BARU FIKČE- 
RIUS, visokio didžio su Coli Baksais 
ir sinkom. Taipgi Storų fikčerius dėl 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les. registerius ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatvkite 
mus pirm negu pirkslte kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. State St CALumet 5269.

PARĮ 
gh'ton
lotas. 4230 Šo. Talman Avė.




