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Rusija Ieško Dau 
giau “Kruvinų Val

džios Priešu”

C., rugp.
negras 

nužudymų

reiškė valdžia. Ji pridūrė, kad 
visa Toledo provincija yra jos 
rankose.

GIBRALTARAS, rugp. 20 — 
Sukilėlių radio stotys, skelbia, 
kad sukilėliai išžudė 3,000 val
džios šalininkų, kurie atvyko į 
Malorokos salų ir apgulė Pai
nios miestą.

Reikalaus Kongrese 
Daugiau Pinigų 

. Pašalpai
Daktarai Bando Išrišti Keistą 

Nesusipratimą
Ūkininkai Reikalau 

ja Pakelti Pieno 
Kainą

Jie “Neturi Ypatingos Reikšmės” Sako Italija 
Bet dėl Sukilimo Atideda 1914 Laidos 

Demozilizaciją.

Sako, Kad “Radio Kunigas' 
Kursto Rasinę Neapykantą.

Tokiu Priešu Dedasi Ir Kame- 
pevas; Eina Byla Prieš “Suo
kalbininkus”.

rus — 
kaiton

Anglįjos-Brazilijos 
Sutartis

Rooseveltienei: “1 
Miegi? Šalin Iš 

Kelio!”

direktorius Harry 
konf erenci  j oj e su 
Rooseveltu, pareiškė, kad kon 
gresas dar šįmet turės paskirti 
daugiau pinigų pašalpos tiks 
lams.

Ar Dvynukės Gali 
Turėti Du Skirtin

gus Tėvus

ESTES PARK, Colo 
» — Gubernatorius

į. Tas
milionus

Illinois Demokratai 
Susitaikė Ir Pa

sibučiavo

WASHINGNON, D. C 
piučio 20 
tas skelbia, kad liepos menesį 
mokesčiais surinko $288 milio- 
nūs, septynis šimtus dvide
šimts aštuonis tūkstančius, de
vynis šimtus ir šešis dolerius. 
Tai bus apie 30% daugiau, 
negu pereitų metų liepos mė
nesį.

SPRINGFIELD, III., rugp. 
20 — Legislaturai įteiktas pa 
siūlymas paskirti milioną dole
rių įsteigimui ligoninės džiovos 
gydymui. 2,500 toje ligoninė
je gautų priežiūrą neapmoka
mai.

LONDON, rugp. 20 
lija ir Brazilija pasirašė perky- 
bos sutartis. šalys sutartyje 
apsimaino įvairiomis lengvato
mis.VILLACOUBLAY, Franci j a 

rugp. 20 
kūnas Gerges Detre, iškio su 
lėktuvu 48,674 pėdas į orą 
(apie 9.5 mylias), nustatyda
mas naują aukštumo rek rdą 
aeroplanams. Pirmesnį rekor
dą buvo nustatęs ita’ų lakūnas 
D»»nat i More. Jis iškilo 47,352 
pėdas.

Jau Išbuvo
žeme; Bando 'Gelbėti,

ST. JOSEPH, Mo., rugp. 20 
- Parašęs žiniai antgalvį, jog 
Du apsvaigo nuo karščio ’, ap-

MOBERLY, Mo., rugp. 20 — 
Desperatiškai briaudamiesi per 
tūkstančius svarų dumblo, uolų 
ir apdegusių balkių, angliaka
siai bando dasigauti į tunelį 
kuriame palaidoti gyvi keturi 
žmones.

Juos užgriuvo kasyklose, kai 
nuo elektros vielų kilo gaisras. 
Kadangi jau praėjo 48 valan
dos nuo nelaimės, tai gelbėto
jai nežino ar užgriūtuosius be
ras gyvus.

PHILADELPHIA, Pa., rugp. 
20 — Slaptoji policija suėmė 
45 mtų pilietį, John A. Bar- 
tenbeck, už siuntinėjimą gra
sinančių laiškų prezidentui 
Rooseveltui. Jis padėtas po 
$25,000 kauciją.

RIGHMOND, Va., rugp. 20 
— šerifas suėmė 36 metų neg 
rą, John D. Cannon, iš ftiount 
Holly, N. JA Jis kaltinamas 
nužudymu ' keturių baltveidžių, 
1933 metais.

ASHEVILLE, N.
20 — Čia teisiamas '» ■
Martin Moore už
baltveidės merginos, Helen Cle- 

Ji buvo užmušta vieš- 
kuriame teisiamasis

ALBUQUERQŲE, N. Mexi 
co, rugp. 20 
minacijose į senatą ir atstovų 
butą pralaimėjo abu kandida
tai, kurie buvo pasisakę už 
Townsendo plano $200 mėnesi
nes pensijas seneliams, 
sendiečiai gavo mažiau 
negu visi kiti kandidatai

, rugp., 
Landon 

šiandien išvažiavo į rytus pra
kalbų maršrutui.
lę kalbų Golorado, 
Iowa, Illinois, Ohio, Pennsylver 
nia, New Yorko ir Missouri 
valstijose.

Jis yra republikonų 
datas į prezidentus.

i WASHINGTON, D. C., rugp. 
20 — Buenos Aires, Argentino
je, netrukus prasidės Amerikos 
kontinento valstybių taikos 
konferencija. Kadangi J. V. 
valstijos skaito tą konferenci
ją labai svarbia, tai delegatais 
siunčia valstijos departmento 
sekretorių, CordelI Hull, ir jo 
padėjėją, Sumner Wells.

W. P. A. Praleis Po $5 Milio- 
nūs šelpimui Nukentėjusių 
Ūkininkų.

PRAGA, Čekoslovakija, rug 
piučio 20 — 
ardas Beneš 
denbergo mieste, pareiškė, kad 
Čekoslovakija jau yra pasi
ruošusi pasirašyti bendradar
biavimo ir draugiškumo sutar
tį su Vokietija.

GOLUMBUS, Ohio, rugp. 20 
Ar dvynukės gali turėti du 
skirtingus tėvus?

Tokį klausimą bando išrišti 
šio miesto gydytojai. Kai tūla 
moteriškė, persiskyrusi su vy
ru, pareikalavo atiduoti jai 
dukteris, vyras sutiko vieną 
grąžinti motinai, kitą pasilai
kė. Jis pareiškė, kad sugrą
žintoji yra kito tėvo duktė, 
tad jos nenorįs, o savo dukterį 
pasiliekąs sau.

HYDE PARK, N. Y., rugp. 
' — WPA darbų programo

Hopkins,
prezidentu

SOUTH BEND, Ind., rugp. 
20 — 1,000 St. Joseph apskri 
čio ūkininkų įteikė valstijos 
pierib tarybai reikalavimą pa
kelti pieno kainą. Jie skund- 
džiasp kad sausra sunaikino 
ganyklas ir jie yra priverst* 
pirkti pašarą.

South Bend gyventojai da
bar moka 11 centų už kvortą, 
7 už puskvortę. Ūkininką* 
gauna $2.20 už 100 svarų.

Jei ūkininkai gaus daugiau 
už pieną, tai pabrangs ir bu
telinis pienas mieste.

BECKLEY, W. Va., rugp. 20
Trys geležinkelio < 
buvo užmušti, kai čia susprogo 
garvežio katilas.

Darbdaviai Skelbia Kainų 
Vis Darbininkų

Chicagos Rūbų Valy 
tojai Planuoja Skelb 

ti Streiką

BOSTON, Mass., rugp. 20— 
Vietos žydų laikraštis “Jewish 
Advocate” smarkiai kritikuoja 
“radio kunigą” Coughliną už 
kurstymą neapykantos prieš 
žydus.

Laikraštis sako, kad Cough- 
lin kalbėdamas savo konvenci
joje ir kitose vietose padarė to
kius aiškius anti-semitizmo pa
reiškimus, kad žydi j ai yra pa
mato reaguoti.

Kalbėdamas konvenci j o j e,
Coughlin pareiškė, kad “mes 
krikščionys mylime savo kai
mynus, taip kaip patys save”. 
O ką - gi žydai gali pasakyti 
apie save? jis pridūrė.

MOBERLY, Mo. — Darbininkai su pompa stengiasi ištraukti dujas iš anglies kasyklos, kurioj 
, ., užgriuvo keturi angliakasiai.

Mussolini Paskelbė 200,000 
Kareivių Manevrus

SPRINGFIELD, III., rugp. 20 
— Galutinai susitaikę, Illinois 
valstijos demokratai 
atlaikė iškilmes 
Springfieldo mugėje, 
binę, buvusieji priešai pbzavo 
paveikslams, gyrė vienas kitą 
kalbose ir pranašavo laimėjimą 
Horneriui ir Rooseveltui.

Chicagos majoro Kelly val
doma grupe ir Hornerio šali
ninkai susipyko prieš balandžio 
mėnesio nominacijas, kai pir
mieji atsisakė statyti Hornerį 
partijos kandidatu į guberna
torius. Jie patsatė Dr. Bun- 
deseną, bet Horneris, kandida
tuodamas nepriklausomai, lai
mėjo.

RIDGEFIELD, Conn., rugp. 
20 — Vietos mokyklos moky-? 
tojas, Francis Basett, pasakoja 
apie tai kaip jis išbarė prezi
dento Roosevelto žmoną. Va
žiuodamas siauru keliu, jis pa
siekė automobilį, kuris pamažu 
sau slinkdamas, neleido jam 
pravažiuoti. Netekęs kantry
bės, iškišo galvą per langą iv 
suriko, “Ei, ten, ar miegat? 
šalin iš kelio!”

Paskui tik apsižiūrėjo, kad 
tai butą Rooseveltienės.

Tas bus reikalinga dėl to, 
kad federalė valdžia šelpia lai
ke sausros nukentėjusius ūki
ninkus. Viešiems darbams jų 
paimta 100,000. Skaitlinė pa
didės iki 150,000. Visus tuos 
ūkininkus, greičiausiai reikės 
šelpti darbais, prie viešų pro
jektų, per visą žiemą 
kainuos apie penkis 
dolerių į mėnesį.
Rooseveltas Rengiasi

Prezidentas tariasi 
reikalais ir su kitais 
nariais ir ūkininkų organizaci 
jų valdybomis. Ateinantį ant
radienį, rugp. 25 d. jis rengia
si išvykti į “sausros valstijas” 
ir praleisti dešimts dienų susi 
pažinimui su padečia.

Per tą laiką jis atlaikys eilę 
konferencijų su valstijų guber
natoriais ūkininkų gelbėjimo 
reikalais. Vienoje iš tų kon
ferencijų jis susitiks su Kan- 
sas gubernatorium Landonu, 
kurį republikonai nominavo į 
prezidentus.

Žydai Prieš Cough 
liną Už Anti-Semi- 

tizma

CLEVELAND, Ohio, rugp. 
20 — Agrikultūros sekretorius, 
Henry A. Wallace paskelbė^ kad 
valdžia praleis $10,000,000 
supirkimui sėklinių javų. Atei
nantį pavasarį tais javais aprū
pins ūkininkus, kurie šįmet nu- 

pa- kentėjo, sausroje.

Vokietija, rug- 
Vokietija įsakė vi

siems savo laivams, Ispanijos 
vandenyse, “sutikti jėga visus 
nepateisinamus žinksnius” iš 
Ispanijos valdžios pusės.

Admirolas Carl, Vokietijos 
laivyno viršininkas pareiškė, 
kad “jisai netoleruos prasižen
gimų prieš tarpautines teises. 
Niekas neturi teisės trukdyti 
Vokietijos laivams plaukoti ju
romis”.

Jis turėjo omenyje kratą, ku
rią Ispanijos jurininkai padarė 
vokiečių laive “Kamerun” Is
panijos vandenyse.

Ispanija yra įsitikinusi, kad 
Vokietijos laivai slaptai gabe
na amuniciją sukilėliams.
Madridas Persergsti Vokietiją.

MADRID, rugp. 20 
kydama į Vokietijos grąšfriimus 
panaudoti jėgą prieš Ispaniją 
už laivų kratyrrt^, Madridas 
perspėj o .to krašto^,laivus , ne
gabenti ginklų sukilėliams.

Valdžia pareiškė, kad subma- 
rinas sekios kiekvieną vokie
čių vėliavos laivą, kuris ban
dys sustoti sukilėlių 
liuojamuose uostuose 
kontinente, ir Ceutoje ir Melil 
loję, Moroke.

Valdžia laiko užblokavusi 
Kadizą, suvaržydama sukilėlių 
susisiekimą su pasauliu.

venger. 
būtyje, 
dirbo.

Kaltinamasis tvirtino teis
mui, kad policija jį skaudžiai 

darbininkai | mušė priversdama pasirašyti iš I svaigo ir St. Joseph Gazette re 
anksto pagamintą prisipažini- daktorius, Amold Bailey. Irg 

nuo karščio.

MASKVA, rugp. 20 Iš 
teismo, kuriame eina byla prieš 
Zinovjevą, Kamenevą ir 14 ki 
tų suokalbininkų už planavimą 
Staliną nužudyti ir nuversti 
Rusijos valdžią, pranešam s 
štai kokios žinios:

Zinovjevas, liudininko suole, 
prisipažindamas prie visų, kal
tinimų, pareiškęs, jog jis buvo 
nukrypęs net iki fašismo. Nu- 
vertę Staliną suokalbininkai, 
planavę įsteigti fašizmo 
tat urą.

Toliau sakoma, kad ir 
suokalbininkai prisipažinę, 
jie1 norėję nužudyti Staliną 
1934 metais, tik dalykai neiš
degę taip, kaip jie norėję. Zi- 
novjevo sekretorius A. Bogden, 
kuris turėjęs paleisti šūvį į 
Staliną, vietoj to atsuko revol 
verį į save. Nusižudė. Sąži
nė jam neleidusi išpildyti “Sa
vo išdaviko viršininko (Zinov 
jevo) įsakymą”. -*

Neužginčydamas nei vieno 
prokuratūros kaltinimo, ir Ka- 
menevas pasakojo kokios dide
lės pas jį buvusios ambicijos 
ir kaip jis troškęs pasiimti ga
lią į savo rankas.

“Ar tu buvai kruvinas prie
šas valdžios”, paklausęs jo pro
kuroras, Andrey Višinsky.

“Taip, aš buvau”, Kamenevas 
jam atsakęs. •

Byla prasidėjo 
savaitės laiko po pirmųjų žinių 
apie suokalbio susekimą. Slap
toji policija dabar bėginėja po 
įvairias Rusijos dalis, ieškoda
ma daugiau suokalbininkų. Ke- 
lioliką jau suėmusi.
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Neitralumo Dalykas
RYMAS, rugp. 20 — 

žios įgaliotas atstovas pareiškė, 
kad Franci j a ir Italija užbav 
gė darybas dėl neitralumo su
tarties pasirašymo. Jos susi
taikiusios. Smulkmenų nėra.

PARYŽIUS, rugp. 20—Fran- 
ei j a yra labai pesimistiškos 
nuomonės apie šansus sudary
ti neitralumo sutartį dėl Ispa 
nijos civilio karo.

RYMAS, rugp. 20 
čydamas, kad jo naujas žinks- 
nis turi “kokią nors ypatingą 
reikšmę”, Mussolini paskelbė 
karo manevrus. Dalyvaus 
200,000 kariuomenės.

Pinformuoti žmones prasita 
re, kad dėl Ispanijos sukilimo, 
yra atidedama 1914 metų lai 
dos demobilizacija.

Sukilėliai Pralaimėjo.
MADRID, rugp. 20 — Ilga

me ir kruviname mūšyje su 
sukilėliais, valdžia nustūmė ka
ro frontą 100 mylių į pietva
karius nuo Madrido.

Navalmoral miestas 
frontu, užsidagė laike mūšių 
ir liepsnos jį beveik sunaikino. 
Neatsilaikydami prieš valdžią, 
sukilėliai pasidavė. Tie kurie 
bandė pabėgti, buvo suimti.

Mūšiai vyko nakties laiku. 
Kai ėmė aušti, sako valdžia, 
kariuomenė pasidalino į dvi da
lis ir apsupo Avila miestą. Po 
dviejų valandų mūšių sukilėlių 
garnizonas ir čia pasidavė.

“Republikos vėliavos dabar 
plėvėsuoja tame mieste’
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CHICAGO, III., rugp. 20 — 
Chicagos rūbų valytojai ren
giasi paskelbti streiką. Tuo 
reikalu valytojų unija, Clea- 
ners, Dyers and Pressers Upi- 
ja; lokalas 17742, rugpiučio 30 
dienai šaukia balsavimus. z

Unijos prezidentas Albert 
sako, kad tarp Chicagos rūbų 
valyklų eina kainų karas, ku
ris labai skriaudžia darbinin 
kus. Kiekvieną kartą, kai 
dirbtuvės numuša kainas, tai 
jos tuojau nukapoja ir darbi
ninkų algas ir verčia juos ik 
giau dirbti.

“Paskutiniu laiku sąlygos 
pablogėjo, kad darbininkai yra 
prispirti prie sienos. Sreiku 
jie bandys priversti valyklas 
nustatyti vienodas algas visose 
valyklose”.
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plieno dąrbinin
Phone Boulevard 7042

Kiti Lietuviai Daktarai,

$69.50
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8319 Lituanica Avėiitfe

4092 Archer Avenue

2109

Telefonas Yards 0994

718 West

Namu telefonas nswick 9597

PATARNAVIMAS as ir Chirurgas

NATHĄN 
RANTEI

čionai buvo kaip ir atsaky
mas J kompanijų atstovų pa-

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktj 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki '8:30 v; Nedėl. nuo 10 iki 12 a. m.

nelabai buvo 
bijodavęs net 
sąko Albjnas

Cheese 
Spreads

BAD 
BREĄTH

Ruošiamasi prie ru 
deninio veikimo

qpw in new-desi£ 
Stfapltf$wjg gląęsę

JOu«cke«plng
8 urvą u . <*y

Rėz.;6631 Šo. Califothia Avęnue 
Telefonas Republic 7868

Statoma plieno 
tokie reikalavi- 

kas

Preferręd by > 
millions 

to mąyęnnąise

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

2400 Wėst Madison Street

Nuo 10 iki 12 dieną,' *2 iki 3 po pietų 
7 iki 8 vai. Nedėk- nuo 10 iki 12 

Rčz. Telephorie P&AZA 2409

Grižo iš atostogų patenkin
ti, — lankėsi Detroite ir 
Kanadoj.

Tuos reikalavimus atidengia 
“Steel Ląbor1 
kų orgąųizavinio komiteto leid
žiamas laikraštis, kuris' praneša, 
kad rųgpiučip 12 cĮ. buvo laiko
mas Čąrnegie — Illinois Steel

Nors dideles reikšmes nega
lima dėti kompaničnų” unijų rei
kalavimams. Bpt propaganda už 
pakėlimų uŽdarbįiį, trumplįiipią

Pittsburghiečiai pasigenda 
painės Lauros Paųjekiutęs

Teko pastebėti, kad tarpe 
Pittšburgho lietuvių pasigenda
ma p-lė Laura Paulekjutė, ku
ri yra nemažai dalyvavus lie
tuviškame veikime. Ji yra mėg
stama Pittšburgho lietuvių dai
nininkė ir labai daug yra pa
tarnavus musą parengirpuose.

Jau per kiek laiko vienas’ ki
lo klausinėja, kur yra Laura, 
kad jos niekur nesimato.

Jūsų Reporteriui teko štai 
kas sužinoti apie musų Laurą. 
Būtent, kad jau jos Pittsburghe 
nėra. Ji gavo valstijos (State) 
darbą Agrikultūros departa
mente ir turėjo apleisti Pitts- 
burghą bei apsigyventi Harris- 
burg, Pa.

Nors mums gaila Lauros, kad 
ji turėjo apleisti mus, bet kar
tu džiaugiamės, kad jai pavyko 
gauti geresnis darbas.

• Sparkling glasses strewn with 
bright štars .*. I the new Swanky- 
swigš] You’ll waht to collėct a 
wtiolęset. Ąnc| while yoų’re doing 
it, get acąuainted 
with all seven 
of the delicibus
Kraft Cheese > ’ • * 
Spreads. Thęy’re r į * t 
maryelous for 
sahUwiche3,'s&lads # • #
and appetizers. _____

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS ' ' 

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

Pčtnyčios 6 iki 9.
Telefonas CariaI 1175 

Namai: 6459 S. Rockvvell Street 
Telefonas RepUb|ic 9600.

1034 W. 18th St., 'netoli Morgan St. 
Valandos nito l'O1—12 pietų ir 

nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro.
Tel. Canal $110 

RezidencijdS telefonai:
Hyde Park 6755 ar Central 7464

Rugpjūčio 15 d. grįžo iš ato
stogų Albinas Kaulakis, Lietu
vių Mokslo Draugystės Klubo 
gaspadorius, ir Kastantas Šim
kūnas, SLA. 3-čio apskričio iž
dininkas. Juodu buvo išvažiavę 
į Detroit, Mich., aplankyti sa
vo giminių ir pažįstamų. Taip 
pat nepamiršo aplankyti ir, Ka
nados lietuvių.

Mat, viešint Detroite’nėra jo
kio sunkumo pasiekti Kąnądą, 
— per upę ir jau KanadojMaž
daug kaip iš Soho j South Side, 
tik per tiltą — sako Albinas 
Kaulakis.

Detroite buvo apsistoję pas 
Petrą Andrijauską, o Kanados 
pusėje musų pittsburghiečiai 
viešėjo pas Juozą Andrijauską.

'756~West 35th St
Cor. bf 85th ’’ and ’ Halsted Sts. 

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-3:30

kų susiriilkimąš, kur buvo at
stovaujama 3Q,0O0 darbininkų 
iš Pittšburgho — Youngstowno 
di striktų.

Tame susirinkime buvo pa
statyti šie reikalavimai:

i—Pripažinimas centralinio

DtENTISTXS “
4645 $P- Ąyp.

arti 47th Street 
Valandoj nuo 9'iki 8 vakaro.

Seredoj pagal' sutarti. - "

' Ofisas ir Rezidencija. ’
3335 So. Halsted St 

CHI0AGO, ĮLL. ’

DR. T. DUNDULIS 
'gydytojas ' ir chlIrurga‘s 

4157 ARCĘER AVENUE 
Telefonas Virgima 0036

Ofiso "vala’ndos nho’2—4 ir1 nuo 
6-J-8 v. vak. 'Nedėlibj pagal sutarti,

Greyhouųd busų kampaiti?- 
jos darbininkai išėjo į strei
kų; reikaląuja liĮiijos pri

pažinimo.
PITTSBURGH, Pa. — Rug

pjūčio 17 d. Greyhound bąsų 
kompaniją kontroliuoją Penn- 
sylvanijos geležinkelis. Tos 
kompanijos darbininkai išėjo į 
streiką. Streiko priežastis — 
kompanija pradėjo atleidinėti 
darbininkus iš darbo už tai, 
kad jie priklauso unijai.

•— S. Bakanas.

Vlgll^MET WMAS KAINAS

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

Lafayette 4845
DR. JOHN J. GAPSIS

4213 ARCHER AVENŪE
— DENTISTAS — 

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

Ketvirtadieniais ' pagal sutarimą’'

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avenue 
namų ' Tel.: —i’ Hydb’ 1 Pairk 3395

Palono Yards 1188 *i Ii ' ii, ’n Į iU.Iį A tl'ili i 4 11. «-.
IULEVIČIŲS " 

thorie Lafayette 8572

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS ’

111 W. Washirigton St
Room 737 ’

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

Soho dalies lietuviai gavimui 
valdiškų darbų, tur būt, turi 
geresnį pasisekimą, pegty gu
rios kitos Pittšburgho dalies 
lietuviai.

Kiek mąą žįnojna, t^i Šje So
lio lietuviai gavo yakĮišjms dar-

K. Lehusis ir Laura Paulę^iu-

GYDYTOJAI IR DENTISTAĮ 
Amerikos* Lietuvių ' Daktarų* 

Draugijos Nariai

burghįęčiai prisipažino, kad jie 
nepagąvę nę vienos Žuyįąs. Ta
čiau vis dėl|o jie valgę detroi- 
tiečių pagautas žuvis ir žiūrė
ję kaip kiti gaudo.

Tiek1 Detroite, .tie|c Kanadoj 
visur buvę nuoširdžiai vaišina
mi. Ypatingai Detroite sutikę 
daug buvusių pittsburghįečių 
ir pažįstamų.

Atostogomis esą visiškai pa
tenkinti.

Albinas Kaulakis yra labai 
dėkingas Lietuvių Mokslo Drau
gystės nariams už suteikimą sa
vaitės mokamų atostogų. To 
dėka turėjęs progos aplankyti 
Detroitą ir Kanadą.

000 laikraščiuose garsinimai vą- 
prieš Plien? 

Darbininkų Organizavimo Kq-

Qfiso Tel. Dorchester 5194 
Rez. Tel. Prexel 9191 •

PR.A.A. ROTI!
Rusas

MotėHšk' r .. , 
* 'tr ’’! chroniškų Iigjf.K -

Ofisas 6850 * Stony Iš|and Avė.
Valandos: 2—4, 7—f vai. vąk. Nedė 

* įlomis ir" šventadieniais ' 10-^12 
dieną.

Nors tai nėra taip dideli dar
bai, bet vis tiek geriau negu 
nieko.

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas ^"šO.’ 'ASHLA'ND 'AVĖ 
Ofiso' vai.: Nuo 2 iki 4 ’ir nuo 6 iki 8 

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

CORĄOPOLIS, Pa. — Rug- 
piučio 18 d., Standard Steel 
Spring Co. 600 darbininkų iš
ėjo į streiką. Streiko priežas
tis — kompanija sulaužė sutar
tį, pasirašyta su Amalgamated 
Association of Iron, Steel 
Tin Workers uniją.

Kompaniją nę tik laužo uni
ją, bet provokupja riaušes, ga
benasi mušeikų.

Pliepo darbininkų organizavi
mo komiteto pirmininkas Philip 
Murray prisiuntė mušeikų sąra
šą, kurį jisai gavo iš Alleghėny 
County šerifo raštinės. Tame 
sąraše iš 26 vardų ir pavardžių 
yra ir viena lietuviška pavar
dė, būtent, Geo. Stankus, 812 
Fifth Avė., Pittsburgh, Pa.

“Apsaugos” vyrus kompani
jai sumedžiojo Star Commissary 
ąnd Eųuipment Co., 433 Water 
St., Pittsburgh, Pa.

Lietuviai darbininkai turėtų 
apsisaugoti nuo tų visokių agen
tūrų, kur yra medžiojami 
streiklaužiai.

Darbo ieškantiems darbinin
kams geriausiai kreiptis į val
diškus darbo biurus, nes tenai 
yra teikiamas teisingas patar
navimas ir neimama jokio už
mokesčio už patarnavimą.

Ppyatįškos agentūros tik iš
naudoja bedarbius.

KL. JURGELIONIS
advokatas

Veda bylas visuose teismuose
‘ Bridgepdrto ofisas:

32|1 S. Halsted St. Tel. Calumet 7262
Ofiso vai. dienomis nuo 1* iki 5 ya|.

po piet. Vakarais ntio 7 iki 9
■ ' Rėžideritija: 1

3407 Lowe Aye. Tek Yards 251Q

JOSEPH J. GRISH 
rtiĖtuyĮ's advokatas 

Telephohe: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

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

„Įfoąses Won’t 
Hirę People with 
Hfcis
People who get and hold jobs 

k^ep their breatiį
f7ith the best to choose Irom these days, em- 
ployers favor the person who is most attrac- 
tlve. In busjnesa life as in the sočiai world» 
halitoėis (unoleasant breath) is comMered the 
worst of faults. > • >

* Unfottuhately everybody cuffers from thla 
offensive condition at soma time or otner—- 
many more regularly than they thi-.k. Fermen- 
tation of fooa partlcies skipped by the tooth 
brush te the cause of most csues. Decaying 
teeth and poor digestipn also cauae odors.

The cfuick, pleasa'nt wajl tb’lmprovė your 
breath te to tise Listerine; the qulck deodorant, 
evefy morning and everv night.

Lteterine halts fermentation. a major cause 
of odors, and overcomes the ©dora themselvee. 
Your breath becomes sweet and agreeable. It 
--Hii noti oflend others.

If you value your job and your friends, ūse 
Lteterine, the safe antteeptic, regularly. Lam- 
bert Pharmacal Company, St. Loute, Mo. 

. t » .’ .■!< - »- » >... • ’ ■.

Don’t offend others * Check 
%alitosis with USTEMNE

komiteto, kurią atstovautų vi
siems plieno industrijos gali
ninkams.

2— $5 kaip ąiiniipųip mo^eą- 
tis už darbo dieną.

3— 40 valandų darbo savaitė.
4— Laiko ir ptisės mokestį už 

šeštadienių popiečius ir už vi
sus švent^diėnįu

Donne

ROOSEVELT FURNITUREčo
A i :i*M 'H** ' 1 ■

2310 West
Roosevelt Road 

Tel. SeeĮey 8760"

Ęhone Canal 6122 
mspiEžis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

tr-i______________ 1 o o *♦*

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS ife 'CHIRURGAS' 

Valandos nuo 2 iki 4 ir *nuo 7 iki 9
Vai.; Nedeliomis nuo" 10 iki 12

3343 South HAteted St.
Tel. Boulevard 1401

' ?J jDhąries JLOclcąąr|i T ’
Charles Lockhart, Texas val

stijos iždininkas, kuris yrą 45 
colių augštumo. Jis turi sūnų 
šešių pėdų ir pusantro colio 
augščio.

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

__  Tel. Yards l^SĮ
PrifaiĮčo Akinius 

Kreivas Akis 
'Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuve 
7?Įg West 35th St.

* kampas Halsted <St.
Valandos:’ nuo 10—4 nuo 6 iki 8 

NedėliOmis nuo 10 iki 12 vai. dienos

1646 West 46th Streėt

Dr. Charles Segal 
OFISAS ‘ '

1,29 Milte* 
CHICAGP, ILL.

OFISO VALANDOS
Nuo 10 iki 12 vai. ryto; nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedeliomis*' nuo "10 i|ci 12 
valandai dieną. "* ' * ■

Phone tyipiVĄY ?880.

DR. A. J. MANIKAS
PHYSICIAN-SURGĖON 

Offiče 4070‘ArthėF Avenue 
•' J Tel. :Virginia 1116. n

Valandos: 1—3; 7—8:30 p. p.
Office & residėnce 2519 W. 43rd St«

1 Tel. Lafayette 3051 * - ’ 
Valandos: 9—10 ryto, 5—6 p. p.

Kasdien, išskyrus seredą.'
Sėkmadieių1 šhsitatus.'*'

5J. S. -
Rųgpiučio 14 <1. Liberty sve
tainėj įvyko pittsbų^gl|o ir 
apylinkės draugijų sąryšio ko
miteto susirinkimas. Susirinki
me dalyvavo: P. Norkus, J. Bal
trušaitis, J. Gasįųnas, F. Rad- 
žeris, S. Bakanas, J. Urbonas 
ir P. Ilargis.

šio susirinkimo tiksiąs buvo 
pasitarti dėl rudeninio veikimo, 
kad butų galima įgyvendinti 
Amerikos Lietuvių Kongreso ta
rimus, kurie liečia atsteigimą 
demokratijos Lietuvoj.

Iš svarbesnių nutarimų pa
žymėtini šie: nutarta surengti 
prakalbas Soho daly Lietuvių 
Mokslo Draugystės svetainėj. 
Prakalbose bus plačiai aiškina
ma. apie dabartinę būklę Lietu
voj. Prakalbų rengimo darbas 
pavesta S. Bakanui, F. Radže- 
riui ir J. Baltrušaičiui.

Kad sėkmingiau vystytųsi 
veikla, nutarta šaukti draugijų 
atstovų suvažiavimas spalio 25 
d. Lietuvių Mokslo Draugystės 
svetainėj.

Rengimų Komisijos narys S. 
Bakanas pranešė, kad yra ren
giama “Corn Rust” piknikas 
rugsėjo 13 d. Amšiejaus farmoj. 
Pikniko rengimo reikalu pada
rytas nutarimas paragint visas 
draugijos priklausančios sąry
šiui pasidarbuoti, kad šis pa
rengimas butų sėkmingas. Jei 
rugsėjo 13 d. lytų ir piknikas 
butų negalima laikyti, tai tą pa- 
či4 dieną vakare surengti vaka
rienę Liberty svetainėj su pro
grama ir prakalbomis.

Todėl Pittšburgho ir apylin
kės draugijos yrą prašomos ne 
tik nieko nerengti rugsėjo 13 
d., bet iš anksto rengktis prie 
bendro išvažiavimo i Amšįejaps 
farmą.

Kompanįčnos unijoj reikalau
ja iš plieno kompanijų, kad 
j pms leistų sudaryti ir pripa
žintų centralinf komitetą, kuris 
atstovautų visiems plieno in
dustrijos darbininkams. Antras 
reikalavimas, tai pakėlimas už
darbio, trumpinimas darbo va
landų, daugiau atlyginimo už 
viršlaikį ir šventų dienų dar-

ŠIOS S/1VAĮTES

Eitra Bargenai
IŠPARDAVIMAS 

REFRIGĖRATORIŲ

_______________________________ _______________  Pęnktądįęnis, rugp. 21, t$Į30

«« MPBININHJJUDĖJIMU

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Oirektorių Asociacijos.

AMBULANCE P AT ARN AVIM AŠ PĮEKA JR NAKTJ 
~ Turime Koplyčias Visoše Miešta. Dalyse. 1 

’1 * ' *■ . “i  •/m v-o.' ■'  

fr ko,mpąničn«s ųųįjos sta- 
feikaĮąy^F

PITTSBURGil, Pa. — Rug- 
piučio 18 d. pasireiškė nepa
prastas judėjimas ir kompanič- 
nose unijose 
kompanijbms 
Inąį,' apie kuriuos vargiai 

ir manyti. Tiįęrąi 
vo manoma, kad kpjnpąničąds 
unijos drįstų iaįp toli: fiti sų 
savo reikaląvimaiš.

LACHAWIC^'ir"SUNUS' ~2314 West 23td PJacė Rhohtįa'Canal 2515-^ęicero 5^7

S. C. LACHAVICZ '
42-44 Šast Wth St- T4 1270 arba Canal 2515

KITATAUČIAI
DR. IIERZMAN

IŠ RUSIJOS '
Gerai lietuviams žinomas per 35 

metus kaipo patyręs gydytojas chi- 
rūrghs ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
yyrų, moterų ir vaikų -pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius

ADVOKATAI
K. P. G U GIS
TX »

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N« Dearborn St.
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.

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

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarties...........

Z’Jf m rvtt -f h V V Ii* v afąąĮftf—

Ląidųtųyjų Direktoriai

Dabar galima" gauti' 'kaimihihiam taverne

MUTUAL LIQUOR CO.T r' 4W”Š6uth nšhlrttr
Visi Telefonai YARDS ' 0801 

VIENINTĖLIS' DlSTRIBUTęąiS

Bohn.e iš Ohio dij'btu- 
vį^ atątoyas buvo išr|nk|aą piy- 
^lį^infciį centralinio koąiįtžtp, 
John *Kane iš Duąuesne seįrė- 
tarium. L. H. Burnett vice-pre- 
zidentas Carnegiė — Illinois 
Steel Co. atstovavo kompanijai 
tame susirinkime. Įvairiu dir b
tuvių viršipinkai ta^P pat daly
vavo.

Dėl minėtų ręika|ayįmų kom
panijos atstovai nedavė jofao 
konkrečio atsakymo, tik patarė, 
kad dėl centrajinio komiteto 
pripa&niipo reikalinga b^sią 
gauti konstitucijos komiteto su- j 
tikimas. Tačiau tas konstituci
jos komitetas susideda iš 5' na
rių puo kompaničnų unijų ir 5 
atstovų nuo kompanijos. To
kiais atsitikimais yra reikalin
ga dviejų trečdalių komiteto 
narių sutikimas.

Dėl uždarbio pakėlimo kom
panijos atstovai aiškinosi, kad 
plieno įpdustrijoj dabartiniu 
laiku laikomasi didelės ekono
mijos. Kompaničnų unijų atsto
vai teiravosi, ar iš tikrųjų plie
no kompanijoms kainavo $5(k),-

' I į III- ' 'W.HWUl,.! ■! ...

De troite viešėdami apžiurę j o 
Fordo garsiąją karalystę, par
kus ir kitas Žymesnes vietas 
vadovaujant vaišingiems De
troito lietu^iapis.

N e tik apžiurėjo 
žymesniąsias ■ vi^s, 
maudytis ip žįįvi 
visa bėda buvus 
tantas Šimkūnas 
tikęs žuvauti, — 
į laiyuką lipti — 
Kaulakis. Paklausus ap daug

IHkaMaMmOood

• A differerit; delicious 
flayor! Time-honored in- 
gredients of mayonnaisę 
and old-fashioried boiled 
čįressing, combined in a 
nėw way. Try if! ‘ e

«. t*/ ' I ♦ ‘ J ' ff

i rad.^u i in ttfhUor.tA.

\HeeksJ)ew4<.

32 6 S. STATE ST.
Opposite Davis Store, 2d Floor

Phone1410 South 49th Coiirt
—-H—ixi.--4.-i._

» ■'< • •' < ~ A’, » • • f a i • i į^j • « į

1 A OekTTTG!

■’!w i Phone Canal 6174

OLP
Ipnes ĘouJeyarft ^208-841$

• ............ EŽERSĘIS IR SUNŪS '
10734 S. Michigan Avė. Tel. Pullman 5703

S. M. SKl
StTėet * r Phone

. ./.u .....i

Monroe 887> ‘f*. T



Penktadienis, rugp. 21,1936 ' NAUJIENOS, Chicago, B

PittsburglfoJIaujienos
f Tas a iš pusi. 2-ro)

linę reprezentaciją, nors ir 
kompaničnų unijų, vistiek turi 
šiokios tokios reikšmes.

— S. Bakanas.

Iš Draugijų Veikimo
Rugpiučio 23 d. Adomo Sod

ne yra rengiamas Lietuvių Ra- 
dio valandos didžiulis pikni
kas.

AUGŠCIAUSIA PRIEGLAUDA LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Tarp komiteto narių prasi
dėjo nesusipratimai

CARNEGIE, Pa. — Augš- 
čiausios Prieglaudos Lietuvių 
Amerikoje centras yra Pitts- 
burghe. Vadinasi, pas Joną’ Ga- 
siuną, centro sekretorių. Da
bar teko patirti, jog centre ne
viskas tvarkoje, — prasidėjo 
nesusipratimai ir gali kilti aud
ra.

Kaip žinia, ši organizacija 
yra komunistų kontroliuojama. 
Nors dabartinė komunistiška 
programa ir nusako, kad vi
soms draugijoms reikia vieny
bės laikytis, atseit, sudaryti 
bendrą frontą, tačiau tatai yra 
tik žodžiai. Ne tik su kitomis 
organizacijomis komunistai vie
nybės nepajėgia sudaryti, bet 
ir pas juos pačius nėra tarpu
savio susiklausymo. Jie dras
kosi ir pešasi, kaip katės mai
še. Ypač negali pasidalinti kai 
kuriomis vietomis.

APLA 3 kuopos 
susirinkimas

Tai nėra tuščias tvirtinimas. 
Štai rugp. 2 d. įvyko vietos 
APLA 3 kuopos susirinkimas. 
Susirinkimą laikė savo svetai
nėje. Dalyvavo ir Jonas Gata- 
veckas, kuris yra kuopos fi
nansų sekretorius ir centre ei
na pirmininko pareigas.

Susirinkimui J. Gataveckas 
perskaitė laišką, kurį prisiuntė 
J. Gasiunas, Centro sekretorius. 
Laiško turinys mažuaug toks: 
pirmiausia pažymima tas fak
tas, jog APLA baigia savo die
nas. Esą, kitokios išeities or
ganizacijai nebelikę, kaip tik 
susijungti su Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimu. Toliau 
draugija jau nebegalinti egzis
tuoti, todėl reikia susidėti su 
tvirtesne organizacija.

Perskaitęs laišką, J. Gatavec
kas pradėjo aiškinti, kad centre 
einąs smarkus faitas dėl prisi
jungimo prie darbininkiškojo 
susivienijimo. Girdi, jisai, cen
tro pirmininkas, griežtai stojąs 
prieš tą vienybę. Bet kiti šeši 
komiteto nariai reikalauja vie
nybės. O jisai vienybei neprita
riąs todėl, kad Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo įstatymai 
esą visai netikę. Tie įstatymai 
ar konstitucija tiesiog nusako, 
kad organizacija turi būti dik
tatoriškai valdoma. Už mažiau- 
sį menkniekį narys gali būti iš 
organizacijos išbrauktas. Blo
giausias dalykas esąs tas, kad 
j pašalpinę organizaciją esanti 
brukama politika.

Po visų kalbų ir aiškinimų 3 
kuopa išnešė rezoliuciją prieš 
vienybę. Ji ne tik .pati užpro
testavo, bet nutarė raginti, kad 
ir kitos kuopos protestuotų. 
Protesto rezoliucija nutarta pa
siųsti j “Naująją Gadynę”.

Visi iš visur iš anksto ren
giasi dalyvauti minėtam pikni
ke. Bus gražuolės rinkimas, bus 
svečių iš Clevelando.

B « »,
Rugpiučio 30 d. Lietuvių 

Ukyj yra rengiamas didžiulis 
piknikas Lietuvių Kambario į- 
rengimo naudai.

Tikimasi turėti svečių iš visų 
Pittsburgho dalių ir iš apylin
kių.

— Korės.

nalą. Tačiau, matyti, paklydėlis 
vis vien paklydo ir dabar kaip 
katinas šiaušiasi prieš Bimbą.

Jonas Gataveckas sako, jog 
LDS konstitucija esanti neti
kusi, nes ji faktiškai pripažįs- 
tanti diktatūrą. Tačiau klausi
mas kyla, kiek tinkama yra 
APLA konstitucija, kurią iške
pė Gataveckas drauge su “Lai
svės” štabu.

Kai ta konstitucija buvo ke
pama, tai tuo metu J. Gatavec
kas ėjo centro sekretoriaus pa
reigas. Daugiausia juk jo pa
stangomis į APLA 22 seimą, 
kuris įvyko New Kensington, 
Pa., buvo prigrūsti iš Brookly- 
no “Laisvės” nevisai aiškus de
legatai. Kas tame seime dalyva
vo, tas gerai žino, kaip J. Gata
veckas su keliais savo pritarė
jais diktatoriškai elgėsi naujo
sios konstitucijos priėmimo 
klausimu. Suvažiavusieji dele
gatai visiškai nebuvo matę nau
josios konstitucijos projekto. O 
vis dėlto detroitietis Pranas Jo- 
čionis, kuris pirmininkavo sei
mui, su kujalio pagalba pervarė 
konstitucijos priėmimą.

Nors seimas įvyko gegužės 
gale (geg. 26 ir 27 d. d. 1929 
m.), bet konstitucijos tekstas 
buvo išspausdintas tik laipkri- 
čio mėnesį.

Ergeliai kuopose
Grįžusieji delegatai turėjo 

pusėtinai nemalonumų aiškin
tis. Nariai puolė juos už tai, 
kad jie balsavo už priėmimą 
tokios konstitucijos, su kurios 
turiniu visiškai nebuvo susipa
žinę. Kai kuriose kuopose kilo 
tikra audra. Buvo šaukiami ne
paprasti susirinkimai ir siun
čiami protestai j centrą dėl 
naujosios konstitucijos priėmi
mo.

Na ir kokie buvo rezultatai? 
J. Gataveckas pasidarbavo cen
tre taip, kad APLA 3 kuopos 
apie 40 narių buvo suspenduo
ta. Tų narių duokles centras 
atsisakė imti.

Tai buvo p. J. Gatavecko pa
sidarbavimas. Tikrai nešvarus 
pasidarbavimas. Pirmiausia tie
siog neleistinomis priemonėmis 
jis pasirūpino konstituciją per
varyti, o paskui ėmė bausti na
rius, kurie pakėlė protesto bal
są prieš jo machinacijas.

Per penkis mėnesius 3 kuo
pos teisės buvo suspenduotos.

vUląin

0WENSB0R0, Ky. — Didžiulė, 20,000 minia, kuri susirinko žmogaus pakorimo spektakliui. Apačioje 
kartuvėmis, apsupta juodu apdangalu, kabo pasmerktasis, 21 metų negras Rainey Bethea. Mirė už moteriškės 
užpuolimą ir apiplėšimą.

po

Kai kuriems pritruko kantrybės 
ir jie kreipėsi į teismą. Teis
mas pareiškė, jog organizacija 
konstitucijos neturinti ir todėl 
reikia laikytis konvencijos (su
prask, seimo) nutarimų.

Prie ko visa tai privedė? Vi
si žino, kad nemažas skaičius 
narių tada pasipiktino ir visiš
kai organizaciją apleido.

Gataveckas ir čirvinskis
O štai kitas dalykas. Carpe- 

giškis Juozas čirvinskis buvo 
centro turto kontrolės narys. 
Kai kuriais klausimais jis su 
diktatoriais nesutikdavo. Rei
kiant jis nebijodavo savistoviai 
elgtis. Tatai labai nepatikę Ga- 
taveckui, kuris ir šiaip ant Čir- 
vinskio neturėjo geros akies. 

12 MIUION 
CHIBVROlf

FLINT, MICH. — Rugpiučio 5 d. tapo pagamintas Chev
rolet bendrovės automobilis, kuris gavo dvyliką milijoninį 
numerį. Tas karas yra rodomas publikai General Motors bu- 
dinke, kur, vienkart, jau ruošiamas išsiųsti į Texas šimtame- 
tinę Parodą, pirm aplankius, Clevelando Didžiųjų Ežerų 
Parodą. Paveiksle matosi iškabų piešėjas A. W. Dean, Chev
rolet prezidentas ir generalis vedėjas Mr. Coyle ir vice-prezi- 
dentai Mr. Wetherald ir Mr. Holler.

I. SO! 
VOu'VB GOT TME 
N4A.D, OO SOJ ? V-l A. |' 
VO—J SA/OKJ'T NJE-B.O 
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PETERI PEN

Centro komitete tąsyk Gata
veckas pasirūpino pravesti nu
tarimą, kad čirvinskis butų 
suspenduotas. Nutarimas buvo 
paremtas kažkokiu skundu, ku
ris faktiškai buvo suklastuotas.

Čirvinskis buvo suspenduotas 
iki seimo. Vadinasi, apie šešis 
mėnesius. Kadangi buvo pra
nešta, jog seimas bus laikomas 
per 'tris dienas, tai čirvinskis 
nuvyko trečią dieną pasiaiškin
ti. Tačiau pasirodė, jog seimas 
jau buvo pasibaigęs. Gatavec
kas prisispyręs agitavo, kad 
seimas reikia baigti per dvi 
dienas. Tuo budu jis savo kū
mui čirvinskiui norėjo šposą 
iškrėsti. Ir jam tatai pasisekė. 
Kai čirvinskio reikalas buvo 
svarstomas, tai Gataveckas 

prakaitą nuo veido šluostyda
mas įrodinėjo, jog skundas esąs 
pilnai pagrįstas.. Girdi, čirvin- 
skas nusidėjęs konstitucijai, 
paminęs jos patvarkymus po 
kojų ir todėl organizacijoje 
jam neturp būti vietos.

Ir seimas be niekur nieko 
nutarė Čirvinskį išbraukti. Sa
koma, kad Gataveckas net nu
slėpęs apeliaciją, kurią Čirvin
skis buvo seimui parašęs.

Taip tai dar visai neseniai 
šeimininkavo Gataveckas, kuris 
dabar ir diktatūrą pradėjo 
smerkti. Kai iš jo rankų iš
sprūdo vadovybė, tai, matyki
te, jis jau ir demokratu išvirto.

Daug žinanti.
(Bus daugiau)

JUOKAI
-■■■■■.................. ..........

Specialistui privilegija
“Tad kodėl tu savo jauniau

siojo sunaus nestatai prie dar
bo, kad, sakai, jis toks išdy
kęs?” ' t n.*!

“Mat jis vienintelis namuo
se radio specialistas”.

X

Geraširdis
Joną, einantį pas savo suža

dėtinę, patinka jos tėvas ir 
nuliūdęs sako: “Aš viską pra-

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 u odų massage 
electric t r e a t- 
ment ir magne- 
tic blankets irtt. 
Moterims ir mer
ginoms pat a r i- 
mai dovanai. 

radau,- visas mano turtas jau 
smunka iš rankų, aš nieko ne
beturėsiu”.

Jonas sujaudintas: “Tad tė
veli tu neprivalai be nieko pa
likti, aš atsižadu tavo nauda1 
tavo dukters”.

Nedėkingumas
“Per visus metus aš tau ra

šinėjau kasdien po du laiškus, 
o tu ištekėjai už laiškane
šio”.

Priešingai
Vienas jaunas menininkas 

ateina pas savo buv. profeso

Gerk Lincoln Brewing Co’s New Health Beer 
jis atstato ir atgaivina GALI PIRKTI % GALIONO BONKĄ UŽ 30c, 

atsinešant su savim šitą skelbimą į bravorą 2101 S. 54th Avė., 
Cicero arba gali pirkti stiklais šiose vietose:

Hyway Inn, 5836 W. 26th St. Agnės Tavern, 1337 So. 49th Avė 
Atlantic Tavern, 1330 So..Cicero AveJohn’s Tavern, 1442 So. 49th Court 
EXTRA Pinigais ir kitokiomis dovanomis EXTRA
Bus dalinama už geriausį laišką—KODĖL MĖGSTI Lincoln Brewing

Co’s NEW HEALTH BEER. Rašyk savo laišką šiandien, siųsk ar 
atnešk pats į bravorą.

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

Valgiu Gaminimo Knygą
Kaina su persiuntimu tiktai SI .10

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St 

CHICAGOILL. 
a

rių, žymų menininką: “Pone 
profesoriau, pasakyk man kur 
priežastis, kad aš paveikslą nu
piešiu per vieną dieną, o j km 
parduoti reikia visų metų?”

— “Mielasai, daryk priešin
gai : piešk visus metus, tada 
parduosi per vieną dieną *.

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- 
odus.

OFISAS:
6331 So. Halsted St.

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

Tel. ENGLEWOOD 7151.
Rez. TeL RADCLIFFE 1191.

PIRKIT
KUR VISI LIETUVIAI PERKA: 

Namų Apšildymo Reikmenis
Boilerius, Sinkas, 

Maudynes, Plumbingą 
—lengvais išmokėjimais.
B. Vaitekūnas, atstovas

So. Center Phimb- 
ing and Heating 

Supply Co.
N. W. Corner 55th and 

State Streets
Visi telefonai ATLANTIC 4290 

Atdara nuo 7 v. ryto,subatoj nuo 8 
v. ryto,nedėlioj muo 9 iki 12 dieną.

/— .................. ............................ . ......■■———«

Sergantiems patari
mas Dykai

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

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

DR. ROSS HEALTH 
SERVICE AND 

LABORATORIES 
35 S. Dearborn St.

CHICAGO. ILL. 
Central 4641

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

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

V i ............... .....—i- i.....................■■■..... ■■■
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Kaip buvo priimta APLA 

konstitucija
Visas tas faitas yra tikrai 

įdomus. .IŠ švento rašto skaito
me, kad Kristus paklydusią 
avelę užsimetęs ant pečių ne
šęs prie bandos. Savo laiku ly
ginai taip pat darė ir Antanas 
Bimba, kuris paklydusį Gata- 
veck^ tempė j savo internacio-
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ispanų tautą (I —“N.” ' 
, pakilo ltoyqti ; prieą $ 

čius barbarus (1

tus, komuąistų? ir lcį|i 
sėbrus. Šitauta yra katali
kišką, o katalikybė šiems 
laikraščiams nepakenčiama. 
Jei katalikai kur nors kovo
ja su bedievi j a, šie laikraš
čiai visadosp užima

p kams priešingą poziciją. Taip 
t yra Meksikoj,'taip yra ir Is

panijoj/’?
Tai melas, kad sitĮcilo ispapų 

tauta. Didelė dauguma . Ispąnf 
jos žmonių, be abejj>Os, ;pį>inįą 
valdžią. Kitaip sukilėliai seniai 
butų tą valdžią nųšląvę. Įpk 
sukilėlių pusėje frą! \ ąpiė ^80 
nuošinjčių armijos > kąrtu su

Labai nę^aųg kapitalistinių 
laikraščių Ąpaerjkpje rojįp sim- 
patiją Ispanijos liaudžiai, 7 kpia 
,gįpą. rešpųĮ)liįps r valdžią nuo 
sukilusių g^pepplų.; Į)i<W dąii- 
guma jų deda palankias sukilė
liams žini^yPet;Amerikos kle
rikalai dar vis nepatenkinti.

Rimkas 
•’(?•• ii11'

Telegnųncįs iš Maskvos kasdien atneša smulkiu žį? 
nių apie 16 “sąmokslininkų” bylą,) ■tyjrį fjatyar S^Vifr
tų Sąjungos uostinėje. Ljudininkįj parodymai ■ ir ? vi§a 
procedūrą šitoje byloje yra taip keistą, kąd tiesiog sun
ku tikėti, jogei čią yra teisingumų ąktąsr ; g ne vąitįini- 
mas teatre. < .t.

.. ■ * ■ ■ ‘ l • : • vi >*

Pirmiausia, visi teisiamieji atsisakė nuo advokatu 
patarnavimo įr ėmėsi patys save ginti. Bet tas jų “gy
nimos” susideda iš to? kad kiekvienas jų kaip įmanyda
mas kaltindavę ir kitus j teisiamuosius ir visi jie kits 
kitų bjauriausiai niekina. Zinovjevas ne tik “prisipažįs
ta”, ka4 jisųi esąs “pįlnąį, kaltas” visu kuo, ką jam pri
meta prokuroras Višinskis, t. y. kad jisai planavęs nu- 
žudyti Staliną ir kitus valdžios šulus, organizavęs tero- 
ristuiiųs buriąs

Albert yįhikas vi 
Li^^ji.'Heasure Club

O v-... .......

>.■ ’-JNPIĄJfA
įąmįnįnk^.Ąjągkg

NAUJIENOS
PubUshed Daily Except Sunday by 
rhe Lithuaoian News Pub. Cb.» Ine
' ariate* Strert

Telephbne GANal 8500
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Z. iqibiėne :
EDS ”186
K. Jociui
Dr-jų Komiteto
A. Narbutas, , .
Gold^n Star L. P
F. ^Heyičiuš '
P. Lį. kJ Vytauto Draugiją ’Nr. 2

• * • t ■■ . Į. j * ■ • ■ ■.' * .. '

. S. Qyrskjs į <?. <:• > '
Jpnj^ęi5ių Labdarybės

. Aj.pi.|l 86; k5i- ■■■ ■■■■■■

Katalonija yra autonomiška 
Ispanijos provincija. Prieš dve
jetą metų ji bandė visai nuo 
Ispanijos atsimesti, bet Madri
das tą ąepąj'ątistiį 
malšino. Dabar yiena Amerikos 
įžiąių ąge^įurą ^nmešą^ Jcą* 
ta pro vinci j a vėl mėgina atsi
skirti nuo Ispanijos. ■■•'■/v' 

■ v Kąrtų prąųešąiįa^ ką# Kątąr 
Unijos vadžia nutarusi sukoų-

WYątĮniųs -4ur- 
tuą ir įsteigti 
praih^ę^ -M
džįą Kąt^pnijpję
^ju^ 4 MMmuOO

šitą faktą negali yisiškąirigx- 
,įę, Amta j 

tiSkiflaiKraŠMfe^orštM sinfe

StA 301 kp.
A. Dockienė, A 
ALDLD 92 kp. 
J. Gudaitienė 
LDS..J09. kp. ..

CAMBpiDGE
Kazimieras Zabitis <' <*u;!

Dr-stė Liet. Dūk. ir Sūnų .......

i- Fflli iE
4. SfcĄ ą'84 U v ' ■ r :
5. LDS 81 kp./
fi, gyj^^igždės MQteN
Tl ALRfeP 12§ įjR' -V”-—

rištinius bųriųs ir nprėjęą kąr|u su sąvų sębraįs pąsi- 
grobti valdžią i savo rankas, bet taip pat kad jisai 
siekęs įvesti Rusijoje fašizmą!; " . > ' Ji;

‘•Taip, aš ųtliliąu visą kelią nuo opozicijos vieš- 
pataųjapęiająi partijai iki kontr-revoliucijos ir te- 

■r9W parėję .ty^ęs /Komunis-;
tų Internacionalo pirmininkas.

• ■ . • ■'•.*■,■ • » '

O kitas senojo įplševizĮUp stulpas, Kameneva^, bu
vo paklausas projcųnofo: ’HAr Tamsta buvai kraujo i&* 
troškęs valdžios' priešas ?

■ ' i • ' •

Bet bolševikų teisme dar nepakanka to, kad .teisia* 
ipasis .prisipažįsta esąs “kraujo ištroškęs valdžios ppie-* 
šąs”. Stąigiai pašoką kitas įęisiapiaąią, Ręiiigold, ir, 
grūmodamas kumščia KauienevuĮ, šaukia:

“Tamsta esi ka|tas dėl' Bogdano (?ipovjevp 
sekrętbriaųs) mirties F* ; ! ! ; Įj
Q Ziiioyjevuį, kwi^ : jau prie visko prisipažino i^ 

rnagąryčioms dar pats save inkriminavę ęĮąugįau,, pąsį- 
sakydamas, kad jisai darbavosi dėl “fašizmo^ įsteigimp 
^PŠįjftję, tųisiąpiąsią Sęiįrppyąg dr^ j ąkis teįąnąe? j-

“Jisai meluoja. Jisai visuomet buvo melagis.”
Tą patį Zinovjėvą teisi,aihasis Evdokimov dar api

budino “ištižėliu”;“ ‘ ‘ v ■ j
Pagalios, visi vyriausieji teisiamieji “prisipažinę”, 

kad, darydami sąmokslą prieš Stalinę dikta|ų^ jię sąs 
mokslininkavę ir prieš kits 'kitą.* Girdi, sąmokslininkų 
planas buvęs, nuvertus Staliną* pastatyti diktaturpš 
priešakyje Trockį, Zinovjėvą ir Kamenevą; bet Ziimv? 
jevas ir Kamenevas slaptai susitarę Trockį apgauti ir 
prie valdžios neprileisti! jį

Tęliąųs tie bolševizmo herojai ąpjupfiįnę įr pųj’vąįs 
apdrąbstę save ir kits kitąrįvėlė į sayo “pąrodymiį^ 
dar visą eilę kitų komunizmo žvaigždžių, kolkas dar 
šioje byloje nepatrauktų atsakomybėn: Aleksiejų Ryį 
kovą, pašto ir telegrafo komisarą; Nikalojų Bucharirįą, 
valdžios organo “Išvestiją? y^ąjstorių; M. Tomskį, 

•vusj prof-sąjungų vadą ir dabartinį valstybės spaudos 
viršininką; Georgijų Sokolnikovą, buvusį sovietų ambąį 
sadorių Londone įri dąbąrtįnį ųžąięnių reikalų komisarę 
pąfįėjęją; >, KmM Ė 
užsienių politikos kla 

i.,,, - • H   " 1 » » " . .**». Ą*'! -I*""' ->*•'■ . •"’*

Tai ne gynimąsi teisme, bet savęs inkriminavimo, 
išdavinėjimo ir kits kito purvinimo kontestas!

Tokių bylų niekur pasaulyje nebūna.
Jeigu teisiamasis ųeturi viĮtieą apsiginti,. tąį jisai 

prisipąžjštą, bet prisipažinimo tkslas buna suminkštinti 
teisėjo širdį, kad bausmė bųtų mažesnė. Q čia matome 
kaltinamuosius, kurie ne tik prisipažįsta, bet dar sten
giasi save ir kits kitąkaip^gajįn^ labiau apjuodinti, kad 
teisinas jais visąis pasibiaurėtų.

Būna teismuose ir ^talstybes liudininkai”, kurie 
(už įš anksto prižadėtą bąusmės ątjeidimą arba sušvel
ninimą) duoda pąrodymųs prieš įd*Ns teigiamuosius, 
Bet šitame atsitikime yisi teisiamieji prisipažino — tai 
koks tikslas jįems dar kits kitą inkriminuoti?

’ Įr dar kartą tenka pastatyti klausimą: nejaugi tie 
visi asmens, kurie vos prieš keletą metų buvo dievai ir 
pusdieviai komunizmo Olympe, yra tokių niekšų gauja, 
l^aĮpJiė kad patys save piešia? ;' ; ‘

1. Jauny Lį^i. Amerįkps Tautiškas K1

Br- 'M^^vigkas ;
L SLĄ;38.$vkB. ,
Aniįą/.^ėni^ilĮįęn^
1. LBS112 kp. '

Lietuvių žagariečių Kliubas ............. -
A.' Millėriėnė
ldd 4iwwa •
E. MąęikęvRmtČ

M■

AmMtemtaV $ Anwlw •.
.......v..........w r, , . w. •

Jie skundžiasi, k^d * 
Valdomi” didieji ląikfaĮ 
mia ^M^drido radikalus”; b tai, 
girdi, dėlto,; m^s.Pnai neH 
apkenčią kątaĮĮkų. ? v \ 

štai, Ghįęagoš jlariįonų ląįk- 
raštisi • ‘ semįąmaa • įkvėpimą- iš

A. Gudauskas -
Lithuanian1 Gitizens Club

Y- Sv^kws< 
te? .Sh,Mlchelsonas> Dr- D- M 'Andr?!!WWR5- .Kti J?W 
čien-ė |

Sons tpf Lithuania Benefit Ąssoę.
(Bus daugiau)

i ♦

kWtą su 
svetimtaučių legionu ir ’ĄfrL 
kęs maurais. Sukilėliams;.vądo- 
vauja gabiausieji armijos gene
rolai, jūoą remia kunigai, dvą- 
rijiiiįkąi^ organizuoti fašistai įr | 
turtingiausieji kąbitaiistątj Šu- 
kilėliams pagelbą teikia taip

’ Draugijar ‘l-n|ąs’-apskritys 
Stanley Wernis -fg'ij i J

OOSiip®
Tarp. Darb.’Apsigynimoį Liet. Kp. Roselande 
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tiems .prieš genėtą "pu<^”. 
Bet reikia pripažinti, kad O- 
talonijoje, iš tiesų, yra labai 
stiprus ■ - anarchistų judėjimas. 
Pasinaudodami dabartine; suiru
te, kurią. išĮįąįUk®, Tspąhijęje fa
šistų? sukilimas 
gąl but^ nofi pagyti, ^‘sociali
nę revoiiuriją”*5; ;

Tačiau* kafo męįu neretai įr 
buržuazinėj valdžios imasi. ne- 
paP^asf’l 'F^'p^au-į

® o;
rikps.' valdžią b,Uya pąėmį^į, Į 
savo rąnkąs’ geližįnkojįus ir’.ųž-! 
dėjusi visokių šuyarž^mų ^mo: 
penis. Jį čųk-
rąųs dėti į kąvąr kiek kąrtų 
per savaitę valgyti mėsą įr tt 
ĮCai kąrąs prąėjo, Uę sųvąržy- 
rijąį hųYf> pahąįkiriti. ^ 44 

’ Tad ir Kątąlonijoje daugelis 
dalykų, kurie dabar tenai de
dasi, yra Taikines priemonės. 
Grįžus normaliems laikams, 
įvairus revoliucinio komiteto’ 
patvarkymai neteks galios. į
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Bus dalinama už g
Co’s/’N1ĖW HEAL

; job in the 
stątę, into fhe hands of thosf 
leąst ąblę B, dę fhf$ job — 
hęy lopai pęlitięįans. In Jęing 
this, New Jersey is followiii£ 
the męthod whįęli Latytyp ad- 
vppates'1 foy tfyę ęĮįtįrę nation 
— goįpgbącktę tfie bardus 
ąnd worn-oųt pęor Įąw of į7th 
cęptųry Ęągįaiid. '

T|ię locąĮ < ^ęlief ąųfhorifies 
in :New. Jersey save, the tax 
payer’s mohey-by denyihg the 
baby’s. parents a $5 milk or 
cĮer. When the baby has beeis 
starved to death, aęcording tr

RITE
ŠUNŲ MAISTAS

slaughtered two others. - She 
kilis thęse helpless innpcents 
not as Herod did put of fear 
that pne of them might oyer- 
throw her governmęnt. l|ew 
jęrsey dęstroys her babies by 
thę vęry simplę device of put- 
ting thę ądmįnistration of re

W biggest ;

Kasdien skaityčiam j 
“NAUJIENAS” lietu-

4 • •. ' <*r

viai įgyja naudingų 
žinių ir gerų pamoj 
kinimtj.

žinios iš L. D. S. 3-čiojo 
Seimo.

šlmina......................................... ........
Eina kalbos, ką? "Olandijcs

’ ■  ———    — ---------- , w • l .Yl ' • .. ■ ——  ______

KOOPERACIJOS SANDELIS,3150 WE§T 51 -ST STREET, TEL. PROSTECT 2261

^ųst a Kięs?
The Spirit of New Spain
Kentucky’s Latest Derby
New Jersey Turns Baby-killer

the verdict of a republican co 
roner, the local relief ądminis 
trators gladly pay $25 of the 
taxpayef’s iponey for the in- 
fąhvį fųnęral. Ęeing prępęrJy 
buried, they insist, iš much 
more importai! t tp the baby 
than being kept alive.

When Baby Lindbergh was 
murdered, New Jersey spent 
thousands upon thousands ęf 
dplląrs to copvįct Hauptman oi 
“The Crime of thę Centpry”. 
Relęptlęssly avępging thę mur- 
der of littję Charles Ą. Lind- 
tyęrglp Nę)v Jęrsey npw turns 
infant-killer and murders baby 
Hastie of Hpbpken and Baby 
DudĮęy of Mount Holly.

Neyy Jęrsey,’yvhy atę you so 
deeply concęrned ovęr the deatn 
of a rich .man’s. sęn, then turn 
around antį kili thę babies of 
thę ppor ąnp. ,ięlpless? >

UNIVERSAL
Žirniai ir Morkos

2’ No- 2 
kenai C M V

IŠPARDAVIMAS! 1
Penktadienį ir šeštadienį, August-Rugp. 21 ir 22

Withou‘t pay, withpųt 
cient clpfhįng, without 
ęustomary wine, almost 
out food workmen and clerks, 
lawyers and professors and 
jvomen — they alone have de- 
fended their republic against 
the military caste which has 
ruled Spain for centuries.

Hastily forrpęp. into a pop-

dienai liepos šių metų susirgi
mų buvo 929; mirčių buvo 68.

Per tuos du metu, tąi yra, 
nuo pirmos dienos birželio, 1934 
metų, iki 1-mai dienai liepos, 
1936 m., išmokėta viso pomir
tinėmis $23,927.87. Pašalpomis 
viso išmokėta $46,448.50:

Nuo LDŠ jsisteigimo iki 1 d. 
liepos š.’ m. pomirtinėmis viso 
išmokėta $50,166.80; pašalpomis 
$103,003.50.

Visas LDS turtas dabartiniu 
laiku siekia $135,391.60,

Sekretorė pranešė, jog nuo 
pereito Seipio. LDS turėjo du 
vajus. Abudu Vajai buvo gana 
^ękpiįngį. Ypatingai pastarasis 
vajus, kuris prasidėjo su 15 d. 
spąlip, 1935 m., ir tęsėsi iki 15 
d. birželio, 1936 m., davė gra
žias pasekmes. Tai bųyo pęųk- 
metinių sukaktuvių ir prieš-sęi- 
minis vajus. Viso įrašyta 875 
nauji nariai, jų tarpe 365 jau
nuoliai.

Antrojo Seimo laiku LDS 
apdraųdos fonde turėjo $52,- 
360.24. Dabar turi $90,216.90. 
Paaugo ant $37,856.72 
poę fonde turėjo $27,082.69. Da
bar turi $36,556.21. Paaugo ant 
$8,473.52.

Sekretorė pranešė, jog dabar 
LDŠ teikia savo nariams pa
skolas ant namų- gana lengvo
mis sąlygomis. Už paskolas da
bar ima 4y2 nuošimčių, vietoj 
5; ir kad teikia paskolą iki 
40% namo vertybės, vietoj pir
miau nustatytus 33% verty-

LD§ jau tui’i 6262 narius.
LDS Centro sekretorė E. N. 

Jeskevįčįutė savo smulkmenin- 
gaip raporte atžymėjo apie or
ganizacijos stovį, apie jos au
gimų, apie jos tulus trukumus 
ir apie jos nuyeiktųs didžiulius 
darbus.

Ji raportavo, kad LDS> dabar 
yisp turi 6262 narius geram 
stovyje. Tai yra 5840 suaugu
siųjų skyriuje ir 422 vaikų sky
riuje. Jaunimo (tarp 16. ir 25 
pietų amžiaus) turime 1074. 
Jaunimas sudaro suvirs 18% 
LDS narių. Imant abęlriai, LDS 
parių amžius 39 metai.

Per du metus naujų parių 
įrašyta 2272. ,
1 šiuo tarpų gyvuojančių kuo
pų yra 1JL Iš jų 34 yrą jau- 
nipio kuopęs.

Nuo pereito Seimo iki pirmai

thęse dąųghtęrs and 
of Iberia repiaip ai-

' • Y i "■> l t i

Jęsųsą Lępez, 
Gu’adarraipa, 

thę road wįfty ą young 
puppy in her ąrms ąn(J iaųghąd 
at the rebels, while a 16:yęąręd 
workę^ from Ząragozą threyv 
her shapely arms aroimd the 
neck of Gieneral Rięuelmi and 
kissed him when she learned 
that hi^ froops hąd checke^ 
thę rębęl attąęk ;

Going into hąttĮe \yjth a song 
on their lips pke fhę piędięyai 
crusadęrs pr lįke Čroin^ęll’ą 
Iręnsįdes, S'pąip’s populy pii- 
w 4. ’ ' * 7 ’r
victęry that is upshakąblę and 
by ą couragę thųf is ąppalĮiną. 
They often ’ręfpęę tp tąl^ę cęvęr 
or to yętreat ifropi untenable 
positipns. Their ideą of wąr j.S 
onę pęrpętuąl ąttąck.

Infected wįfh thę spirit of 
New Spain, 
(Įaųgliters of 
pęoplę are ' battlipg fpr fhęir 
rępųblic vyith a courąge ' and 
faith eųųal to that of Joan of 

'(. * i ' t » f ,

Are or George Washingtop.

gožą. Spain’s 
ąrę more f 
than the męn

Yet 
sisters 
most childręp 
trenęh-raidęr ęf 
stood i n ■'

UNIVERSAL
PINEAPPLE
Mawaiian—Riekutes

No. 2%‘.....O4
Kenai .......

When a kiss is not a kiss 
— that is the game 1 
ed by thę pedagoguos and prin
cipai of Norwood Park and the 
parents therę, with Noble J. 
Puffer, coimty sųperintendent 
ęf sęhoęls, as umpįrę.

Three wom'en teachers in
sist that Bachelor Charles O’- 
Hearn, slim and handsome 
principai, hugged and kissed 
thępi, while he vehęmently 
niaintains that the three pia*- 
ąpis mistook a “fathęrly in- 
terest” for oscųlation. Supey- 
įntępdęnt Puffer, though de- 
precąting O’Hęąrn’s parental 
mannęr as not becomįng a good- 
jookįjįg bachelor of 38, bęlievęs 
that by tlųs “Įaying on of 
hands” the principai ipęant no- 
thing more1 than Įp show a 
friępdly spirit.

Whilo thę parents and pe- 
dagogųęs of this suburp are 
ąll hof and botheręd by a 
“tęippęst in a tęąpot”, folks 
gepęrally are1 laugiųng at it. 
Ąftęr all, if Principal O’Hęarn 
did really kiss the three ma’- 
ams, is that so terribje?

If he had been old, fat, and 
ūgly, those teachers would hąyc 
had a ręal grięvance. Būt since 
O’Hearn is slim, youthful, and 
handsome, they would show 
fąr more common sęų^e and 
goęd taste i£ they węre privątę 
ly thankfųl.

Fpr many an American ba- 
chelor giri knows thąt kisses 
by so’ desirablę a mule ąre fęw 
and far bętwęen.

Nęw Jęrsęy has tųrnęd bąby 
killęr -į. b;ut ppt by CĮie rp- 
latively 9,i
elecįro<!utįpi| or —
tber of thpšę ways iyould be 
too pai|ilessfor ,wįg rępublieąc 
legislators of Nęw Jersey. Ir 
that coĮpnipinvealth OĮijy'.' hard 
ene4 ?W«n«>s >^9 ' 
Hauptman ąre given so quick 
and:'sq rperciful,.ą death- ' a

The UhbeąrAblę ųnd Ibng 
drąwn-oųt t'orfųre ęf ^ąjyatįpp 
is the hideoųs death tjiąt Nęyv 
Jersey infliets upon her babies 
not because they are gu'ilty of 
first degręę 6yt ipęre
ly becąusę their parents have 
committęd the -lieinous crime 
of being unable to obtain a 
jęb, and hencę were forcęd te 
go^on relief. i. ’

New Jersey, today’s unspeak 
able. • Hųn, has j ušt murderęd 
another baby, Previousiy sh<-

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo 3-čias Seimas prasidėjo 
17-tą d. rugpjūčio, Gediminų 
Draugijos salėį 
Avė., Rochešter, New York.

Apie 11 vai. ryto G. Mikita, 
LDS 11-itos kuopos Seimo ren
gimo komisijos pirmininkas, pa
sveikino Seimo delegatus ir sve-. 
čius varde 11-tos kuopos ir vie
tos Rochesterio lietuvių drau
gijų, išreikšdamas, jog reches- 
teriečiąms yra garbė, kad su
silaukė savo mieste Amerikos 
lietuvių' didžiulės pacionalės or
ganizacijos suyažįavimą. Nie
kad Rochesterio istorijoj dar 
nębųvo tokio lietuvių pąęiona- 
lio suvažiavimo. LDS Tretysis 
Seimas tai pirmas tokis lietu
viu suvažiavimas Rochesteryję. 
Tęliaųę paaiškinęs delegatams 
apie buveines ir apie 
parengimus perstatė 
įpininką, R. Mięarą, 
atidaryti Seimą.

Mandatų Komisija 
kad delegatų yra 65 nuę 50 
kuopų; Su Centro- Valdyba viso 
balsuojančių delegatų 72. Bro
liškais delegatais užsiregistravo 
<į. Gasiunas nuo APLA ir jau
nuolė Pozeriute nuo Mid-West 
Jaunimų Komiteto iš Chicagos. 
Palyginamai nedaug delegatų 
dąįyvauįa. Tam yra dvi rimtos 
priežastys. Viena tai nesenai i- 
yykęs Amerikos Liet. Kongre
sas, į kurį eilė LDS kuopų siun
tė delegąįus, panešdamos ne
mažins iškaščius. Dėlto j šį Sei
mą negalėjo prisįųst delegatų. 
Antra priežastis, tai Seimo pu
sėtinai nuošalį vieta; gana to
lima nuo visų didesnių lietuvių 
kolonijų, kur nemažai randasi 
LD,S kuopų.

Seimo vedėjai.
LDS Seimuose .priimta išsi

rinkti pirmininką. Pirmininku 
išrinkta R. Mizara, jo pagejbi- 
ninku — 
ford, Me

Seimo sekretorium išrinkta 
J. ęfąsiunas (nedelegatas).

Ręzolįųęįjų Komisija: J. Gry
bas iš Nonyood, Mass.; Lityį- 
nięnė iš Detroit; Dr. J. Kaš- 
kiaučius iš Newarko.

lĮpmisija puominavimui pa
stoviu komitetu: Cibulskienė iš 
Nąntįcoke, Pa.; A. Vasil iš 
Cleveland; jaunuolis Paltanavi- ' * * '. I " *_ . » ♦
čius iš Cleveland; Daukša iš 
GranJ Rapids, Mich., ir Pųltin 
iš Rochešter, N.

Seimo skundų 
komisija 
Deikjępė iš Chicagos ip- G. No
reiką iš Cleyelando.

Pasveikinimų komisija: U. 
Palevicienė iš Detroit; M. Sa- 
kąlįęnę iš Chicagos ir Qną Dą- 
vis iš Clevclando.
|nęšiipų komisija: J. Bimba iš 
Paterson, N. J.; K. Mugenienė 
iš San Francisco ir M. Jamiso- 
niutė iš Newarko.

Kentitcky cęlębrated her lat
est dęrby in trųę Diyįę fashion 
when more than 10,000 men, 
womęn, and ęhildręų gatpered 
ąt Owęnsboro, Augpst 14, to 
witnęss the open-ąir hanging 
of Ręinęy Bętheą, 22-yęąpe4 
negro, eonvieted of thę assaųlL 
murder of Mrs. Elza Edwards. 
aged resident of that to\yp.

Headliners of this notorious 
one-day carnivąl werę: Be- 
thea’s body dropped through 
the trap, then dąngled 16^/g 
minųtęs bęforę lifę had de' 
parted. Many women turnej 
ashen; hundreds of small chi|d- 
ren watchęd the whole proeėd- 
ure unblinkingjy. Blood-thirsty 
white men shouted “He’s a 
nervy guy; he can take if.’- 
The mob cliipbęd onto the 
scaffolding and tore into shręčįs

nusiskundimų, kaltinimų bei ! guns when- the fascist revolt 
apęliacijų. <

LDS 3-čio Seimo Spaudos
liil,ras- ■

■................ • Oueen
AMSTERDAM, Olandija.

karalienė, išbuvusi soste 46 metus, žada užleisti savo vietą Juk
tęrei Princesei Julijonai, kuri repgiasi ištekėti už Švedijos prin
co Kazimiero. '

bėgan, these sons and daųg||- 
terS of the. comrųon peęple have 
smashed the j Spanish officei 
corps. They have held the Sier- 
ra mountains against Emilio 
Molą, rebęl genęral įn fhe 
nortlį; they have advąnced op 
Bųrgps; and they hąye įpyest: 
ęd Ząrągozą, “military kęy to 
Špąįh.” . ’ . • J

While thęrę is no Ąmazon 
lęgioįį, t|ię “Spąnish pįflęs 

tęs” mingle wįth the 
take pąrt in tnę gųerilip 

ę bųrnjng

fcį Svątai

Gerk Lincoln Brewing Co’s Nęw Hęaltti Bėęi 
jis atstato ir atgaivina 'GALI xPIRKf i “% GALIONO BON^A. UŽ 30Č, 

atsinešant su savim §įtą skeĮĮl>hp4‘ i bravorą 2101 Š. 54th Avė:,' 
Cicero arba gali pirkti stiklais šibse vietose:

Hyway Inn, 5836 W. 26th St. Agnės Tąyern, i33i So. 49th Avė. 
Atlantįę Tavern, 13^0 S. Cicero Avė. John'š Tavern, 1442 So. 49I.H Court 
EklRA ‘ Pinigais ir kitokiomis dovanomis J&XTRA

usj laišką—KODĖL NĮeGSTI Lincoln Brewįng 
BEER. Rašyk savi) laišką Šiandien, siųsk'ar 
atnešk pats j bravorą.

knox-jell
ĮVAIRIAUSIŲ •’
SKONIŲ .................. i....... ........

PUIKUS RADIO --OZ

RYŽIAI

mrs.
To Kentucky’s latest derby 

people motored many milęs, 
with ąt least one killed in an 
auto aęcidępt on the ,wąy. Thę 
night before thę hanging boys 
anj girls on motorc.yclęs rodė 
madly abput thę downtowp 
thoron'ghfąręs of Qwensbop. 
Drunken parties sang and 
shouted. in tavęrns and pn 
street corners.. Thousands lay' r 1 * Į
about the empty lot in frųnt 
of thę scąffold, while j.ust be
fore daybreak about 5,0QQ. 
crashed through the gate ipto 
the “official” sęctipn šurrouiyL 
ing the scąffold, avid for Be- 
thea’s zero hour. Impatiępf 
spectators perched įn treęs, pp 
tęlegrąph poles, on ■ a 20-fųo^ 
gravel pilė,

Shępff, Floręnce Thompson, 
A'J thę cyedit of her,. sęx, rę: 
fused to sprin.

24 svarų QOa 
maiš.

« ' ' ■ Al

5 svarų OOa 
maiš. ’fivv

3 už 17c
2 už 37c
2 už 15c

2 už 17c
2 už 17c

LDS turi įsteigęs bedarbių 
fondą, kad suteikti paramą bent 
paskolos formoj tiems LDS na
riams, kurie dėlei bedarbės ne
gali užsimokėti duoklių. Bėgyje 
pastaruoju dviejų metų tokia 
parama suteiktą suvirš 199 ną- 
rių, sumoje $1,451.45. Jeigu ne 
ta panama paskolos formoj, tai, 
be abejones, daugelis tų narių 
bedarbių ' butų ’ buvę priversti 
pasitraukti iš organizacijos. Ga
vus gi šią paramą, daugelis be
darbių narių turėjo puikią pro
gą bu»ti pilnais nariais ir išti
kus nelaimei gauti pašalpą, bei 
apdrąnją.

Abelnai organizacijoj buvo 
ir yra graži santaika. Nėra to
kių kivįrčių, kpkįę paątebiami 
kitose organizacijose. Tą parodo 
tas faktas, jog per suvirš dve
jus metus laiko skundų ir ape
liacijų komitetas neturėjo ko 
veikti, nes nebuvo jokių rimtų ular mijitia by being given Nę. 1 KENAI4 i poUBLE QQ RpžAVAŠ"“-" " 

2 ' už25c i salmoNas n°-

S e r i/1 'c

Products

LIFEBUOY MUILAS
RINSO dideli „J........1
RINSO maži.............

ME MUSU MĖSOS SKYRIUS!

NAUJIENOS, Chicago, IR _ _____________________
More than a century “decad- 

ent” ĘngląRd; ąbplished thę 
barbarcįųs and'brųtąjįzing sPęc- 
taclę of ęiitdopp exęcųtįons.

When vyįil prpud ąnįj ’F ‘ ‘ 
alroįjs!! Kentuy.ky beępine 
lized ęnough to foĮloyv Ępglan< 
exampię?' ' " ■. ■ •

Sunkits ORĄNŽĮĄĮ 1 Tųz. 29c 
Californią SLYVOS .... 3 sv. 25c 
BALTOS BULVES . .. Pek. 47c 
Iceburg SALOTAI 2 galvos 19c

briOBO
SU MUILU—
Soap Filled Pads .. .1...

Lakevjew ŠĄLAMI
ŠĄLAMI COTTO .. 

.... :..-o....... '.. ....f................ .|...... .. . i

Spinach MĖAT LOAF sv. 28c 
—■*' ........i-1"' .... —į... .................... 7...................... Į
l4kev{ew Raik. Lašiniai '4 p*- ] 7c

Hnui? WnuT n r

r' gljlNCE* "
G. Neteršby'-Dr. k
'77 , f * S •
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Lietuviai ir lietuvai
tės paėmė leidimus 

vedyboms
šie lietuviai ir lietuvaitės ii 

siėmė laisnius (leidimus) vė 
dyboms:

Joseph Jakubaitis 26 m. ir 
Aniela Juodeikis 20 m.

Stephen Kaminski 29 m. ir 
Marion Gorup 22 m.

John Adamas 22 m. ir Estei- 
lė Paskasimas 20 m.

Kanadiečiai atlankė 
Naujienas

Chicagan atvyko iš Kanados 
paviešėti p. Povilas Yauniškis, 
p-nia Uršulė Yauniškienė ir jų 
sūnūs Alphonce Yauniškis. Ap
sistojo jie pas p. Juozų Pacai- 
tį, 2940 West Pershing road, 
telefonas — Virginia 0745.

Ketvirtadienį, rugpiučio 20 
dieną, pp. Yauniškiai ir p. Pa- 
caitis atlankė Naujienas.

Pp. Yauniškiai atvažiavo au
tomobiliu. Chicagoj ketina 
paviešėti apie savaitę laiko. 
Planuoja apžiūrėti įdomesnes 
Chicagos vietas. Pats p. Yau
niškis ypatingai nori pamatyti 
savo giminietį Joną Musteikį, 
kurs šiuo laiku randasi jau 11 
metus Oak Forest prieglaudoj.

P-s Yauniškis yra vienas se
niausių lietuvių Kanadoj. At
vyko jis į Kanadą 1904 me
tais. Eilę metų dirbo kaip 
darbininkas. Vėliau įsigijo vie
ną namą, paskui kitą. Paga
lios įėjo į biznį, ir šiandie te
bėra bizny ir užlaiko groserio 
krautuvę jau 23 metus.

Pp. Yauniškiai gyvena Win 
nipege. šeši metai atgal jie 
lankėsi Lietuvoj. Ateinančiais 
metais vėl ketina vykti į Lie
tuvą. Paeina Lietuvoj iš Va- 
jaciškio parapijos, Untilgės 
kaimo, Utenos apskrities.

Pp. Yauniškių sūnūs Alphon
ce lanko universitetą ir studi
juoja mediciną. Duktė Salome 
taipgi lanko universitetą ir va 
rosi gauti B. A. laipsnį. Kita 
duktė dirba. Alphonce Yauniš
kis ir p-lė Salome, bent Winni- 
pege, tur būt yra vieninteliai 
universiteto studentai lietuviu 
vaikai. — X.

Grand džiurė apkal 
tino negrą gal- 

važudyste
Cook kauntės grand džiure 

išnešė kaltinimą negrui Rufo 
Swain, kurs taipgi ėjo pavarde 
James Cray, užmušus p-nią 
Mary Trammell State viešbu
ty, 533 So. State Street. Neg 
ro byla dabar eis teisman. Jam 
grūmoja mirties bausmė.

Be to, H. C. Rounds, rankom 
. rašto ekspertas, pareiškė, kad 
Swain’o raštas rodąs panašumo 
tam raštui, kurs užtikta ant 
veidrodžio Devonshire viešbu
čio kambary. Tūlas laikas at
gal Florence Castle šiame vieš
buty rasta nužudyta. Taigi 
Swain‘ui grūmoja kaltinimas ir 
nužudymu kitos moteriškės.

Pavogė ginklų
✓ __________

Vagilis išnešė iš' Peter Von 
Frantzhtfs krautuvės, 2950 N 
Clark Street, 22 revolverius, 6. 
šautuvus ir tūlą kiekį amuni- Į 
cijos, o taipgi .drabužių dėvi, Į 
mų medžioklėse. Viso padary-: 
ta krautuvei nuostolių apie 
$1,000. ", Į

Vagilis išplėšė keletą plytų 
namo, kur kalbama krautuvo 
randasi, per padarytą skylę 
įlindo į skiepą, o iš čia įėjo į 
krautuvę.

Von Frantzius’ui savo laiku 
buvo daroma kaltinimų, kad iš 
jo krautuvių pirktais ginklais 
tapę sušaudyti septyni munšai- 
nierių gengės nariai Valentine

James A. Farley Jack Dempsey
James A. Farley ir Jack Dempsey, kurio vadovaujama sporti

ninkų organizacija pasisakė už Rooseveltą.
i ' 4 '

dienoj. Jis taipgi buvo baus
tas už tai, kad nelaikė rekordų 
kam ir kada parduodavo re
volverius.

Atidarė Ashland 
avenue tiltą

Ketvirtadienį oficialiai tapo 
atidarytas trafikui tiltas Ash
land gatvėj. Tai yra paskuti 
nis šuolis išpildyme projekto 
praplatinti kalbamą gatvę. Pla
tinimas Ashland avenue prade 
ta 1922 metais. Iki užbaigi 
mo projektas kaštavo miestui 
apie $27,000,000.

Tiltas vakar atidaryta iškil
mingomis ceremonijomis — 1 
muzika, prakalbomis ir para
du.

Dar kartą sumažino 
apdraudos ratas

/ Praėjusią savaitę paskelbta 
kad apdraudos nuo ugnies ra 
tos tapo ir vėl i sumažintos, 
šiam sumažinimui daug pasi
darbavęs Chicagos meras Ed 
ward J. Kelly. Pernai ratos 
apdraudai nuo ugnies buvo nu 
muštos 10 nuošimčių, o šiemet 
jos numuštos dar 5 nuošim
čiais.

Suiminėja benamius
Nuo praėjusio antradienio 

Chicagos policija pradėjo sui
minėti benamius, kuriuos su
randa Grand Parke ir kitose 
vietose. Policija nori nustaty
ti jų asmenybę. Iki ketvirta
dienio tokių benamių jau buvo 
suimta arti trijų šimtų.

Gražus Northern Seal (dažytas coney) fur kautas, tai nuostabu
sis iš extra vertės pavyzdys, kurį Mark’s Credit Stores aukuoja savo 
metiniame kailinių išpardavime. Tokį, koks matosi paveiksle, galima 
nupirkti už TIK DEŠIMT CENTŲ DIENOJE, perkant pagal Mark’s 
lengvaus išmokėjimo planą. $48 tai Mark’s kaina mėgiamojo $75 ver
tės kauto... ir galima rinktis iš daugybės skirtingų stylių ir modelių. 
Turime empire princess ir swagger stylių merginoms ir moterims 
visose Mark’s krautuvėse, 6409 So. Halsted, 4736 So. Ashland ir 431 
East 47th St. Atsimink Mark’s kainą—'$48—ir rakus—10c į dieną. 
Visos krautuvės atdaros ANTRADIENĮ, KETVIRTADIENĮ IR ŠEŠ
TADIENĮ VAKARAIS. ♦

Specializuojasi ke
pyklas plėšti '... .

Į p-nios Bertha Eilser be- 
kernę adresu 2202 Addison ,st. 
įėjo vyras nešęs su savim krep
šį. Iš krepšį jis išsiėmė revol
verį ir grūmodamas juo palie
pė p-niai Eisler atidaryti re
gistrą. Iš registro jis pasiė
mė $30. Dešimtį minučių vė
liau tas pats vyras atsilankė 
į Rink bekernę adresu 4608 N. 
Kedzie avenue. čia*' iš p-nios 
Mary Antosz, bekernės prižiū
rėtojos, jis atėmė $50. Tas 
plėšikas daro holdapus beker- 
nėms North Sidėj jau per pas
taruosius tris mėnesius.

Penki banditai api
plėšė rodhausę

Naktį iš trečiadienio į ketvir
tadienį, tuoj po dvyliktos va
landos, penki jauni banditai at
lankė Whoopee Inn, 3900 River 
road. Jie surišo rodhauzės sa
vininkus Carl Baureis, jo pa
čią Crace ir kitus penkis as
menis. Po to, nesiskubėdami, 
povai ėmė darbuotis. Apžiūrė
ję rodhauzę atidžiai ir suradę 
kasoj ir kamodoj $100 pasiša
lino. Visi banditai buvo gink
luoti.

Vyras sumušė, mo
teris mirė

Nepraėjo valanda, kai jos 
vyras ginčydamasi užgavo ją, 
p-nia Clara Knecht, 3011 W. 
Madison Street, mirė. Pasak 
moters vyro, per pastarąsias 
kelias dienas moteris smarkiai 
gėrusi.

Automobilio nelai
mėj sužeista 12 

žmonių
Dvylika žmonių sužeista, ke

turi iš jų sunkiai, kai Berwyn 
miestely Chicago ir West Town 
gatvėkaris smogė į automobilį. 
Tuo automobiliu važiavo aštuo- 
ni žmonės iš pikniko. Užgautas 
gatvėkario, automobilis atsimu
šė į kitą mašiną, kuria važiavo 
dar keturi žmonės.

įvyko didelė selaimė. Sun
kiausia sužeisti buvo Harry 
Lakey 8 metų, jo brolis Lewis 
Lakey 14 metų ir judviejų se
serys Jeanette Morgan ir Betty 
Morgan. Visi jie gyveno ad
resu 15206 Central avenue. Ki-
ti keturi Lackey šeimos nariai 
sužeisti lengviau.

Antrame automobily sužeisti 
John šladek, 1239 North Arte- 
sian avenue, jo žmona Marge, 
brolis Albert šladek ir šio žmo
na Anna.
Lackey’ų mašina grįžo iš pik

niko, kurs -buvo Forest Pre
servuose.

Demokratų diena 
Springfielde

Springfielde, valstijos paro- 
rodos aikštėj, ketvirtadienį bu
vo demokratų “diena”. Tūks
tančiai demokratų politikierių 
suvažiavo į valstijos sostinę r 
čia oficialiai pradėjo vajų atei
nantiems rinkimams.

Vieną žymiausių rolių ketvir
tadienio iškilmėse vaidino gu
bernatorius Horner, kurs sta
to savo kandidatūrą tai vietai 
antram terminui.

Iš Washingtono buvo atvy 
kęs vyriausias šalies prokuroras 
Horner C. Cummings. Jis re
prezentavo prezidentą Roose- 
veltą.

Nors nominacijų vajuj Cook 
kauntės ir Chicagos demokra
tai' smarkiai atakavo guberna
torių Horneri, dabar į Spring 
fieldą suvažiavo ir Cook kaun
tės demokratai. Reiškia, at
siekta vienybė partijos vadų 
tarpe. Tačiau* nebuvo Spring
fielde vieno žymaus demokrato 
— tai Chicagos merą Edwardo 
J. Kelly.

LIETUVOS-AMERIKOS

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

DYKAI
jeigu DABAR 
užsirašysit “Naujie
nas” ant metą ir 
prisiųsit
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.

Moteris nusišovė
Nusišovė p-nią Dorothy Sper- 

ry Larkin 37 metų, 3121 North 
Cicero avenue. Ji buvo dali
ninkė savininkė valgyklos ad
resu 165 North Wabash avė. 
Moters duktė, Dorothy Sperty 
19 metų, išgirdo šovimą ir pa
mačius ką padarė motina, pa
šaukė ambulansą. Moteris mi
rė ligoninėj 45 minutes vėliau. 
Ji sirgo nervų pakrikimu.

Andre Kostelanetz 
gavo garbės 

medalį

apdovanotas garbės medaliu.
Bet Chesterfield grsinimo- 

si būdas, kas pasirodo ir Nau
jienose, yra tvirtas ir papras
tas skelbimas, verčiąs kiek
vieną suprasti, kas Chester
field padarė skirtingu nuo ki
tų cigaretų.

Tas skirtumas yra ne kas 
kitas, o “skonis.”

Skelbimas tik patvirtina, 
kad CHESTERFIELD cigare- 
tai yra iŠ Švelnesnio ir geres
nio tabako ir maišytas su 
brangiu turkišku ir Amerikos! 
tabaku, tam tikroje proporci
joje, kad padaryti geresnę ir 
tinkamesnę rūšį.

Ir taip, “Didis Švelnumas ir 
Geresnis Skonis—patenkiha.”

— Kep. X-Y.

Jis yra Chesterfield Cigaretų 
Programos choro vedėjas ir 

kompozitorius.

The Liggett and Myers To
bacco Co., kuri gamina Ches
terfield Cigaretus, turi vieną 
iš didžiausių radio tinklų ir 
skelbimams išleidžia tiesiog 
milijonus. Ji šiandien, galima 
sakyti, yra .padariusi didelį 
šuolį pirmyn ir radio progra
mų rengime, nes ji nesistato 
sau tai pelno tikslu, o sten
giasi suteikti klausytojams 
kuodau^iausiai |malonumo, 
ypač vasaros kaitros metu. 
To pasėkose turime “Thezbest 
summer show on the air”, ku
ri, kaip sakoma, stojosi kunu 
dėka jau visiems žinomo kom
pozitoriaus Andre Kostelanetz 
ir jo šokių orkestros, pastan
goms.

Bet šitas choras irgi nėra 
paprastas; Andre Kostelanetz 
kitaip nemėgintų ir batoną į 
rankas paimti. Jis iš visų cho
ro dalyvių reikalauja visą ką 
jie gali atiduoti: gabumą ir 
tikro mokėjimo. Jis vietoj o- 
peretės dainuotojus, kurių 
arijos kaitros dienose gali tik 
klausytojų nepakantą sukelti, 
duoda tokius žavinčius dai
nininkus kaip Ray Heather- 
ton, Kay Thompson ir visą 
merginų dainininkių grupę, 
kurių balsai švelnus, kaip 
elektros vėtyklės vėjalis kait
ros dienoje. Už tai jis ir tapo

VAKACIJOS
Prie Cedar Lake Ind., 40 
mylių nuo Chicagos labai 
graži vieta. Atskiri cottagiai 
arba Motelis. Žuvauti, mau
dytis laivukais važinėti.

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

kairei 1 mylia* 
CEDAR BEACH

JtlVlJoJU

JOHN STAŠAITIS. 
Tel. Lowell 183 R 2.

Garsinkites “N-nose”
. ..................... ... ...... .......... ... .......................... ...... .. ...... .

Gerk Lincoln Brewing Co’s New Health Beer 
jis atstato ir atgaivina GALI PIRKTI % GALIONO BONKĄ UŽ 30c, 

atsinešant su savim šitą skelbimą į bravorą 2101 S. 54th Avė.,
Cicero arba gali pirkti stiklais šiose vietose:

Hyway Inn, 5836 W. 26th St. Agnės Tavern, 1337 So. 49th Avė. 
Atlantic Tavern, 1330 S. Cicero Avė. John’s Tavern, 1442 So. 49t<h Court 
EXTRA Pinigais ir kitokiomis dovanomis EXTRA
Bus dalinama už geriausį laišką—KODĖL MĖGSTI Lincoln Brewing

Co’s NEW HEALTH BEER. Rašyk savo laišką šiandien, siųsk ar 
atnešk pats į bravorą.

— įvyks —
Atsisveikinimo Parė

— įvyks — 

Šeštadienio vakarą, August 22, 1936
■ ■r ri J)MS “• "*

JOKŪBĄ MASKOLIŪNĄ
817 West 35th Street 

Užkandžiai veltui. Užkviečia draugus ir pažįstamus dalyvauti.
PASTABA. Po parės p. Maskoliūnas persikraustys į naują vietą po 

antrašu 3503'/2 SO. HALSTED STREET

Žemos Karnos!
IR GEROS RŲŠIES MAISTAS! 

Specialis Išpardavimas Pėtn. ir Subatoj, Rugp. 21 ir 22

“MIDWEST” PUIKIAUSI GOLDEN SANTOS

KAVA ms^is17c
“MILNUT” ..............................aukšti kenai 6c
“KRE-MEL” DEZORTAI .... ..... 3 pak. 13c
“Elmdale” CUT GREEN BEANS No. 2 kenai 2 už 190
“MIDWEST” LABAI GEROS
DARŽOVIŲ SRIUBOS ““'kena’"“- 2 už 19c
“Shurfine” PR
“Midwest” TYI

UNE JUICE 12 unc. kenas 2 už 17^
baras 19£IŲS PREZERVAI 16 unc. di

TOMATES “INDIANA KING” 
No. 2 kenai ........

i B už 28 c
■PINTI? A r>L>T T? “Dole’s Palm Island” 9 A Arl^LAl rLE RIEKUTĖS Dideli No. 2^ kenai fcUG
“Midwest” DRUSKA ..........  2 svarų pakeliai 2 už 15£
ASSORTED BUTTER COOKIES .... sv. 19£
Puikus Domestic SWISS CHEESE .. ........ Svaras 310
“Daisy” CREAM CHEESE 3 unc. pak. 2 už 15^

MALAGA VYNUOGĖS Pui 3 § v. 23c
BANANAI Puikus prinokę .. 3 sv. 17c
ORANŽIAI “SUNKIST” VALENCIA

288 DYDŽIO TUžIRas 21C

OBUOLIAI PUIKUS CALIFORNIA 
VALGYMUI ........ 44 sv 25c

SPINACH MEAT LOAF .................... ...... Svaras 25^
VEAL SAUSAGE (Dešra) ................ ........ Svaras
SMOKED LIVER SAUSAGE ............. ..... Svaras 23^
“Wilson’s” BRISKET CORNED BEEF SV. 420
“Broadcast” CORNED BEEF HASH sv. kenai 170
“SHURFINE DEGTUKAI .................. ... 6 dėžutės 230
“Staley’s’* CUBE STARCH ....... sv. pakelis 2 už 17^
“OCTAGON” CLEANSER ......... ....... ...... 2 kenai 9^
“OCTAGON” SOAP POWDER ...... ....... 3 pak. 140
“MIDWEST” SODAS visų skonių .... .... 3 bonkos 25£

“SEMINOLE Bathroom Tissue 4 RoiėS25c
_______ _____________ 1000 LAPUKŲ ROLĖS_________________
$inn-OOCASH KIEKVIENĄ SAVAITĘ! TAUPYKITE MUSŲ

1 U U PELNO PASIDALINIMO KUPONUS

PIRK NUO J NES PIGIAU

MimST^STORES
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Skabus ąntapsis nĮiffia koiųpanijotns
Per kelioliką pastarųjų me

tų Amerikoj šauniai išbujojo 
kompanijų unijos. Tas unijas 
kompanijos organizavo visur, 
kur tik1 mate, kad darbininką! 
yra palinkę dėtis j nepriklau
somas nuo samdytojų organi
zacijas.

Pridygo kompanijų unijų ir 
plieno pramonėj Bet štai kas 
atsitiko su jomis Chicagos sri
ty. ' _

Praėjusio trečiadienio (rugp. 
19 d.) vakarę Roįand Eckert,’ 
>«•' • * ‘ 1 • )»« ’ * y« i 11 ’ .Carnegie — 
porącijos kompaničnų 
sekretorius, sušaukė tų unijų 
atstovų susirinkimą.

Jisai sušaukę susirinkimą, 
kad atstovai pasmerktų varomą 
dabar organizacinį vajų plieno 
darbininkų tarpe. O kas atsiti
ko? 
t", t •

Gi štai kas: kompaničnų uni
jų atstovai priėmė rezoliuciją,

Illinois plieno kor- 
unijų

šį vakarą
šį vakarą visi lietuviai so

cialistai ir jų draugai susi
rinks pasitarimui apie parti
jos principus, platformę ir 
prjiešrihkįimčrię ^kampaniją. 
Iki šiol Lietuvių Socialistų 
Sąjungos Pildomasis Komite
tas dar nėra nustatęs savo 
pozicijos, ar bent nėra pas
kelbęs, ir atskiros kuopos 
kiekviena savaip orientuojasi 
kas link partijos. Tad ir Čhi- 
cagos Čentralinė kuopa šiame 
susirinkime turės tame reika
le apsispręsti. Pakviestas ir 
yrą pasižadėjęs Nąęjienų re
daktorius P. Grigaitis refe
ruoti susirinkimui apie Socia
listų Partijos dabartinę padė
tį. Taipjau tikime, kad daly
vaus slisirinkime ir sąjungos 
čentralinė sekretĮorė-vertėja 
drge. M. Jurgelionienė, kuri 
gal pateiks kokių rekomenda
cijų, nuo Pildomojo Komiteto. 
Kuopos organizatorė drge. M. 
Kemešienė šiomis dienomis 
lankėsi Detroite ir Grand Ra- 
pids, Mich. Iš jos patirsime
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Rųyę moteris, o dąbar vyras. 
Mark Wėston, kuris seniau bu
vo Mary Edith Weston. Tačiau 
po opęrącijęs’ Mary virto Mark, 
6 Mark vedė savo jaunystės 
draugę AĮjęrfą Ęray.

kuri sako, kad šios rūšies uni
jos nedavė darbininkams nieko! 
gero ir kad jie,’ kompaničnų1 
unijų atstovai, remia dabar va-1 
romą vajų suorganizuoti ‘ plieno ’ 
darbininkus į nepriklausomą 
nuo samdytojų unįją.

štai porą ištraukų iš rezoliu
cijos, kurią priėmė dešimties 

upųu^stov^r 
ųTęęą Vilties, kad kompani

jų unijos ‘pągęlbętų darbiniri- 
kąms ateity.' Jus yrą* sudarytos 
tani,’kad ir tiiliaų išnaudoti 
darbininkus; jos’yra atkreiptos 
prieš visos talįtos gerovę/. ’

“Todėl nųtarpą: Kad mes re
miame Plieno DąrĮjininkams 
Organizuoti Komitetą, kurio 
tikslas yra sudaryti galingą 
industrinę visli plįępo darbinin
kų organizaciją, ir pasižadame 
geįbeti pastangoms iškoyotį tei
sėtas kolektyyes derybas visos 
šalies plieno pramonėj.’*

įcą ten musų vienminčiai vei
kia.

* f>

Susirinkimas įvyks Naujie
ną name, 8 vai. vakaro.

—- Sąjunįjietis.

Lietuvė mirė dėl au-
-'t; t 1,- H91S .< r,

tomobilio nelaimės
* •* * *»■- ■ '5 •- n- f .■-;$*■ > -r* .■•4 s

Aleksandra čekanauskienė, 
4416 So. Hermitage avenue, bu
vo sunkiai sužeistą automobi
lio nelaimėj rugpiučio 17 die
ną. Ketvirtadienį, rugpiučio 2Q 
dieną, ji mirė ligoninėj.

t ' Ji i > * * f * ‘

Nelaimė Aleksandrą čeka- 
nauskienę ištiko šitokiose apy- 
stovose. Rugpiučio 17 d. jos šu
nį ę Antanas, j[į pati ir jos drau
gė kaiminka, p-ia Šalna, važia
vo Crawford avenue į kapines 
parėdyti kapus, kuriuose yra 
palaidoti ir vienos ir kitos mo
terų vyrai, čekanauskienes sū
nūs operavo automobilį.

Nebetoli nuo kapini 
mobilio tairas sprogo, č
masina metėsi į šohą, nuriedė- 
jo į griovį ir apvirto. Nelaimėj 
abi moterys tapo sunkiai su
žeistos. Simus išliko nesužeiš- .uit’,: , v. ų, tas, nors ir smarkiai sukrėstas.

Moterys buvo nugabentos į 
švento Kryžiaus ligoninę, čia 
Aleksąndra čekanauskienė mi
rė ankstį kętyir^dįėhįo ryte, 1 
valandą. P-ia šalna tebeguli li
goninėj; jos šonkauliai sulau
žyti.

Velionė Čekanauskienė paliko 
sūnų Antaną ir dvi ^uktėris. 
Jos laidotuvės bus pirmadienį 
Rugpiučio 24į d., iš namų į šv. 
Kazimiero parapįj os bažnyčią, 
o iš bažnyčibs į šv. Kazimiero 
kapines.

Ląidotuyčse patarnaują lai
dotuvių direktorius John Ėu- 
deikis, 46Q7 S. Hermitage avė.

PERSTĄTYMAS
.. naujo džiaugsmo" ' "

Serl[! Laikų Degtines Gėrėjams
90 PROOF

BRAND

y .fjį 
t-
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Straight American 
bourbon 
WHISKEY

12 MĖNESIU SENA

TIKTAI ftUŽ STIK-I Jjv LIUKĄ 
" r > v

• Laikas ir patyrimas padare tą 
puikią degtinę. Tai primins senojo 
pasaulio tradicijas iš ko gera deg
tinė turi būt padaryta.

I ■ • r I

Parsiduoda jūsų kaiminmėj tavernoj arba gėrimų 
krautuvėje... ieškokite GELTONO,' ŽALIO IR RAU- 
DONO I.EIBELIO. ''

Tavernų Savininkai Šaukit; Vfctpjy 5382 
IR REIKALAUKIT MU^Ų ATSTOVO

BRIDęEPORT UM GOMFRRVk
>'1’ ■ WHOLESAl.Ė ONI.Y ‘

VIENINTELIS DISTRIBUTORIUS
3252 S. HALSTED ST. CHICAGO

M*

aute
liai to

knygelę, tačiau bankas davė 
naują knygelę.

Rugpiučio 11 dieną Džimis 
Šulskis prapuolė. Qį rųgpįų- 
čio 13 dieną poįicija rado jo 
kūną įęanalę prie 31 gatvės.

« '

Tuojau iluoįą telegrama jo 
broliui į Kenosha, Wis. Brolis 
atvyko į fchieagą. Džimio Šili
škio kūnas tapo palaidotas 
rugpiučio 15 (įieną Šv. Kazi
miero kapinėse.

Velionis Šulskis buvo ramus 
ir lėto budo vyras. Sugyveno 
su visais draugiškai, buvo pa
sirėdęs gražiai kasdien. Dar 
turėjo pusėtinai pinigų. Jis 
priklausė Teisybės Mylėtojų 
Draugystei. Gailisi jo draugai.

Brįdgeporte Ejžįmis Šulskis 
išgyvęnb 18 meįų. Buvo neve- 

anižiaūs 45 metų. Paėjo 
Panevėžio. — Draugas.

dęs, 
nuo

Ačiū
pa-

DAILY BUSINESS DIRECTORY
»- • . V , 'f *• *• i v • » M , I , , A
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KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE
", ' j. < r L'-' '• ' E f;'

Šis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų skaitytojams susirasti, kur galima nusipirkti 
Ivąirių paprastų ir nepaprastų daiktų, intąisų ir reikmenų. Jeigu ii telpančių čia skelbimų 
negalite susirasti kv ieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir, klauskite Biznio Patarėjo. 
Čia jus gausite informacijų, jeigu tik jų bus galima gauti.

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA 
Tv^Uiimaml >12-00. vaikams ........... .—w w w
palar ligoni-____ $45.Q0
Amuosia.ri..-.___S1500
Medikais egzami- S T ■110

nacija* .... ........................ r ■
DOUGLAS PARK HOSPITAL

- 1900 So. Kedzie Avė. *

* AUTOMOBILIAI IR 
AUTO MEKANIKAI
Šiame skyriuje skelbiama tik tie 

automobilių pardavėjai ir ! auto' me- 
kariįkai, kurie kiekvienam užtikrina 
teisingą patarnavimą ir geriausia 
pataiso1 automobilius/ • ' • <

——

Mildą Auto Sales 
Vienintelis* lietuvis pardavėjas Buick 

(ir Pontiac automobilių.
DOMININKAS KURAITIS
’ 806 šl-st Street

■ 1 Nlctery 1696
. .i ’

Per šešias 'dienas Chicagoj 
nedaug ką galima padarytį. To
dėl ir vakariene gal nebuvo to- 
Rįa, kokia turėjo būti. Net ir 
išgarsinti užtektinai nebuvo lai
ko! ’

Vakarienę rengė LDD 4 kuo
pa; jai padėjo pašąįpiečiai. Ta
riu' padėkos žodį visiems, kurie 
pirm vakarienės arba laike va- 
kąrięnes prisidėjo darbų — Dų- 
bickui, Pavilioniui ir dar vie
nam kitam, kurie dirbo prie ba
ro; dr-gei Kemešienei, roseįan- 
dietems dr-gčms U. Ručinskie
nei, Dambrauskienei, Burbienei 
ir E. Ručinskienei.

Turiu priminti,, kad abidvi 
Ručinskienės ir Dambrauskiene 
daug pasidarbuoja lietuvių pa
rengimuose. Neseniai jos gami
no vakarienę frbnui šliupui pa
sitikti; nuo to laiko dar pasi
darbavo keliems padengimams.

Ačiū visiems. Taipgi ačiū p. 
W. Neffųi, 2435 $o. Leavitt st., 
savininkui svetaines, už gerą 
patarnavimą. —J. J. Pronckus.

, -Z X i •
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• TAVERNOS
New Century Tąvern 

BERGHOFF ALUS 
3149 So. Halsted St 

Tel; VICtory 2679

JX

John Spitlis
Gas ir Auto Taisymo Stotis 

4050 ARCHER AVENUE
‘ Virgirift '2121. ' “ 

e T

S. K. Auto Wreckers
9927 SO. MICHIGAN AVĖ.

Lietuviškas S; Karalius turi išgrio
vęs apife ' 3,000' automobilių didelis 
pasirinkimas senų ir naujų automo
bilių dalių1 taipgi ’ turime apie 50 var
totų ir pertaisytų automobilių Už la
bai prieinamą ’ kainą; nesigailėsite 
atsilankę. Tel. Pullman 4091.
'•‘.v .. . .)

• ANGLYS-^COAL
į.L Kepubli.'8402 ■

v Chicago. I1L

Pocahontas Mine Run Screened 
5 tonai ar dhugiau $7.00 tonas 

Smulkesni $6.80 tonas.

^hernauckąs Coąl
Company

1900 So. Union Avė.
Tel/ GANAL 2183”

J.'.’’ . < ■

Educational
Mbkykiod ’

ANGLU KALBA 
Prisiunčiame paštu pilną kursą ang

lų kalbos.
Amerikos Lietuvių Mokykla 

3106 S. Halsted St., Chicago, III.

Dar apie Šiliškio 
mirt!

Draugui J. V. Stilsonui 
gerbei Vąk^ĮTeųė įvyko rugpili
čio 14 dieną. Kadangi drg. Stil- 
sonas buvo ąpsistojęs Chicagoj 
trumpam ĮąįkĮĮį/ tai'ir jam 'pa- 
gerb ti vakarienę bųyo surengta 
visai trumpu laiku — į 6 die
nas.

......... :--------------

GERB. Naujienų skaityto- 
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkiniu reikalais eiti i tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
XT .. m t C • . n i -iNaujienose.

ŽAGARIEČIU 
KLIUBAS

RENGIA PIKNIKĄ
Rugp.-August 23, 1936 
BIG TREE INN Darže 

6 blokai T vakarus niio Kean 
' , l' 4 *♦ , • '"t ,j, ' t ♦ » .1 ■ , i l * j 

Avė. prie Archer Avenue.
Pradžia 12 valandą. įžanga 

visiems dykai.
Bus šaunus Žagariečių orkest
ras J. Keturakio vadovybėj. 
Visus draugus ir pažįstamus 
kviečia atsilankyti. —Ko-tas.

Joseph Kutą Tavern 
BĘRGHOFF IR AMBROSIA 

ALUS.
3267 So. Halsted St

< lw

Praėjusio antradienio “Nau
jienų’* laidoj, rugpiučio 18 d.,' 
buvo pranešta, kad policija 
surado kanale paskenduolio 
lietuvio Jojin Schiiltz kūną ir 
kad tą pačią dieną jis buvo 
palaidotais.' |

Tame pranešime yra kĮąi-‘ 
dų? Viena — paskendęs lietu
vis buvo Džimis Šulskis. Jisai 
bųyo partneris tavern bizny 
ądręsu 3§27 So. Ępięrąld avė.1

RugpipČio 1Q dieną jj kas 
ten* apvogė; pasišįavė jo pini
gų $35 ir lailirocįėiį; piktada
riai sudraskė dar jo bankinę

,V ■

-
~:.................................. ........ ;:

Gerk Lincoln Brewing, 'Go’s New Health Bėer 
jis atstato ir atgaivina GALI PIRKTI % GALIONO BONKA Ųž 30c, 

atsinešant su savim šitą- skelbimą į bravorą '2^01 S. *54tn Avė., '
Cicero arba gali pirkti" stiklais šiose vietose: ’ '

Hyway Inn, 5836 W. 26th St. Aftriėš TaVęrn, 1W So. 49th Avė.
Atlantic Tavern, 1330 S‘.'Cičėro Avė. John’s Tavern, 1442 So. 49th Court
EXTRA Pinigais ir kitbhronĮįa dovanomis
Bus dalinama už geHatiSį laišką-MC'^

Co’s NEW HEALTH BEER. KUŠVh 
atnešk patą 1

h Court 
ĖXTRĄ 
Brewing 
Išk ar 
. U'įi ',<"4 ;i '

I

* ’
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• PAVEIKSLAI — 
PHOTO STUDIOS

CONRAD’AS
PHOTOGRAFĄS

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

Tel. Englewood 5883—5840
.. .j.i —

Banis Studio 
VISOKS TOTOGhAFIšKAS 

DARBAS ATLIEKAMA 
3200 So. Halsted St

• RESTAURANTAĮ
Universal restaurant 

ŠVIEŽUS AMINIAI' DALGIAI 
750 West 31st Street

A. A. NORKUS, Savininkas.

EAGLE RESTAURANT.— Peter 
Vegis, Savininkas.

1745 South Halsted Street.

• RANKDARBIAl“ 
FANCY GOODS SHOP

Aubųrn Fancy 
Goods Shop 

Atliekame Rankų IšsiuVinėjimą 
3108 SO. HALSTED STREET

————— Įjr- ■■■"; 1 ir

Jos. Jacikas Tąvern 
Pranešu visiems draugams ir pažį$»- 
tamiems, kad esu Tavern biznyje. 
Musų užeigoje visados randasi ge
ros rųšies degtinė, vynas, Ambrozia 
alus,' ciįgarai, žuvis penktadieniais 
veltui ir muzika 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

MEMEL CAFE
T1325 North Halsted Street

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

Savininkės Mama ir Dūkti.
EMMA IR EMILY. ',» * T ”5 .4

• RAŠOMOS MAŠINĖ
LĖS—Typewriters

»y-w—w—W— 4*^ *«**>*> ***^*x^-w****--- - —**^**»

Rašomo's Mašinėlės
visokios’ IšDIRBYŠTŽS

*15.00vLV
PERKAM
PARENDUOJAM 
PARDUODAM 
PATAISOM
RIBBONAI .....

25 metai patyrimo 
DARBAS GARANTUOTAS 

Wagner Typewriter 
Šalęs & Sfervlęe 

3712 SO. WEStĖRN AVĖ.
Tel. Lafayettiė 3534

E. WAGNER ’ CHICAGO, ILL.

39<

• SALDAINIU KR.— 
ŠHOPS

Hft fe fe 

3150 SO. HĄLSTED STREET 
P. SIRBIKE, Savininkas.

-i
a

Troy Tavern
Musų užeigoje visados randasi ge
rbs rušieš1 degtinė, vynas, Toįmz ir 
Koller alus ir cigarai. Penktadie
niais duodama žuvis veltui, šešta
dieniais muzika ir užkandžiai} Taipgi 
yra ir erdvinga svetainė gražiai iš
puošta su daug stalų moterims ir 
merginoms — tinka vestuvėms, pa
rems ir kitokiems parengimams. 
Kviečiame visus draugus ir pažįsta
mus. Savininkai
FRANK ir MARCELLA SHIMKAI 

4314 Archer Avė. tel. Lafayette 2617 
» ■ . »

21-st PLACE TAVERN 
& RESTAURANT

Stėikai pbrčiapai ir kiti šilti val
giai, Riverside aįųs, 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.

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

82nd and* Kean Avenue

T

■r

• i

DOMINIKAS UŽGALIS l’J? * . H.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugp. 18 d., Į936 m„ sulaukęs 
59 metų amžiaus, gimęs Lietu
voj,' ■ ‘ Rietavas' parap.; Alkių 
kaime. Amerikoj išgyveno x30 
metų. " > ■'
••Paliko dideliame nubudime 

drau’gūlš, o Lietuvoj broli 
PršAčiškų. ’ ■ '

Priklausė Tautiškai Liet.
Brolių ‘ir Seserų Dt-jjai.

' Kurias pašaE,;^as ' randasi 
Ežėrškio kdplyčk * 10734 'įįi- 
chįgari Avėhue.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
rugp. 22 dieną. '1:30 vai. po 
pietų iš Ežerskio koplyčios į 
Lietuvių, Tautiškas kapines.

* y» • • • v • •; t" ■ » ■, i

Visi A. A. Dominiko Užga
lio giminės,! draugai ir pažįs
tami esąįi nuoširdžiai kviečia
mi 1 dalyvauti ’ laidotuvėse' ir su
teikti, jarri' paskiitiriį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Draugai..

Patarnauja laidotuvių«direk
torius Eudęjkis, tel. Pullman

ALEKSANPRA ČIKANAUS- 
KIENĖ (po tėvais Račkaus

kaitė)
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugp. £()' d., 12:55 vai. ryto, 
1936 m.; sulaukus pusės am
žiaus, gimus Tauragės apskr., 
Laukuvos' parap., šautelių km.

Amerikoj' išgyveno 29 iri.
Paliko11'dideliame nuliūdime 

2 dukteris KOrtstancę ir Stepa- 
nią, sūnų Antaną ir du žen
tus Wm. Lriuriįriavičią ii’ WaĮĮ- 
ter Ugi nČių, anūkę Aįlice ir 
anūką Ronald ir 1 gimines, 6 
Lietuvoj seserį Teklę*

Kūnas pašarvotas randasi 
4416 So. Hermitegė ‘ Avė.

Laidotuvės įvyks*'pirmadienį, 
rugp. 24 d., 8 vai. ryto iš na
mų į šv. Kryžiaus parap. baž
nyčią, • kurioj atsibus 1 gedulin
gos pamaldos už velionės sie
lą, o iš ten' bus''nulydėta į ŠV. 
Kazimiero' kapines. ' 1

Visi1 A. A. ‘ Aleksandros Či- 
kanauskienės gimihęs,1 draugai 
ir pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiąifti (įalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jai paskutinį pa- 
tarnaviiną ir atsisveikinimą.

Nulipdę liekame,
Dukterys, Sūnūs/ Žentai ir 

Giminės. ‘ ’
Patarnauja laid. dir. J. F. 
Eudeikiš,1' tel. ; Yards 1741." '

f

fei

iiįfc V* Vt *V

" A. t A.
VINCENTAS YURKUS

Persiskyrė su šiuo 
rugp. 18 dieną, 1:00 
naktį, 1936 metais, sulaukęs 
įiušėš amžiaus, gimęs T>'* — 
apskr., Kelmės parap. 
te. Pirma gyveno 1323 S. 51-st 
Avė., Cicero, III.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Barborą, 2 sūnūs Ri- 
chard ir Charles, brolį Bolesla
vą, brolienę Marijoną, 2‘ sese
ris Marijoną ir Juzefą, 2 švo- 
geriuš Juozapą Kojelį ir Joną 
Piktužį ir jų šeimynas ir gfrriP 
nes, o Lietuvoj — ° *J 
ir brolį.

Kūnas pašarvotas

Bfermitage Avfc.

rugp. 22 dieną, 2:00 vai: 'po 
pietų iš koplyčios į Tautiškas 
kapįnes. * ' ”

Visi A. A. Vincento Yurkaus 
giminės, draugai ir pažįšta'mi 
esat nuoširdžiai' kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam > paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą: 
' ' Nuliudį liekame, 
Moterie "suiiai,1 ‘ brolis, seserys, 

'brolienė, švogėriai ir gimi 
.Laidotuvėmis rūpinasi brolis 

Boleslovas Yųrkus', kuris gy
vena 6153 So. ‘Menard Avė.

.,1 ’ I. | , ’

Patarnauja laid. dir. J. F. 
Ėūdeikis, tel. Yards 1741.

pasauliu 
valandą

Raseinių 
ir mies-

2 seseris

randasi 
Eudeikio koplyčioj, 4605 So. 
Rfermitage Avfc.

Laidotuvės įvyks šeštadieni, win.n OO dmnn O .HA

• SIUVĖJAI—TAILOR
John Gricius Tailor

Pranešu draugams ir kostumeriams, 
ka<j jau laikas užsisakyti rudeninius 
ir žieminius, vyriškus ar moteriškus 
drabužius, arba senus pataisyti. Nau
jus* padarau pigiau nekaip kitur. Esu 
patyręs ir darbą garantuoju.

821 Xyest 34th Street.

LEGION ĮĘN
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

■Į

SliuiCiatn Gėles Telegrama 1 VUm 
(,■> Ji . . Pasaulio ' Dalis

. Gėlės Vestuvėms.' Bankietams 
ir Pagrabams ; : ' 

3316 So. Halsted St.
Tel. BOUlevard 7314

įLaidotuvių Direktoriai!
!UQZĄPĄ

T

GERB. Naujienų skaityta 
joa ir įkaitytoji prašomi 
pirkinių S^aiatf'eiti'T taa 
krautuves,1' kurioe Skelbiasi 
Naujienose.

Green Mill Tąvern
Musų užeigoje visados randasi geros 
rųšies degtinė, vynas, Ambrozia alus 
10 uncijų už 5c cigarai, šeštadie
niais muzika ir malonui patarnavi
mas. Kviečia savininkė—

ANNA DAMBRAUSKIENĖ

Maike Biago Tavern
Musų užeigoje randasi geros rų

šies degtinė, vynas, Monarche alus, 
cigarai ir malonus patarnavimas. 
Prašome visi draugai ir lietuviai at
silankyti ir linksmai Jaiką praleisti.

Savininkas MAIKE BIAGO

4358 __ __ __ _, 
Little Joe’s Tąvern 
Visokios rųšies" gėrimai' kaip ame

rikoniški taip importuoti: degtinė, 
šampanas, vynas, Schlitz alus ir ci
garai. Penktadieniais Veltui žuvis ir 
muzika užeiga gražiai išpuošta, lie
tuviškais' piešiniais ir malonus pa
tarnavimas. Savininkė FILOMENA 
NEZELSKIENfi, Tel. Pulįman 0151

136 E. 107th Street 1

Venckus
Bruno

Wholesale Liquor Pardavėjas 
4270 ARCHER AVENUE

Phone Lafayette 2114 F

Teį. Lafayette • 1490
So. Caljfornia A v.

•trr.**- «*■ - - .. . Į Į m Į
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CLASSIFIED ADS
Furnished Rooms

ofise

809 W. 35th

Furs

CLASSIFIEDADS
PARENGIMAI

■,

Ji vengė to Rinktinio Derliaus Tabako minėjimo

© P. Lorillard C»., Inp.

blėties 
pagei-

REIKALINGA merginos bendram 
namų darbui, prižiūrėti 6 metų mer
gaitę, puikus namai, $6.00. Mr. Saul, 
309 So. La Šalie St. Kambarys 101.

tarp 
31-st

COAL 
Anglys

Nusišovė Stephen Borowski. 
savininkes Carol Inn, kurs ran
dasi prie Archer* avenue ir 105 
gatvės Lemont miestely.

Business Service
Biznio Patarnavimas

PATYRUSIŲ fibre gėlių dirbėjų. 
Greiti darbininkai gali daug pinigų 
uždirbti. Nudell Manufacturing Co., 
674 Kingsbury Street.

Lengvai 
Parduosit ar 
Nusipirksit 
Real Estate

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Financial
Finan sai -Paskolos

ISvidint Eile 
Cellophane atsl 
daro ii viriaus

Real Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui

Chicagos Draugijų.
Kliubų Valdybos

1936 metams

Tabako Krautuvės
Tobacco Stores

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

FURNIŠIUOTAS kambarys apšil
domas dėl vedusios poros arba vai
kino. 1685 So. 49th Ct., Cicero, ant
ros lubos.

AR GIRDĖJOTE toki bargeną? 
Pagalvokit. 12 apartmentų budinkas 
pietų miesto daly, arti Jackson Par
ko, I. C. transportacija, pirma kai
navo $45,000. Išrenduotas 100% jne- 
ša. $373 mėnesiui 
kaina tik $13,950, 
smulkmenų rašyk W. R. Lemke, 3638 
North Keeler Avęnue, Chicago.

V. Pankauskas. 
Kasierius B. 

Emerald Avė.;
Kažanauskas, 
Stonis,, 3510 

A. Jasynskas, 
Canal 2183.

Viršutine Eilš 
Cellophane atsb 

< daro iš apačios

PARDAVIMUI rakandai, atskirai 
arba sykiu. 7005 So. Campbell Avė.

Pamesti 4 raktukai 
Emerald ir Halstęd St

Greitas 
patarnavimas 

Realty Co.
Prižiūrėjimas 

4329- 
st. Yards 4330

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

PARDAVIMUI namas, moderniš
kas, 8 metų senumo, arti mokyklos 
ir bažnyčios, 4 pagyvenimai po 3 ir 
4 kambarius. Miegamas porčius, 
randasi 928 West 50 PI. arba mainy
siu ant katedžės. Atsišaukite 4642 S. 
Albany Avė.

Kaip žuvis be van
dens, taip geras 
lietuvis be “Naujie
nų” neturėtu būti.

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

1728 S. Halsted St., Canal 9345.

PARSIDUODA 5 akrai vištų 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. 
Kažanauskas, 2202 West Cermak 
Road, Canal 8887.

PARDAVIMUI arba mainysiu i 
saliuną arba grosernę 4 lotus Wil- 
low Springs apylinkėj. Arti mokyk
los prie Archer Avė. 3211 So. Lowe 
Avė. rear cottage.

(turiu omenėj LABIAU-SUŠVELNINTŲ 
OLD GOLDS, suprantama”)

Maisto produktų išpardavimas 
rugpiučio 21 ir 22 d.

LIETUVOS VĖLIAVA AMERIKOJE 
Valdyba 1936 metams: 

......... ___ pirm
Bishop St.; Fr. 
2713 W. 43 St, 
nut. rašt. .
'Severą Skridulis, iždo rašt 
S. 49 Avė., Cicero 
tuz, kontr. rašt.. 
Avė., Ida Kačinski, 
7204 S. Rockwell St. 
kasierius, 4501 S.
Petr. Tiškevič, maršalka, 6939 So. 
Washtenaw Avė.; Antanas česna 
ir Ida Rocinski, aniek, ligonių.

REIKALINGA mergina dirbti ta
vernoj ne jaunesnė 22 metų. Valgis 
ir kambarys. Su mokesčiu susitarsi
me. Regent 0681.

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

CANAL 8500

Šiandien ir rytoj, kaip pa
prastai, Universal Food krau
tuvėse vėl bus maisto produk
tų išpardavimas. Nėra abejo
nės, jogei daugelis taupių šei
mininkių pasinaudoja šių 
krautuvių bargenais. Ir kodėl 
ne. Juk beveik kiekviena šei
mininku stengiasi sutaupyti 
pinigų pirkdama sau maisto 
produktus.

Universal F’iod 
Stores

Nusišovė tavernos 
savininkas

REIKALINGA auklės, lengvas na
mų darbas, maža šeima, nakvoti, 
gera alga. Mills, 1061 North Shore 
Avenue, Briargate 3340.

NAMAI ir geros pajamos —$1500 
nuperka 4 flatų plytų budinką 2x5 
ir 2x4, karštu vandeniu šildomas, 
garažas, arti 67th ir So. Peoria. 
$5800 namų paskola. Kreiptis 2532 
West 63rd St.. Hemlock 8300.

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

N. 1-as
Kaz. Davis, pirm., 5648 South 
Bishop St.; Fr. Venckus, pag.» 

_ 2Melix Mikolajuns, 
1617 S. 49 Avė., Cicero; 

" . 1533 
. Daminik Mo- 

6931 S. Artesian 
kontr. pag., 
Ant. česna, 

Paulina St.;

REIKALINGA moteris prie namų 
darbo. Reikia mokėti biskį virti; 
ant vietos gyventi. $7.00 savaitei 

Tel. Briargate 6255.

Ateinantį sekmadienį, rugpiučio 23 dieną, įvyksta žagariečių 
Kliubo paskutinis šį sezoną išvažiavimas arba gegužinė. 
Susirinks visi žagarieČiai ir jų prieteliai, jų choras ir visi 
giesmininkai ir dainininkai, kurie giedos ir dainuos lietu
viškas ir latviškas giesmes ir dainas. —žagarietis.

REIKALINGA tvirtų vyrų, stako 
dirbtuvės darbams, $8—$13. Ali 
Trades Employment' Bureau, 309 So 
La Šalie, Kambarys 101.

REIKALINGA lietuvis anglių par
davinėtojas. Algos pagrindas. Turi 
kalbėti lietuviškai sklandžiai.

4016% Archer Avė."

PARDUOSIU arba mainysiu biz 
niavą namą ant privatiško. 2057 
West 22nd Place.

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 patyręs patarnau
tojas prie stalo (waiter or wait- 
ress). 908 West 21st St. x

J. T. Zuris Boosters Kliubo svarbus susirinkimas įvyks penkta
dienį, rugpiučio 21 d. Hollywood Inn, 2417 W. 43rd St. 8 
vai. vak. Prašome visų priduoti savo 
jimo. širdingai kviečiame nepasivėlinti 

;■ > Felice
Lietuvių Nacionalis Demokratų Kliubas

Gerk Lincoln Brewing Co’s New Health Beer 
jis atstato ir atgaivina GALI PIRKTI % GALIONO BONKĄ UŽ 30c, 

atsinešant su savim šitą skelbimą į bravorą 2101 S. 54th Avė., 
Cicero arba gali pirkti stiklais šiose vietose:

Hyway Inn, 5836 W. 26th St. Agnės Tavern, 1337 So. 49th Avė. 
Atlantic Tavern, 1330 S. Cicero Avė. John’s Tavern, 1442 So. 49lh Court 
EXTRA

Coi *NEW HEALTH'*BEER. Rašyk savo laišką“ šiandien, siųsk 
, atnešk pats į bravorą.

COAL 
Anglys

PIRK SAU ANGLIS Iš PATI
KIMOS ĮSTAIGOS

St. apylinkėj., Jei pasitaikė 
kam rasti, prašau sugrąžinti 
Rridgeporto “Naujienų” išne
šiotojui arba į Naujienų ofisą. 
Labai prašau.

—Naujienų Neiusboy.

VIGTOR BAGDONAS 
Apskaitliavimas dykai 
Local and Long Distance 

Furniture and Piano Moving 
3406 So. Halsted Street

Phone Yards 3408

maisto produktu. Aišku, kad 
šeimininkės pirkdamos šiose 
krautuvėse sutaupo pinigų.

Verta priminti ir kitoms šei
mininkėms, kurios neturi pro
gos matyti Naujienose šių 
Universal Food krautuvių skel 
bimų, kad ir jos pasinaudotų 
this maisto produktų barge
nais.

šias krautuves lengvai gali
ma pastebėti, nes jos turi gra4 
žias iškabas su užrašu 
versal Food Stores.”

—Biznio Žvalgas

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

IŠPARDUODAME BARU FIKČE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Boksais 
ir sinkom. Taipgi Storų fikčerius dėl 
bile kurio bizuio iškaitant svarstyk
les. registerius ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjime. Pamatykite 
mus pirm negu pirkaite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES 

1900 S. State St. CALumet 5269

LIETUVOS VĖLIAVA AMERIKOJ 
No. 1 VALDYBA: pirm. Kazimie
ras Davis; pagelb. Franciškus 
Venckus, nutarimų rašt. Felix Mi- 
kalojunas, iždo rašt. Severą Skri
dulis, kont Dominikas Motuz, pa- 
?elb. Ida Kačinski, kasierius Ant 

esna, maršalka Peter Tiškevičia, 
ligonių lankytojai: Ant. česna 
Ida Kočinski.

PrieŠmetinį susirinkimą laikysime 
birželio-June 14 d., 4bUl So. Pauli
na St., Chicago. A. česnos svet.

Pinigais jr kitokiomis dovanomis . EXTRA
Bus dalinama už geriausį laišką-—KODĖL MĖGSTI Lincoln Brewing

PARDAVIMUI medinis namas, 
911 W. 59th St. 5-5 kambarių, 8 
kambariai ant viškų (attic). Apa
čioj fumas šildomas, o viršuj pe
čiais. Rendos neša į mėnesį $50.00. 
Geram žmogui parduosiu už $200.00 
įmokėjus ir po $25.00 kas mėnesį ir 
procentus. Į mainus priimsiu namą 
6 kambarių arba didesnį. Javaraus- 
kas, Roosevelt Furniture Co., 2310 
W. Roosevelt Road, Tel. Seeley8760

Lietuvių Socialistų Sąjungos Chicagos Centralė kuopa laikvs su
sirinkimą penktadienio vakare, rugpiučio 21 d., Naujienų 
name, 1739 So. Halsted St. Pradžia 8 vai. vakare.

Visi nariai kviečiami atsilankyti, nes randasi daug 
svarbių reikalų aptarti. Po susirinkimo drg. P. Grigaitis re
feruos apie dabartinę padėtį Socialistų Partijoj.

— Sekretorius.

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

$4476 metams 
Be skolų, dėl

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

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

) Hemlock 0800

CHICAGOS APYLINKIŲ LIETUVIAMS
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA nutarė priimti savo organizacijos 
nariais visus sveikus lietuvius, vyrus ir moteris, jiuo 15’ iki 48 metų 
amžiaus šiuose Chicagos apylinkių miestuose: Waukegan, North Chi
cago, Indiana Harbor, East Chicago, Gary, Hammond, Calųmėt City, 
Chicago Heights, Harvey, Michigan City, Aurora, JolietĮ Rockdalė, 
So. Charles, Melrose Park, DeKalb, Kankakee, Racine, Kenosha ir tt.

2. KIEKVIENAM ČIA PAŽYMĖTŲ MIESTELIŲ, jei įsirašys didesnis 
skaičius naujų narių į CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJĄ, tai bus 
įkurti šios Draugijos atstovybių centrai—Lietuvių Kultūros. Draugijos. 
Lietuvių Kultūros Draugijoms išimtinai priklausys tik Chicagos Lie
tuvių Draugijos nariai.

3„ CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJAI priklauso arti, 4,000 narių, šia
me skaičiuje 800 čiagimių lietuvių nuo 15 iki 30 metų amžiaus. Drau
gija ne tik šelpia sergančius savo narius bei išmoka pomirtines, bet 
taip pat veikia kultūros srityje. Yra 3 pašalpos skyriai: $6, $10 ir 
$16 per savaitę. Pomirtinė—-$200, palaidojimo reikalams > $50. Narių 
mėnesiniai mokesčiai priklauso nuo skyriaus—50c, 75, arba $1.25.

4. CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS atstovas greitu laiku atsilankys 
į čia pažymėtas kolonijas, kad plačiau supažindintų vietos lietuvius 
su organizacijos tikslais. Tuo pačiu metu jie stengsis Draugijaj nau
jų narių surasti. Informacijų reikalu malonėkite kreiptis:

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA, 1739 So. Halsted St., Chicago, III.

FU R 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.

PARDUOSIU 2 flatų namą, arba 
mainysiu ant bizniavo namo. Na
mas yra gerame stovyje. 713 W. 81 
Street. i

STOGDENGYSTĖ
Mes dengiame ir pataisome visokios 
lūšies stogus, taipgi dirbame 
darbus. Lengvos išlygos, jei 
daujama. , i

BRIDGEPORT ROOFING 
3216 So. Halsted St. 

Victory 4965

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

Garsinkit Dabar

Dar du asmenys areštuoti 
ryšy su atidengtomis ir tyrinė
jamomis suktybėmis, dėka ku
rių gengė sukčių pasiŠlavė ne
mažai pinigų iŠ Circuit, Supe- 
rior ir Probate teismų.

Vėliausia areštuoti asmenys 
yra Fred Roberts, 6120 Stony 
Island avenue, ir 'Sherman T. 
Kimbell, 1361 Walnut Street, iš 
miestelio Western Sprins, bet 
turįs Chicagoj ofisą. Dabar 
šioj byloj areštuota viso 10 
asmenų. Bet valstybės gynėjo 
ofisas praneša, kad teks ir dau 
giau areštų padaryti..

Tuo gi tarpu ieškota kaun-

Naujienose telpa kiekvieną 
penktadienį Universal Food 
krautuvių didelis ir žymus 
skelbimas. Patartina šeiminin
kėms peržiūrėti tą jų skelbi
mą ir pasirinkti reikalingų

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

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis 
namas 2 po 5,: karštu vandeniu šil
domas ant Whipple, arti 58th St.— 
kaina $7950, $2000.00 įmokėti, len
gvu išmokėjimu. Taipgi 5 kambarių 
frame apšildomas ant 62-ros arti 
St. Louis. $500.00 įmokėti. Kaina 
$3450.00.

4256 So. Richmond St. 
šaukite vakare Lafayette 8783.

PARSIDUODA Šoukeisis mažai 
vartotas, ledais šaldomas, 8 pėdų 
ilgio. Parduosiu pigiai. 3759 South 
Union Avė.

REIKALINGAS janitorius dirbti 
į valgyklą. Atsišaukite į Peoples 
Restaurant, 1628 W. 47th St.

DIDELIS BĄRGENAS 
Parsiduoda 2 aukštų namai, 5 ir 6 
kambariu, didelis beismentas, viškus 
vana, visi taksai ir asesmentai ap
moksti. Kaina tik $2900.00. Savi
ninkas 1111 W. 59th St pirmas au
kštas.

SLA. 129 KUOPOS valdvba 1936 
metams: Pirm. F. Valaitis. 1828 
Canalport Avė.; Vice-pirm. G. Cher- 
nauskas, 1900 South Union Ave
nue, Telefonas Canal 2183. 
Nut. rašt. K. Batutis. 2627 Gladys 
Avė.; Fin. rašt. V 
5235 So. Ellis Avė. 
žolinas, 2931 So. 
Kasos globėjai: K. 
5780 Broadway. A< 
So. Union Avė., J. 
4300 W. End Avė..
Maršalka Ig. Tamašauskas, 822 W. 
18th St.; Dr. kvotėjas Dr. P. Zala- 
toris, 6600 So. Artesian Avė.; Org. 
J. Bertulis. 1343 Su. Avers Avė.

PEINTERIAI motoriniams tre
kams malevoti. Jacob Press’ SonSj 
3320 Normai Avenue.

Tai ištikro stebėtina 
galite gauti cigaretus šviežius, 
dviem eilėm' nepermerkiamo 
Labiau-Sušvelnintų Old Golds 
Labiau-Sušvelninta vilionė yra 
derliaus . tabakas... pats namų auginto tabako ar 
įvežto suskynimas. Skonio kokio niekad nesi susiti
kęs cigaretuose ... ir kokio niekad neatsižadėsi!

REIKALINGA veiterkų, fontano 
merginų, buso mergina ir vaikinų, 
virėjų, hotelių merginų, patyrusių 
ir ne. A. J. McCoy & Associates, 
Suite 1128, 140 South Dearborn St.

PARSIDUODA (pigiai) Pianai 
Aisbaksis, Setas skurinis, 7231 So 
Champlain Avė. 2 lubos, Chicago 
III. Juozapas Marcinkevičius.

*.Neužmiršk Brangusis,.parnešk
Svarą Šviežio Sviesto

ir kartoną 
ŠVIEŽIŲ CIGARETŲ

SUPPLY COMPANY 
INCORPORATED 

Garbingas svoris ii* geras patarna
vimas visuomėt užtikrintas. Musų 
19 metų veikimas pilnai tai įrodo. 
Tel. PROspeet 3400-3401 

J. MOSCIPAN, 
Prezidentas ir Vedėjas. 

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

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

Leonas Roofing Co. 
3750 WaHace Street 

Tel. Boulevard 0250

kad dabar bile kur U. S. A.
Už tai ačiū toms 

Cellophane ant visų 
pakelių. Bet pati ta 
kai tik tas rinktinio

bilietus dėl išlaimė- 
tą vakarą. 
Nausiedą, Sekr. 
laikys susirinkimą 

penktadienį, rugpiučio 21 dieną, 7:30 valandą vakare adre
sų 4500 So. Talman avenue. Visi kliubo nariai prašomi at
silankyti ir priduoti bilietus, kurie pasiliko neparduoti kliu
bo piknike. —K. G. Umežis.

RINKTINIO DERLIAUS TABAKAS PADARO JUOS

Labiau-Sušvelnintais

HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ PO
LITIKOS KLIUBO 1936 metų val
dyba: A, Walskis — pirm., 3341 
Evergreen St., Tel. Belmont 7678; 
J.- Kuprevičius — pirm, pag.; A. 
Lungevičius — nut. rašt.. 1814 
Wabansia Avė., Tel. Humboldt 
3245; Stanley Buneckis — fin. 
rašt.; Augusta Žilius —, kasin.; 
Tarnas Kubilius — maršalka. 
Susirinkimai įvyksta kas mėnesi 

trečiame ketvirtadieni, 1640 North 
Hancoch St., 8 vai. vakare.

REIKALINGA lietuvis anglių par
davinėtojas. Algos pagrindas. Turi 
kalbėti lietuviškai sklandžiai.

4016 ¥2 So. Western Avė.

Dar du areštuoti už t5a ko>ekt°«a«s ofiso kasie- 
naus Jack Chisholm o 27 me
tų, 2617 So. 61 avenue, Cice 
ro. Paskutinį kartą jį matė 
ofise praėjusį šeštadienį. Kai 
pirmadienį jis neatėjo i darbą 
ir jo pasigesta, tai peržiūrėta 
jo sąskaitos. Pasirodė, kad 
kartu su juo dingo ii* $3,200 
kauntės pinigų.

Per Chrisholmb, kaip kasie 
riaus, rankas kasdien plaukda 
vo kauntės kolektoriaus • 1 stambios pinigų sumos.
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Dirbtuves-Sviežuma

REIKALINGOS...
PIRMŲ 

MORTGIČIŲ 
PASKOLOS

Maži 
mokėjimai 

Gordon
Real Estate

PARDUOSIU arba išrenduosiu 
barbernę su visais fixturiais. 6909 
So. Rockwell St.
. PARSIDUODA užkandžių ir gė
rimų vieta prie dirbtuvių, geras biz
nis išdirbtas, renda pigi, keturi 
kambariai pagyvenimui — piįežastį 
patirsite ant vietos. Savininką galite 
matyti visą dieną. 2408 W._16th St.

PARDAVIMUI Duonkepykla su 
visais įtaisymais. Priežastis—išva
žiuoju į Lietuvą. 841 West 38rd St.

PARDUOSIU grosernę, gerai įren- 
tą. Priežastį patirsite ant vietos. 
Biznis išdirbtas ir cash. 3111 So. 
Halsted St._____________________

BUČERNĖ ir grosemė. Parduosiu 
už pirmą pasiūlymą. Priežastis — 
turiu du biznius. Savininkas, 4585 
VVallace St.
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