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JUOZAI, ŠĮVAKAR DABOKIS!

M

Leido Ambasadai Evakuoti

Nužudė nenorėdamas Kūdikio?

kasyklų

Du žydai buvo už trisgyveno prie
Coughlinas Susirgo

apie 200,

Už vasaros rubus išme
tė merginą iš bažnyčios

ją pralenkusios
Martin Kenny - 
liką, o Mrs. Arthur Tiwleck 
dešimts.

HELMETTA, N. J
— William B. Tilton, 60 metų 
ūkininkas apsivedė su 22 me
tų mergina, Julia Scott Jo 
24 metų sūnūs tą pačią dieną 
vedė merginos 18 metų sesutę. Icistas jį nušovė.

Lietuvis bando sugrįžti į kum 
imtynių sportininkų eiles.

prie kli
jų buvo

Nori 14% pakėlimo; streikuo 
ja Youngstown šoferiai.

dingą dfr 
i visus Madrido 
not Padillos su-

Trys Žuvo Lėktuvo 
Katastrofoje

Vėtra Kinijoj Naiki 
na Kaimus, Skan

dina Laivus

13,196,000 Naujų Bu 
tų Amerikai Iki 

1945 metų

Šiandien Rusija Tei 
šia 16 “Trockio 
Suokalbininkų”

Juroj Susidūrė Laivai 
Penki Paskendo

Perskėlė Galvą Strei 
kilojančiam Laik

raštininkui
Polo 

tikisi 
žmo-

Reikalauja ‘65c. į valandą ir 
unijos pripažinimo.

Bandyk Dabar Surasti 
Jų Giminystę!

Ukraina iš 
viršininkai 

žmonių.

Šįvakar Jack Shar 
key Mušis Su Joe 

loufe’u

Pagalbą Puolimui Sukilėliams Teikia Ir 
Italija; Fašistai Sušaudė 1,500 Valdžios 

Šalininkų Badajoze

žada Zinovjevą, Kamėnevą ir 
14 kitų sušaudyti.

Rekordinis Darbinin
kų Skaičius Plieno 

Pramonėj

m. Įplaukos 
Bilionų

Du Žydai Užmušti 
Palestinoje

CLEVELAND, Ohio, rugp 
17 — Besakydamas svarbiausią 
konvencijos kalbą, į National 
Union for Sočiai Justice dele
gatus, nualpo “radio kunigas” 
Coughlin. Susirūpinimas kon
vencijos reikalais ir eiga išsė
mė jo jėgas.

suėmė 
ir ant 
Vėliau 
iš jų

1739 South Halsted Street, Chicago, Illinais 
pitone CANaI 8500

Mokės, Mokės ir 
Mokės

rytojaus “Naujienose
— Senas Petras.

Iry? metu p*
gimdė 31 kūdikį

MONTIVIDEO, Uraguay, rug 
piučio 17 — I 
prekinis laivas 
su francuzų keleiviniu laivu. 
Penki jūreiviai paskendo, bet 
178 keleiviai ir 36 kiti jūreiviai 
išsigelbėjo. Juos paėmė “Co- 
rinaldo”.

CENTERVILLE, Texas, rūg- 
piučio 17 — šunies atsidavimas 
ir ištikimybė neištikimam Šei
mininkui atnešė jam mirtį.

Nežinomas žmogus išmetė 
šunį iš automobilio prie vietos 
bažnyčios. Tai buvo pereitą 
savaitę, šuo, manydamas, jog 
jo šeimininkas sugrįž, laukė. 
Varomas nesitraukė, o į maistą, 
kuri gailestingi žmonės jam 
davė, šuo nei žiūrėti nežiūrėjo. 
Pagaliau gyvulys taip nusilpo, 
kelias dienas neėdęs ir neįius- 
nudęs, jog iš pasigalėjimo poli-

Plieno Darbininkai 
Reikalauja Didesnių

CHICAGO; Ilk, rugp. 17 — 
Streikan išėjo visi darbininkai 
— pagelbininkai didžiulėje 
spaustuvėje, Cuneo Press,. 456 
West 22nd Street. Streikas pa
lietė visus departamentus.

Darbininkai reikalauja 65 
centų į valandą ir pripažinimą 
unijos, nes visi šios spaustuvės 
amatiniai darbininkai yra uni- 
jistai.

Plačiau apie streiką bus pa
rašyta

VVASHINGTON, D. C., rugp. 
17 — Prekybos departamentas 
skelbia, kad 1936 metų įplau
kos visam kraštui sieks $60 b’- 
Donų dolerių. 1929 metais me
tinės įplaukos pasiekusios $81 
bilioną, 1932 metais nupuolė 
iki $39 bilionų, bet dabar jau 
atsigriebia. Pereitų metų 
įplaukos buvo $52 bilionai.

Ištikimybė Neištikimam 
Šeimininkui Atnešė 

Mirtį.
JERUZOLIMAS, Palestina 

rugp. 17 
mušti ir 20 sužeista, kai atsi
naujino neramuthai tarp žydų 
ir arabų, kurie prasidėjo ba
landžio 19, šiais metais.

Amerikos Darbo Federacija 
numato didelį namų trukumą

TORONTO,, Kanada, rugp. 17 
— Mrs. Gus Graziano, motina 
dalyvaujanti $500,000 “Kūdi
kių lenktynėse” vakar susilau
kė 9-to kūdikio.

Savotiškas turtuolis, Charles 
Vance Millar, mirdamas 192ė 
metais, paskyrė $500,000 tai 
Toronto motinai, kuri per 10 
metų pagimdys daugiausiai kū
dikių. “Lenktynės” greit pasi
baigs. Mrs. Graziano padaugi
no pasaulį devyniomis gyvybė
mis, bet dvi kitos motinos yra 

Viena, Mrs. 
pagimdė dvy

NEW YORK, rugp. 17 — S. 
Ashis turės mokėti' ir mokėti 
ir mokėti. Mokės po du dole
rių kas savaitę per penkiasde
šimts metų.

Ašnis turi $5,219 skolą. Tei
sėjas priteisė ją užmokėti. Bet, 
kadangi Asnis teuždirba 25 
savaitę, o turi penkių žmonių 
Šėimyną, tai teisėjas suteikė 
jam palengvinimą. Asnis 
lą mokės, bet skolintojas 
būt labai nesidžiaugs.

PHOENIX, Ariz., rugp. 17— 
Nepamatęs medžio, naujokas 
lakūnas čia susikūlė, pats užsi- 
mušdamas ir užmušdamas 
keleivius. Po sųsikulimo, 
tuvas užsidegė, taip kad 
žmonių nebuvo galima

Susidūrė anglų 
i — “Corinaldo”

Nežinomi Piktada 
riai Pašovė 11 

Negrų

SEATTLE, Wash., rugp. 17 
— 19 metų pikietininkui prie 
dienraščio “Post - Intelligen 
cer” redakcijos, Wilfred Tem- 
pleton, buvo perskelta galva. 
Kitas pikietininkas buvo areš
tuotas, kai laikraščio savinin
kai bandė įvežti redakcijon pa
talinės ir maisto dirbantiems 
streiklaužiams.

Dienraščio redakcija paskel
bė streiką, reikalaudama geres
nių algų ir darbo sąlygų.

RACINE, Wis., rugp. 17 — 
Iš Wind Lake ežero policija iš
griebė kūną 15 metų mergai
tės, May Gaulke, kuri išplaukusi 
Valtele su savo sužieduotiniu, 
nebesugrįžo. 'Sužieduotinis, 
Harold Linderman, 36 metų ve
teranas ir gelžkelio darbininkas, 
aiškina, jog mergina 
iš valtelės paplaukioti 
kendusi.

Kadangi Linderman 
su mergaite, kaip vyras su 
žmona, tai policija jį sulaikė, 
manydama, jog jis greičiausiai 
ją paskandino nenorėdamas su
silaukti kūdikio.

WELCH, W. Va., rugp. 17— 
Nežinomi žmones, važiuodami 
pro šalį automobiliu, paleido ke- 
lioliką šūvių į būrį negrų, ku
rie stovėjo susirinkę 
nės. Vienuolika iš 
sužeisti.

Incidentas įvyko 
miestelyje, Yukon.

Nuodų Bombomis Sukilėlius 
Aprūpinusi Vokietija

bombardierius” 
Louisą praminė,spor 
ir “Kalbus Jūreivis' 

New Yorko 
Stadione, kur

BABYLON, N. Y., rugp. 17 
— Vietos katalikų kunigas lai 
ke mišių pamAtęš “vasarišką!” 
pasirėdžiusią merginą bažnyčio
je, be didelių ceremonijų’ jų iš
tempė iš suolo, ir išmetė lau
kan. Ji dėvėjo vasarinius 
“slacks” ir ‘kunigui tas pasiro
dė įžeidimas Dievui.

Birželio mėn. dirbo 490,000 
darbininkų

Gimdymo Lehkty 
nės” Eina Prie

Pabaigos ...

iššokusi 
ir pas-

ELLWOOD CITY, Pa., rugp. 
17 — National Tube Company 
įteikė bendrovei reikalavimą 
pakelti algą 14%, o už viršlai
kį, nuo šeštadienio iki pirma
dienio ryto, mokėti pusantro 
laiko.

WASHINGTON, D. C* rugp. 
17 — Amerikos Darbo Federa
cija apskaičiuoja, kad* iki 1945 
mtų, Amerikai reikės 13 milio 
nų ir 196,000 naujų namų ir 
butų. lsĄ 4

Tas skaitlines patarimo vi
daus reikalų sekretorius ir 
Public Works Administijation 
viršininkas, Harold Ickes. Nu
jausdama, kad jau ir dabar yra 
gerų butų stoka, PWA griauna 
lūšnas ir pasenusius namus 
įvairiuose miestuose ir jų vie
toje stato didelius ramus, su 
butais, kuriuos neturtingi žmo
nes galės apsigyventi už žemą 
nuomą. Pirmi tokie rūmai 
buvo atidaryti Atlantoje, 
Georgia.

Tokių namų statybos progra
mą per kurį laiką PWA vykins 
ir toliau, bet pageidauja, kad su 
laiku miestai ir apskričiai pa
imtų iniciatyvą ir pasektų fe- 

valdžios pėdomis.
Ickes paskelbė, jog PWĄ tik

slas yra netiek pristatyti dair- 
gybę namų, kiek nurodyti pla 
ną ir priemones miestų vald 
žioms kaip modelinių butų sta 
tyba vykinti ir kaip butus tvar-

Tomis žiniomis labai susirū
pinęs, Washingtonas autoriza
vo Amerikos atstovybę Madri 
de pasitraukti iš sostinės iir 
apsistoti Valencijoje, prie Vi 
duržemio juros paršačio, iš 
kur lengvai galima pasiekti 
neitralę teritoriją, Gibraltarą 
Ambasada evakuos tik didelio 
pavojaus atvejyje.

Washingtonas toliau1 perspėjo 
visus Amerikos piliečius Ispani
ją apleisti. Tam tikslui pieti
niam pajūryje stovi karo lai
vynas “Quincy”, o šiaurinėje, 
prie San Sebastiano, karo lai
vas “Cayuga”.

Tų laivų kapitonai gavo iš 
laivyno departamento instruk
cijas bombarduoti sukilėlius 
jei jų laivai ar aeroplanai 
kraštą apleidžiančius amerikie
čius ar laivus užpultų. Prie 
to privedė sukilėlių laivo “Ak 
mirante Cervera” elgesys prie 
San Sebastian uosto. Amerikie
čiams belipant į “Cayugą”, tas 
laivas astatė savo kanuoleš 
bombardavimui, bet pasitraii- 
kė, kai Amerikos laivas, nie
ko nelaukdamas, atstatė ir sa
vo kanuoles.

Max Schmeling, garsus vokietis kumštininkas, duoda pa
tarimų Juozui Sharkiui, kuris šįvakar persiims su Detroito 
kumštininku, Joe Louis. Schmeling keletą savaičių atgal Louisą 
“išnakino”. , * .

Kruvinas mušis eina dėl Portu- ir žinodami, kad pralaimės, jie 
galijos parubežio Estremadu 
ra provincijoje.

MASKVA, rugp. 17 — Pa
sirengusi sušaudyti Gregory 
Zinovjevą, Leoną Kamenevą ir 
14 kitų žmonių už “suokalbį 
nužudyti Staliną ir nuversti da
bartinę valdžią”, Maskva pri
metė suimtiems dar vieną nau
ją kaltinimą.

Valdžios organas “Pravda” 
skelbia, jog Zinovjevas ir Ka 
menevas kurstę ir dalyvavę 
1934 metų suokalbyje atskirt’ 
Ukrainą nuo Rusijos ir įsteigti 
naują- valstybę. Dirbo jie iš 
vieno su “Ukrainos fašistais ir 
Lenkijos ir Vokietijos slapto
mis policijomis”.

Dėl incidentų su 
komunistų partijos 
išmetė daug žymių

Byla prieš suimtuosius prasi
dės rytoj, trečiadienį. Iš ank
sto žinoma, jog visi bus pas
merkti mirti ir bus sušaudyti.

Nepasitenkindama - • tiro, val
džia meta laukan iš partijos ir 
įvairi^ v&ldžioš ir pramonės 
vietų visus^komunistus, kurie 
kada nors turėjo kokius nors 
ryšius su Trockiu ar jam pri
tarė. Maskva tvirtina, kad 
Trockis buvo dabar susekto 
suokalbio “smegenys”. Jis gy
vena ištremtas iš Rusijos, Nor
vegijoje.

Sustreikavo Chicago 
Cuneo Press Dar

bininkai

HONG-KONG, Kinija, rugp. 
17 — Kinijos pietinį juros pa 
kraštj užklupo smarki vėtra 
Paskandino, daug laivų, sunai
kino kaimui ir užmušė daug 
žmonių. Kiek, tikrų skaitlinių 
dar nėra, bet sieks šimtus.,

WASH1NGTON, D. C., rugp. 
17 — Amerikos užsienio reika
lų departamentas (Dept. of 
State) gavo , konfidencialių ži
nių, kad Ispanijos fašistai 
monarchistai sukilėliai rengia
si atakuoti sostinę Madridą 
nuodingų dujų bombomis. Pa
galbą Madridą pulti sukilėliams 
teikia Italija ir Vokietija.

Čia taipgi buvo gautos ži
nios iš Perpignan, Franci jos, 
kur atvyko pabėgėlis iš sukilę* 
lių stovyklos, Fernando Padil- 
la. Jis pasakojo, kad sukilė
lių vadas gen. Francjsco Fran
co turi užtektinai n 
jų, kad išž 
gyventojus 
kilėliai gdvo dujas iš Vokieti

20,000 Karių Estremaduroj

MADRID, rugp. 17 — Estre- 
madura provincijoje, į vakaruš 
nuo Madrido, vyksta vienaš 
kruviniausių sukilimo rnušių. 
Valdžia čia sutraukė 20,000 kA- 
riuomenės, norėdama sukilėlius 
iš teritorijos išvaikyti ir atimti 
iš jų Badajoz miestą ir kitus 
punktus Portugalijos pasiėny- 
je. Po Badajoz puolimo, vi 
sas Portugalijos pasienis pate
ko į sukilėlių rankas.

Badajoz 4,000 kareivių ir 
liuosnorių garnizonas laikės’ 
per dvi savaites prieš, daug 
skaitlingesnę sukilėlių armiją. 
Negaudami amunicijos ir pa
galbos iš Madrido, valdžios ša
lininkai negalėjo ištesėti. Bet

CHICAGO, III., rugp. 17 — 
American Iron and Steel 
Institute, plieno pramonių są 
junga, skelbia, jog dabar sam
do daugiau darbininkų negu 
bile kada tos pramonės istori
joje. \

Birželio mėnesį plieno liejyk
lose dirbo keturi šimtai devy- 
niasdešimts aštuoni tūkstančiai 
darbininkų, 83,000 daugiau ne
gu pereitais metais, netgi dau
giau negu* Didžiojo karo lai
kais.

Algomis pramonė išmoka apie 
$63 milionus į mėnesį.

kovojo iki paskutiniųjų, pliko
mis rankomis su ginkluotais 
sukilėlių mūrais Badajozo gat
vėse. Lojalistai bandė sukilę 
liūs atlaikyti kiek galint ilgiau, 
kad duoti progą šeimynoms pa. 
bėgti Portugalijon.

Jie užmokėjo už tai savo gy
vybėmis, nes fašistai 
1,500 valdžios šalininkų 
vietos visus sušaudė, 
kunūs sudegino, sudarę 
didžiulį laužą.
Bombarduoja San Sebastianą

HENDAYE, Francija, rugp 
17 — Kelis kartus atmušti ir 
panešę didelius nuostolius že
mėje, sukilėliai pradėjo bom
barduoti San Sebastian ir Irun 
miestus iš karo laivų. Ispani
jos valdžia • buvo-ipastačiusi su
kilėliams ultimattfmą, kad bus 
priversta sušaudyt^ nelaisvėn 
paimtus sukilėlius, jeigu laivai 
bombardavimą pradės.

Čia gautos žinios sako, kad 
valdžia konfiskavo bažnyčių 
turtą. Vincento De Paul se
serų saugioj kasoj suėmė $28,- 
000,000 vartės pinigų, brange
nybių ir Šerų.

Valdžios žiniomis, nuo suki
lėlių kariuomenė atėmė Gjjon 
kalėjimą Malorkos saloje.

600 žuvę prie Zaragozos
-■ ' ■!

' Sukilėliai skelbia laimėję mū
šį prie Zaragozos. žuvę per 
600 valdžios gynėjų.

Pietų Amerikos valstybė 
Uruguajus pasiūlė Pietų Ame
rikos šalims bandyti likviduoti 
Ispanijos pilietinį karą arbi- 
tracijos keliu.
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NEW YORK, N. Y., rugp. 
17 — Jacč Sharky-žukauskas, 
buvęs pasaulinis čempionas — 
sunkaus svorio kumštininkas, 
šįvakar mušis su Joe Louise.

“Rudasis 
kaip Joe 
tinirikai, 
susitiks 
Grounds 
kelias dešimts tūkstančių 
nių minios.

Praleimėj ęs‘čempionatą ir vi
są eilę kumštynių 1933-1934 
metais, Jack Sharkey pasitrau 
kė iš kumštininkų tarpo ir už
sidėjo kabaretą Bostone, kur 
neblogiausiai varėsi.

Ar “Sugrįž?”
Tarp sportininkų Amerikoje 

yra įsigyvenęs prietaras, jog 
jokis kumštininkas, pasitrau
kęs iš “ringo”, “nebesugrįžta”. 
Tai yra, nebelaimi kumštynių ii 
paprastai grįžimas vienu ban
dymu ir pasibaigia.

Iš visų kumštynių, kurie “re
zignavo” iš sporto, tik vienas 
Sharkey dabar išdrįso sugrįžt: 
ir pabandyti laimės. Jeigu jam 
{pasiseks Louisą įveikti, tai 
Sharkiui kelias j čempionatą 
vėl bus atdaras. -

New York bokso komisijos 
daktarai apžiurėjo Sharkey ir 
rado jo sveikatą gerame sto 
vyje. Besilavinant, partneris 
prakirto Sharkiui akį, bet žaiz
da jau beveik užgijo.

Sharkey yra 33 metų am
žiaus, J. Louis 22. Sveria — 
198, Louis

> Nors jis neseniai pralaimėjo 
vokiečiui, Max Schmelingui, 
Louis skaitomas geriausių 
Amerikos kumštininku. Jis 
yra nugalėjęs Max Baerą, Le- 
vinskį ir eilę kitų žymių kumš
tininkų.
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Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedalioj pagal sutąrimą.
Ofiso Te!.: Boulevard 7826 
Namų Tel.: Prošpect 1930.

KENOSHOS MARGUMYNAI
4 ■■ * » < 'k 1 t > *»»i.** a' «*• h* .**o t.'-tod 41 'M r.1 *»•’ •.»» -A

KENOSHA, WIS. — Rug
pjūčio 23 d. įvyks metinis SLA 
212 kuopos piknikas. Pikni
kas yra rengiamas labai gra
žioje, bet mums mažai težino
moje vietoje, Būtent, .Gblopįąj 
darže, kuris yra petolj 41 ke
lio. Daržas yra tik viena įny- 
lia į pietus nuo kelio 50. Kad 
niekas nepaklystų ir neprava
žiuotų pro šalį, tai bus iška
bos su nurodymais pikniko 
vietos.
' Kadangi, kaip jau minėjau, 
ši vietą yra gerą ir visiems 
lengvai pasiekiama, tai tiki
mės iš artimesnių kolonijų 
daug svečių susilaukti. Ypač 
manome, kad nepamirš mąs 
chieagiečiai, raęinječiai, mij- 
waukiečiai ir waukeganiečiai.

Jau keli mąi^ prąnešė, jog 
piknike jie būtinai dalyvau
sią. Tačiau jie ?tato ir sąly
gą: muzika turinti būti pir
mos rųšies. Kadangi tai jap- 
nųjtf reikalavimas, tai aš su
sižinojau su rengimo komisi
ja, iš Kurios gavau užtikrini-, 
mą, kad su muzika viskas su
tvarkyta ir niekam nereikės 
skustis.

Bet, aišku, kad vien tik mu
zika susirinkusios į pikniką 
publikos patenkinti negalima. 
Nes juk nešoksi visą dieną. 
Pagaliau ir šokėjams pasistip
rinimas yra reikalingas. Tatai 
nebus irgi pamiršta. Vadina
si, rengėjai turės visokio mai
sto ir visokių gėrimų, žodžiu, 
bus visko, kas reikalinga sma
giam piknikui.

Tur būt, nėra reikalo nė pri
minti, jog visų SLA narių pa
reiga yra dalyvauti tame pik
nike. Piknikas prasidės 10 vai. 
ryto. Atvykite anksčiau, v^ęs 
juk bus malonu keletą y^am 
dų tyrame ore praleista ** *

Darbai pas mus eina 
neblogai. Kai kuriose dirbtu
vėse dirbama pilnas laikas. O 
kada darbai einą gerai, tai ir 
yfsą? judėjupąs pąąidąrę gy
vesni?. žmonių nuotaiką taip i 
pat yra gerespe. f

Netrukus bus rinkimai. Dar
bo žmonės turėtų tais rinki
mais dontejis. pąrbininkąi 
privalo balsuoti už tuos, ku
rie gina jVj reikalus.

Nqfs vąąąros 'karščiai 
dar neatelugMa* bet bruzdėji
mas eina savo keliu. Ar šioks, 
ar toks oras, o žmonėms rei
kia gyventi, reikia savo rei
kalais rūpintis. Štai kodėl vali 
gykjų tarnautojai buvo beprą-

Musų kolonijos dainininkė, 
p-le G. Klevickaitė, smarkiai; 
progresuoja. Prieš kelis mė-; 
nesiūs jau buvau rašęs, kad 
ji su viena trupe važinėjasi 
po teatrus. Kitaip sakant, ji 
liko profesionalė dainininkė.

Besi važinėdama ji, matyti, 
atkreipė muzikų dėmesį, nes 
Louisianos universiteto muzi
kos departamentas pasiūlė jai 
stipendiją toliau lavintis. Ma
ža to: jau šį rudenį ji bus pri
ruošta New Orleans operai.; 
Vadinasi, jai bus pasiūlyta su
dainuoti operoje vieną parti
ją. Tokiu bud u ji ne tik tu-: 
yės progos toliau lavintis, bet' 
tuo pačiu, piėtu ir dirbti ope-j

. P-l^iJGevickaitė yra nusita
rusi S pasinaudoti pasiulymti.: 
Juo labiau, kad ta muzikos: 
mokykla yra viena geriausią ! 
Amerikoje. Be to, jai susima-] 
rys palankios aplinkybės į 
operą įsigauti.

Visi kenoshiečlai p-lei Kle- 
vickaitei linki kuo geriausio 
pasisekimo.

—o—
f Teko patirti, kad SLA fi
nansų komisijos nariui ir mu-i 
šų miesto konsilmanui atėjo 
geri laikai Per trumpą laiką Į 
jis jau keliems patarnavo na-! 
mus perkant, štai prieš kiek 
laiko per jį nusipirko namus 
ponai Karpiai. , ’

CBAKING 
POWDER

Šame Price Tbdaųr 

25 ounce$25f
Tn^c«ioif

MILUONS OF POUND', HAVK-BEEN.
USED BY OUR GOVERNMENT .'j

gali patarpininkauti, padėti da- 
įe Veniui

.:rv. V.
tlždavteys. Galiną visuomet į 
jį kreipti? šiuo adresp:.

V. Uždavinys, 46 Ęiftk avė., 
Nęw York; N. Y, ’ '" * .

kąląuti didėlio atlygfaįm ' J5, į M # W V*W* A^teS^
FWA darMmn^ąi ftfe karte? į ‘>^1*WW >W

nepatenkinti te bhtfda. Q fam1 nimo Draugas, ^lRQ <-‘lloii- UŽdav^ys. ‘ Qąlimą vi 
juk'yra rimto pagrindo. Per browskiegd 5 — 1, mėnesinis jį kreipti? šiuo adresp 
paskutinius fcefis * jaunimo žurnalą?, lW^I5ls T, V* iTždąvinys, 46 Ę
kaip visi žinome, pragyveni- doleris. Norintiems ' išsirašyti Nęw York, N. Y, 'kaip visi žinome, pragyveni 
mas pusėtinai pašoko. Tuo 
tarpu tų darbininkų atlygini
mas pasiliko tas pat: vadina
si, jie gauna po 55 doleriu? 
per mėnesį. Buk čia gudras, 
jei nori, ir pragyvenk su šei- 
in'ą iš to nieiU«i lyginimo,

i Casę žemės pkio mąšlhų fa^ 
j briKas tyrięj kiek laiko ątlęb 
do $Q0 darbininkų. Pasakė, 
kad tai tik trims savaitėms. 
Bet kaip iš tiesų bus, tai sūri-. 
Ku pa?akyti.

Racinė yra pusėtinas mie
stas, Savo, didumu Wisconsin 
valstijoje jis užima bene an
trą vietą. Tačiau turi tik vie
ną dienraštį. Tai visai nekoks 
rekordas, kadangi daug ma
žesni miestai leidžia po du ir 
tris dienraščius.

Apie mūsiškio dienraščio, 
kryptį nėrą reikalo kalįiėti, — 
ji visiškai kapįtąlistąms pa
lanki.

—. S. Gibavičiiis.

Ir nesveikieji moka mokes
čius už nesveikatą. Tok’*n reiš
kinių Kitur tikrai nėra Vilniu
je (tači6U paprasta. Vyrai, ku
rie dėl nesveikatos netinka len
kų kariuomenėn, kurių j pul
kus nepriskiria, tai tmi visą 
savo amželį nesveikatos mokes
tį mokėti. “Vilniaus žodžiu” 
pranešimu tik pačiame Vilniaus 
mieste yra 5017 vyrų, kurie 
turi mokėti nesveikatos arba 
karo mokesčius...

VĮlnįąus gyventojai “nemėg
sta-■ elektros. Rodos, kad elek- 

.J , r } 1 1 '

tros šviesa šiais laikais visiems 
yra reikalinga, niekas jos ne
veikia, nėra patogesnio namų 
apšvietimo, kam elektras, o »vįs 
dėlto... Vilniuje '*4tiek kitaip: 
Ten lenkų okupacija privedė 
prie to, kad iš 8071 gyvenamų 
namų, tik 4151 namai apšvie
čiami elektra. Kiti, beveik pu
se Vilniaus miesto, namai skę
sta tamsoje, senoje Lietuvos 
sostinėje žibinama balanomis, 
kaip senais tamsiais laikais...

Vilniaus kratas ^boikofuoją” 
mokykla?. Kaip žinoma, Vil
niaus krašte, didelių miestų 
nėra. Krašte gyvena daugiau
sia ūkininkai valstiečiai, ta
čiau, kaip praneša “Vilniai^ 
Rytojus” gimnazijas lankančių1 
mokinių skaičius rodo, kad uki-i 
ninku vaikų esą tik 27%, kiti 
miestelėnai. Taigi, dėl skurdo! 
ir nepakeliamų mokesčių len
kų pavergtas ūkininkas neiš
gali leisti savo vaikų j mok^

Baigiama Ukviduoti viso? lie
tuviškos organizacijos Vilniaus 
krašte. Pradedant praėjusių 
metų kūčių vakariene, kada 
lenkai susitarė ^keršyti” lie
tuviams, nėra tos dienos Vil
niaus krašte, kad nebūtų už
daroma bet kuri lietuviška į- 
Staiga ar organizacijos sky
rius. Uždarinėjamos skaityklos, 
likviduotos visiškai lietuviškos 
mokyklos, uždarinėjami šv. Ka-i

zįmiero draugijos skyriai, su
laikomas lietuvių ūkio rateliu 
veikimas, tremiami lietuviai 
veikėjai, apdedami sunkiomis 
pabaudomis ir net žudomi or
ganizacijų pirmininkai ir žy
mesnieji veikėjai.

Suspausti Linkmenys, Šven
čionių apskrityje, prie pat de- 
marklinijos, yra pavergtas 
Linkmenų miestelis. Gyvento
jai visi lietuviai, dęja, pet.uri 
nei savo mokyklos, nei organi
zacijų (jas lenkai uždare), nei 
pagaliau pamaldų bažnyčioje 
lietuvių kalba. Q dabar, kaip 
praneša “Vilniaus žodis”, Link
menis lenkai visiškai sųspaU” 
de., Uždrausta (^.gyventojams 
vaikščioti naktį hiIo*TlO vai va
karą ligi 4 vai. rytą, uždrau-' 
sta degti tuo laiku' šviesą na
muose1, o visus langus nuo Ne
priklausomos Lietuvos puses 
Uždengti, kad nei jie patys nei 
jų iš tos pusės kas nors nema-i 
tytų... Įsakyta parduoti arba 
užmušti visus šunis... Svetimų: 
parapijų lietuviams draudžia 
ma ateiti Linkmenų bažnyčio’i, 
kas to nežinodamas ateina, į 
smarkiai baudžiamas, Ypač 
daug nubaudė per šių metų į 
Treybčs atlaidus... Seniau Link-Į 
mepyse buvo pašto agentūra,; 
dabar įr ta panaikinta. Arti-! 
miausias paštas Kaltinėnų mie-’ 
sielyje, apie 12 kilometrų, kuri 
kasdien siuntinėjama iš Link-j 
menų moterėlė pėsčia paštą 
parnešti,.. Tai bent leTikišk^! 
kujtura rodoma pavergtiems 
lietuviams.

Vilniaus lietuvių laikraščiai. 
Kad ir iąbai sinkiomis sąlyga-, 
mis, dažnai konfiskuojami, bet 
vis dėlto lietuviai Vilniuje lei-; 
džia kelius laikraštėlius. Patar-! 
tina juos ir Amerikos lietu
viams išsirašyti, štai svarbes
niųjų laikraščių adresai: HVil- 
piaus Rytojus”, Wilno, uL Dopi 
browskiegę 5—1. Metams 2 
dol.' eina du kartu per mėpe-

x (Biologo pažvalga j ateitį)

Dr. A. L, Gteaičup^s 
^^<te|us mažės, bęt ląbąi ido! 

npios knygos yrą vienas pasau
linių įžymybių genetikos dir
voj. Laikinai jis buvo pasitrau
kęs iš Tėxaš valstijos universi
teto ir per Keletą metų buvo 
užėmęs vyresniojo genetiko 
vietą Maskvos Genetikos insti
tute, ' ■ •• |

Vžyąrdijimas jo išleistos 
knygos daro išvadą, kad žmo
nija prąclędal .|š ^eęKąpte’’ 
mo tąrnsįo?, ig^r^nęjjda įr 4^ 
bar yra pozicijoj vairuoti savo 
ateitį^ev<ftteci jos; keliu/

Prof. Mulleris įnėsi prąpą-i 
šauti žmogaus ateiti tam tikra 
iš anksto nustątyrtą pręigWyv6si 
eugenikos programą. Jis skai
to dabartinę negątyvę eugeni-: 
ką (kaip tai, segregaciją — ąt- 
sktei^ąK.^^^ąi^'1 UUo svęi< 
kų; stęi^lteąęijį' nątte^anių 
veislei) kaipo nėteistegą, nepa
kankamai gerą savaime, idant 
tuomi galima butų pilnai page
rinti žmogaus rasę evoliucijos! 
keliu, tai yra, veisimas masiniai į 
ir geriausių žmogaus tipų, žo
džiu, sveiki kųnu ir protu žmo
nės turi vaišintis kuodaugiau- 
sia, nesufrukdant gimdymo 
kontrolę. ‘ į

Nėra gero, sveiko nusi?taty-i 
mo, dėlko išimtinuose atsitiki
muose vyras (idealus ir genia
lus žmogus) negalėtų suteikti 
pakankamai sėklos <įe| ųžvaisi- 
nimo ; tūkstančiu moteriškų 
kiaušinėliu, šitame atsitikime 
techniškos kliūtie^ , nėra. Leng-, 
vai galima dirbtiin budu'-.DžvaH

kią sėklą palaikyti gyva ir veik
lią laboratorijoj per 25 metu?;

kpl Įiepaa.i^kės tokio vy-! 
rą genetikos įkąipavimas.

Parinkimąs tojeio vyro tpyi 
būti pagrindinis. Be <to, kad jis 
turi būti,, sveiko, tvirto, gražaus 
fizinio sudėjimo, bet turi bufi-v 
nai būti atsižvelgta į protišką 
dvasišką kokybę, į jo nuovoką 
ąpįę ąeciąlj gyvenimą (drau- 
gMmną) ir į jo inteligentišku
mą, j jO intelektą.

Tam tikri antraeiliai keblu
mai šiame nurodyme yi?vien 
reiškiasi. PadėKim sau., kaip gi 
aų meile ir ženybinių gyveni
mu^ Prof. Muller į tai atsako: 
lytiška meilė tyri hųti atskirta 
UUO reprodukcijos (veisimosi). 
įytjšKa meilė psraktikuoti ne- 
4rąu4ž.iąma, tik gimdymo kon
trolę pritaikant. Jis lyginai aiš
kiai mato, prie dabartinės de- 
mokratiškos santvarkos, kokia 
praktikuojama J, V., yra tai 
peįvykdoma. Nes visuomeninis 
nusistatymas ir nuovoka apie 
eugenišką antžmogį — menkas.

Tai galima butų tik pilna to 
žodžio prasme nusistovėjusio j
T'i .................i-,., -i..-rr ....... .

ŠIOS SAVAITES 

Extra Bargenai 
IŠPARDAVIMAS 

REFRIGERATORIŲ
’ PO

$69.50 
mm! 

HIBNITUREa 
•'.f ’ O * 1 , .

2310 West 
Roosevelt Road

Tel. Seeley 8760

techniškos kliūti 
vai 
sinti moterįški Kiaušinėliai.

Atsakydamas savo Kritikams, 
kad susidurti reikės parinkime 
vyro, kuris yrą ideališkai ge- 
nįalis ir tuo pageidautinas, nes 
tada, Kada vyrą? yra lytiškai 
tytetas įr veiklus, yra dar labai 
jaunas te jo ideališkas, pageir! 
dautinas genialumas neaiškus.! 
Tokiame atsitikime galima to-

Laidotuvių Direktoriai
. į, ..t': .’Y r. ’ ‘

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.
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AMBDdOe PATARNAVIMAS DIENA ĮR NAKTĮ. 
Turime Koplyčias Vispsę Miesto Date«e»

' J. F. ĖUDJSIKIS .... ........ ~
4605-07 S. Hermitege Ąvenue Phones Yąrds 1741-1742 
Brighton Pąrk Skyrius, 4447 S. Fairfield, Ląf. 0727

LĄCHAWICZ ir SŪNUS
?814 Įffęgt 23r<Į Plaęe Į>hojnęą Cml 2515—Cicęro 59?7

S. C, LACUAVICZ..............
42-44 Ęast 108th St. Tel. PullmąĮi 1270 nrbn Canąl 2515 

“Trt'ffl'.ll.I'ViiHmllJAJii! ......... J( M1!..11.7'H Į ,t į '

k . ■
Phone Yąrds 1188

.a MABATainra

Jau galite gauti nąują, padidinta ir 
pagerintą

1739 S. Halsted St.
CHICAGO ILL.

r !•< ■ " v. i   ............ ..... — 

J, E, RAP2IUS
Styeąt Fhope Canal 6174

* ............. ... ..... .. '.'.■•■■■■■g.-'■.■r.-?* . .'.Kujj •

.. L1ŽOLP .j
1648 Wėst 46th Štreėt r Phones Boulevard 5208-8418
■ i'.? ■!!!'.■ .................. ...........’l’.' "'.".J'.l r...... ;i.’P

. 4 E2KRSRĮ? IR SŪNŪS ..............
10734 St* Michigaęi Avę. Tel. Pullman 5703

, ________________ Antradienis, rugp. 1$,

socialistį^ęj Yis.W>mĮ&Ši P.rę-Į Nusipirk ir paskaityk šia 
gresyvę eugeniką praktikuoti knygą į ,'Out of The Night, Bio- 
ir įgyvendinti. Kur aplinkumos logigt View of the Future”, pa- 
sąlygęs yra vienodos vfeieįs-^ rašytą prof. H. į. Mųilej. Kai- 
genetikos skirtumą? pĄt? ?a- — 2*-- 
vaime pasireikštų.

Prof. Mulierio nuomonė dėl 
galimybę? Išgyvenimo progre- 
syvės 
pame 
mėtis 
Butų

eugenikos tokiame trum- 
laikotarpyje, kaip šimt- 
ar du, į tai jis atsako: 
galima dauguma populia

cijos išauklėti kokybiniai ir 
tep'ti Leninu, Newt6nu, Leonar
do^ Beethovenu, Puškinu, Sun 
Jąt Šen ir tt.

Tolinus prof. Muller sako: 
Kiek moterų rastume (žinoma, 
apšviestoj aplinkumoj, kur 
prietarai, lyties vergovė, dabar
tinė dorovė bus aigyvepta te 
užmigtą), kurios nesididžĮuo- 
tą, jog patapusios motinom 
kūdikių su ypatybėmis Darvi
no, Newtopo ir tt, Kurio? gi 
neieškotų progų užsivaisinti ir 
tapti motinomis pagal eugeni- 
kęs nustatytą planą?

Knyga nepaprastai gerai pa
rašyta. Yrą .taį vteija (numW- 
mas) genetiko, kuris įsitikinę?, 
kad tai kas surasta per moks
lą, yra teisinga, tikra teisybė. 
Jęi toji teisinga, tikra teisybė 
pasireiškę eksperimentuojant su 
vaisine muse, tai ^abejonės nė
ra, kad yra pritaikoma ir žmo
gaus rasei. Kitais žodžiais, kny
ga yra puikiausias atspindis 
kraMutinyb.es mokyklos prigi
mimo paveldėjimo ir kurio 
mokslinimo prisilaiko dauguma 
modeminių genetikų.

/|WV*r^ WUOI'II.<WU l 1 ............ ..

Kasdien....skaitydami
“NAUJIENA?’’ lietu
viai įgyja naudingu 
žipįų ir gerų piųno- 
kijnjimj.

-•. r" ' -į___ ________ __________________

.... i. ,

Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Rhmb. 1431-1484—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisąs—8823 So. Halsted St. 

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30.
Tel. Boulevard 1810.

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarties.

......I' ...........! .

DR. T, DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUĘ 
Telefonas Virginia 0036

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

P 1 "J . 1 _*  - .   

JOSEPH J. GRISK 
LIETUVIS ADVOKATAS

Telenhone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

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

KL. JURGELIONIS
advokatas

Veda bylas visuose teismuose 
Brięlgepoite ofisas:

3241 S. Halsted St. Tel. Cąlųmet 7?62 
Ofišo vai. dienomis nuo 1 iki 5 val.: 

po piet. Vakarais nuo 7 iki 9 
Ręzįdenęija:

3407 Lowe Avė; Tel. Yąrds 2510

JOHN B BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Cermak Road (W. 22 St.) 
Ofiso vąląndos: Kasdien pųo 9 iki 5 
Vakarais: Panedelio, Seredos ir 

PetnyČibs 6 iki 9.
Telefonas Caąą| 1175 

Namai: 6459 Š. Rbękwel| Street 
Telefonas Republic 9600.

' r—:—: ; t -r— ""‘i'J 'La j...-u

Lafayette 4845
DR. JOHN J. GAPSIS

4218 ARCHER AVENUE
— PĘNTISTAS T!" 

Valandos nuo 16:00 ryto iki 5:00 
v. vak. ir nuo 7:00 iki 9:00 v. vak. 

Ketvirtadleniąis pagal sutarimą

111 W. Washington St 
Room 737 

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

' ’ — ’   ——tr 

Gyv. vieta: 6733 Crąpdon Avenue 
n^mų Tel.: —• Hyde Park 3395

A. A. SL AKIS
ADVOKATAIS

KITATAUČIAI 
DR. BERZMAN

AKIŲ miALISTAI 
DR. G. SERNER 

LIETUVIS 
Tel. Yąrds 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.* * * * . -

Otisas ir Akinių Dirbtuvė
756 Węst 35tji St.

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dienos

Gerai lietuviams žinomas per 3? 
metus kaipo patyręs gydytojas Chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias Įr chroąiĮskas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal haų- 
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

Valandos nuo 10—1? pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro.

Tel. Canal 8110
Rezidencijos telefonai:

Hyde Pąrk 6755 ąr Central 7464

Dr, Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos' 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

Nuo .1Q iki 12 vai. ryte, nuo 2 Iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30vaL 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
vąląudni dieną.

Phone MID^VAY 2880.

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

2460 Weąt Madiąon Sfreęt 
Vai. 1 iki 8 po pietų*,' 6 iki 8 vak 

Te). Seęley 7330 
Nąmų tefetenąs Brup8więk 9??7

DR. V. A. SIMKUS
GYPYTPJAS |R chirurgas 

Valandos nuo 2 iki 4 Įr nuo 7 iki 9 
vai., Nedaliomis nuo 1'0 iki 12 

3343 South HąĮsted St, 
Tel. Boulevard 1401

Telefonas Yąrds 0994
Dr. Maiirice Kabn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofisu valandos: ■ ’ j 
Nuo 10 pci 12 diena, 2 iki 8 po pietų 
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 

Rez, Telephone PLAZA 2409

Ofiso Tel. DorcĮiester 5194 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR, A. A, ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikį ir visų 
Ironiškų ligų.

Ofisas 6850 Stony Isląnd Avė, 
Valandos: 2—1, 7—-0 vai. Vak. Neda

liomis ir šventadieniais 10—42 
dieną.

kraMutinyb.es
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CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA REN
GIASI DIDELIAM DARBUI

Naujas svarbus darbas
Chicagos Lietuvių Draugijos 

valdyba nutarė pradėti rūpin
tis, kad galėtų išplėsti savo or
ganizacijos rubežius ar ūmose 
Chicagos lietuvių kolonijose, 
kaip tai: Waukegan, Ncrth 
Chicago, Indiana Harbor East 
Chicago, Gary, DeKalb, Mel- 
rose' Park, Aurora, St. Char
les, Calumet City, Hammond, 
Chicago Heights, Rockfcrd, 
Kenosha, Ratine, Joliet ir pus- 
tuzinėje kitų miestelių, kur lie
tuviai gausingai apsigyvenę.

Tiesa, kai kuriuose mieste
liuose draugija nariais stovi 
gana gerai. Pevyzdžiui, Cicero 
ir Harvey, taipgi biskį tolimes
nėje kolonijoje nuo Chicagos, 
būtent — Springfield. šituose 
trijuose miesteliuose Chicagos 
Lietuvių Draugija turi penke
tą šimtų narių, įvairiose kito
se kolonijose daugiau - nekaip 
šimtą. Tokiu budu vien Chiea- 
gojė Draugija turi 2,900 na-

1937 RADIOS 
IR 

AKORDIONAI

; Prieš sezoną įcainos^ 
hupigintds1'

48 basų akordionai
už ..... ................. $48.00

80 basų akordionai
už ....... $80.00

120 basų akordionai
už ............... .......  $99.95

Lekcijos DYKAI. Išsimoke- 
jimai po $1.00 į savaitę.

Visos 1937 metų radios jau 
iškrautos parodai:

VICTOR, RADIONAS,
PHILCO,
GEN. ELECTRIC, 
ZENITH, GRUNOW.

Senos radios išmainomos.

Jos. F. Sudrik
INCORPORATED 

3417 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 4705

BUDRIK 
Furniture Mart 

3347 So. Halsted St.
Budriko radio programai 
kas dieną 7 v. vak. Lietuvi
škai: Nedėlioję, Panedely, 
Ketverge ir Pelnyčio j e.

rių, o pridėjus Cicero, Spring
field, Harvey ir kitas koloni
jas Draugijos narių skaičius 
sudaro daugiau per 3,5u0. Ge
rai pasidarbavus pažymėtose 
lietuvių kolonijose bus galima 
dar šiais metais sukelti nn,rių 
skaičių iki keturių t.ikstan- 
čių.

K. Steponavičius, F. Bu- 
law, Senas Petras, A. 
Ambrazevičius ir keli 
kiti tuoj imsis organi

zavimo darbo.
Darbas organizavimui Chica

gos lietuviškų priemiesčių į 
Chicagos Lietuvių Draugiją 
bus pradėtas šio mėnesio gale. 
Kazys Steponavičiui, tur būt, 
pirmiausia imsis darbo Wau- 
kegan ir North Chicago; jo čia 
pažintis plati, draugų daug, 
darbas eis sėkmingai. Frank 
Bulaw — DeKalb, St. Charles 
ir Indiana Harbor. Senas Pet
ras — Gary, Aurora, Melrose 
Park. A. Ambrazevičius dar sa
vo veiklai vietos nepasiskyrė, 
jis, tur būt, veiks visur po bis
kį. Be abejo, A. L. Skirniontas 
darbuosis Harvey ir Phinex. V. 
černauskas Springfielde.

Draugijos skyrius vėl 
eis “Naujienose”.

Prasidėjus rimtesniam dar
bui, darbo eiga bus apibudina
ma kas savaitę “Naujienose”. 
Daugelis Draugijos narių pra
deda ruguoti, kad mažai rašo
me iš organizacijos darbuotės. 
Įvedus vėl Draugijos skyrių, 
nariai bus patenkinti, žinos kas 
dedasi jų organizacijos pasto
gėje.

Praeitas konkursas
Praeitą konkursą Chicagos 

Lie.tuyių .Draugija pradėjo su 
septyniolika šimtų narių; kon
kurse buvo įrašyta 1862 na
riai, narių skaičius buvo dau
giau negu padvigubintas. Chi
cagos Lietuvių Draugija naujų 
narių įrašyme sumušė rekordą. 
Nei viena lietuvių organizaci
ja per vienus metus nebuvo 
įrašiusi tiek naujų narių, kiek 
įrašė Chicagos Lietuvių Drau
gija. Svarbiausia, buvo gauta 
daugiau per šešis šimtus čia- 
gimių lietuvių, kurių amžius 
tarpe 15 ir 30 metų.

AKUŠERĖS
Mrs. Anelia K. Jarusz 

Physical Therapy 
and Midwife

6630 S. Western 
Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
d d odų massage 
ėleetrie t r e a t- 
ment ir magne- 
tic blankets irtt. 
Moterims ir mer
ginoms pat a r i- 
mai dovanai.

DR. G. J. TARULIS
PIRMAS LIETUVIŠKAS 

OSTEOPATHIC PHYSICIAN IR 
OBSTETRICIAN

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

OFISAS:
6331 So. Halsted St.

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

Tel. ENGLEWOOD 7151.
Rez. Tel. RADCLIFFE 1191.

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. Dearbom St. 

CHICAGO, ILL.
Central 4641

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

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

dar 
na- 
or- 
bu-

Draugijos valdyba planuoja, 
pabaigusi Chicagos apylinkių 
organizavimo darbą, rengti 
vieną konkursą naujiems 
riams įrašyti, kad skaičių 
ganizacijos narių dar kartą 
tų galima padvigubint:. Kai 
kas gali pamanyti, kad tai sva
jonė, bet tikrumoje, tai ne. 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
vedėjai numato, kad organiza
cijoje dabar yra daug daugiau 
aktyvių jėgų negu pradedant 
praeitą sėkmingą konkursą; 
taipgi, apskritai imant, yra du 
kart daugiau narių negu tada 
buvo. Todėl nėra pagrindo abe
jonėms, kad prie gero pieno 
nebūtų galima narių skaičių 
padvigubinti. Kaip greit bus 
galimą šitą stambų darbą pra- 
dėti, dar sunku pasakyt*. Rei
kia pirmiausia apsirūpinti , ko
lonijų organizavimo klausimu, 
vėliau imtis didesnių darbų.

Sergančių narių mažai.
šiais metais narių sirgimų 

yra gana maža. Ant kiekvieno 
170 narių yra vienas ligonis. 
Tiesa, mirimų per pąskuiinius 
septynis mėnesius btfvo ant 
260 viena mirtis, bet, palygi
nus mirimų skaičių su kitų or
ganizacijų — gana nežymus.

Kuriasi Kultūros 
Draugijos

Kadangi Chicagos Lietuvių 
Draugija tvarkosi ir gyvuoji 
pagal Illinois valstijos Mutual 
Benefit Association nuostatus, 
tai ši organizacija kuopų turė
ti negali, bet gali įkurti atsto
vybių centrus. Chicagos Lietu
vių Draugijos tokie centrai va
dinsis Lietuvių Kultūros Drau
gijos. Pavyzdžiui, tokią atsto
vybę iš • Chicagos Lietuvių 
Draugijos narių pirmiausia su
sidarys Ciceroje. Cicero. Lietu
vių Kultūros Draugija turės 
pilną autonomiją savo vietinių 
reikalų tvarkyme, ' bet kartu 
bus didelė parama Chicagos 
Lietuvių Draugijai -narių skaito 
linime ir -kito svarbaus darbo 
atlikime. Cicero j e Chicagos 
Lietuvių Draugija turi arti tri
jų šimtų narių, kurie sudarys 
Cicero Lietuvių Kultūros Drau
giją. Draugijos tikslas apima 
platų vietos veikimą. Doi ryš
kesnio pavyzdžio čia įdedu iš 
Cicero Lietuvių Kultūros Drau
gijos įstatų projekto porą svar
besnių paragrafų:

“Tikslas — Cicero lietuvių 
Kultūros Draugija • rūpinasi 
švietimo ir kuituros reikalais, 
būtent, stengiasi pakelti lietu
vių socialį, moralį ir intelek- 
tualį lygį. Rūpinasi įkurti lie
tuvių kalbos ir Lietuvos isto
rijos mokyklėlę, kurios patar
navimu Draugijos nariai ir jų 
vaikai jaunuoliai galėtų naudo
tis. Esant palankioms sąly
goms, Draugija rūpinsis įkur
ti meno if sporto sekcijas”.

“Narystė — Cicero Lietuvių 
Kultūros Draugijai gali pri
klausyti tik išimtinai Chicagos 
Lietuvių Draugijos nariai — 
vyrai ir moterys be skirtumo 
amžiaus, politinių ir tikybinių 
įsitikinimų. Jei narys išsibrau- 
kia iš Chicagos Lietuvių Drau
gijos, tai jis automatiškai ne
tenka narystės teisių Cicero

KYLOS GYDYMAS 
515.00

Jei kyluoti, tai ir visuomet busite 
kyluoti ir priversti kęsti paraiščių 
kančias, jeigu negydysite kylos. Jus 
vis iš darbo varines, nes darbdavys 
kyluotų nesamdo. Kyla yra užmušu- 
si daug gerų vyrų. Kodėl ramiai žiū
rėti i tokj nelaimingą rytojų, kai 
gydymas taip lengvas ir pigus? Be 
peilio, be skausmo ir gulėjimo, šim
tai pagydytų liudymų byloje.
VARICOSE VEINS PAGYDYMAS

,,*7.00
pirmą jšvirkštymą ir tik $2 už kas 
sekantį gydymą.

Nereikia gulėti, nė laiko gaišinti. 
Atdaros žaizdos greitai užlydoma. 

SPECIALUS PARANKUMAI MOTERIMS.
PATARIMAI DYKAI.

DR. E. N. FLINT
33 NORTH STATE ST., ROOM 1105. 

kampas Waahingrton.
Atdara: Kasdien: 9 v. r. iki 4 v. p. p. Pir
madieniais 9 v. r. iki 8 v. vak. Per 

ir rugsėjį ofisas bus uždarytas 
dieną ketvirtadieniais.

pintį
rugr- 
visą

NAUJIENOS, Chicago, H

Lietuvių - Kuituros Draugioje 
ir tt.”

Tam panašus įstatai bus vi
soms Chicagos apylinkių Kul
tūros Draugijoms, ku*r. rasis 
didesnis skaičius narių. Tokios 
organizacijos turės rupmtią 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
reikalais savo miesto lietuvių 
gyvenime, bet svarbiausią, tu
rės rūpintis, kad dirbus svar
besnius kulturinius darbus: 
rengti prakalbas, paskaitas, į- 
steigti lietuvių kalbos mokyk
lėlę; jei galima, sutverti cho
rą, mokytis lošti teatrą arba 
jaunesniems lavintis sporto sri
tyje.; Tokioms kolonijų Kultū
ros Draugijoms, Chicagos Lie
tuvių Draugija, reikale teiks 
medžiaginę pąrąmą, jei matys, 
kad dirbamas darbas yrą nau
dingas vietos lietuvių kvdturi-

• • Aminui. ;

Neabejoju,- kad tuoj po Ci* 
cero seks Harvey ir Špring- 
field — susiorganizuos iš ChL 
cagos Lietuvių Draugijos narių 
Kultūros Draugijos. Kitos ko
lonijose taip pat šis darbas bus 
vykinamas kaip greit r? sis 
nors po penkias dešimtis Chi
cagos Lietuvių Draugijos na
rių. Kokie svarbesni kultūriniai 
darbai bus dirbami Chicago j e, 
apie tai teks pakalbėti vėliau. 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
tikslas yra ne vien narių pašal
pą ligoje ir pomirtinė, bet taip
gi rūpintis lietuvių kultūriniais 
reikalais. Prie to ir bus eina
ma spėriais žingsniais.

Chicagos Lietuvių Draugijos 
nariams ir valdybai turi rūpė

PIRKIT
KUR VISI LIETUVIAI PERKA:

Boilerius, Sinkas, 
Maudynes, Plumbingą 

-—len gvais iŠmokėj imais.
B. Vaitekiinas, atstovas

So. Center Plumb- 
ing and Heating 

Supply Co.
N. W. Corner 55th and 

Statę Streets
Visi telefonai ATLANTIC 4290
Atdara nuo 7 v. ryto,subatoj nuo 8 
v. ryto,nedėlioj muo 9 iki 12 dieną. • > 

SAFETY VAULTS MOKA .... ...................... 0%
BANKAI MOKA ..............................
PAŠTAS MOKA ..................... 2%'
MES MOKAME ............. :. 4%

Kur Geriau 
Taupyti Pinigus?

ir kiekvienos ypatos apdrausti iki $5,000.00
Duodame paskolas ant 1-mų Morgičių

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

JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas

I Geriausi
KENTUCKY YEARLING

VIENU METŲ SENUMO.

Degtinė... Gerkit

NATHAN
KANTER

Dabar galima gauti kai miltiniam taverne.

MUTUAL LIQUUR CO.
4707 South Halsted Street 
Visi Telefonai YARDS 0801

VIENINTELIU DISTRIBUTORI8

ti šie trys svarbus klausimai: 
skaitlinti Draugiją nariais, tin
kamai aprūpinti juos ligoje ir 
^pasimirus, taipgi dirbti kultu
rinius darbus, naudingus lietu
vių visuomenei.

Draugijos susirinkimas
Rugpiučio 11 d. įvyko Drau

gijos susirinkimas; narių da
lyvavo vidutiniai. Susirinkime 
nieko svarbaus tarta nebuvo, 
vasaros metu nariai pasidarė 
daugiau pasyvus, bet tai tyla 
prieš audrą. Atėjus vėsiam orui 
prasidės platus veikimas.

Virkite Patogiai

ELEKTROS PUODE
it • »•

•Virimas šiuo nauju, lengviu budu, 
reiškia daugiau liuoslaikio ypatingai 
vasarą. Virkite visą t valgį vienu sykiu 
... greitai ir lengvai.; *

Pamatykite juos j pas ELECTRIC U 
SHOPS. Išdirbystės ir modelių 'ipasirin- 
kimas jūsų, žemais ir patogiais r akais.

TIKTAI M ĮMOKĖTI

Likusi mėnesiniais mažais įmo- 
kesniais su savo Elektros bila
COMMON W£ALTH ED.SON

<O> SUpi
DOWNTOWN—72 W. ADAMS ST.—132 S. DEARBORN ST. 

Telephone RANdolph 1200, Local 164

4562 Broadv/ay 2733 Milwaukee Avė. 11116 S. Mlchlgan Avė. 
3460 S. State St. .4833 Irving Park Blvd. 2950 E. 92nd St.
852 W. 63rd St. 4231 W. Madlson St. 4834 S. Ashland AVe.
F E D E R A L C O U P O N S GIVIN

*18.95
Evkrtiot Electric Reuter

Skaitoma truputi aukštesne kalną, kad padeng
ti palūkanas ir iSlalkas už praleistus 

{mokėjimus.

Kalbėjo J. V. Stilsonas
Draugijos susirinkime įdomią 

kalbą pasako p. J. V. Stilso
nas; jis dar neseniai paleistas 
iš federalio valdžios kalėjimo. 
Gana vaizdžiai atpasakojo ka
lėjimo tvarką, taipgi ąpibuditto 
kai kuritros musų svarbesnius 
dienos klausimus. Keikia pripa
žinti, kad p. J. V. Stilsonas yra 
geras kalbėtojas, taktas ir svei
kas jumoras visuomet* lydi jo 
logišką kalbą.
? — Petras Bedalis.

LIETUVOS-AMERIKOS

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

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

Siųskit money orde- 
rį arba čekį —

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

JUOKAI
Vienintelis pageidavimas

Motina, išleisdama jaunaved
žius į povestuvinę kelionę, sa
ko: “Grįžkit sveiki vaikeliai ir 
abu drauge”.

, Ii .U , ...  „

Baliaus sukiiryj
“Kai aš su tavim Šoku, man 

atrodo, kad aš ant zefiro de
besų klojoj u”.

“Ne, mielasai, tu ant manę 
kojos užsistojai”.

NAUJIENOS 
1739 So. 

Hihted Si. 
CHICAGO 

tau 
=-50 
H5 
i-40
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NAUHENOS
The Uthmmiaft Daily Newa 

pubUshed Daily Except Supday by 
The Lithųanian ^ews Pub. Co^ Ine
T iftt Soaih BaMed Street

Telepkope GANak Sįoų

Subscription Rateli
18.00 per year in Caisada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in čhicaio

Entered as Secoyd Gta?$ MaW

March M 1870.

Naujienos eina kasdien, iisldriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovę IW9 S. Halsted SL, Chicago, 
m. ^alefonaa Canai $500,

........ . . 1

Ieško “didvyrio”
Clevelaiąfo ątjąiM įopvęnci|ą kum ę^h^p J^ą- 

ciorjalė Socialiai# Te^ingumą Sąjunga tlnfon
for Sočiai Justine), dalyvaujant daugiau kąip astuo
niems tukątąnčianis delegatų. “Radio k^ig$” patą- 
riaijt, šį konvencija nutarė remti kongresmano Lemke’s 
“Unijos partiją”.

Kun. Coughlin buvo visas “bosas” tame Clevelando 
suvąžįąvįmo. Delegatai ne tik pavedė jam pilną ir neap- 
rėžtąįgalią Socialinio Teisingumo Sąjungoje, bet jie en
tuziastiškai plojįęi kiekvienam jo pasakytam žodžiui ir 
karšta rėnpiė ja pąsfųlypą.

fąnašiąi elgėsi kitą® suvažiavimas, įvykęs prieš 
kiek ląiko ląmepąęiąme Cįeveįan^e — Dr. Townsendo 
pasekėjų, kurte mato išgąaypRg jo projekte mokėti po 
$200 dolerių senatvės jtepsįjos pef mėnesį kiekvienai^ 
žmogflL sulaukusiam 60 metų amžiaus.

Taip vienoje, kaip ir antroje šjtų konvencijų viskas 
sukosi ąpie vieną asmenį, “vadą”.

Townsend turi bent tam tikrą “planą” žmonėms 
išganyti o Detroitu kunigas neturi niekę, ^isąi tiktai 
atakuok kitus į? demagogiškomis frazėmis gąsdina 
publiką.

Taigi,, pasfrod^ yrą skaičius žmonių Af
rikoje, kur^ejiąs reikia “didvyrio”, pąskui kurį jie galė
tų aklai seklį ĮĮS tokių elementų susidaro^ fašistiškas ju
dėjimą^ Bet fašizmas remiasi he vien “vado” pppulią- 
riškumų ir jo demagogija. Jam reikia dą ir^pkfųofęą 
jėgos. Amerikoje miHtarizmo nėra, kuris gąlętų ątęiti 
į talką ^dvyriui”, pasiryžusiam “įšgelbeti kraštą”. Tot 
dėl iš partijos, iš townsendiečių judėjimo fr iš
Coughbno Socialinių Teisingumo Sąjungos nieko neiš
eis. • :> < ■ : * '

Kai praeis rudens rinkimai, tai tos grupės žmonių 
iškriks, nępalikusios jokio pėdsako.

Apžvalga
SOOI4-

LJSTAI ATSJMĘTt NUO 
PARTIJOS

Pennsylvąuijoą valstijos są- 
cialįstų partijpfc* konvencija,; ku
ri įvyįp jlayrisburge, rugp. jSt 

bątų, putąjfė atsimesti nuo. pą? 
rionąlinio, socialistų partijos 
ęęntyo. Už atsimetimą balsavo 
didele dauguma delegatų — 58

Daugumą Pennsylvanijos so
cialistų nusistatė prieš partijos 
pącipnąlj komitętą daugiąųsią 
dėl to, kad tąs komitetas, var 
dpvąųjamąs Normano Thomaso, 
sąuvaįiškaį suįspendavo New 
Yorįco organizaciją, kurią kon
troliavę.
gvardija’*. Senas socialistų vei
kėjas ir buvęs per ilgus metus 
P'ennsylyąpįjos Darbo Federą- 
($03 prezidentas, James Njau- 
jer, yięšąi pasmerkė Thomasę 
diktątoįrišką šeimininkavimą 
partijoje,

A^SVIETA ]|t “KLASINIS 
APSIŠVIETIMAS”

vadinamoji “sęnoj| 
gvardija'®. Senas socialistų vei
kėjas ir buvęs per ilgus metus

A. Bimba nesutinką su “Nau
jienų” paąąkyųių, kad Ispani
jos Žmonės yra tamsesni, negu 
daugumos kitų Europos kraštų, 
“įaisvėje” jisai rašo:

“Man atrodo# kad joįdu 
budu negalima Ispanijos 
žmones šian^jęų (musų pa
braukta. — “N.” Red.) yą-. 
dinti tamsesniais už kitus. 
Priešingai, jie šia savo kar-

Chlcagoje— paštu:
Metama ——$8.00 
Pusei metų ——4.00 
Trims mėnesiams -   2.00 
Dviem mėnesiams . . 1.50
Vfanftm mSnuttii .75

Oiicagcd W i^e^ęįų$>

Mtaesfai t r'v —u.,.,..—75c
Suvienytose Vaistuose, ne Cjdcagoj,

Metanui ..... ------------------— $5.00
Pusei metų 2.7$t
Trims mėnesiams - ---------------1*50
Dviem’mCnesiamš 1.00
Vienam mėnesiui eSaSMM^MMoeeeeM* .75

br Mtua uMeniaose s 
(Atpiginta}

Pusei metų .......—.....—4.00
Trims menesiams _______  2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Ordarin kartu su užsakymu.

žygiška kova duoda pavyzdį 
visų ^HųT įą$tąHs$ĮpiU ša
lių žmonėms, kaip reikia ko
voti prieš fašistinį barbariz
mą, prieš baisią tamsą, ku
rią ant savo pečių neša fą- 
šįzmąs**.

“Iš viso yra klaidinga mai- 
šyti civilio karo žiaurumjųs 
su žmonių ‘apsišvietimu’ ir 
‘tamsumu’. Be to, yra ir toks 
dalykas, k^P apšvietą ir ap- 
Svietą. darbininkas gali te* 
mokėti vąrdją pąstyąąytb, W 
jis ^ajį būti Įąbąi ąpsi|vH^ 
klasiniai. Ispanijos ir Frak
cijos darbininkai kąip įik įr 
rodo savo augštą klasinį sų-* 
siprątimą, savo klasinį ąpsįt 
švietimą."
Gal būt, kad “klasinio apsi

švietimo”- žvilksniu Ispanijos 
darbininkai stovi ne žemiau už 
daugelio kitų šąįių dątbjpipk|is, 
—- nors tas faktas, kad žymj 
dalis Ispąnijoą darbjnipkų <jąy 
tebepritaria anarchistams ir 
sindikąlistams (tą! yra, parti
joms, priešingoms politiniam 
veikimai!), vargiai liudija apie 
jų aukštą susipratimą.

Tačiau pats A. Ę. sąkę, kad 
reikia skirti apšvietą nuo “ąp* 
švietos”. Darbinipkas, kuris yos 
tepp^ka pąrirašytf sąvą pąvęy- 
dę, galįs būti “labai apsišvietęs 
kĮąsi^ąi”'. Taigi ’’klasiuis afr 
sišvietimas”, arba “klasinis šup 
sipratimas” esą du visai skiri, 
tingi dalykai. Bendro apsišvie
timo pas Ispanijos darbininkus, 
esą, gal būt nedaug, bet jų 
įlasipią susipratimas esąs stipH 
rus.

Jeigu taip, «tai Bimba visai 
;be reikalo tą “Naujienų” pa
reiškimą bąuda kritikuoti*

“Naujienos”, beje, kalbėjo ne 

vien apie Ispanijos darbinin
ku^ bet bendrai ąpiė visus Is
panijos žmones. Darbininkai Is
panijoje, kaipo nepramoningo- 
je Šalyje, sudaro tik mažumą 
gyventojų.

Viri žino, kad iki 1931 metų 
Ispanijos liaudis turėjo labai 
mąžąi progos apsįšviesti. Tik 
pp ręypliųcijos valdžia prądęjo 
įteigti liaudies mokyklas įr 
žmpnems atsidarę įvairios kito
kios progos’ apsišviesti —- skai
tant laikraščius ir Knygas, lan
kant populiariŠkas lekcijas ir 
t. t. Bet aiškus dalykas, kad 
pęr Penketą metų kraštas, ku
rį klerikalai, militaristai ir ba
jorai laikė tamsoje per šimtme
čius, negalėjo pasivyti apŠvie- 
toje tas šalis, kuriose laisyė ir 
privąl°noas mokyklų lankymas 
gyvuoja seniai.

PILIETINIS KARAS IBĮ 
ŽIAURUMAS

“laisvės” redąktorius mano, 
kąd piiiętinię karo žiaurumas 
fietąrįs niękn beflęro su vięnos 
ar kitos šalies bendru kultūrin
gumu, nes —

“Civilis karas yra ginkluo
ta, atvirą klasių kova. Kiek
viena pusė gina savo intere
sus. Darbininkai, gindami sa
vo klasinius ipteyęsus, kartu 
gina interesus abelno žmo
niškumo, dorovės ir kilnumo; 
tuo tarpu fašistai, klerikalai 
ir monarchistai, gindami sa
vo intęresųs, gina interesus 
barbarįzmo.”
Dėt čia musų kritikas ir vėl 

nukalbėjo apie visai skirtingą 
dalyką. Jisai kalba apie kovos 
likąjus, o ne apie kovos prie- 
tyoneis. Kariais tikslai gali būti 
labai kilnus, bet kovos budai 
žiaurus.

Kovos žiaurumas, be abejo
nės, priklauso labai žymiam 
laipsnyje nuo to, ar kovos da
lyviai yra kultūringi ir apšvies
ti žmonės, ar ųę, nors tai ir 
ąėjrą vięnintęjė priežastis. Gal 
būt, svarbesnė priežastis, negu 
žpąonįų apsišvietimas, yra jų 
mtęręsų priešingumas. Tenai, 
kur yra aštrus interesų prie
šingumas, kova paprastai būna 
nuožmesnė.

Tačiau, kalbant apie žmonių 
apšvietą, reikia turėti galvoje 
ne yįęn tą mokslą^ kurį žmonės 
pąsemia mokyklose arba iš kny
gų. Svarbu y tą įr patyrimas 
gyvenime ir bendrą kultūros 
jstąįgų įtaka į žiponęs.

Ispąnįją yrą toks krąštąs, 
kuriame masės seniaus neturė
ję progos pę tik mokyklas ląp- 
lįyti, bet ir dalyvauti politinia- 
ipe ir visuomeniniame gyVęnįį- 
ipe.. Tai iš vienos pusės suda
rę palankią dirvą įvairioms 
ifcųzijOihą* Sakysime, armijos 
generoįąį ir jų šalįninkąi įsį- 
yaizduoja, kad jeigu tik , keli 

i taikstančiai “raudonųj ų” vadų 
įpiestuose ir sodžiuje bus 
šąųdyti, tai išnyks visos jų bė
dos. Antra vertus, nemaža dalis 
Snopių be,, tarpe pąprastų dar
bininkų mano,, kad, sugriovus 
bažnyčias ir vienuolynus, dar
bo žmonėms niekas nebekliu
dys žengti į laisvę ir gerovę.

Pilietinis karas yra ne tai 
kad “atvira klasių kova”, bet 

žiauriąųsįą ir nekulturin-, 
gilusia kįasių kovęs formą. Ji- 
sąi reiškia begales aukų ir ken
tėjimų abiem kovojančiom pu
sėm ir jisai nešą dideįą;^ tityb 

i stolius visai yįsiįęmąueį. Taigi 
pilietinio kąro turi vengti ypa
tingai tos visuomenės klasės, 
gurios gina bendruosius Vįspo- 
menės yęįkalus, Išrijąs -^uyęja 
už žmonijos ateitį. Nykstančios 
klases — ką jos pąiso, apie 
krašto ateitį? Jęęfls rup^, kad; 
tįk joms butų gąrąi dabar. “Ap- 
rės nous le delugę l” (po musų 
tegu bus tvanas),, kąip pareiš
kė kitąsyk pūvančios Franci jos 
pionarchijos karalius.

Sayo ąmžįų atgyvenusios įla
šės, be to, visąi nebijo |p„ kąd 
kraštas {grimą j. mąteriąHnj įr 
dvąsįpį sW4ą:
laikais pralobo, kai Žmonės bu» 

vo paskendę skurde ir tamsy
bėje.

)Hštai kodėl Ispanijos genero
lai šiandie, net puslaukinius 
maurus parsigabenę iš Afrikos, 
griauja Ispanijos miestus ir žu
do Ispanijos žmonės!

Bet darbininkų klasė, jeigu 
ji yra tikrai susipratusi ir ap
sišvietusi; negali taip žiūrėti. 
Darbininkai ko'voją dėl geres
nės savo ir visos tautos atei
ties. Materialinių, kultūrinių ir 
dvasinių turtų sunaikinimas

pilietiniame kare yra jų akyse 
skaudus nuostolis^ smūgis pa
žangai.

Taigi susipratusieji Ispanijos 
darbininkai šito pilietinio karo 
tikrai nenorėju. Ir kada jisai 
kilo, tai jie dėjo visas pastan
gas, kad jisai nepavirstų į grio
vimo ir žudymo orgiją.

Bet, deja, ne visi 'tos baisios 
kovos dalyviai laikosi tokio nu
sistatymo, kaip apsišvietę dar
bininkai. Daug žiaurumų mato
me ir vienoje ir antroje pusėje.

K. B. Karosįene iŠ CalifornijoS, E. Mikužiutė iŠ Chicagos, 
Keistutis MichėĮsonąs iŠ BrookĮyno ir B. Savickas iš Chica- 
gos. Visi kandidatai vienbalsiai užgįriami.

5. Kongreso organizavipio komiteto sekretoriaus E. Mi- 
kužįutės yaportasj

Amerikos Lietv.vią Kongresui Lietuvos Demokratinei ■ * < 
Tvarkui Atsteigti.

Gerbiąmį delegatai iy delegatės:—
Man išpuola Tamstoms patiekti trumpą šio Kongreso 

istoriją/ jo. šąukimo darbo eigą ir jo sąstatą.
Matant šimtus organizacijų ^atstovų iš visos Amerikos ir 

nęt iš Kanados ir žinant, kad čia susįvažiavo skirtingų pa- 
žyalgų žmonės, pątys suprantate, kąd turėjo būtį bendras 
reikalas ir labai svarbus reikalas musų tautos žmonėms. Ka- 
dą ekonominė krizė siaučia ir kelionių išlaidos yrą didelė 
sunkenybė, įr asmenys ir organizacijos dėjo didžiausių pas
tangų ir pasišventimo, kad padaryti šį Kongresą tokiu,kokiu 
jis Šiandien yra.

Amerikos lietuviai nebegali pakęsti tų skriaudų ir tos 
priespaudos, kokios Šiandien X-.ietu.voj darosi. Spauda iškėlė 
klausimą ar nevertėtų Amerikos lietuviams savo žodį tarti 
—sayo brolius ir seseris Lietuvoj užstoti. Chicagoš skaitlin
gas Veikėjų burys s.usirin.kp ir pomare kreiptis į visus Ame- 
yikęs lietuvius įongręso šaukimo klausimų. Man fapo pa
vesta pirimąuriąį kreiptis į vįsąs ęhicag°ą i? apielįpkės or- 
gapiząeijąs, kad jos išrinktų atstovus j konferenciją, kurios 
pareiga buvo pasisakyti už ąrba prieš /kongreso šaukimą. 
Kelios dešimtys Organizacijų, kurių narių skaitlius siekią 
virš 11,000, atsiuntė atstovus, kurie kąi vienas pasisakė u| 
kongreso Šaukimą* Tokios pąt konfereųcijos tapo sušauktos 
Brooįlyne, Boąįpųe, Pittsbųrghe ir kitur, kurios irgi sudari^ 
komiteįųs įongyęsę šaukimui.

Nųrą įįękviepęs ąpielinkėą komitetas rūpinosi įvairiais 
Kongresų yęikąląis, tačiąųs jie sutiko pavest mąn žymiąją 
dąybo dąlį. Laiškų ir atsišaukimų išsiunčiau į 510 organiza- 
cųų< Suprantama, negalima buvo žinoti visų organizacijų 
antrąją}, todėl daugelis negavo pakvietimo. Jas pasiekė kitų 
kęmilrių flBekąętPriai arba laikrąščiuose |ilpusieji paraginimai 
Tik tų, organizacijų atstovų čįa nesimato, kurios neišgalėjo 
juos pasiųsti ir tų, kurias dą kontroliuoja atžagareiviai, IŠ 
mandatų komisijos raporto, mątysite kiek delegatų dalyvauja 
ir kokias organizacijas jie ątstęvauja, todėl nekartosiu, nors 
tai turėjo būti mano raportą (lalis.

Ęoųgyesąs gavo ųeipažą aųkų ir sveikinimų, apie, ką bus 
; laikas nuo laiko pranešama ir spaudoj paskelbta, t » ’ • . ** * • 1

Atlikau šimtus susirašinėjimų ir pasitarimų su veikėjais 
irt draugijų atstovais. Viskas ėjo sklandžiai ir sėkmingai. Iy 
ąŠ džiąugiųos galėjusi p.asidayįuoti šiaip kilniąm tikslui iy 
gavusi tokią šįydiųgą kąoperącįją įr pasitikėjimą iš veikėjų 
folpygamzacijų pusės. «

Kongreso šaukimo Sekretorė,
* EVDHROS1NE ^ĮKŲŽIŲTE.

, Raportas vienbalsiai priin^tas..
6. Prezidiumas siūlo priimti Chicągps Komiteto paruoštąjį 

dienotvarkį Kongreso dąrbams, kuris skamba sekamai: 
Į (Bus ęĮąUSian),

, ■ . ........................... - 1 ■> ■ ■ I ...................... . ................................................—........................................— .................................................................................. ..
•«:-.*•• - ♦ • /- •• • ‘ - <*•* <** . . ................................................ .....

PROTOKOLAS
Amerikos Lietuvių kongreso Demokratinei Tvarkai Ąt- 
steigętį Lietuvoj, įvykusio birželio Žft ir 2J į. 4., 1936 m., 

Hotel Carter, Clevpland, Ohię.

1. Ęęngręsą ątįdąr^ Clevelando Komiteto pakviestas Dr. 
J. Tj Vilkus 2^5 vąl* po pietų, pasakydamas atatinkamą kal
bą ir rekomenduodamas į mapdatų kęmisiją E. Mikužiutę iš 
Chieagos, J. Siurbą iš Brooklynp, ir $. $Iichėlsoną iš Bostono. 
Delegatai vlėpbalšiąi ttžgiria tęįomęndųojamus -įaprfMątys.

2. Oficialiai Kongresą sveikina Clęvelando mero atstovas 
Fv Q. Walleen, linkėdamas sėkmingai darbuotis, apgailėda
mas, kad Lietuvoj nėra politinės ląįsvęsį jr ^ągipd^ąą dele
gatus naudotis, Clevelando, svetingumu ir lįbąr^į^kųmu. Ka
dangi Clevęląnde buvo -į^kūręs Kongreso, ^ąųįįmo komite
tas ir jįąmę» ą^ąri kįtų, |ym>ąį pąridąrbayo Stasys Mąžepskąs 
ir S,įasys čerąųką, tad įy jiedu pakviestą pąsveikinti Kongre
są. S. Mąženskas įteikia Kongresui jo paties padirbtą sidab
rinį plaktuką tvarkos vedimui su užrašu Kongreso vardo ir 
datos.

3. Mandątų Komisija praneša, kad yra keli šimtai dele
gatų ir kad mandatų patikrinimui reikės kelių valandų laiko< 
pųo.dmęas įpešimąs, įąd butų išrinktas kongreso prezidiu
mas. įįy. Vįtkų^ pąpj’ąįę, kad visi svečiai, kurie nėra orgą- 
ni^acįjų dęle^ątąįs dĮąlyyąųtį Kongrese^ pasitrauktu į 
Svečiams skiriąnią. balkoną. Balsuojįąmąs įnešimas. Visąįs 
balsąis prieš 7 nutartą tuoj rį^W pręridįumą* Įnešta, kad prė- 
židįųipas susidėtų iš piypiįnįnkP, vice-pirmininko, sekreto
riaus ir įždminįoP Įnešimas vienbalsiai priimtas. Nominuo
jamą ir vienbalsiai išrenkamą pirmininku Dr. J. T. Vitkus 
įš CleveĮąndo, vlcę-pirmininką Hėlepą JeŠkevičiutė iš Bro.ok- 
|yno, sekretoriumi E. Mikužiuįe įš CĮiįcągęs ir iždininku I>r. 
J. Simanauskas iš Clevelando.

f 4* y’ręzįęĮiągąąs pąsįtąrią ir rekomenduoja išrinkti rezo
liucijų ir spaudos komisi|ąs4 Rekomepdaciją vienbalsiai pž- 
siria* į rezoliucijų komisiją perstatomas Dy. Ą. Montvidąs 
iš Ghicagos, J. Baltrušaitis iš Pittshurghę, Si. Į^įcįęįsęnąs įš> 
Bostono, V. Andrulis iš Chicąąos ir Dr« FaĮevįčįUs, iš Detroito, 
Į Spaudos Komisiją perstatomą B. Rutkauskaitė iš Ghicagos/

JUOKaj 
....... . ii..i iVĄ 

Namų ponąs
Bičiulis.: “Tu, pągaiiąų, turi 

savo žmonai pąrę;dyįi> fes y^ 
namų ponas:i 1

Vyrąs; “Deja, ji jau? seniąįį 
žinosi!”

Aiškiaregys
Įeinantį poną į aiškiaregįą 

butą pąsitįąką pąts ąiškiarte\ 
gys įr laukiąs |ąms|ą 
pats ųękąlb^k, ąš pąts vįsį^ 
tamstai lengvai pasakysiu; if 
tamstos dieną ir kąd
jtąwitą ■ esi

“Klysti ponas,1 aš esu elek
tros stoties monteris, ir jei ne
sumoki sąskaitos — išjungsiu 
elektrą”.

Visįąs gamtoj išmiųlinga
Mokytojas: ‘^Tąigi, dabar jau 

aišku, kad kiekviena gamtos 
' smulkmena yyą išųiinripgąi su - 
Kurta ir G*
lit pasakyt j

“Gulbė, DĮį^Įįf
“Kodėl
“Taigi g$iį)iei dąo,|aĮS įtytas 

kaklas, jįt W 
nepaskęstų“ , ’ '

“Mano UUP
pasižadėjęs įtotįtfi 
ti”. ' ’

“Taip,
ųiaų

“Na, o| 4^, tft
mane kvjęt^ pyję
;bęį ir wąkyį, įąd mąųęą įę- 
ra naimę’’> •

-
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NAUJO DžIĄUSSMO

Senų Laikų Degtinės Gėrėjams
90 PROOF

BRAND

Straight American

Lietuviai ir lietuva? 
tės paėmė leidinius 

vedyboms 
■.■■■r.'."'.

«« yetufrijį įr M
siėmfi laismus (leidimus) ve 
dbrbonuų

Emil Smicklas 30 m. ir Es-, 
ther Block 25 m.

Wiįliam Peske 54 m. ir No
ra Stanes 50 m.

Ničholas Fluyeras 21 m. ir 
Dorothy Bogdanovich 22 m.

Michael Pruszynski 45 m, 
ir Violet Rutkowski 36 m.

Alexander Songailo 22 
ir Theresa Urbauer 23 

Stanley Jagielo 25
Gertrude Szymauski 24 m

Aloyšiųs Kurdys 28 
Geųevieve Hagdziarz 24 m.

Walter Dūda 23- m. ir Ga- 
millę Pyrek 23 m.

Reo Sakowic 27 m. ir Rose 
Bardauskas 22 m.

m 
m

d M
11 0

'i' N?’'
Z
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TIKTAI

BOURBON
WHISKEY

12 MĖNESIU SENA
.1. . UII I H l'IO'i M1 "Jįjį 'FMU 'I I t1

*< E AUŽ stik- 
■ I JI T LJUKvy

• Laikas ir patyrimas padarė tą 
puikią degtinę. Tai primins senojo 
pasąulįo tradicijas iš. ko gera deg
tinė turi Rut padarytą.

Parsiduoda jūsų kaimininėj tavernoj arba gėrimų
krautuvėje... ieškokite GELTONO, ŽALIO 1R RAV- 
P0N.0 RfelBĘLIO.

Tavęrrių Savininkai Šaukit: Victory 5382 
IR REIKALAUKIT MUSŲ ATSTOVO

BRIDGEPORT LIQUOR COMPAMYišš
WHOLĖŠALE ONLY

VIĘNINTĘLIS distributorius

3232 S- BALTEI) ST. CHICAGO
lz

'.7 L *■ 1 •’ l Vili Ir » v . *

Carnival Of The 
Lakęs Burnham 

Park Lagoon
Basil Gordon, bari-

(Antradienio, rugpiučio 18 
programas)

d

At 2:00 o’ęlock in thc ąfter- 
noon there will bę Central A. 
A. U. swiming and diving events 
in novice and senior’s chąmpion- 
ship.

Boys and girls competing 
will represent yoųths from 
Chicago Park District field- 
houses, Y. M, C. A. and Y, W. 
C. A, pęois, and will inę!ude 
some Of the city’s best swim- 
mers and divers.

6:30 — CJowns entertąiuing 
spectators as they arriye.

7:20 — Chicago Park Dist
rict Drum apd Bųglę Corps 
drjll mulsic,

7:2*5 — Preliminary acrial 
bombs indicating openipg of 
shows.

7:30 — Shooting of S.tart 
pf program — First Heat Out- 
boąrd motor racęs.

7:36 — Aųuaplane and surf- 
boąrd stųnts ~ Chorai group 
singing 
direction 
Weston.

7:42 — 
motors.

7:48 — 
board stunts 
singing.

7:54 — Third Heat Oųt- 
board Races.

8:05
8:10 

form diving.
8:20 — Water ballet —- Plat- 

form diving — Sea senut eutter 
drill (10 eutters).

8:80 — Fire diving at Lagooą 
Thęatre.

8:35 — Singing by Jean Vic- 
tor (soprano) and AVilHam 
Ayilliams (tenor) (Carpivaį 
į’heme Song).

8:40 — “King op Crasb”, — 
pr. C. C. Mc^Viįiama, erashing 
ą speęd boat through a s di^ 
board wall at 50 miles pep 
kouT.

8:45 — Fire tug demorstra- 
fion, estiųguishing a blazin^ 
t^ouseboat.

8:55 — Coast guard demons-

trations — Life boat drill.
9:05 — Mopitor ąnd Mei> 

rimac sham battle.
9:15 — 

tone “gag
9:20 — Parade of floats, 

yachts and other waterercraft j 
— Chorai group inchiding Mid- 
west Counciį singerg o f 40! 
voices.

10:10 — Fireworks — Gig- 
antic display of latest creations 
in pyrotechnics. i

ĄęŲer’s Planetarium wi|l rco- 
pen M 7:0.0 p. m. qu Wedm 
esday and Thursday nigbrs, 
with lectųres at 8:0.0 p. m- 
Thįs is in addition te their 
regųląr Tųesday ąnd Fuiday 
schedule. The charge will be 
25c., šame as on regulai’ nights.

■ ‘ J

Chorai group 
(20 voices), under 

of Baroness Von

First Heat Outboard

Aųuąpląne and surf-
- Chorai group

■ Comniųnity singing.
i Pony polo

BRIGHTON PARK Nau
jienose keletas dienų ątgąl bu
vo pranertą, kąd vagiliai, šei
mininkams nesant namie, lie
pos 31 dieną įąibriovė į pp. Btr- 
drikų butą adresu 34|4 Archęr 
ąvepue ip išnešė kęliąs dešim
tis dolerių pinigais, laikrodėlį, 
naują p. Budriko siutą.

Dabar tąčiau atrodo, kad jie 
išnešė ir kai ką daugaų. Mat 
pas pp. Budrkųs gyveno pp. 
šimkai. Iš karto jie nieko ne
pasigedo. Rąt pjpmądįenj, pųgr 
pįu&io 17 dieną, kąi kraustėsi 
iš pp. Budfikų ,tai ir jie 
nojo, kad j ims vagiliai
skriaudė.

Pasirodė, kad vagiliai

suzi-
. -•1 / ’nu-

• Fiat
rasiroae, kad vaginai išne

šė du p. Sįdmkąųs siutus įr d,u 
ląjkrodžius, yienąs kurių buvo 
rankinis, o kitas kišeninis. Vj- 
so jiems vagiliai žalos pądafė 
apie $20Q. — v.

Ieško negro ryšy su 
nužudymu mote

riškės
su užmušimu p-niosRyšy

Mary Louise Trammell 24 mė
ty State Hotęl kąipbąry ieško
ma tųĮo’nęgro. Rąstą mat gal- 
vąžudystės vietoj skalbyklos 
bilietas, kur priklausęs, kaip 
maąomą, ieškomam negrui. Su
imtą klausinėj imų4 keletas kitų 
negrų.

NAUJIENOS, Chicago, D!

Dabar, kai vaikas mirė dėl 
apriejimo, nužiūrima, kad ant 
rasis štfo buvo pasiutęs ir kad 
dėl jo vaikas mirė.

ni.

ir

m ir

Iš važiavo 
stogauti

P-nįą Yuknienė su dukteria 
A.ųrelįa i$yą#įavQ ątęstogauti 
į Ceęįąr t.ake ir ketina pabū
ti ten apie savaitę laiko. Pp. 
Yukniąi turi savo kąteęlžjų 
Cedąr Lake apįelinkėj.

Prięš išvažiuosiant atosto
gauti nusipirko naują 1936 
Packard automobilį ir juo iš
važiavo.

Pp. Yukniąi yrą seni Au- 
burn Park kolonijos gyvento
jai, bet pastaruoju laikų per
sikėlę gyventi į Mąrąųettę 
Parką. — R.

Demokratų įr repub- 
likonų sąjudys

Spriųgfieįde
$Įą sąvąitę Springfięįd, ya!-. 

stįjbą pąrodos aikštėj, Įllinms, 
demokąrtąi ir fepųblikonai for
maliai pradės rinkimų vajų.

Trečįądięnį repųblikonai tu- 
ręs savo dieną. Svarbiąusi jų 
kalbėtojai , bus, karididątąs į 
gubernatoriuj. . ■ Q. Wyląnd 
Brooks ir Qtįs Glenn, repųblį- 
korių paritjos kandidatas į Jųng- 
tįmų Valstijų/ senatorius.

Demokratų (pąptijos diena 
bus ąųt rytojąųą, t, y. ketyipta 
(jieny, čįa svarbiausi kalbėto^ 
jai bus gubernatorius Hornep, 
Jungtinių Valstijų ppoįęųroraį 
Mįchąę;! Igoe ir Hoyvapd BoyĮe 
Atvyks iš Washįngtono gepepa- 
lis šalies prokuroras, kurs re
prezentuos prezidentą Roose- 
vęlią. ‘ . /'v‘:

Tikimasi, kad abi dienąs miį- 
žiuįškos minios žmonių susi 
rinką Šioms demokpatų įp rebu- 
konų iškilmėms.

Marąuette Park
Ketvirtadienio vąkąre 7:30! 

valandą bus dainos dainuo
jamos ir krutainiej1! paveiks
lai rodomi Atvirame ore prie 
76 gatvės ir California ave.^ 
Programas prasidės lygią?7:30 
valąpdą.

Dainuos daugiau kaip 50 
dainininkų populiarias melo
dijas ir klasiškus numerius.

8:30 valandą bus rodomą 
įdomus paveikslas. Publika 
kviečiama atsilankyti. Dąu- 
giąp kaip 20Q suolų bus pa
rūpinta publikai sėdėt ir to
mis vietomis galės pasinau
doti pirmiau atsilankę.
— Ąl. Kumskis, Direktorius.

Mokytoją pasta už
mušta ir įmesta upėn

. • * * ■ .y* ,

Praėjusį (pirmadienį Fox 
upėj k Aurorą miesto, ra
stą upėj sudaužytas lavonas 
mokytojos Bląnche Shrader. 
Įietpljęsę ąųo tos vietos buvo 
pastatytas jos automobilis.

ppįioįja daro tyrinėjimą, bet 
iki šioj pegurado jokių davinių, 
kad galėtų nusttyti kokiose 
apystovose merginą ištiko mir
tis.

Iš pierginos motinos ir tetos 
policija sužinojo, kad vakare 
prieš tai, kai ją ištiko nelai
mė, ji nepaprastai rūpestingai 
rėdėsi, lyg ruošdamasi pasima
tyti su vyru, kurs jai patiko, 
Tačiau nė iš jos laiškų, nė iš 
kląų^inėjimo jos draugių nega
lėtą patirti, įęąd merginą butų 
draugavusi su kdkiu vyru. Ant
ra vertus, yra spėjimas, kad ji 
puošėsi pąskptinį kartą t-liP ru- 
pestlugąį sumaniusi nusižudyti.

Mirė jei apriejimo
• Chester Kųbiąk 9 rpetų, 8522 
Bų'rįey avenue, mirė kauntės il- 
gppinėje. Jį jkąpcĮo šuų Jiepoą 
5 dieną. Tąsr šuo buvę su
gautas ir pasiųstas tyrinėti. 
Pas jį pasiutimo ženklų neuž
tikta. Tąčiaii vaiką įkando, 
tiksliau pasakius, įbrėžė kitą 
dieųą antras šuo. Ąptyąs ^uo 
buvo užmuštas, bet jo nėekza- 
minuotą Įr ; vaiko negydyta.
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KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS-ALFABETO TVARKOJE I
Šis skyrius yra vedamas tikslą pąyęįf>ętį susirąsti, kur galima nuąipfykti

> įvairią paprastų ir nepaprastų įątąįsų įr ręiį/ąeąm Jeigu ii telpąąčių čia skelbimų 
negalite susirasti ko ieškot, p(Ąąąkitę ^ąąjįęn^ Cąnoį 85iQ0, ir klauskite; Biznio Patari Jo, 
^ Jųi įčmsite inforipacijų, jeį^į tiį; fa

Šis skyrius yra vedamas tikslą

• AUTOMOBILIAI IR 
AUTO MEKANIKAI
šiame skyriuje skelbiama tik tie 

automobilių pardavėjai ir auto me- 
kanikai, kurie kiekvienam užtikrina 
teįsingą patarnąvimą ir geriausią 
pataisė automobilius.

: Milda Auto Saįeg 
Vięhiritęlis lietuvis pardavėjas Bųįck 

ir Pohtiac automobilių?
i DOMININKAS KURAITIS

806 West 3jl-st Street
T tięiory 1096

m ■ ........... . .................. 1 i-'^n i, .. į .................... ...........................

John Spįtlfe
Gas ir Auto Taisymo Stotis.

4$0 ARCHĖft AVENUE
‘ Virgihia 2121. J'

• TAVERNOS

^pi

'■.P'

ATOėrijją _

• PAVEIKSLAI — 
PHOTO STUDIOS

Mirtį paskirtą spa
lių mėnesio 21 diėrią

Frankiui Korczykowski 26 
metų įr Andriui Bogącki 24 
metų u^ nušovimą policįninko 
Jęromę MęCojų.įęy teisinąs pąs- 
•įyrė bąųsmę Ąlįrtį eįęktros įe- 
dėj spalių menesio.

Meras paliepė suma
žinti miesto išlaidas

— J ♦ --—— .

Chięą^ąs mėrąs pdyvąrd J. 
Kęįly įšįoįd? Įvairiem^ miesto 
departamentanis įsakymą su- 
mąžipti ękspęąsus iki $ąįo ^įų 
metų viso suma $1,500,000.

Dainuos “Peoples” radio daini
ninkai, graži muzika, įdomios 
kalbos ir tt.

Leidėjai nuolatinių
nio radip programU« Fpoplęs 
rakandų krautuvės, primena ra
dio klausytojam, kad šiandie 7 
valandą vakare pasiklausytumet 
jų eilinio ir grasaus ra<įio prę- 
gramo, nes išpildyme dalyvaus 
žymus rądio dainininkai, jų tąr- 
pe harrąąpiugas Peoples Radio 
Vyrų duetas. Be to, bus grą-j 
žios muzikos,, įdomių kalbų ir 
svarbių pranešimų iš visuome
niškų pąrengimų bei biznio ei
gos. Nepamirškite.

— Rep. xxx. į

12 Wąrdo Lietuvių De
mokratu Susirinkimas

BRIGHTON PARK. — Ant
radienio vakare, rugp, 12, 
Yuškos salėj e'įvykp 12-tp Wąrr 
do Amerikos Lietuvių Demo
kratų organizacijos sųsipinkį- 
inas. Į sąsįpiąkmia aisfek?' 
gan grabus būrys narių. Pirm. 
J. Yušką atidarę susirinkimą, 
nutarimų raštininkas perskai
tė protokolą iš praeito susirin
kimo, lįuris buvo vienbalsiai 
priimtas. Kadangi neatsilahkė 
fin. raštininkas ir 2-ras ir 3-as 
vice-pirmininkai, kurie buvo 
komisijoj praeityje rengtam 
piknike, tai pridavė protokolą 
nutarimų raštininkui J. Ko- 
minskui, kuris jį perskaitė.

Skelbjmąl Naujienose 
duodą naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

S, K, Auto Wrecjkeis
ęSĮ27 SO. MICIMGAN ĄVE.

Lįętųyįskąs S. Karalius turi išgrio
vęs apie 3,000 automobilių didelis 
pasirinkimas senų ir naujų aųtomo- 
tylių dąliii tąipgi turime apie ^ var
totų ir pertaisytų automobilių už la
bai prieinamą kainą; nesigailėsite 
atsilankę. Tel. Pųlįiąan 4091.

1 .. ............

CrąpeCoąįCo.
5032 S. Long Avė.

Chicago. IJL

Pocahontąs Mine Pun Screenęd 
5 tonai at daugiau $7.00 tonas 

Smulkesni $6.8Q tonas.

Chernauckas Coal 
Comnapy

1900 So. Union Avp.

JKdučatidhal
i Mokyklos

ANGLŲ KALBA 
Prisiunčiame paštu pilną kursą ang

lų kalbos.
Amerikos Lietuvių Mokykla 

3106 S. Halsted St., Chicago, III.

Pasirodo, kad rengtas pik
nikas neatnešė pelno, kadangi 
ir išlaidų buvę daug- Dar ne- 
SŲŽinotą įtiek tikietų nąriai 
buvo išplatinę, kadangi visi 
dar nesugrąžino juos. Nariai 
prašomi atsilankyti sekama
me susirinkime, kuris įvyks 
rugsėjo 9 dieną toj pačioj vie
toj, kad patirti pelną.

Naujas sumanymas buvo 
surengti vakarą—šokį. Tam 
tikslui apsvarstyti išrinktą, 
komisija,-į kurią įeina A. Nor- 
dvik, 25i25 W. 43rd St.; P. 
Misiūnas, 2301 W. 47th Št., ir 
P. P. Norkai, 4414 So. Wash- 
tęnąw avę. Ką jie sužinos ir 
apsyąrstys, tai sužinosime vė
liau. —-Gurskis,

Klaidos atitaisyme
Vakar p. šąltimierio skelbi 

me apie jo radio programą įvy
ko Mąidą. Skelbime pasakyta( 
kącf programas prasidės “šį va- 
kąfį O? vąlandą iš W. H. F. 
C. stoties”, o turėjo būti pa
sakytą: ^į vakarą, 9:00”.

šiuo padarytą klaidą atitai
some.

1 M1!! i JHU1 >11 .1Teltjmmą ! VIsm

kvietkininkas
Gėlės Vestuvėms. Bankietams 

ir Pagrabams
3316 So. Hąlsted St.

Tel. BOUlevard 7814

OONRAD’AS
PHOTOGRĄFAS

420 Węst 63rd Street 
Jaunavedžiams duoda $5.00 gražią 
dovaną. Moderniškų Vestuvių Pavei
kslu tujinas $12.00.

Tel. Englewood 5883—5840
TT-

New Century Tavern
BERGHOFFALUS '

3149 So. Hąlated gf.
' Tel. VĮCtory 2679

■i!■'in. I ĮĮ     . ........ III II IIIIinii  e

Joseph Rūta Tavern
■ BERGHOFF IR AMBROŠIA 

ALUS.
3267 So. Halsted St

Jos. Jacįkas Tąvern
Pranešu visiems draugąmą įr 
tainiems, kad esu Tavern biznyje 
Musų užeigoje visados rąndasl ge*

veltui ir muzika Šeštadieniais. Ufc-

VISOKĮ FOTOfeRAFIŠKAS 
DARBAS ATLIEKAMA 

3200 So. Halsted $t.

• RESTAŲRANTAĮ

Ptarsal regtąąrąąt
' ^50 West 31st Street

A. A. NORKUS, Savininkas.

gą. Savininkai
"V rŽSSi.'W’ 

6556 So. Statė St.
kampas Ryrth yVąąt gfc

MEMEL CAFĘ ų

riaųsios rūšies gėrhpai kaį ri- 
įos 

_ .,_____ hirEDIK
taipgi gaminame kasdieną šiltus pie
tus. užkandžiu visuomet randasi įr 
malonūs patarnavimas. Kviečiame 

ŠVIEŽUS NAMINIAI VALGIAI Įvi.us tauįn ir ataUro-

EAGLE RESTAURANT.— Peter 
Vegis, Savininkas.

1745 South Hąlsted Street.

“VRANKD ARBIAL^“
FANCY GOODS SHOP

Auburn Fapęy 
(yoojs Skop 

tt
• RAŠOMOS MAŠINĖ

LĖS—Typewriters __
Rašomos Mašinėlėm

visokios išpmBysTfis .
*15.00

PEBKAM PARDUODAM
PĄPĖNDUOJAM PATAISOM
RIBBONAI .......................... J8C

.25 metai patyrimo
PĄRBĄS GARANTUOTĄS

JVą^nęr Typewriter
. Sales & Service

3712 SO. WESTERN AVĖ.
Tel. Lafayette 3534

E. WAGNER CHICAGO, ILL.

kyti.
Savininkės Mama ir Duktė. 

EMMA IR EMILY.

Troy Tavern
Musų užeigoje visados rapdasi ge
ros rūšies degtinė, vyąas, Topas ir 
Koller alus ir cigarai.’ Penktadie
niais duodama Žuvis veltui, šeštą- 
dieniais muzika ir užkandžiai; Taipgi 
yra ir erdvinga svetainė gražiai iš
puošta ąą daug stąlų mo^eriiąs įr 
merginoms —• tinka vestuvėms, pa
rems įr kitokiems parengimams. 
Kviečiame visus draugus įp pažįsta
mus. Savininkai 1
FRANĘ įp MĄRCELLA ^RIMKAI 

4314 Ąręhęp Avė. (eL Lafayettę 2617 
. ' ■ "———  

21-st PLACE TAVERN
& RESTAURANT

Steikai porčiapai ir kiti šilti val
giai, Riverside alus, visoįpos geros 
rųšies dęgririfes ir sąvinlnkę vardu 
A. Stųkas Tony’s Brivate stock deg
tinė ir 
ant: ■Jes1 stukai

• S.

Mildą Sweet Shop 
Saldainiai, Cigarąį ir Cigayetai 
3150 SO. HĄLSTED STREET 

P. SIBBĮKL, Savininkas. 
------------------- . 

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

ADOMAS SLIVINSKAS
Persjskyj.5 sų žino pasauliu 

rugp. 15 dieną, 6:00 vai. ryto, 
1936 m., sulaukęs 44 metų am
žiau, gįrpęs ‘ Vąiš.koąįų kaime, 
BųRopių pąrąp.., Sjesifcų valse., 
Ūkinergės apskr. Amerikoj iš
gyveno 28 metus.

įLaidotuviu Direktoriail

F JUOZAPAS

H REPublic 8340
I*

r'ąųKOt cudeliąmę nuliądime 
brolj Mykolą, 2 pusbrolius Juo
zapą Grinių; ir Juozapą Slivin- 
s|cą iy giiąines. ”

Kūnas pąšąrvptąs raudąsi 
LdcRkviČiaus ; Koplyčioj,' Ž814 
West 23rd Place.

Laidotuvės jvyks TreČjądięnj, 
Rugp.‘ 19 dieną; 2:00 valandą 
po pietų iš koplyčios i Tautiš
kas kapines.

Viši A. A. Adomo Slivinsko 
gimines,, drąugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kvięčįąfyi da- 
iyvkuti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskuiihi pątąrnavipią ir 
atsisveikinimą. v

Nubudę liekame,
Brolis, Pusbrolis ir Giminęs.

Laidotuvėse patąrąąuja Laid. 
Direktorius Lachavicz ir Sūriai 

.. ę'ąpąl 2&15..

Pete’s Inn
Maną ųžeįgoje visados randasi ge
ros rų^ies dagtinė, Gaiden 'Gity alus 
cigarai, cigaretai, saldainių, užkand
žiai ir mandagus patarnavimas. Už
eiga prieš lietuvių tautiškų kapinių 
vartus. Kviečia visus savininkas,

PETE YOUNG
8ĮM ąnd Kean Avenue

LEGION W
Pranešam draugams ir pažįsta* 

rpiems, kad esame nąująme tavern 
bizpyje. Mųsų ųžaigo ran
dasi geros rūšies , vynas,
Creąm City a|us, cigaru. arėtai. 
Penktadieniais veltui fiįvil ie- 
niais užkandžiai ir muzka. vinga 
svetąinŠ gražiai išpuošta pi vestu
vių, parių ar kitų parengimų. Savi
ninkai STANLEY BAGDONAS IR

ANNĄ GEDVILAS. '
2701 W. 47th Street

——.1 "g;l... '.""g".

Green MiU Tavern 
Musų užeigoje vUądos randąs! geros 
rųšies degtinė, vyrias, Ąmbrozia alus 
10 uncijų ųž 5ė cigąraį, Įeštadie- 
ąiąįs muziką ii* malonus patąrnavi- 
mąs. Kviečia savininke—

ANNA DAMBRAUSKIENE
817 West 34th St.
• Tel. Boutevord 9336 '

Maike Biago Tavern
Musų užeigoje randasi geros rų

šies dagtinė,A vynas, MonąTcb alus, 
cigarai ir malonūs patąrnąvimas. 
Prašome visi draugai ir lietuviai at
silankyti ir linksmai laiką praleisti.

4358 Sq, Calįfornja A v. 
Littje Joę’s Tąvęrn 
Visokios rųšies gėrimai kaip ame

rikoniški taip ' importuoti: degtinė, 
šampanas, vynas, Sphlitz ąląs ir ci
garai. Penktądleniais veltui žuvis ir 
muzika užeiga grūžiąi išpuošta, lie
tuviškąją piešiĮpąįs ir jnalonus pa
tarnavimas. Savininkė FILOMENA 
NEZELSKIENE, Tet! Pulhnan 0151

136 E. 107th Street

Lietuvys Venckus 
Dmo

Wholesale Liquor Pardavėjas 
4270 ARG1&R AVENUE

Phone Lafayette 2114 ___



6______ ' '

Paskendo Lietuvis Adv. Charles A. Pepper
Įšoko į vandenį nuo laivo* 
City of Grand Rapids, kurs 

plaukė iš Milwaukee j 
Chicagą

Sekmadienio vakare, rugp.
16 d., advokatas Charles A. Pe
pper (Pepiras) 32 m., 3223 So. 
Halsted St., paskendo Michigan 
ežere apie tris mylias nuo Wau- 
kegan kranto, nušoko nuo City 
of Grand Rapids laivo, • kuris 
plaukė iš Milwaukee į Chicago..

Adv. Charles A. Pepper, nie
ko nesakęs savo draugams, nu
sivilko švarką, numetė ant de
nio ir nėrė į vandenį nuo pat 
laivo viršaus. , •

Advokato asmeniškas drau
gas Walter Waitkus matė, kaip 
jis šoko į vandenį.

Kartu su advokatu buvo Dr. 
Mockus, vaistininkas Frank 
Shimkus ir Walter Waidąk.

Daugelis ir laivo ekskursan
tų matę, kaip C. A. Pepper nu
šoko! yandenį ir, sako, padaręs 
“perfęiet7; dive”. Jįs dar buvęs 
iškilęs j vandens paviršių ir 
plaukęs, bet nakties siitemose 
greit^'įdingęs iš jų akių.

KalįPepper išoko į van
denį,1 tai' laivas sustojo, apsukę 
apie tą vietą. Jau buvo pasi
rengęs leisti jūreivius į pągel- 
bą, bet dėl nežinomos priežas
ties juos sulaikę. Laivas pasi
suko Ir nuplaukė nuo nelaimės 
vietos tolyn.

Advokatas Charles A. Pepper
Walter Waitkus, 6158 South 

California avė., pamatęs adv. 
Pepper šokant į vandenį, pra
dėjo Šaukti: “A man ov.er- 
board!” Subėgo daugiau žmo
nių, bet jokįos pagelbos nega
lėjo suteikti. Walter Waitkus 
nusiskubino pas laivo kapitoną 
reikalauti pagelbos. Iš laivo bu
vo duota žinia kranto sargy
bai, kad skubintųsi gelbėti skęs
tantį žmogų.* \ ■■

Puršer ofiso viršininkas Ed- 
ward J. Tailor pranešė, kad 
bevielio telegrafo operatorė nuo 
laivo City of Grand Rapids da
vė žinią ir Chicago avė. polici
jos stočiai.

Bent iki pirmadienio popie- 
jčio paskendusio lavono surasti 
negalėjo. ■ ■

Dr. Mockus, W. Waitkus' ir 
F, Shimkuš rašančiam pasako
jo, kad jie su adv. C. A. Pepper 
išplaukė ekskursiniu City of 
G’rand Rapids laivu į Mihvau- 
kee. Laive adv. buvęs smagia
me upe. Tarp jų' pasikalbėjimai 
ėję apie įvairius gyvenimo rei
kalus. Advokatas jokiomis bė
domis nesiskundęs. Milwaukee 
mieste jie kartu pietavę. Kito
kių svaigalų nevartoję, tik po, 
porą stiklų alaus išgėrę. Kartu 
sugryžę į laivą. Kai laivas bū
va nuplaukęs apie tris mylias; 
nuo Waukegan kranto^ advoka-i 
tas su Walter Waitkum užlipę 
ant viršaus laivo. Waitkus atsi
sėdęs, o advokatas nieko nesa
kęs jam, nuėjo toliau. Po kėlių 
minučių* Waitkus pamatė jį šo
kant į ežerą. Advokato tik 
švarkas rastas ant ^enio.

SUSIRINKIMAI• • *

Adv. C. A. Pepper gimęs 1904 
m. sausio 6 d. Kretingos apsk., 
Kretingos miestely: Penkių me
tų jį tėvai, Kazimieras ir Bar
bora Peperai, atvežė Chicagon.. 
Vos šešių metų jaunas Charles 
pradėjo lankyti mokyklą. Bai-į 
gęs Englewood aukštąją nfo-; 
kyklą įstojo į De Paul univer
sitetą. 1931 m. jis baigė advo
katūros mokslą. Baigęs advo
katūrą atsidarė ofisą Bridge- 
porte adresu 3223 ŠI Halsted 
St. Savo profesijoj buvo sėk
mingas ir daug žadėjo savo 
mokslingumu kaipo jaunas pro
fesionalas lietuvis.

D. L. Vytautą Draugija laikys mėnesinį susirinkimą antradienį, 
rugpiučio 18 dieną, 7:30 vai. vakaro Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj, 3133 So. Halsted street." Susirinkimas yra svar
bus, nes turėsime vieną ekstra svarbų klausimą draugijos 
finansų reikale. Todėl nariai būtinai dalyvaukite susirinki
me. —P. K., sękr. ’ . .

Adv. Charles A. Pepper ap
sivedė 1934 m. su p-le Anna 
Narvaišyte, čia gimusia lietu

vaite. Jiem ir ženybiniam gyve
nime gerai sekėsi. Susilaukė sū
naus Gerald, kurį dabar paliko 
dešimties mėfiesių amžiaus^ ir 
savo jauną motefrįl

Dėl kokios priežasties advo-

NAUJIENOS, Chicago, UI
- ......... ? 7-;7’7""7 ■■

katas skandinosi, kolitas nežino* 
ma. Jo žmona pasakojo:

— “Jis prašė mane leisti jį sui 
draugais žvejoti. Sakė, kad va
žiuos dideliu laivu ant ežero. 
Norėjau ir aš kartu su juo va
žiuoti. Bet jis priešinosi saky
damas, kad jie tik vifehi vyrai 
važiuoja ir tarp jų viehai mo
teriai nebūtų .patogu. Aš suti
kau būti namie ir pasilikau su 
Geraldu. Jis išeidamas buvo 
smagiam upe’. Manė pabučiavo 
ir paskutinius žodžius pratarė: 
Dabar išvažiuoju žuvauti.' Aš 
atsisveikindami ptidutiau, kad 
tik gerai sektųsi — daug žuvų 
pėrvešk. Mes persiskyrėm. Per
siskyrėm ant visados.” Tuos 
žodžius jai ištarus, ją apėmė 
nesuvaldomas gailestis.

Advokato saužudysteš žiuia 
Skaudžiai' palietė jo • 7 motiną 
Barborą ir t'ėv^ Kažijnierą, ku
rie taipgi gyvepą BHdgeporte 
adresu 3117. 8. L^ion avė. Taip
gi brdljus ir ke
turias seseris', J Jošephine Ber- 
•tash, Salomėją, 7 Stefaniją ir 
Barborą.

Adv. Pepper < broliai ir sese
rys gyvena. .Chicagoj ir su vi
sais jis gražiai' sugyveno.

< ' 1 : *»7i
Dabar daronia investigacija 

dėl advokato pasiskandinimo ir 
ieškoma jo lavono,

F. Buiaw.

Surado lietuvio pa- 
skenduolio lavona
John Schultz45 metų buvo 

prapuolęs nuo liepos 9 dienos 
vakaro, kai uždarė taverną, 
kuri randasi prie 38 gatvės ir 
Ei^erald avenue.

Keletą dienų nežinota kas 
su juo atsitiko. Praėjusį šeš
tadienį jo lavonas ištraukta iš 
kanalo prie 31 gatvės ir Ar
cher avenue.

Kūnas jau buvo apgedęs ir 
tą pačią dieną? tapo palaido
tas. Koronerio tyrinėjimas ne
pajėgi nustatyį^.ar Schūltž 
papildė saužudystę, ar jį kas

nužudė, ar jis patiko priepuo.- 
lingą mirtį. —F. Bulatu.

TARP MUSU 
BIZNIERIŲ

. 1 : 1/7'. •. /

Nauja degtinė
žinoma pietinėj miestu da

ly įstaiga — The Bridgeport 
Liųuor Co., 3252 S. Halsted st.
— dabar išleido naują degtinę 
vardu Lietuva, tai yra “a 
strąight American Eourbon 
whiskey” geriausios rūšies^

Rinkdamas vardą gerai deg
tinei, sako p.„ Leo Handlcr, 
Bridgeport Liųuor Co. prezi
dentas, negalėjau sugalvoti ge
resnio vardo, kaip Lietuva, ku
rioj gimiau ir au'gau ir žinauį 
kad tai bus kreditas mano gi
mimo šaliai ir mano kompani
jai.

Sprendžiant pagal didelį rei
kalavimą čostumerių ir taver
nų savininkų, ši nauja degtinė
— Lietuva — turės didelį pasi
sekimą. -

Penkioliką metų atgal p. Leo 
Handler įkūrė įstaiga the Brid
geport Co., ir dabar kompani
jos biznis taip išauga ir taip 
gerai vedamas, kad kiti jau 
pradeda pavydėti. Ir p. Hand
ler rūpestingai žiuri, kad jo 
kostumeriai visuomet butų už
ganėdinti.

šioje įstaigoje jus galite ra
sti tik geriausiu^ likerus, dau
gelis jų tiZri kompanijos vardu 
lėbelius. Visi kompanijos at
stovai yęa gabus ir patyrę sa
vo srytyje žmonės.

Degtinė Lietuva yra vėliau
sias šios kompanijos produk
tas, bet iš visko atrodo, kad ją 
žmonės pirks, nes ji yra gera 
ir nebrangi.

The Bridgeport Liųuor Co. 
skelbimas telpa Naujienose kas
dien.

— Biznio žvalgas.

S. K. Auto Wreckers

Antradienis, rugp. 18, 1936
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VIGTOR BAGDONAS 
Apskaitliavimas dykai 
Local and Long Distance 

Furniture and Piano Movinz 
3406 So. Halsted Street 

Phone Yards 3408

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia

MERGINA, bendram namų dar
bui, apsibūti, nėra skalbimo, vaikas, 
Shapiro, 518 N. Trumbull, Nevadn 
9540.

SVIEZUS Bile Kokioj Kalboj
o kas labiau bile Kokiam Klimate!

SU
PA K A 
HOU

MAMAKTOK

Sss?

NOME, ALASKA

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus na
mų savininkams reikale nesusiprati
mų su rendauninkais. Maža narinė 
mokestis. Atdara kasdien nuo 8 vai. 
ryto iki 8 vai. vak. šventadieniais 
nuo 10 ryto iki piet.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO, Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951 
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 metų.

REIKALINGA moteris prie namų 
darbo. Valgis ir guolis ant vietos 
su mokesčiu_ susitarsime. Galima 
matyti po 5 vai. vak. 9238 Paxton 
Avenue, So. Chicago.

RfclKALINGA virėja į mažąlunch 
room $10.00 i savaitę. Galima būti 
ant vietos. 7427 So. Western Avė.

COAL 
Anglys

REIKALINGAS darbininkas ant 
farmos. 50 mylių nuo Chicagos. 
Kreiptis Stanley, 423 E. 64th St., 
1-mos lubos.

ANGLYS! ANGLYS!
PIRK TIESIAI Iš KASYKLŲ 

ir buk užtikrintas garbingu svoriu, 
KOKYBĖ IR ŽEMIAUSIOMIS KAI
NOMIS. Geriausios ir aukščiausios 
rųšies Northern Illinois Anglys.

$4.75 IKI $6.00 Už TONA 
Del informacijų pašaukite 

MINE AGENT 
Kedzie 3882

PATELEFONUOKITE
LAFAYETTE 6300 

DAR GALIME PRISTATYTI 
JŪSŲ ANGLIS UŽ VASARI

NĘ KAINĄ.
Virginia Mine Run $6.95 ton. 

4 tonai ar daugiau.
Shulmistras Bros. Coal 

Company 
4016% ARCHER AVENUE

PIRK SAU ANGLIS Iš PATI
KIMOS ĮSTAIGOS 

WESTERN COAL & 
SUPPLY COMPANY 

INCORPORATED
Garbingas svoris ir geras patarna
vimas visuomet užtikrintas. Musų 
19 metų veikiipas pilnai tai jrodo. 
Tel. PROspect 3400-3401 

J. MOSCIPAN, 
Prezidentas ir Vedėjas.

4916-18 SO. WESTERN AVĖ.
CHICAGO, ILL.

Financial
Finansai-Paskolos

REIKALINGOS...
PIRMŲ

MORTGIČIŲ
PASKOLOS

REIKALINGA mergina dėl abelno 
namų darbo tarpe 20-25. Turi būti 
tikrai patyrus ir mylėti vaikus. Ant 
vietos nakvoti. Mrs. Fisher, Apt. 2 
A. W., 4631 Lake Park, Kenwbbd 
1577.

For Rent
ANT RENDOS Xambarys dėl vyro 

didelis šviesus su visais patogumais 
3438 So. Emerald Avė.

Furnishfed Rooms ' /
RENDON kambarys dėl vą^kipo. 

su valgiu ar be valgio, 2 lubos ,iš 
fronto. 3243 So. Union Avė. f

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA mėsos marketas 
refrigeracija. nėra kompeticijos, 
prieinama kaina. Priežastis—buče- 
ris apleidžia miestą. 964 E. 62nd St.

PARDAVIMUI tavernas, labai ge
roj vietoj, biznis gerai eina, turi būt 
parduotas iš priežasties ligos už jū
sų pasiūlymą. 4129 S. Šacramento 
Avenue.

PARSIDUODA 1 krėslo barbeno 
šapa, pilnai įrengta,—pigiai, o kas 
nori gali ir 2 krėslų šapą pirkti.

7145 So. Western Avė.

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

NAMAI ANT FARMOS puikių 15 
akrų, didelė troba ir barnės, gilus 
šaltinio vanduo, Vėjo malūnas, grį
stas kelias, arti mokyklos, stoties. 
Našlė aukuoja greitam pardaviiųui.

A. L» WALKER
49 So. Washington St., 
Hinsdale, III. Tel. 742

IZIEKVIENOJE kalboje šitas dvigubas Cellophane 
** kalbamoje U. S. A., yra įvyjiiojimas sulaiko drėg- 
pasakymas “ŠVIEŽUS”! ka- 

e da tik neatidarytum Labiau- 
Sušvelninto Old Golds pa
kelį.

Pažiūrėk į Labiau-Sušvel- 
ninto Old Golds pakelį ir 
pamatysite kodėl!

Dvi eilės Cellophane, ne
viena, bet dvi, stovi Old ' j*
Golds rinktinio tabako dėr- 
liaus šviežumo sargyboje. ĮSTEIGTA 1760
Kiekviena Cellophane eile 
yra nepermerkiama, aukš
čiausia kokybė kokia bega
lima gauti.

mę, sausrą, dulkes, nešvaru
mą ir kiekvieną cigaretų ge
rumo priešą.

Jis atneša jums DIRBTU- 
VfeS-šVIEžUMO cigare t u s 

. taip šviežius kaip iš cigare
tę mašinos tik ką išimtus.

IŠLAUKINĖ eile atsi
daro iš apačios

IŠVIDINĖ
daro iš

eilė atsi- 
viršaus.

■ ■■ ’. i •:

P. S.: Taip, ištikro! Dvigubi-Ju- 
sų-Pinigai atgal, jei jus nepa
tenkinti. Auka kolkas atdara dar 
30 dienų nuo šiandien.

© P. Lorillard Co., Ino.

2 Eilės Dvigubo Cellophane, K® RINKTINIO DERLIAUS Wį

Roselande daugelį metų yra 
žinomas lietuviškas Karalius 
arba St. K. Karalius, 9927 So. 
Michigan avenue, vartotų au- 
tęmobilįų bizny. Jis laiko di
delį pasirinkimą mažai var
totų automobilių už žemas 
kainas. Čia yra sugriautų au
tomobilių virš 3,000, taigi ga
lima gauti visokių, automobi
liams dalių — parts.

S. K. Karaliaus garsinimas 
eina “Naujienose” kasdien.

John Gricius, Tailor
John Gricius gerai patyręs 

siuvėjas. Siuva naujus ir tai
so senus drabužius. Darbą at
lieka gerai už prieinamas kai
nas.

J. Griciaus naujas adresas 
yra 821 West 34th Street.

(Bus daugiau)

Įclassifiedads
Business Service 
Biznio Patarnavimas

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

BRIDGEPORT. ROOFING CO. 
3216 So. Halsted St. 

Victory 4965

GREITAS PATARNAVIMAS
Skolinam pinigus ant mortgičių. 
Užrašom visokios rųšies apdraudas. 
—Insurance. Padarom dokumentus. 
Išrenduojam, parduodam arba išmai- 
riom nekilnojamas savastis.

Z. S. MICKEVICE and CO. 
6816 So. Western Avė.

Hemlock 0800

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

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

Leonas Roofing Co. 
3750 Wallace Street 

o Tel. Boulevard 0259

Maži 
mokėjimai

Gordon
Real Estate

809 W. 35th

Greitas 
patarnavimas 

Realty Co.
Prižiūrėjimas 

4329- 
>t. Yards 4330

PARSIDUODA 5 akrai yištų far- 
ma, 1300 vištų, 5 kambariai, medi
nis namas, 2 karų medinis garažas, 
karštu vandeniu šildomas, elektros 
šviesa, ši farma randasi 27 mylios 
šiaurvakary nuo Chicagos. Ben J. 
Kazanauskas, 2202 West Cermak 
Road, Canal 8887. ,

Furs
FUR KAUTAI PAIMTI MAI

NAIS PARDAVIMUI. Tikrų Sibiri- 
jos voverių, $60. Persijos juodi $70. 
Japonijos žebenkščių $65. Raccoonų 
$25. Muskratų $20. Tikrų Rytų že
benkščių $150. Ekonominis skyrius. 
Miller Fur Co., 166 N. Michigan. 
Atdara vakarais.

Furniture & Fixtures 
Rakandal-Itaisai

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

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES 

1900 S. State St. CALumet 5269

Tabako Krautuvės
Tobacco Stores

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

1728 S. Halsted St., Canal 9345.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

APLEIDŽIU Jariitoriaus darbą, 
gali tuojaus užimti unijistas janito- 
rius. K. Markus, 30 N. Hoyne Avė.

REIKALINGA lietuvis ^nglių par
davinėtojas. Algos pagrindas. Turi 
kalbėti lietuviškai sklandžiai. Nau
jienos, 1739 So. Halsted St., Box 
497.

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

REIKALINGA merginų namuose 
ar dirbtuvėj dirbtinoms gėlėms dirb
ti, 65 E. South Water Street,'kam
barys 805.

REIKALINGA veiterkų, fontano 
merginų 
virėjų, 
ir ne.* . _ ..
Suite 1128, 140 South Dearborn St,

į, buso mergina ii* vaikinų, 
hotelių merginų, patyrusių 
A. J. McCoy & Associates,

REIKALINGA moteris prie abel- 
no namų darbo. Valgis, guolis ant 
vietos ir primoksimas. 4120 South 
Maplewood Avė.

4 AKRAI, 5 kambarių modeminis 
namas, kietas kelias, gaso stotis, 
vištininkas. Gedtge Lowrey, 302 
Van Buren St., Joliet, III.

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

PARDAVIMUI medinis namas, 
911 W. 59th St. 5-5 kambarių, 3 
kambariai ant viškų (attic). Apa
čioj fumas Šildomas, o viršuj pe
čiais. Rendos neša i mėnesį'$50.00. 
Geram žmogui parduosiu už $200.00 
{mokėjus ir po $25.00 kas mėnesi it 
procentus. Į mainus priimsiu narpą 
6 kambarių arba didesni. JavaraUs- 
kas, Roosevelt Furniture Co.? 2310' 
W. Roosevelt Road, Tel. Sėeley8760

LOTAS prie Wtestem Avė. i pie
tus nuo 100 gatvės. Ideališka vieta 
dėl bučernės ir grosernės krautuvei 
$1,200 Cedarcrfest 1263.

2438 W. Marųuette Road. Didelis 
5 kambarių plytų bungalow. Karštu 
vandeniu šildomas. Tile sienų virtu
vė ir vana. Didelis plytų garažas. 
50 nėdų lotas, kanvas sienos visur, 
šaukite agentą dėl appointmento. 
Cluxton and' Co., 6715 So. Ashland 
Avė. tel. Hemlock 0708.

Lengvai
Parduosit ar 
Nusipirkot 
Real Estate ...

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

Garsinkit Dabar
nelaukit kol jums kas už- 

• bėgs už akių.
Musų kainos prieinamos. 
Už pakartojimus duodame 
gerą nuolaidą.
Pašaukit

CANAL 8500
r • '




