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Vokietija Pradėjo Grasinti Sovietų Sąjungai
1

Ispanijos Sukilėliai Silpnėja;
Pralaimėjo Eilę Mušiu

Maskvoj Teisiami Ne 
Teisiamieji, Bet 

Trockis 
»

Valstybes Gynėjai Stumia Fašistus Iš 
Strateginių Punktų Visose Krašto Dalyse

“16 Sąmokslininkų” Bylos Tik
slas Esąs apjuodinti Ištremtą 
Revoliucionierių.

Anglija persergsti abi puses neužkabinti jos 
laivų; Hitleris tariasi.

PARYŽIUS, Francija, rugp. 
21 — Paryžiaus diplomatų tar
pe pasklido žinios, kad dėl Is
panijos pilietinio karo, Vokie
tija pasiuntė grąsinanČią notą 
Sovietų Rusijai.

Paklausti apie tas žinias, 
Vokietijos užsienių ministerijos 
viršininkai jų neužginčijo.

Vokietija grąsina, kaltinda
ma Rusiją teikimu pagalbos Is
panijos valdžiai.

HENDAYE, Francija, rugp. 
21 — Hendaye susirinkę svetim
šaliai diplomatai bandė sutai
kyti Ispanijoje kovojančias pu
ses, bet iš jų pastangų niekas 
neišėjo. *

MADRĮD,' Ispanija, rugp. 21 
— Po kelių pralaimėjimų Mad
rido valdžiai viHpradėjo .sek- 
tis kovoj su* fašistais, monar- 
chistais sukilėliais, kurie nori 
atsteigti šalyje monarchiją.

Kariuomenė užkirto kelią 
puolimui ant Madrido per Gu- 
adarrama kalnus, išstumdama 
sukilėlius iš slėnių, kuriais 
priešingos pusės iki šiol dali
nosi. 300 sukilėlių pateko ne
laisvėn, kartu su dideliais kie
kiais maisto, amunicijos ii 
ginklų.

Užėmė Eilę Miestų
Fašistų šansai piriti Madridą 

iš piet-vakarių taipgi sumažė
jo, po atkartotinų valdžios lai
mėjimų Estremadura provinci
joje. Vakar užėmusi Avilą, 
valdžia pastūmėjo frontą iki 
110 mylių nuo Madrido ir žy
giuoja dar toliau į sukilėlių te
ritoriją, 
kreiptos 
miestus, 
imti.

Ties Irunu, savanoriai ang 
liakasiai 
miesto, 
tą, kurį 
šuodami

Valdžia taipgi skelbia, kad 
panešdama didelius nuostolius, 
pradeda įveikti sukilėlius Pai
ma mieste, Malorkos saloje, ii 
kad kai kuriose miesto dalyse 
valdžios vėliava jau plevėsuo
ja.

Prie Zaragozos kataloniečiai 
nuo sukilėlių atėmė Capse mies
telį ir turi apgulę Huescą, į 
šiaurę nuo Zaragozos.

Armijos 
į Caceres 
kuriuos

akys nu- 
ir Meridą 

bandys at-

Atvyko Daugiau Mūrų
BURGOS, Ispanija, (Sukilė

lių centras), rugp. 21 — Suki
lėlių galvos skelbia, kad dvi 
sukilėlių armijos iš Sevilijos ir 
Granados susijungė puolimui 
Madrido.

Į Burgos atvyko naujas mo- 
rokiečių batalionas, kuris išvy
ko į nenurodytą vietą, šiauri
niame fronte.

Sukilėliai skelbia atėmę nuo 
valdžios karo lėktuvą.

San Sebastiane Paliaubų 
Derybos?

HENDAYNE, Francija, rug
pjūčio 21 — Sukilėlių lėktuvai 
apmetė bomboms uostą, San Se- 
bastian. Kelis namus apgrio
vė ir sužeidė vieną kūdikį.

čia kalbama, kad tarp suki
lėlių ir San Sebastiano garnizo
no eina paliaubų derybos.

LONDON, Anglija, rugp. 21
— Persergėdama Ispanijos val
džią ir sukilėlius Anglija pa
reiškė, kad ji imsis griežtų 
priemonių, jei jos laivai bus 
kliudomi Ispanijos vandenyse.

Londonas taipgi pareiškė, 
kad šaus, jei pamatys sukilė
lių ar valdžios aeroplanų virš 
Gjbraltaro tvirtovės.

BERLIN, Vokietija, rugp. 21
— Pagrąsinęs Ispanijai jėga už 
Vokietijos laivų “užkabinę j i- 
mą”, ir pasiuntęs Viduržemiu 
septynis karo laivus, Hitleris 
dabar tariasi su laivyno admi
rolu, Erich Raeder.

Jie kalbasi Ispanijos reika
lais, ir manoma, kad Vokietija 
greičiausiai pakeis savo pir
mesni nuosprendį prisidėti prie 
neitralumo sutarties.

MOBERLY, Mo. — Keturių užgriuvusiųjų
kia nuo užgriuvusios kasyklos, kurią skubi keli

Prezidentinių Rinki
mų Kampanija Pra

dedu [sisiubuoti
Landomis Važinėja Su Prakal

bomis; Rooseveltas Kalbės 6 
Kartus Per Radio.

Sexton kasyklos ang 
L’ią skubi keli šimtai

Gub. Olson’o Sveikata 
Gerėja.

šeimos. Jos nepasitrau- 
darbininkų atkasti.

atmušė sukilėlius nuo 
Jie naudojo dinami 

metė į prieakį, mar- 
į priešų pusę.

Sukilėliai puola Mad
ridą.

PAMPLONA, rugp. 21 
Sukilėliai skelbia, kad rytoj 
aušus jie puls Madridą.

Artelerija ir lėktuvai jau pra
dėjo bombarduoti valdžios po
zicijas.

iš

Išgelbėjo 2 Užgiriu 
tus Kasėjus; 2 

Negyvi

>QRFI
Chicagai ir apielinkei federą- 

lio oro biuras šiai dienai pra 
našauja:

šilta, debęsiuota; pietų .vė
jas.

Saulė teka — 6:04;
:42.

leidžia
si

CHICAGO, rugp. 21 — Pre
zidentinių rinkimų kampanija 
pradeda įsisiūbuoti. Ikišiol 
vienas kitą barė, nurodinėjo 
griekus ir koliojosi, tik didžių
jų partijų vedėjai ir darbuoto
jai. Bet dabar pradeda judėti 
ir patys kandidatai.

Užvakar prakalbų maršrutui 
išvažiavo republikonų kandida
tas Landonas. Pakelyje į Mid- 
dlessex, Pa., kur gimė, jis su
stojo ir Chicago j e. Pennsyl- 
vanijoje pasakys “svarbiąją” 
maršruto kalbą.

Rinkiminei agitacijai pla
nus baigia daryti ir prezidentas 
Rooseveltas. Ateinančią sa
vaitę atlikęs kelionę jpo vaka
rines valstijas, sausros reika
lais, jis trumpam laikui paliks 
prezidento pareigas ir paliks 
kandidatu. Kaipo kandidatas 
plačiai nevažinės, bet pasakys 
šešias radio kalbas. Roosevel
tas yra pakviestas sustoti pra
kalbai, Gary, Indianoje.

MOBERLY, Mo., rugp. 21 — 
Angliakasiai dasikasė iki tune
lio, kuriame buvo palaidoti gy
vi keturi žmones. Du iš už
griūtųjų jau buvo mirę, kiti du 
dar gyvi, bet labai pavojinga
me stovyje.

Edward Stoner Jr., ir negras, 
George Dameron — mirusieji; 
A. W. McCann ir Demmer Sex- 
ton — gyvi.

Jie buvo palaidoti kasyklose, 
kai kilo gaisras, antradienį po 
pietų.

300 Kasėjų PaskeI 
be Bado Streiką

BERLIN, Vokietija, rugp. 21 
— 300 angliakasių Eichenau 
kasyklose, Aukštojoj Silezijoje, 
paskelbė bado streiką. Jie at
sisakė apleisti kasyklas, reika
laudami užsivilkusių algų.

Aukštoji Silezija yra pc 
Lenkijos vėliava.

Vengrija - Austrija 
Tariasi

ROCHESTER, Minn., rugp. 
21 — Mayo (ligoninė skelbia, 
kad gubernatoriaus Floyd Olson 
sveikata gerėja. Jis ten guli, 
kankinamas vidurių vėžio.

Olson yra Minnesotos guber
natorius ir >toje valstijoje įta
kingos Ukio-Darbo partijos va
das.

Portugalija Užginči
ja Žinias Apie 

Sukilimą
Sako, Diktatorius Dar Gyvas, 

o Krašte “Ramu”

Čia 
jog

LONDON, rugp. 21 — 
buvo pasklidusios žinios, 
Portugalijoje įvyko sukilimai 
ir buvo nužudytas diktatorius, 
generolas Antonio Carmona.

Lisabona, Portugalijos sosti
nė, tuos gandus greižtai užgin
čija. Oficialiai valdžios prane
šimas sako, kad krašte ramu, 

Diktatorius Carmona atsisto
jo valdžioje 1926 metais. Su 
pagalba premjero Salzar jis 
įsteigė karo diktatūrą ir nuo 
to laiko valdė kraštą geležine 
ranka. '

Nors ji ir pasisakė už neitra- 
lumą dėl Ispanijos sukilimo. 
Portugalija neslepia savo pri
tarimo sukilėliams ir jiems ’tei
kia tiesioginę pagalbą arba lei
džia tranzituoti per savo rube- 
žius ginklų sukilėliams.

Amerika Atsisako 
Arbitruoti Ispani-

Washingtonas ^Laikysis Griež 
to Neitralumo Politikos”

WASHINGTON, D. C., rugp. 
21 — Amerikos valdžia atme
tė pasiūlymą bandyti likviduo
ti Ispanijos pilietinį karą arbi- 
tracijos keliu.

Amerika laikysis griežto nei
tralumo, valstijos departamen
tas pasakė notoje Uruguajaus 
valdžiai, kuri arbitraciją pir
moji pasiūlė. Ji nori sudaryti 
Amerikos kontinento valstybių 
arbitracijos taryba ir Ispani
jos kovojančias puses sutai
kinti.

“Amerika negali prisidėti 
prie tokio pasiūlymo, nes ta? 
prieštarautų šios valdžios griež
to neitralumo politikai”, atsakė 
Washingtonas.

MASKVA, rugp. 21 — Iš čia 
vykstančios 16 sąmokslininkų 
bylos eigos aiškėja, kad teisia
mi netiek kaltinamieji, kiek 
Leonas Trockis.

Paskelbdama, kad susekė 
suokalbį nuversti valdžią įr nu
žudyti Staliną”, ir padariusi 16 
areštų, Maskva tvirtino, kad 
to suokalbio autorius yra Leo
nas Trockis.

čia eina kalbos, kad ir suo
kalbio ir teismo tikslas yra ap
juodinti ir užmušti Trockio 
taką užsienyje.

Ikišiol, liudijimų tikslas bu
vo parodyti, kad Trockis ir jo 
pasekėjai atsižadėjo visų ko
munistinių principų , ir bičiuo- 
liavosi su Vokietijos fašizmu, 
kad patenkinti savo apetitus 
prie Rusijos valdžios.

Kai Trockis, dabąr apsigyve
nęs Norvegijoje, užginčijo jam 
daromus priekaištus, tai sovie
tų viršininkai pareiškė, kad 
“Trockis visuomet viską užgin
čija. Bęjt kaip-Ki Jis gali už* 
ginšyti šitus liudijimus”.

Tie liudijimai, išgauti iš 1 > 
teisiamųjų, duoda suprasti, kad 
Trockis rengė ne tik šį suo
kalbį prieš Staliną, bet dau
gelį kitų. “Aiškiai įrodyta, 
kad Trockis bandęs nugalabin 
ti Staliną bent tris kartus. Lai 
ke pereitų Gegužės Pirmos iš 
kilmių, planuota padėti bombą 
šalę Stalino, laike jo kalbos 
prie Lenino kapo.

Tarp teisiamųjų yra buvę 
valdžios nariai, Zinovjevas, Ka
iriene vas, ir prof. Smirnovas. 
Evdovkimovas ir eilė kitų žy
mių bolševikų. Jie jvėlė ir 
daug kitų darbininkų valdžios 
žmonių, kaip propagandos vir
šininką, Radeką, “Izvestia” re
daktorių Būkhariną, etc.

Hearstas Kaltinamas 
Streikuojančių Dar
bininkų Teroriza

vimu
Mušeikos Užpuldinėja Jo' Dien

raščio Redakcijos Narius ii 
žmonas.

Meksika Laukia 
Neramumų

Amerikos Mokytojai 
Už Ispanijos Valdžią

PORTLAND, Ore., rugp. 21
— Heywood Broun, laiKrašti- 
ninkų unijos, American News- 
paper Guild, prezidentas skel
bia, kad Hearstas naudoja te 
rorą prieš streikuojančius 
“Post - Intellingencer” redak
cijos narius, Seattle, Washing- 
tono valstijoje.

Jis turįs importavęs, iš kitų 
miestų, skebus , ir mušeikas, 
kurie muša pikietininkus ir ata 
kuoja streikuojančių reporterių 
žmonas.

Redakcija paskelbė streiką, 
kai Hearstas atsisakė patenkin
ti darbininkų reikalavimus pa- 
kęlti algas, pagerinti darbe 
sąlygas ir išmetė iš darbo du 
“A. N. G.” narius.

Hearstas, kuris yra Italijo 
joje, padarė pareiškimą, ku 
riame apšaukė savo redakcijos 
streikuojančius darbininkus ku- 
jUjMiistąis, ir “stebisi kaip val
džia gali sau ramiai sėdėti ir 
leidžia 'raudoniems elemen 
tams’ siusti šalyje ir varžyti 
‘spaudos laisvę’.”

Apmetė Plieno Strei-: 
kierius Ašarų 

Bombomis
PITTSBURGH. Pa., rugp. 20

— 600 streikierių ir apie 2,000 
žiūrėtojų ir simpatizatorių bu<- 
vo apmėtyti ašarinėmis bom 
jomis prie Standard Steel 
Spring Company dirbtuvės, Co 
raopolise. Tos bendrovės dar- 
jininkai paskelbė streiką re: 
jalaudami unijos pripažinimo. 
30% didesnes algas ir 40 va 
andų savaitės.

Streikui vadovauja John L. 
Lewiso sudarytas Komitetas 
Industriniam Organizavimui.

BUDAPEŠT, Vengrija, rugp. 
21 — Admirolas Nikolas Hor- 
thy, Vengrijos regentas, slap
tai išvažiavo pasitarimui į Au
striją.

Spėja, Kad Pasken
do Laivas Su Įgula

SAN DIEGO, Cal., rugp. 21
— Pereitą trečadienį vietos 

radio stotis pagavo 
galbos šaukimą nuo laivo “S. 
S. San Joaųirin”. <

J vietą tuojau Nuskubėjo ka
ro laivai ir kiti laivai juroje, 
kurie išgirdo signalus. Bet 
šaukusiųjų negalėjo atrasti.

Laike audros sugedo va'iras 
ir laivas 
dugnan.

MEXICO CITY, Meksika, 
rugp. 21 — Per kelis mėne
sius smarkiai kritikuojamas už 
taktiką, iš valdžios partijos 
prezidento vietos pasitraukė 
Portes Gil.
į f ; ■ -

Savo laiku jis buvo šalies 
prezidentu, vyriausiu prokuroru 
ir užsienių reikalų ministeriu.

Dėl to įvykio Meksikoje lau
kiama neramumų.

PHILADELPRIA, Pa., rugp. 
21 — Amerikos Federation of 
Tearchers” konvencija • priėmė 
rezoliuciją, kurioje autorizuoja 
sukelti $5,000 Ispanijos darbi
ninkams, kovai prieš fašizmą.

“Senosios Partijos Ve
da Ameriką j Fašizmą”

Siūlo Įsteigti “Saus 
ros Apdraudą”

WASHINGTON, D. C., rugp. 
21 — Konferencijoje su prezi
dento, agrikultūros sekretorius 
Henry A. Wallace siufle įvesti 
ūkininkų apsaugojimui, “saus
ros apdraudę”. “Jei butų ap- 
drauda, tai sausros atvejyje ne- 
reikėtų ūkininkams mokėti pa
šalpų ar rizikingai skolinti pi 
nigus”.

CHAUTAUQUA, N. Y„ rug- 
piučio 21 — Norman Thomąs 
čia pareiškė, kad “senosios” 
Amerikos partijos veda kraštą 
į fašizmą. Jos nieko nedaran
čios, kad išgelbėti šalį nuo 
naujas, ekonominės katastrofos 
ar nąvįjo karo.

Thomas pridūrė, “dabar, 
ryškiau, negu praeityje, prieš 
Ameriką klausimas yra: Ar 
Socializmas ar Kapitalizmas”.

SEATTLE, Wash
— Nusižudęs 
Marion A.
$7,000 turto, 
knygynas, du 
Šerai.

rugp. 21 
kongresmanas 

Zioncheck paliko 
J| sudaro teisių 
automobiliai ir

CAMP CUSTER, Mich., rug- 
piučio 20 — — šiandien pasi
baigė Amerikos kariuomenės ir 
Valstijų milicijos manevrai 
kurie užsitęsė apie dvi savai 
tęs laiko, šiandien įvyks pas
kutinis “mušis” tarp “raudo
nųjų” ir “mėlynųjų” pulku.

Sekmadieniais 
Naujienų Ofisas 
Bus Uždarytas!

Naujienų Biznio ofisas at
daras nuo 8 v. ryte iki 8 
vai. vakare, šeštadieniais 
taipgi nuo 8 v. ryte iki 8 
vakare.

SEKMADIENIAIS per vi
są vasarą Naujienų ofisas 
bus uždarytas.

APSKELBIMUS sekma
dieniais galite paduoti te
lefonu C A N A L 8500 
NUO 4 VAL. PO PIET 
IKI 8 VAL. VAKARE.

NAUJIENŲ ADM.

<



KORESPONDENCIJOS
IŠ MICHIGAN ŪKININKU GYVENIMO

PERKŪNAS SUDEGINO MICKEVIČIAUS KLUONĄ

Laidotuvių Direktoriai
r-' <■> 'fljįti, S--1. f* ■ r < • ••

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių

KITATAUČIAI

718 West 18th Street
NATRAN 
KANTER

Pasiųsta kablegrama 
Prezidentui Azanai,

Boulevard 7820 
Prospect 1930.

Priimta rezoliucija už teiki
mą paramos išleidimui žurnalo 
Amerikos lietuvių jaunimui.

•Su pasveikinimais aukų viso 
suplaukė $125.00'.

Lietuvos politiniam kaliniam 
paaukuota $45.00.

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

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

Tel. Seeley 7330
Nąmų telefonas Bruųswick 9597

—R. Mizara 
Y.; Vice-prezidentu 
žauskas, jaunuolis, 
būry.

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

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

DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3343 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1401

J. Bimba, iš Paterson, N* 
A. Matulis, iš Jersey City, 
; Daktaru-Kvotėju—pr. D. 

M. Palevi&us, iš Detroitu Mięh. 
Ątsistojimu pagerbti minu

sieji LDS nariai. Viso per du 
metus numirG 67 nariai.

Nutarta sekantį LDS Seimą 
laikyti Pittsburghe. \

LDŠ 3-čiojo Seimo Spąudos 
Biuras.

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

vak. Nedėlioj pagal sutarimą.
Ofiso Tel.; “ ‘ 
Namų Tel

Valandos
Office & residence 2519 W. 43rd St.

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

Kasdien, išskyrus seredą. • ZM > J* _  ’

dinihku—Pr. J, J. KaškiauČius, 
iš Newark, N. J.; Iždo globė
jais

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

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija.
3335 So. Halsted St

CHICAGO,' ILL.

AMBULANCĘ PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTJ. 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

Po raportų sekė plačios dis
kusijos, kaip išvystyti dar pla
tesnį ir tvirtesnį jaunimo ju
dėjimą.

jaunimo konferencija savo 
rezoliucijoj pasisakė ųž įsteigi
mą Amerikoj Farmerįų-Darbo 
Partijos.

Taipgi užgyre Amerikos Jau
nimo Kongresą, prieš kąrą, 
prieš gręsiantį fašizmą Ameri
koj ir už demokratinių ląįsyių 
apgynimą.

Konferencija priėmė rezoliu
ciją, įgaliojąnt savo Nąciopalį 
Komitetą dėti pastangas, kad 
butų išleistas žurnalas Ameri
kos lietuvių jaunimui.

Sveikina Lietuvos kovojan
tį jaunimą

Konferencija nutarę pasiųsti 
sveikinimą Lietuvos Jaunimui, 
kuris kovoja prieš fašizmą, už 
dempkratinės tvąrkos, atsfeigi- 
mą Lietuvoje. ■

Nutą^ta organizuoti lietuvių 
kalbos klases LDS jaunimo mo
kyklose ir kuopose įr veikti iš- 
reįkaiąvimui lietuvių kalbos 
kursų įsteigimo aukštesnėse 
viešose mokyklose, kur susidą-

Paaukuotu $50.00 Ispąųijos 
liaudžiai kovai prieš 

fašizmą
Ketvirtadienį, rugpiučio 20 

d.,užsibaigė Lietuvių Darbiniu-

JOHN B. BORDEN
Lietuvis advokatas 

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

PėtnyČios 6 iki 9.
Telefonas Canal 1175 

Namai: 6459 S. Rockwell Street 
Telefonas Republic 9600.

Ofiso Tel. Boulevard 5913
Rez. Tel. Victory 2343

DR- BERTASII
756 West 35th St

Cor. of 35th and Halsted Sts. 
fiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30

Nedėliomis pagal sutartu

Jaunimo sesįja
Trečiadienį, rugp. 19 d., įvy 

ko Lietuvių Dąrbįnįnku Susi 
vienijimo Trečiojo Seįmo jauni 
mo sesija. Seimas pavedė jau

Lgfayette 4845
DR. JOHN J. GAPSIS

4218 ARCHER AVENUE
— DENTISTAS — 

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

Ketvirtadieniais pagal sutarimą

Prįįųjto rę^olįuciją už teiki- 
mą ųągelbosi Lietuvos liaudžiai 
kovojančiai už atsteigimą de 
mųkfatines tvąrkos. Taipgi už 
girta Amerikos Lietuvių Kon 
gresas.

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

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

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS 

GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedel. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. Califorhia Avenue

Telefonas Republic 7868

DR. HERZMAN
IŠ RUSUOS

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

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

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

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

Tel. Canal 3110* 
Rezidencijoš telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

nuolįąips delegatams ištisą die
ną svąrstymui jų ir jaunimo 
judėjimo rėikąlų,

Jaunimo konferencija savo 
pirmininku išrinko Ed. Radze
vičių iš Los Angeles, Cąlif.

Vicė-pirminink'u išrinkta S. 
Vaiginiuta iš Brooklyn, N. Y. 
Sekretore išrinkta J. Sesterniu- 
te iš Binghamton, N. Y. Pa- 
gelbininke A. Vasiliauskienė iš 
Clevelando.

Jaunimo konferencijoj viso 
dęlegątų dalyvavę 39.

LDŠ Nąęioųalio Jaunimo Ko
miteto Sekretorius J. Ormanas 
išdavė platų raportą. Jis prane
šė, kad bėgyje dviejų metų, nuo 
pereito Seimo, jaunimo judėji
mas po LDS vadovybe žymiai 
padidėjo; ne tik naujų narių 
gavime, bet ir sporto srityje 
padaryta geras progresas.

Kuopose narių buvo 362. Da
bar yra arti 600.

Du metai atgal apie 1,000 
jaunimo buvo visose LDS kuo
pose. Dabąr yra arti 1,500. Du 
metai atgal mažai buvo veiki
mo sporto srityje, šiandien 
daugiau veikimo sporto ^srityje, 
negu bile kurioje kitoje lietuvių 
jaunimo organizacijoje.

LDS jaunimo kuopos pasiun
tė nemažą delegaciją į Ameri
kos Lietuvių Kongresą Demo
kratinei Tvarkai Atsteigti Lie
tuvoje.

LDS jaunimas veda kampa
niją, kad ten, kur randasi di
desnis skaičius lietuvių, aukš
tesnėse mokyklose butų įvesta 
lietuvių kalbos mokymais.

LDS organas “Tiesa” duoda 
jaunimo reikalams visą puslapį. 
Dienraščiai “Laisvė” ir “Vilnis” 
taipgi turi jaunimo skyrius. Bet 
mes turime žengti toliau, pa
reiškė J. Ormanas. Todėl dabar 
dedama pastangos bendrai vej- 
kti su kitomis jaunimo organi
zacijomis, kad išvystyti savi- 
stovį lietuvių jaunimo žurnalą. 
Bet tokis žurnalas butų ne vien 
tik LDS; jis turėtų atstovauti 
kuoplačiausioms masėms pažan
gaus lietuvių jaitoįųi^ Ameriko-

ro nemaną grupė lietuvių mo
kinių, kurie nį>H mokytis lįetu- 
vįų kalbos.

^utąrta raginti jąunįųio kuo
pas dėti’ pastangas sudaryti 
bendrą yeikįmą sų kifopi^ lie
tuvių jaunimo organizacijomis.

Konfęręncijpj dalyvaujanti 
jaunuoliai pasižadėjo padvigu
binti LDS jaunimo narių skai
čių iki sekamo LDS Seimo.

Dovanų įteikimas
LDS jaunimo kuopai, Bright- 

on Bark (Chicągo) įteikta lai- 
piėjimp žpnkjąs (trophy) kaipo 
daugiausiai naujų narių gavu
siai pereitam vajuje. Kuopa įra
šė 33 naujus narius. Įteikus tą 
dovaną, visa jaunimo konferen
cija sustojo, ėmė dainuot LDS 
jaunimo dainą ir demonstruoti 
salėje.

Dovaną priėmė J. šaikiute ir 
St. Drigotas pareikšdaini, kad 
jų kuopa dar smarkiau darbuo
sis naujų narių gavįme.

Taipgi konferencija karštai 
sveikino delegatus LDS jauni
mo kuopos iš Newąrko. Ta kuo
pa įrašė 30 nąųjų narių, ir vos 
tik nelaimėjo dovanos—trophy. 
Po to įteiktą medaliai sporti
ninkams, kurie išėjo laimėto
jais sporto Olympįądoje.

v ■ 1 f'V ’’ f'- •>

Clevelando LDS jaunimo 
kuopos “tymui” įteikta laimėji
mo ženklas—trophy. Vėl didelis 
entuziazmas ir dainavimas. De
monstracija ir dainavimas tęsė
si virš pusvalandį laiko.

Nacionalis Jaunimo 
Komitetas

Į Jaunimo Nacionalį Komite
tą konferencija nominavo kan
didatus ir pasiūlė LDS Seimui 
Užgirti. Sekami jaunuoliai įei
na į komitetą: J. Ormanas, 
Brooklyn, N. Y.; M. Jamisoniu- 
tė, Newark, N. J.; W. Incus, So. 
Ęrooklyp, N, Y. ; Cb- Kwarren, 
Brooklyn, N. Y.;' B. Mediey,’ 
New Haven, Conn.; J. Kručių- 
tė, Elizabeth,... J. ir. V. Za-
blackąs, proofcį^ W. Y.

Išrinkus savo™* vadus, konfe
rencija užsibaigė entuziastiškai, 
su dainomis ir Šukiais už LDS.

Kaip įvyksta gaisrai
Rugpiučio f5 d. bemaž ne

sudegė V. Martinaičių farmos 
naujos trobos, statytos keli me
tai atgal. Nudegė tik dalis jau
no sodo. Tai įvyko tuo metu, 
kai paprastai šeštadieniais V. 
Martinaičiai važiuodavo į mie
stelį Scottville nusipirkti kas 
įeikalinga. Jiems išvažiavus į 
niestą, liko namie tik darbinin
kas, kuris triusėsi tvarte. Tuo 
metu keliu pravažiuodami trys 
vaikėzai, užsirūkę numetė de
gantį degtuką. O kadangi dide
lė sausra, tai žolė pradėjo deg
ti kaip parakas. / Laimei, pas 
Kaimyną itą dieną buvo varžy
tinės ir žmonių daug važiavo 
keliu, tai pamatę subėgo ir šiaip 
taip ugnį užgesino, žmonės 
puolėsi gesinti ugnį ir pamiršo 
tų vėjavaikių paimti karo nu
merį. Laimįngi, kad jie paspru-

Dr. Charles Segal 
OF'ISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

phone MIDWAX 2880.

GYDYTOJAI IR DĖNTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai

DR. A. J. MANIKAS
PHYSICIAN-SURGEON 

Office 4070 Archer Avenue
Tel. Virginia 1116.

7i—8:80 p. p.

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Moteriškų, Vyriškų, Vaikų Ir visų 

chroniškų ligų.
Ofisas 6850 Stony Island Avė.

Valandos: 2—4, 7—9 vai. vąk. Nede- 
Įlomis ir šventadieniais 10-—12' 

dieną.

Iš ūkininką veiklos
Tarp lietuvių ūkininkų šią 

vasarą pasižymi gana smarkus 
veikimas. Vietos draugijos pa
sižadėjo remti Amerikos Lietu
vių Kongreso pradėtą darbą at- 
sleigimui demokratinės tvarkos 
Lietuvoje. Čionai yra susitve
ręs komitetas ir įgali uotas per 
draugijas veikti ta linkme, šis 
komitetas rengia Šią vasarą an
trą pikniką, kuris įvyks rug
piučio 23 d. prie Cider Lake, 
kur yra L. U. P. Draugijos dar
žas. Bendras draugijų komite
tas yra pasidarbavęs ir pasiun
tęs delegatus į tris kongresus 
Clevelande. Kada draugijos ar
ba masiniai susirinkimai išren
ka pasiųsti delegatus, tai minė
to komiteto yra uždavinys tą 
darbą vykdyti ir surasti budus 
kelionės išlaidoms padengti. 
Komiteto darbuotei lietuviai 
ūkininkai gana nuoširdžiai pri
taria ir skaitlingai atsilanko į 
jų parengimus. Lietuviai ūki
ninkai yra patenkinti, kad pa
skutinis lietuvių kongresas, ku
ris įvy^o Clevelande, suvienijo 
progresyvią visuopienę į glau
desnius santykius ir ąpsistoįo 
tos nelemtos rietenos, kurios 
tęsėsi per keletą metų, — per 
spaudą ir sueigose. Tokios rie
tenos jau buvo visiems įkyrė
jusios. Lietuviai ukiuįnkąi visą 
laiką sugyveno ‘taikiai, bet da
bar jie glaudžiau suburia savo 
jėgas progreso link.

Svečia be’auk’ant ir alus 
paseno

Socialdemokratiško nusista
tymo ūkininkai aimanuoja, kad 
socjąĮįstų, veikėjai niekad nępa-

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas:

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

po piėt. Vakarais nuo 7 iki 9 
Rezidencija:

3r407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

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

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj’ pagal sutartį.

Priimta rezoliucija Ispanijos 
klausimu 
fepanijos 
reiškiant per jį simpatiją Ispa-I 
nijos liaudžiai jos kovoje prieš 
fašizmą. Taipgi nutarta paau
koti $50.0,0 Ispanijos liavįdįes 
kovai pėr International Lądies 
Garment Workers Uniją, kuri 
darbuojasi aukų rinkimui Ispa
nijos kovojantiems žmonėms 
prieš fašizmą.

Priimta rezoliucija teikimui 
pagalbos organizavimui plieno 
darbininkų po vadovybe Komi
teto Industriniam organizavi
mui.

Nutarta, kad ryšyje su LDS 
Seimais butų suruošta jaunimo 
Sporto Olimpiados.

Priimta rezoliucija už Tom 
Mooney ir W. įijlįrigs paliuosa- 
vimą iš kalėjimo. Taipgi pasių
sta jiems pasveikinimo telegra
ma.

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS

111 W. yVashington St
Room 737'

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

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avenue 
namų Tel.: — Hy<le Park 3395

V. Martinaičiai sugrįžę iš 
miestelio rado ugnį užgesintą. 
Kad kokios, butų radę iŠ gražių 
pastatų tik krūvas pelenų. Ke
lios mylios į rytus yra tam ty
čia žmonės pastatyti ant kryž
kelių ir įspėja kiekvieną prava
žiuojantį, kad butų atsargus su 
ugnimi, nemestų degančių deg
tukų ant žemės.

— Ūkininkas.

Mrs. Ąijelia K. Jarusz 
, . , Ptyrical Therapy

and Midwite 
6630 S. VVestern 
Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252

B Patarnauju prie 
gimdymo namuo- 
se ar ligoninėse, 
d u O(lu m3*583*?6 

uS® electric t r e a t- 
ment ir magne- 
tie blankets irtt. 
Moterims ir mer- HBIHHHH finoms pat 

■ ’■ mai dovanai.

$69.50 
ROOSEVELT 

FURNITUREčE 
2310 West 

Roosevelt Road
Tel. Seeley 8760

MASON COUNTY, MICH.
Prie Fountaino miestelio lie

pos 26 nakfį ištiko skaudi ne
laimė draugo F. Rickevičiaus 
ūkį. Nakties metu, kada visą 
šeima ramiai miegojo, perkū
nas įtrenkė į kluoną ir uždegė, 
šeimai išbudus, trioba buvo vi
sa liepsnose. Kluonas stątytąs 
apie 18 metų atgal ir moder
niškai įrengtas; viršuj buvo pa
dėjimas pašarui, o apačioj pui
kus tvartai. Tuo laiku trobų 
medžiaga buvo netaip brangi 
kaip šiandien, o minėtas kloji
mas kainavo pastatyt 3,500 do
lerių. šiuo laiku sunku butų 
pastatyti ir yž 5,000 dolerių.

Nors buvo apdraustas nuo 
ugnies, bet ta apdrauda gana 
maža ir padengs, tik kelintą da
lį nuostolio. Sudegė ne tik kluo
nas, bet ateinančios žiemos vi
sas pašaras, grudai ir trakto
rius. žmonės yra neturtingi ir 
dar turi skolų ant ūkio, o išti
kus šiai nelaimei ugnis nune
šė du trečdalius jų turto.

F. Mickevičius yra geras vei
kėjas tarpe apylinkės ūkininkų, 
ir jų visa šeimyna yra progre- 
syviška, gali būti pavyzdys ki
tiems lietuviams ūkininkams. 
Augina du sūnūs ir tris dukre
les. Mickevičiai yra žinomi kaip 
geri ir teisingi žmonės. Ištikus 
šiai nelaimei,, jų draugai ir pa- 
žistami surengė jiems užuojau
tos parę, kuri įvyko rugpjūčio 
15 d. žmonių prisirinko labai 
daug, kad ir stųboj nebuvo ga
lima sutilpti.-Todėl prisiėjo pa
imti svetainę Fountain, Mich., 
nes draugų F. Mickevičių ūkis 
yra prie pat minėto miestelio. 
Publika sudėjo 60 dolerių su
virs ir buvo įteikto .draugui Ę; 
Mickevičjftiif) kuyis 4*iiuoši.x5žiaį 
dėkojo aukotojams ir* rengė
jams už tokią gausią auką. Kai 
kuriems prisiminus apie žiaurią 
kovą Ispanijos darbo žmonių su 
reakcijos šalininkais, publika 
suaukojo $6.83, kurie per “Nau
jienas” bus pasiųsti Ispanijos 
valdžiai.

sirodo šioje apylinkėje. Tuo 
tarpų komunistų veikėjai atlan
ko šią apylinkę keletą kartų 
per metus, šią Vasąrą buvo at- 
siląpkęs baronąš Von PlįukŠt 
pas Ljikus ant farmos, tačiau 
mažai kur pasirodė, tiir būt, tik 
ant Michigan ežero kranto ties 
Ludington, Mich. žadėjo aplan
kyti kai kuriuos pąžįstąmus. 
kaip kam. ir ąlus nupirktas pa
šepo svečio belaukiant, — o 
svečias nepasirodė. Mat, baro
nas Von Pliųkšt prisivalgęs vy
šnių su kauliukais nudrožė link 
Chięagos.

Sausra
Michigan ūkininkai nekaip 

jaučiasi, nes sausra baigia vis
ką išdeginti. Kornąį pradeda 
ųžiuti neprinokę, ganyklos nu
rudę iv gyvulius daugumas tu
ri šerti. Visi laukia lietaus. Ja- 
vaį pabrąngo, o gyvuliai atpi- 

I go. Nors ir sausra nuostolius 
daro, bet lietuviai ūkininkui ne- 
rjisiminę. Piknikus kelia kas 
šventadienį ir pasilinksminimų 
netrūksta.

Extra Bargenai
IŠPARDAVIMAS 

refrigeBatorių

Dabar galima gauti kaimininiam, taverne.

MUTUAL LIQUQR CO.
1 4707 ’ South ■ Halsted Street ......... .

Visi ^elefonaį YARDS 9801
v VIENINTELIS -DISTRIBUTORI9

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St.
Ranib. 1431-1434—Tel. Central 4411-2 
kanių ofisas—8323 So. Halsted St. 

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

Ketvirtaęlieniąiš ir Sekmadieniais— 
pagal sutartie?.

_______________________ šeštadienis, rugp. 22, 1936
L. jį, s. Centru Valdyba
Centro Valdybon išrinktą šie 

asmęnys, gavusieji daugiausia 
balsų nominacijose: Prezidentu

Brooklyn, N.
-K. sur
iš Water-

Conn.; Sekretorium—-J.

Ą. PETKUS
1410 South 49th Coųrt ' cicero Phone Cicero 2108

J. ■ R RĄpjaUS
668 West 18th Street ' Phone Canal 6174
■ ......... ................................................II. I  ............................Į. , L,|‘|I|.^ I,, , , J , i Į|V ; 'ii i i Iji'.u.įa

I. J.ZOLP
1646 We^t 46th Street; ' Pliones Boulevard 5208-8418

AKIŲ SPECIALISTAI
DR. G. SERNER 

LIETUVIS 
__ Tel. Yąrds 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis

ISŪĮĮBy&s Ištaiso.
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 West 35th St.
kampas Halsted St.

Valandos: nuo 10r-4 nuo 6 iki 8 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dienos

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AV$.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų

7 iki 8 vai. Nedel. nuo 10 iki 12
Rez, Telephone PLAZA 2409

Ofiso Tel. Dorchęster 5194
Rez. Tel. Drexel 9191

Degtinė... Gerkit
KENTUCKY YEARLING

VIENU METU SENUMO.

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins t akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotd- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10, iki 8 v. 
Nedėlioj pagal sutartį.
Daugely ■ atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kaipos pigiau 
kaip, pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

LIETUVIAI

J. F. EUDEIKIS
4605-07 S. Hermitąge Avenue Phones Yards 1741-1742
Brighton Park Skyrius, 4447 S. Fairfield, Laf. 0727
. '' LACHAWICZ ir SŪNŪS....... ''
2814 West 23rd Pljiįe Phonea Canal 2515—Cicero 5927

S. C. LACHAVICZ
42-44 East 108th St. ;Tel. PullĮnan '1270 ąrba Canal 3515

S. P. MAŽEIKA
8819. Lituaniėa Avenue ' ’ Phone Yards 1188

J. LIULEVICIUS
4092 Archer Avenue ’ ffbone Lafayette 8572

A. MASALSKIS
LHųąpięa Avenue Phone Boulevard 4189



a PADAUŽŲ FILOSOFIJA

GARSINGŲJŲ GALERIJA
neskurs

apie

JUOKAI
Kerštus

koks čia šlamštasvisi

paša.
5 po pietų

Korespondentas.

KIAUŠIO LIEKARSTOS

KLAIPĖDĄ

':>• -.iš-’

MOTERYS
įkrau

Valgių Gaminimo Knygą
melži Kaina su persiuntimu tiktai $1.10

Čia Lengva Nusipirkti Naujus Rakandus
1%%

Seklyčios Setai po $49.00 ir aukščiau

SOUTH SIDE BREWING COMPANY Miegamųjų Setai po $49.00 ir aukščiau

COHEN BROS

2084

ridėdant smokus. 
ę baltymes, gerai

Visi geria ir mėgsta AMBROSIA 
ALŲ nes jie žino, kad tas alus yra 
padarytas iš geriausios rųšies pro
duktų.

Jau galite gauti naują, padidintą ir 
pagerintą

Hyway Inn, 5836 W. 26th St 
Atlantic Tavern, 
EXTRA 
Bus dalinama už

Co’s NEW HEALTH BĖER. Rašyk savo laiškų šiandien, siųsk ar

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

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St 

CHICAGO ILL.

INFORMACIJOS
FARMOS

•ų su butter' frosting 
i neČiaūs. Supiaustyk

Š fttninat 1?^ v^-1/4 col.

sas
savo 
pažinti”.

“Na gerai, ir aš su tavim 
drauge tai padarysiu, aš irgi 
neturiu pinigų kelionėms”.

° F.) apie 4b minutes.
1 didelis , kepalėlis (9x13 
^GINGERBREAD BARS.

Pasiryžimas
Aš šiemet nutariau, kad vi- 

savo atostogas paskirsiu 
imtajam miestui geriau

vyrų, mo

STANDARD FEDERAL SAVINOS 
& LOAN ASSOCIATION of CHICAGO 
2324 S. Leavitt St. Tel. CanaI 1679

JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas

Pyragas Kalba
BARBARA B. BROpKS 

Home Economics Department
Kellogg Company

Battle Creek, Michigan f

Įžeidimas
“Mama, ko tu nepatenkinta 

mano vyru, jis tave labai ger
bia ir tavo garbei vakar piani
nu skambino”.

“Taip, taip, bet kai atėjau 
skambino gedulo maršų, o iš
einant linksmų uvertiūrų”.

Daugiau kantrybes
Svečias: “Kelneri, befštekas 

toks kietas, kad aš negaliu pra
vyti!”’

Kelneris: “Daugiau kantry
bės, pone, gyvenime būna dau
giau kietybių, o'vis dėlto mes 
jas nuryjame’*.

DR. G. J. TARULIS
PIRMAS LIETUVIŠKAS 

OSTEOPATHIC PHYSICIAN IR 
OBSTETRICIAN

Patarnauja prie gimdymo; gydo štai 
gias ir chroniškas ligas, 
terų ir yaikų pagal osteopatijos me 
todus.

OFISAS:
6331 So. Halsted St.

VALANDOS: nuo 9v. r.—f . .*
ir nuo* 7 iki 9 vai. vakaro.

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

PIRKITt
VISI LIETUVIAI PERKA

Didžiausias lietuvių degtines ir vyno 
Sandėlis.

INTERNATIONAL WHOLESALE
WINE AND LIQUOR COMPANY

Musų lengviausios šųlygos pa
dės jums padaryti savo namus 
kaip palocių.

Visi žino, kad pas iiius yra 
lengviausia pirkti,. kad par
duodame pigiausia ii; patar
naujame sąžiningai.

Mes neimainė palukų. Tą 
mes darėm per 40 mėtų. Tūk
stančiai namų turi musų* ra
kandus ir džiaugiasi, kad pi
giai pirko. - j ,

Pinigas šiose diepose //ra 
brangus draugas. O pirkda
mi pas mus jus neišleisit daug 
pinigų. Visuoinet užtikrinam 
patenkinimą ir pipigų sutau- 
pymą.
MES NĖMOKAM RENDOS 
IR JUMS JĄ ATIDUODAM 

40 metų toj pačioj vietoj tie 
patys šeimininkai.

Rakandų pirkti eikit visuomet

Pinionzų ministeris jau ne 
sykį yra pasiskelbęs gabiu ir 
dideliu vyrui

Padaužų Piščikas irgi mano 
esąs nemažas talentas, nes ra
šyti jau išmoko, o ir skaityti 
neužilgo išmoks.

“Dirvos” redaktorius K. Kar
pius irgi pasiskubino svietui 
pranešti turįs didelių gabumų 
negramatiškai rašyti. Jo talen 
tui net “Naujienų” redaktorius 
pavydįs, nes ir norėdamas ne
galėtų Karpio negramatiškuma 
pasekti.

Gal ir Senas Vincas, kuris 
mano mokąs poezija rašyti, 
teiktųsi pasiskelbti dideliu vy-

bobos storus išsieg- 
Išrodė, kad ekza- 

minacijas daro kokie tai eks
pertai ir liekarstos yra labai 
pamačlyvos. Bet neėmė ilgai,

Reiškia, jeigu karvę 
iš vienos puses, tai turi pie
no, Smetonos, sūrio, varškės ir 
išrūgų. Tai nėra blogi daiktai. 
Bet jei karvė susinaravija ai 
dėl kokios ten kitos priežas
ties, iš kitos pusės, neduod'* 
gana pieno, tai gali melžti ir 
rankomis ir mašinomis, vistiek 
skystimas neteka. Vadinasi 
pasidaro didelė skriauda, nes 
nebus kas valgyti ir geni. Ki 
taip sakant, įvyksta depresija 
arba ekonominė krizė.

Kiek ekspertai yra patyrę, 
mušti karvę neapsimoka, nes

kol United States Post Offisas 
uždarė Alenos liekarstas siun
tinėti paštu. O dabar Illinois 
stato valdžia pradėjo gaudyti 
Ir bausti “daktarus”^ kurie dak 
tarų mokyklos nėra lankę ii 
Alenos liekarstomis ligonius 
gydo.

Reiškia, valdžia neturi nuo 
vckos ir trukdo lietuviams pa
sinaudoti. Kodėl nepabambar- 
duoti jų pasmirdusiais kiauši
niais ?

Sergantiems patari
mas Dykai 

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

Virš 25 metu 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.

FURNITURE COMPANY 
1401-3-5-7-9 SOUTH HALSTED STREET

Krautuvė atdara utarninko, ketvergo vakarais, o taipgi visą dieną nedaliomis

Pinigai Maloniai Grąžinami, Jei ne Patenkinti

j riebalų mišinį, 
Gerai išpląk. Su....
išmuštas, bet ne sausai. Sudėk įmai 
Šymą i blėtes dugnų, patiesiant va
škuotu popierių.

Išplak gerai kiaušinius, sudėk gel
tonąjį cukrų pasykiui ir vėl plak 
mišinį, kol pasidarys lengvus ir 
purus. Pridėk smokus, druskų, co- 

coanut, komflaksus ir riešutus. Ge
rai išmaišyk. Leisk nuo šaukšto ant 
viršaus dar nekepto pyrago ir ly
giai paskleisk. Kepk vidutiniam pe
čiuje (35r“

Išeis*: 
rolių blėl 
FROSTE

U . puod. riebalų. • • - 
1/3 puod. cukraus. 
1 kiaušinis.
% puod. moleso. 

puod. all-bran.
% puod. stiprios dekafeinuotos 

kavos (Šaltos).
1% puod. įpilių.
U šaukštelio sodos.
1% šaukštelio baking pauderio.
U šaukštelio druskos.
% šaukštelio cinamono.
1 /8 šaukšt. gvaizdikėlių.
% šaukštelio imbėro.
Ištrink riebalus su cukrum. Su

dėk kiaušinį ir trink kol išsitrins. 
Inilk molesa, all-bran ir šaltų kava. 
Gerai išmaišyk. Supilk miltus su li
kusiais daiktais ir. išmaišius, su- 
versk į riebalu mišinį. Kepk viduti
niam pečiuje (850° F.) apie 30 mn. 
Parėdvk pyj 
tuoj išėmus 
į ketvirtainius, šmotelius,

Išeis: S tuziną* j*4v0,-1/4 col.
BUTTER FROSTING.*'

2 šaukštai sviestu.
1 šaukštėtis karštos Smetonos ar

ba pieno paviršiui .... i
2 /3 puod. sijotu cukraus pauderio 
Ištrink šviestų/ supilk karštus

skvsčius. Supilk tukru ir plak- tol, 
kol pasidarys. Švelni košelė. .

kiek jų nemuši, pienas neteka 
ir tiek.

Matyti, kad ir Lietuvos fa 
šistų valdžia šitokius dalyku? 
supranta. Nors ji ir pašauti*) 
valstiečius, visgi ir gyvų pa
lieka, kad butų galima 'mokes
čių iškolektuoti. Todėl, kaip Dr. 
šliupas pranešė amerikiečiams 
ir musų tėvynėj ne viskas su
naikinta, o kai kas dar page 
rinta.

Jei karvę užmuši už tai, kad 
pienas iš jos daugiau nevarva, 
negalėsi jos melžti kitų sykį. 
Todėl mano širdingas patari
mas farmeriams yra, kad kar
vę melžtų, bet jos neužmuš-

Panaktinis: Kogi tu čia riog- 
sai visų naktį prie restorano?” 

Girtuoklis: “Noriu atkeršyti 
už išmetimų lauk. Tepama te

lanko-

Vieni sako pautienė, kiti 
kiaušinienė, treti kiaušiene. 
Nesvarbu kaip . kas sako, bet 
visi supranta, kad tai kepinys 
iš vištos padėto produkto, 
kurį velykų dienoj dažo, mer
gina ir margučiais vadina.

Del ekonomijos žodžio trum
pume ir kad užganėdintų že
maičius, mes vadinsime jį kiau
šiu.

Pautas arba kiaušis pasi
darė taip populiarus, kad tuo 
vardu net gazietos pradėta lei 
sti ir radip valandos duoti.

Suprantama, kai kada kiau
šis pasensta arba tampa užpe
rėtas. Tuomet jis baisiai smir
da. Ir zdraicos svaido tokiais 
kiaušiais savo priešus, kad ir 
orą ir žmones supaškudinti.

Mums neteko tyrinėti, ar ra- 
dio valandos kiaušis yra švie
žias ar pasmirdęs, ar jis mėto 
mas tikslu smardinti ir pašku 
dinti, ar tik dėl zabovos. Bet 
mes esame informuoti, kad ta 
radio valanda turi pasitarnauti 
ir Lietuvos fašizmui. Tame ne
matome nieko blogo, nes juk 
yra priprasta tarnauti arba 
Dievui arba Velniui.

Bet šit koks dalykas. Kiau
šio radijušas garsindavo bobos 
Alenos liekarstas ir sakydavo, 
kad jos geros nuo visokių kva- 
rabų ir smerties. Liepė tas 
liekarstas lietuviams gerti ir 
eiti į tos 
zaminuoti

“Fraulein” Koubkova, kari šiomis dienomis atvyko į New 
Yorka iš Čekoslovakijos. 1934 m. Londone ji laimėjo bėgimo 
lenktynes. Kadangi Koubkova yra daugiau vyras nekaip mote
ris, todėl ji ir dėvi vyriškus drabužius. Netrukus operacijos pa
galba Koubkova bus vyru paversta.

kyšiu, kad saugokitės tamsia
plaukio vyro, kurs , gali tam
stos kelių pereiti!”

Dama: “Gal tamsta geriau 
jį. įspėk, nes vakar pirkau au
tomobilį”.

F. VIZGARDAS, savininkas 
Įvairiems parengimams ir dėl taver
nų pirkit pas mus degtinę ir vyną 
Užlaikome visokios rųšies ir parduo

dame žema kaina.
4611 S. ASHLAND AVENUE 

Phone Bpulevard ;0£70

Mat, padaužos nesilaiko tų 
kvailų papročių, kad kiti tave 
įvertintų. Jeigu tik jauties esąs 
didelis, gabus arba talentingas 
žmogus, prisiųsk mums savo 
adresų, o jeigu adreso nemo
ki parašyti, tai nors pavardę, 
ir mes paskelbsime tamsta to
kiu, kokiu nori būti. Jeigu gra
matiškai savo pavardės negali 
suslibizuoti, tai atidrukavok 
arba lai kitas parašo. Sarma
tytis nereikia. Juk mes turime 
net tokių redaktorių, kurie nė
ra gramer škulės baigę ir yra 
įsitikinę, kad gramatika nėra 
reikalinga. Reiškia, neužilgo už
darysime visas gramer škules 
ir paleisime vaikus gazietas 
redaguoti. Tik prašoma jiems 
pasakyti, kad nepasivėlintų 
mums pranešti, kurie jaučiasi 
esą gabus, kad galėtume į sa
vo galeriją jų pavardę

■SUS

KUR
Namų Apšildymo Reikmenis
Boilerius, Sinkas, 

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

So. Center Plumb- 
ing and Heating 

Sūpply Co.
N. W. Corner 55th and 

State Streets
Visi telefonai ATLANTIC 4290 

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

Dėkingumo pareiškimas
, s . V

“Taigi tamsta esi tas, 
išgelbėjai manę vyrų?”

“Taip, bet neverta juk 
tai ir prisiminti”.

“Kaip neverta ? Geriau 
sakyk teisybę, kur dingo mano 
vyro skrybėlė?”

Urmo (Wholesale) kainomis pri Mį ’ 
stato į alines ir kitas įstaigas. Vi H 
suomet kreipkitės pas NORKŲ, JEe' Ji įgFj 
kur gausite greitų ir teisingų patar- Įg 
navimą.

3225 So. Lituanica Avenue u m. norkus
Biznio Telefonas BOULEVARD 7179 «— Reą^, YARDS

GERKIT TIK GERA ALŲ 
umbros/<?

Kur Geriau 
Taupyti Pinigus?
SAFETY VAULTS MOKA
BANKAI MOKA ........
PAŠTAS MOKA 
MES MOKAME

ŽINOMA
ŠVEDŲ AMERIKOS 

LINIJA
> ■ . . x

(Per Gothenburgą, Švediją)
Patogi ir greita kelionė 

Pigios Laivakorčių kainos
Laivu išplaukimai iš N. Y.

Drottningholm...... Rugpiučio 27
Gripsholm.................. Rugsėjo 5
Kungsholm .......... Rugsėjo 10
Drottningholm, .... Rugsėjo 26

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

SWEDISH AMERICAN LINE 
181 North Michigan Avenue, 

Chicagdi III.

Įspėjimas

Čigonė: Visų teisybę

Nežiūrint kas atsitiktų ir koks miltus su baking pąuderiu ir druš- 
oras butų jei tik turime Šeimoje Į ką, išmaišyk ir po to sudėk pažygiui 

augančių vaikų, mes visuomet rasi 
me būdų išsikepti ir pyragu 
vaikučiai yra didžiausi saldumynų 
mėgėjai ir jiems turime pataikauti.

Tačiau, šeimininkė padarytų dide
lį malonumų savo pyragų mėgė
jams, jei ji parinkdama pyragų pri
silaikytų truputį ir originalumo pa
sirenkant pyragų. Yra labai daug 
gerų pyragų, lengvai virškinamų ir 
nebrangių. Yra ir ypatingai gard
žių ir naujoviško skonio, kurį be 
jokios abejonės kiekvienas svetys 
paragavęs jausis patenkintas ir šei
mininkei suteiks pasididžiavimų.

Tiesa, sunku yra receptų pasirin
kti iš daugybės esamų .naujų ir 
viliojančių, ir todėl, kad palengvinti 
šeimininkėms tą darbą Čia paduoda
me du receptu, kurie tinka dviem 
skirtingiems atsitikimams. Cocoanut 
krispie cake pats savaimi paprastas, 
bet labai viliojus vaikų skonį. Ypa
tingai gardus jo papuošimas ir įdo
mus.

Kitas tai Gingerbread Bars. Atro
do malonus ir dar labiau gardus. 
Tinką pavakariui prie arbatos ir tai
pgi vaikų parems.

COCOANUT KRISPIE CAKE 
2/3 puod. riebalų 
1% puod. cukraus., 
3 kiaušiniai. 
3 puod. miltų. 
2% šaukštelio baking pauderio. 
% šaukštelio druskos. 
1 puod. pieno.
1 šaukštelis vanilijos.

—o—-
2 kiaušiniai
1 nuod. geltonojo cukraus.
1 šaukštelis vanilijos. 
U šaukštelio druskos.
1 puod. tarkuotų cocoanut.

1 puod. kornflaksų arba wheat
> kri spies.

1 puod. kapotų riešutu.
Ištrink riebalus ir cukrų. Sudėk 

neplaktų kiaušinio geltonimes, pa
žygiui, plakant po minutę. Supilk

ryto iki 5 po piet.

Trečiadieni ir šešta

Gerk Lincoln Brevving 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;

Agnės Tavern, 1337 vŠo. 49th Avė 
1330 So.Cicero A ve. John’s Tavern, 1442; So. 49th Court 

Pinigais ir kitokiomis dovanomis EXTRA
geriausį laiškų—KODĖL MĖGSTI Lincoln Brewing

atnešk pats į bravorų.

IT—■■!



1..4

NAUJIENOS
The Lithaanian Daily Newi 

PubUshed Daily Except Sunday by 
The Lithuanian Newi Pub. Co^ Ine 

Sonth Halated Street 
Tetaptame GANal 8500

r—■
lUteis

um&m Eatan 
Chicagoje *- gaitat -

Iffttama , . .... -■
Pusei metų ............ ......... .
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui-----------i

CHcagoJ per iineMotofajĮ 
Viena koptos 
Savaitei Ai u 
Mėnesiui —;—--------- ---- -

SuvienytoM Valatijoee, ne Chlcagoj, 
r pąšW

Pusmeti
» Trims mėnesiams —140 

Driem inlnuęiams _—..■■■■■■—. U 0
i Vienam mėnesiui ....... :-----  J5

Ustuvoą fe l^tuf ąis^ąi^ 
(Atpiginta)

i Metams .......... .... ........... — 88.00
Pusei meta .——i________ W
Trims mėnesiams    $.W 
PWua reikia iO‘’]^14oney.

Orderiu karta »u uisakymu.

88.00
4.00

8c 
18c

t*.

Eatared m Second €tat Matter 
March 7th 1M4 ąt tha Post Offlco

I

en, išskiriant
%

Farmeriy-Darbininkų Partijų 
Konferencija

—« J* ,fr. '• J .

*»■■■ J«iiiiii|! .iiĮiMlU ft.iią

Wisconsiuo vąlstijos sostinėje, Madisone, šią sąvąi- 
tę įvyko bendra dviejų politinių organizacijų atstovų 
konferenęyą: Minnesotos Farnaerių-Darbininkų parti
jos ir lyįsconsino Farmerįų-Dąrbįninkų Progresyvės 
Federacijos. Po diskusijų, kurios tęsęsi ištisą dieną, 
konferencija nutarė darbuotis, kad šį rudenį susiorgani
zuotų kąip galint cŲdesnįame skąičiųję valstijų farmą- 
rių-darbininkų (Fąrrnęr-Labor) partijos ir Xąd 1938 m. 
įsikurtu nacionąlė (viso krašto) fąrmerių-darbininkų 
partija, kuri galėtų jąu sekančiuose prezidento rinki
muose* 1940 m., pastatyti savo kandidatą į Jungtinių 
Valstijų prezidentus.

Bendrą tų dviejų organizacijų konferencija priėmė 
principų pareiškimą, pąsisakydama už. “gamybą varto
jimui** (prodųction ior ūse), ir nutarė sudaryti komite
tą iš 12 narių, po šešis Wį$coųsino ir Minn.esotos, kuri^ 
vykins toliaus konferencijos nutarimus.

, .į . r į J . . .. . .. ■. . .. . ■ . ■

Konferencijoje dalyvavo iš Minnesotos, Įeit, guber
natorius Hjalmar Peterson, Jungtinių Valstijų senato
rius Elmer Benson, MinnęapoMso unijų centro preziden
tas Al Urtibes ir žymus įvairių kitų darbininkų Įr fąr- 
merių organizacijų veikėjai; o iš Wisconsino pusės r— 
gubernatorius Philip La Follette, Milwąųkee meras į)ąn 
Hoan, Wisconsino Darbo Federacijos prezidentas Hen
ry Ohl, ir kiti darbininkų unijų ir farmerių organizaci
jų viršininkąi. \<)Pu>ln. M'"' ‘

Tai vienas iš stambesniųjų reiškinių Arperikos po
litiniame gyvenime, kurie rędo, ^eityją
ir šioje šalyje turi būti didelė “trečioji partija’’, 'ap
imanti darbo žmonių mąses. Darbininkų pąrtijos ąrba 
farmerių-darbininkų partijos jau kuriasi visoje eilėje 
šteitų. Netrukus jos ims viepytįs ir įsteigs bendrą cęįąfe 
rą. Madisone įvykusi konferencija kaip tik šita kryptim 
ir ketina darbuotis.

A
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Apžvalga
“BENDRAS FtONTAS^

'LJp^^

Buvo žinių spaudoje, kad 
Lietuvos 1 socialdemokratai at
metę Lietuvos komunistų pąr
tijos pasiūlymą sudalyti “ben
drą frontą”. Brooklyno ^Lais
ve* už tai'labai, barą socialde
mokratus ir sako: - .

' “Kas pasidarė tiems Lietu
vos socialdemokrątamš ? Ne
jaugi jiė nepajėgia' rimtai 
pagalvoti, kur veda toks jų 
elgęsis? Nejaugi jie-nemato, 
kad jie, atmesdami' pasiūly
mą, palaiko Lietuvos darbi
ninkų pasidalinimą?

“Tikra ' gyvenimo ironija. 
Mes čionai, H Amerikoj e, ko
munistai ir socialistai pajė
gėme susikąĮbętL ką< - bend
romis spėkomis ^>ądęjus Lie
tuvos žmonėms nusikratyti 
fašistų jungą, bet' įaČioje 
Lietuvoje socialistai laikosi

veikti, palaikę pažangiąsias 
spėkas suskaldytas. Labai 
gaila. Tikrai apverktina ęa- 
dėtis.” ' -j >. :

Brooklyno .laikraštis mano, 
kad Amerikos lietuviai, “kurie 
surado bendrą programą bend
rai veikiai”, jų už tai nepągirs, 
iv pataria “Keleivių}” ir “Nau
jienoms” tuo klausimu tarti sa
vo žodį.

Bet kažin, a? “Kęlęivis”- ir 
“Naujienos” privalo jįaų taip 
drąsiaf kištis į Lietuvos partit

jų santykių reikalus? Mums at
rodo, kad musų draugai Lietu
voje gali geriau nusimanyti, 
kaip jie turi elgtis.

Reikia atsiminti, kad didelė 
dauguma socialistų partijų Eu
ropoje atsisakę 40tįs j “bendrą 
frontą” su komunistais. Taigi 
Lietuvos spcįaldemoįratąi čįą 
nėra išimtis.

Kodėl tos. partijos komunistų 
pasiūlymo nepriima? Dėl trįj^ 
Svarbiausių : viena,
■dėl to, kad komunistai persę- 
kioją socialistus Rusijoje — 
itenai, - kur kPiuanis^Į tąri yĮaą 
galią savo rankose. Rusijos so
cialdemokratai ir, sęoiaĮ-ręvoįiu- 
cioniefiai priklauso' Socialisti
niam , Darbininkų Intęrnąęiopa-. 
lui, bet Rusijos komunistų yal- 
džia torus partijoms . nepripa
žįsta jokių įeisiu — lygiai5 taip, 
kaip Hitleris Vokietijoje arba 
Mussolįni Italijoje. Senį rusų 
socialdemokrątų ir social-revo'. 
liucionierių veikėjai yra^ laiko
mi kalėjimuose ir konęoų^ach 
jos stovyklose; tuk^n^iai tų 
partijų narių yra ištremti į už
sienius, o jeigii kuris jų bando 
noys slaptai, 'Jįųfiį< ųplapkyti, 
tai sovietų žvalgyba jį sugau
na įr kankina^ kaip kriminąlįs? 
tą (toks likimas, f pav. ištiko 
Jięyą Broido, daugiau k$p 60 
mėtų amžiaus motėrj,' socialdė- 
mokrątę, žinomą darbuotoją vi
sos Europos socialistų judėji
me).

■ • • • . . .

Tai kaipgi komunistai , gali 
norėti, kad kitoš socialistų par
tijos, prįklaus^nčio^ tąn^ pa- 
Šiam Darbinin
kų internacionalui, nesipiktim

______________ NATO
tų 'šitokia komunistų valdžios 
politiką? j

Jeigu kominternas liepia ko- 
munistams visose Šalyse dalyti 7 
‘^bendrą frontą” su socialistais/ 
tai kodėl jisai nedaro to “bend, 
iro fronto” namie, Maskvoje?
> Mes seniai esame pasakę, kad 
tol, kol -nebus iš kalėjimų pą- 
leisti socialistai Rusijoje ir kol 
tiems socialistams nebus grą
žintos pilietinės ir politinės tei
sės, tol tikro sutikimo tarpe so
cialistų ir komunistų negalės, 
įbuti.

Vienur, kitur dėl tam įtiktų 
aplinkybių gali įvykti susitari
mai atskirais klausimais, bet 
negali būti tikro draugiškum0, 
kol pasaulio komunizmo cent
ras vykina išnaikinimo taktiką 
Įlinkui soęląĮįistų. Taigi “Laisvu” 
turėtų apgailestauti ne Lietu
vos socialdemokratų nusistaty
mą, bet savo .vyriausiųjų dva
sios vadų politiką Maskvoje.

Kitos priežastys
* Yra dar kitos svarbios prie
žastys, dėl kąrių. “bęndram 
frontui“ daugumoje šalių nesi
seka. Komunistai pėr metų me
tus kėlė suirutę darbininkų ojr- 
.ganizacijose ir joms taip įsipy
ko, kad šiandie daugelis tų or
ganizacijų nenori nė kalbėti 
apie kokį nors bendrą darbą su 
kdmųpįs^Įs.

šitokią nuotaiką į^yyępo 
darbininkų unijose Ąmerikoje, 
Anglijoj Syedjjoie ir i t. Jįei- 
gu socialistai dėtųsi į “bendrą 
frontą” su komunistais, tai jje 
tas unijas atstumtų nąo savęs.

Pagalios, komunistai visoje 
eilėje šąlių yri labai neskaitljn- 
gi, tuo tarpu kai socialistų or
ganizacijos yra milžiniškos. Pa
vyzdžiui,; Ąnglijoję Dąrbo par
tija turi kelis milionus narių, o 
komųpistų partija tik kelis 
tūkstančius. Koks čia gali bąti 
“pend^s frontas”?

Lietuvoje kąn^ųpistai yra 
proporęibnąiiąi ne taip silpni, 

;,Wp. Ą^iPJe, šye^ijpje, Bg.1-

kos turi labai nedaug. Ir MyC 
taktikoje komunistai vadovau
jasi ne tiek Lietuvos darbinin
kų judėjimo interesais (su ku
riuo jie turį mąžai lyšių), kW 
įsakymais iŠ užsienio: Prie 
kių aplinkybių socialdemokra
tams butų sunku su jais dirbti?

Turint galvoje šituos dalu
kus, mes visai ąęsistebime, Kad 
Lietuvos socialdemokratai at
metė “bendro fronto” pasiūly
mą.

' Gaila, kad tarp klasiniai są
moningų darbininkų Lietuvoje 
•ij^ęąį pilnos vienybės. Bet klau- 
simąs,1 kam iš viso reikia Liet 
tuvoje komunistų partijos? 
Nuo sayę revoliucinių obąlsių 

i ji yrą atsižadėjusi. Svajoti apie 
“sovietų” steigimą Lietuvoj e 
butų absurdas, kuomet, jau B 
pąti sovietų Rusiją “sovietinį 
valdžios formą” met^. i sąšla
vyną. Tąi koks da yra 
tiksiąs tos partijos gyvavimui? į 

? Agituoti už Staliną ir tefeįii- 
ti jos diktatūrą? Bet jūk ir 
patą. Smetoną pąlaiko neblogus 
santykius sų Maskvos valdovu.

■ . Mes patartume “Laisvei” 
kreiptis j Angarietį ir nurody
ti jąm, kajį iengviąusias būdas 
atsteigti vienybę Liętuvos dar
bininkų judėjime tai — lilcyą- 
duoti Lieįąvos komunistų pąr- 
<04. ■ '

mWOKOLAS
7 ■ n > t ’ ’V ': * t
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Amerikos Lietuviu Kongreso Demokrettaei Tvąrkaį Atn 
steigti Lietuvoj, įvykusio birželio 20 ir 21 d. d., 1936 m., 

Hotel Carter, Cleveland, Ohio.

.. ...t.
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(Tęsinys)
DORCHESTBR

nė,

r

smeigimą Lietuypje

ripkai
Specialisto įvertinimas

; “Tamsta, jau šoferiauji visą 
mėnesį, na, ar turi bent v^eą4 
spęcįąlistę įyertiąimą?”

: k‘Q, taip, — dyi (savaites k^ 
Įėjimo, arba 25 litus "pabąųį 
dos”.

Apsirikimas
. Pųpąs. tarnaitei: “Kodėl tąpę 
sta buvai padavusi man šįryi 
pėr karštą skutimuisi - vanefe

Tarnaitė: Gink Dieve, —- 
aš s tik kavą - tępadąviau’V ?

%

.. $3.00

$2,00

. $1-00

T

,Wm. Y. Anestą 
SLA 359 kp. .

HAVERHILL
$1.00

$1.00

$1.00
į*:. ,j

2

O,

. $1.00 
Pąplaųskię-

t>

S. Benkus
Palangos Juzės Draugija
Liet. Piliečių Gedemino Kliubas ............
Kasparavičius, Sr., J. Kasparavičius, Jr., S
Pečiukonienė
Liet. Pil. Gedemino Kl.
Palios švenčĮausips Nępers^jjįnčios Pąge(b. JI. Dr-ja 
ĄLPLD85kp.
SLA 1,02, Isp.

5. Ląisvės Choras 1
6. L0B. 136. kp.
7. Švento Kazimiero Kareivhj Dif-ją

• I •• • ” ' 

LAWRENCE
Drąuąiją SusĮvhikinm $

2.
3.

$4.00

Leonas Chulada —
1. ALDLD 37 kp.
2. Liaudės Choras 
į LĮ)S 125 kp.
4. Liet. Soęiale Parko Bendrovė

L0WO
Lo.ųią Pauląuskas
1. D. L. K. Vytauto Dr-ją
2. SLĄ 17ą kp.
J. MįĘąrsonas
1. LDS 110 kp.

1 2. ALDLD 44 kp
3. Sons and Daųghtęrs of Lįthuanią Spciety .... $1.00

* “ ' ’ ■ y ‘ ■ -J -L— 1—l _ y* » • ”•

Liet. Pilietinio Paš. K1...............—.y.........
Magdalena Andrulienė, M. L. Balchunas 
SLA 21 kp..........
Anelė Bubeliutė 
LDD Į9, kp. __ ...
J. Baronas
Lith. Sectioų of the Communist Party of Detroit $.1-00 
Juozas Gugas ir Paulina Urbonaitė 
ALDLD 52 kp. 
Jąke Jacotyson
Lietuvių Amerikos. Brolybės Kliubas

G^AND.
Viojęt Mątųląitis
Lilhųaniąn Art Chorus .......
J. Staunkus
Lietuvių Laisvų Kapinių Dr-ja .........
įį Grasparienė
L LDS A kp. '
2. APLA 38 kp. ........—--------- --- ---

Edkins
SLA kP............ ....... ---•......... .
M. Varniene
ALDLD 66 kp. .......................I..............
A. Daukša 
Liet. Sūnų ir Dukterų Dr-ja ............

LSS: 51 kp. ..

Motė jus Batulevičia ir Joseph Kupronis 
Liet. Amerikos Piliečių Ę1........................
Uršulė Palęvįčienę 
ALDLD 188 įįp. 
Ęązys Leliųnas

TDA K^zip Gjedrio kuopą .. ................-
HAR.T

• $1-00

$1.00

$W

$1.00

$1.00

$1.00
•

$1.00

$100

$1.W

!

$2.00

$1.00

česna
SLA 183 kp.
ALDLD 207 kp. ..... .............

MASON ęo^NTY
Juodaitis

Mason County Liet. Ūkininkų Masinis Susirinkimas 
lt Custer, Mich. ALDLD 218 J^p.
?. ScottyiŲę, ^ięh. Vet. Ūkininkų žemdirbių Dr-ja

Fpųųtaįn, IMĮich. Liet Ūkininkų Prog. D r-j a $į.00

NĘW ^AMPSHIRE
NASHUA — J. M. Karsonas
1. LDS 128 kp..................... ....
2. ALPLp. kp. :.>.?.T........
3/ šv. Petro ir Povilo Dr-ja

NEW JEąSEV
BAYONNĘ— Feliksas Ąhizikevičius
1. Liet. Amerikos Ukesų Kliubas
2. tDSį 26 kp.
3. Aįjpiį) 2A2 kp.

2 $1.00

LYNN
Petras P. Lesbųrtąs 
Lynno Liet. Komitetas

George Šimaitis, Stasys ^ąroąąs,. IJą^s $$^įąs,. Yįnęąs 
• ' ' ' į I ‘ i 4 J ' 1 , * , • . * •

Ęąųnąs "•
MontelPo Suvienytų Draųg. Bendras Frontas .. ^4.00 

■■ NoiwO0D
Povilas ,P. Kručas, Jonas Dixon . 
Didžiojo Liet. KųnįgaįMčio Dr-s,tę . 
Norwoodo Dr-jų Bendras Frontas i|. Hj 
į. pjįt, Ljet. Kunig.'keistučio 'Di^ętė „h

Liet. t AųtieviKęs. Pi). Bendroyė 
SLA lęi kp.
LD$>>kp/ s - ' ' ■

6. LDIF27 kp. J
, 7. LietnSocialislįų Są|. l$3į kp. ................

Kazimieras Naujokaitis ' 
c Piliečių ^Bendrovė .

" 4 . S^AU^^k’
Juoząpąą Lavas /
Staughtdno Liet. Organizacijos iš 
L pie^ Dar. Susiv. 71 įp,
2. D. L. K. ? Gedemino Paš. Dr-ja
3. šv. Antano. Paš. Dr-ja
■L SLĄ % kp.- ' /" .
5. Stąųghtono Pil. Kį
6. Liet. Užlaikančių Tautiečių Namas
7. Ūkininkų Sąjungos Skyrius ................ /.
F.. J. Bagočius <
Lithuanihn American Democratic Leągue

t •

.A

1,
I- -•

'bers

r. .
i .

j

i
>

i

• t f

3

$1.00

$1.00

15,000 mei/v

$1.00

$1.00

$1.00

$1.00

$1.00
n / J.

$2.00

$1.00

^CĘ.STE^
Julia Miirikaite
Lietuvių Moterų Kliubas

.Vytąųtaš Sukackas ,
Worcesterio Veikimo Komitetas

MICHIGAN
DETROIT — Peter žemaitis ir Joseph Bucknis

, , ,i ;5 . I »» • V < ' •. . < . ' •

Detroito ; Aido choras ..
fetraą Sąialstis 
LDS 21 kp.
P. Jočionis
D. L. K. Keistučio Dr-ja ...
J. Vasiliauskas
LDS 86. kp.........:
Ę. Bpdvidieiie ir J. Ęesąspąris
SLA 352 kp............ . .......... .
Anton^ą Valevičienė
Liet. Rądjo Kliubas
J. Ę. Ąlyinąs ir Noseda

• 2jį kp. ...... -------
Isabelle Legmalis 
LDS2«8kp.
Jean Pilka ir Bessie Keblaitis
LSS uą kp. .........-...........
Viktoriją Naujokienė ! ■
Moterų Lyga Prieš Aukštą Kainų Maisto ...
Charles Martin, M. J. Masyš, Paul Kiauše

■ I'■ ■ ■ '' ••

ra

<>

■. ■

ELIZABETH

HĄRKISON

MiLtAipę

$1.00

$1.00

$1.00

$1.00

$1.00

$1.00

$1.00

$1.00

$.1.00

$1.00
$1.00

i t

B. Barkauskas 
Ąušw I>r-ja 
S. Balftųtip 
ĘHąa^e&i LįęV Draugijų Sąryšis
1. Brolių Jr Seserų Paš. Dr-ja
2. ALDLD 54 kp. .
3. Tarpt. Darb. Apsig. 15, kp.
4. Lįęt Darb. Progresyvių Kliubas 

’5. LDę ąą kp.

Felicia šimlįenė
ALDLD 136 kp

Ą», ?alys . 
t SLA 3,51 kp.
2. LDS KOI kp.

L ALDLD 2oą kp. ........... .... .........

i- Sy. Dyąngįja
2, 
£ w
4 ĄLPLD

George Kąrdauskas 
1. ĄLDLD 165 kp.

M, 
U alpia* - 
Ą-

Oną S^inokąitė 
Sietyno Choras 
O. Ęąspąriepė . 
LDS ’8 kp. ........ 
Jurgis Jadelis
1. Gedemino Kliubas
2. Palangos Juzės Paš. Dr-ja

(Bus daugiau)

$1.00

• p • •••••• $jį.oo



KĄ ŽMONES MANO
KAS DEGINA BAŽNYČIAS ISPANIJOJ?

1937 METŲ MADOSPopai ir kunigai

Radios ir Aksrdionai
Progresą Krautuvėj

Su pirkimu pilnos mieros akordioną duodam

LIETUVOS-AMERIKOS 50 LEKCIJŲ DYKAI
LENGVUS IŠMOKĖJIMAITermometras

Progress . Krautuvė duoda didelę
dios, mainant ant naujų

PASINAUDOKITE PROGA

PIKNIKAS

MES PERKAM 
LIETUVOS BONUS

Aš vienok spė
ką jus iki šiol 
taip, kaip ten 

arba bent nėra

Siųskit money orde 
rį arba čekį —

ČEKIŲ SĄSKAITOS 
TAUPYMAS 
UŽSIENIŲ SKYRIUS 
LAIVAKORČIŲ 
BIURAS 
TRUST 
departamentas

merą reikale

Parsiduoda už Mažiausias Kainas 
Lengviausiais Išmokėjimais

siąs kainas mieste
viausiais išmokėjimais

apsireiškimo prie- 
gvildenamos.
katalikišką spau- 

užtikęs įdomių ir

4150 So. Halsted St
CHICAGO, ILL.

Jųsų pinigai ypą apdrausti iki $5,000.00 per Federal Sa 
vįngs ąnd Loan Insurance Corporation.

Del informacijų kreipkitės į

THE LIVE ST0CK 
NATIONAL BANK

tynėse. Kodėl; milijonai Ispani
jos dąrbįninkų yra raudoni sq- 
cialjstai arba dar raudonesni 
sindiįcąlistai ? Kodėl jų žmonos, 
seserys ir dukterys stato savo 
krutinės prieš . kulkosvaidžius ? 
Kodėl As turi jos mąinieriai ir 
Andalūzijos ūkininkai kaujasi 
ir miršta, idant sutremti kle
rikalizmą ir kapitalizmą? Kodėl 
Ispąnijoj kairiųjų valdomose 
dalyse padangės raudonuoja nuo 
degančių bažnyčių ir vienuoly-

Duodame gražius radio programus kas nedėlios rytą 
IVtą vaĮandą iš stoties WGES, 1360 kil. Pasiklausykite.

desnę žmonių neapykantą. Ispa
nijoj lęunigai, (vyskupai ir yįe

Rusijos popai buvo Caro val
džios įnagis. Užtai jie įgijp 
žmonių neapykantą. Ispanijoj 
dėjosi dar prasčiau. Ten valdr 
žia buvo kunigų įnagis. Ispani
joj kalikų dvąsiškįja buvę 
kur kas galingesnė, negu rusų 
.popai prie caro. Užtai IspanijojPILNAS 

BANKINIS 
PATARNAVIMAS

mo ministerijai arba teisingiau 
pasakius kunigų reikalams, Is
panija išleido veik septynius sy
kius daugiau, negu užsienių rei
kalų ministerijai.

Tai mat kas ten dėjosi: vy- 
skupak kįW0 iy vienuolynai 
valdė milžiniškus turtus geriau
sios žemės, ne’mpkejo. niokesčių, 
lupo nuo žmonių už mišias, sa-

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

’ CHICAGO, ILL.

Pilnas pasirinkimas naujausių ir 
geriausių Piano Akordionų, Itali
jos, Vpkictijos ir Amerikos išdir- 
bysčių. Progress krautuvės kainos 
mažiausios, pasirinkimas nuo

2202 WEST CERMAK ROAD 
Ben. J. Kazanauskas, Rast.

FEDERALdAVINGS
AND LoAn ASSOCIATION

Of CHICAGO

'f-'

(.ISTERINE 
TOOTHPASTE

$19.50
ir aukščiau

it savęs

išplėšdavo milžinišką sumą ga
tavų pinigų iš valstybės iždo.

’ Tad ’ ir atėjo atsiskaitymo va
landa, ir dėlto tai bažnyčios 
•deginamos, kunigai ir vienuo- 
Tai vejami laukan ir nuo žmo
gių suplėšti turtai atimami at-
■ ■1 f . * .- . j . ■

nuolaidą už senus t - /
Veikite tuojaus.

NAUJIENOS
■ 1739 S* 

HihtedSt.
; IŲCAGO

Iš, Progress Krautuvės galite 
j' . ■.. ' ' ' ", Į

dabar pasirinkti 1937 metų
mados radios už mažiau-

R. Ąndrejoųąs
Chicago, III.

Šj .sĮĮe^biiĮig atsineškite, gausitedidelį 'nttolaidg gilt yjgi|_gifkiniu

Sekmadieni, Rugpiucio-Aug. 23 d„ 1936
DAMBRAUSKO FARMOJ

Pradžia 10 vai. ryto. Įžanga visiems VELTUI.
Bus žymaus artisto piešinių paroda ir gera šokių muzika.

Nuoširdžiai visus kviečia dalyvauti KOMITETAS,

Vyrams Nunn-Bųsh
. čcvęęykai 

Moterims’ Supreme Y) 

Ęasliion Čevęrykai 

1735 Sqs HalstedSt

Amerikos katalikų spaudą.
Dabar paklausykime Ameri

kos katalikiškos angliškos spau
dos balsų. “The Register”, vie
nas labiausiai platinamųjų Ame
rikos katalikų laikraščių, kovo 
15 d. 1936 m., štai ką rašė; 
“Vienas radikališkas rašytojas 
pripažįsta, kad Ispanija atsira
do arti bankruto, kad besitę
siantis nedarbas, pašelpos rei
kalas privers Ązana, arba da
ryti griežtas reformas, arba jis 
turės trauktis. Iš dvidešimt tri
jų milijonų Ispanijos gyvento
jų 3/5 yra ūkio darbininkai, 
pusininkai ir rendauninkai. Di
desnę žemės dalį valdo saujelė 
didikų. Mažai tėra ūkininkų be 
skolų. Jei tai, ką rašo anas ra
dikališkas rašytojas, yra teisy
bė, tai aišku, kodėl per pasta
ruosius rinkimus Ispanija pa
krypo kairėn. Katalikai negali 
tikėtis palaikyti žemesniuosius 
luomus prie savęs, jei jie su vi
su rimtumu nesiims ekonomiškų 
reformų, išdėtų Popiežiaus Pi
jaus XI, jo Enciklikoje Qųą- 
dragesimo Anno. Katalikiška 
ekonominė reforma griežtai sto
ją prieš koncentraciją turtų, ar 
tai žemės ar pramonių, į sau- 
jalės žmonių rankas. Katalikai, 
stodami už privatinę nuosavybę, 
privalo stoti už teisingesnį 'tur
tu paskirstymą. Negalima ne
pastebėti to, kad kur tik apsi
reiškia antiklerikališkas judėji
mas, tai visada jis turi ekono
miškus pagrindus ir ten kuni
gai kaltinami už nekilimą su 
masėmis, nesmerkimą prispau
dėjų ir nereikalavimą teisingu
mo žmonėms. Pius XI nurodė, 
kad klerikai seminarijose turi 
būti mokomi kovoti su ekono
minėmis . neteisybėmis. Jei Baž
nyčia turi biednų, tai ji neturi 
jų bijoti. Bet jei Bažnyčia jų 
reikalų nepaisys, tai ilgainiui 
ji (t. y. Bažnyčia) nieko kito 
negali sulaukti kaip tik perse
kiojimo”.

Dabar dar vienas katalikiško 
laikraščio balsas, kurs |apo pa
reikštas jau sužvangėjus gink
lams. “America”, jėzuitų savait
raštis, rugpjūčio 8 d., 1936 m., 
pareiškia: “Mes neprivalome už
simerkti prieš faktus. Milijonai 
Ispanijos darbininkų, mainierių 
ir ūkininkų kariauja su dj- 
džiausiu įnirtimu kairiųjų eilė
se. Barcelonoje ir kitur ,motę- 
rys ir merginos dalyvaują im-

PASKOLOS ant NAMŲ
Skolinąm Pinigus ant Pirmų 
Morgičių lengvais išmokėjimais

maiTURE C 
3222-26 SO. HALSTED STREET 

J. Kaledinskas, Vedėjas.
Tel. VĮCtory 4226

LIETUVIAI 
Neužmirškite Thompson Day” 

kuri jvyks 
RIVERVIEW PARKE, 
BELMpNT IR WESTERN AVĖS.

Rugsėjo 7 d., Darbo Dienoje
$500. DOVANOMIS • $2000. FEJERVERKŲ PARODAI 
Lietuviai dainininkai ir šokėjai lošia tautiniuose kostiu
muose.
Įžangos tikietai DYKAI.— Rašykite prašydami savo pas 

V/ILLIAM HALE THOMPSON, 
111 W. Washington St., Chicago, III.

PHILCO
ZENITH
GRUN0W
R. C. A. VICTOR 

ir kitų

nuolynai valdė milžiniškus dva
rus ir buvo lįuos.i nuo mokes
čių. Be to, jie dar išreikalaą- 
davp U valstybes Iždo mįlžjmiš- 
kas grynų pinigų sumas. Ispa
nijoj b,e kitų ministęrijų dar 
buvo Dievo Garbinimo ministe
rija. 1914 metais tai Dievo Gar- 
ibimmo ministerijai bhvo skirtą 
(41,68&000 pesetų. Kaip ta su
ma yra didelė, tai puškės pa- 

kokię ’sakius, kad tais pat metais Is
panijoj Užsienių Reikalų mini
sterijai tebuvo skirta 6,614,000

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

atsinešant su Savim gitą skelbimą j bravorą 2101 S. 54th Avė., 
Cicero arbą 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 
EK'Į'RA Pinigais ir kitokiomis, dovanomis EXTRA
Bus dalinama už geriausi laišką—KODĖL MĖGSTI Lincoln Brewing 

Co’s NEW HEALTH BEEk. Rašyk savo laifiką Šiandien, siųsk ar 
atnešk pats į bravorą.

$150 VERTES DOVANŲ LAIMĖJMAS 
— ^Rengia — 

UTHUĄNIAN AMERICAN REP. 
BUSINESS MEN’S ORGANIZATION

(Kataliko balsas)
Jus esate laikraščiuose skai 

tę apie tai, kad Ispanijoj degi 
narna bažnyčios. Jus gal rado 
te nurodymų ir to, kas tas baž 
nyčias degina, 
j u, kad tas, 
skaitėte, nėra 
ištikrųjų yra, 
pilnai taip, kaip esate skaitę. 
Tad turėkite kantrybę, perskai
tykite šį straipsnį, o pama
tysite, kad žymiai papildysite 
savo žinias apie Ispanijos da
lykus ir ypač bažnyčių degini
mo priežastis jums paaiškės.

Ispanijoj bažnyčių degini
mas, kaip jus žinote, prasidėjo 
ne su dabartiniu fašistų sukili
mu. Tas dėjosi daug seniau 
ir apie tai seniau buvo rašo
ma ir tokio 
žastys buvo

Sekdamas 
dą, aš esu 
netikėtinų aiškinimų apie Ispa
niją ir jos tragediją. Čia ke
letą iš tokių nepaprastų aiški
nimų pacituosiu. Be kito ko 
iš jų paaiškės, kas Ispanijoje 
degina bažnyčias. K

Mandrapypkio pareiškimas.

Kai Ispanijoje išėjo dekre 
tas ištremti jėzuitus, tai vie
nas katalikiškas laikraštis ši 
taip paraše. “Kodėl tas įvyko? 
Jėzuitai Ispanijoje neruošė nei 
valstybės perversmo, nei kažko
kių ginkluotų riaušių. Per 
vieną padarytą jų namuose 
kratą nieko daugiaus nerado, 
kaip tik daugybę knygų, kry
žių ir pas kiekvieną vienuolį 
rožančių. Tuo tarpu komu
nistų, kurie griauja valstybes 
pamatus, niekas iš Ispanijos 
neveja. Matyti sustabmeldČj uo
siam šių laikų pasauliui kry
žius ir malda yra baisesni, kaip 
visokios komunistų bombos ir 
pragaro mašinos”.

Kaip matote tai tikrai man- 
drapypkiškas pareiškimas.

Bet kiti mušasi į krutinę.
Kiti katalikų vadai kitaip į 

tą klausimą pažvelgė. Vokiškas 
katalikiškas laikraštis “Stim- 
men der Zeit” šitaip parašė: 
“Toks reikšmingas įvykis yra 
kantu paraginimas padaryti są
žinės apyskaitą... Tautos auklė
jimo, švietimo, spaudos, moder
ninės pastoracijos inteligentų 
ir liaudies tarpe, darbo jėgų 
ir bažnyčių turtų paskirstymas 
— vis tai klausimai, kurie da
bar iškyla, šitų uždavinių didu
mas, gal būt, kaip tik ir yra 
ženklas, kad Dievo Apveizda 
nori vesti Ispanijos Bažnyčią 
per bandymus ir skausmus į 
jos atnaujinimą ir žydėjimą”. ’

Kitas vokiškas katalikiškas 
laikraštis “Schoenere Zukunft” 
šitaip parašė: “Vienuolynų į- 
staigos, kurių tikslas žmonių 
lavinimas ir gerovė, žinoma, rei
kia remti, bet patys vienuolynai 
turi stengtis išsilaisvinti iš at
gyvenusio kapitalizmo formų ir 
grįžti prie savo pirmųjų užda
vinių”.

Viršuje paduotos citatos yrą 
imtos iš straipsnio, tilpusio Lie
tuvos kunigų organe “Tiesos 
Kelias”. Straipsnio antgalvis 
yra “Ispanijos Tragedija”. • To 
straipsnio autorius, darydamas 
savo išvadas, be kito ko štai ką 
pasako: “Alkis turi sąvo logi
ką ir savo jįėgą. Ne tiek piktą 
valia, kiek būtent tas nepaten
kintas alkis ir degina bažnyčias 
bei vienuolynus, Ispanijos gais
rai yra rimtas signalas visai 
katalikybei nepasitikėti senomis 
tradicijomis ir išoriniu užtikri
nimu, bet atycįžiai pažiūrėti, kas 
dedasi žmonių galvose, širdyse 
ir virtuvėse, ne^ juk čia ir bus 
nulemta pasaulio istorija”.

“Relloc davė atsakymą į tuos 
kląųsimus jau 1909 m., kuomet 
jis rašė apie riaušes Barcelonoj. 
Masoneriją $ra kalta, bet tik 
dalinai; klaidingas liberalizmas 
yra kaltas, bet tik dalinai; Ru
sų agitacija yra kalta, bet tik 
dąUnaį; stoka apšvietos yra 
kaltą, bet tik galinai. Jei mili
jonai Ispanijos proletariato ne- 
butų nugramzdinti į vargą ir 
skurdą, tai minėtos priežastys 
nebūtų įklampinusios Ispanų į 
kraujo ir ašarų klanus. Skurs
damas lūšnose, išnaudojamas 
mainose ir dirbtuvėse, Ispani
jos proletariatas liko .avys be 
piemens.

“Su kai kuriomis garbingo
mis išimtimis Ispanijos valdan
čioji klesa ignoravo socialę Leo
no XIII ir Pijaus XI evangeli
ją. Didikai paliko kaimiečius 
policininkų malonei, o pramo
ninkams leido darbininkus iš
naudoti be varžymų”.

Dar neišpažįsta “sipeŲtelno 
grieko”.

Lai pakanka šių citatų. Jos 
jau pusėtinai atidengė katalikų 
vadų nuomones. Kaip matome,

jie kai kamę prjsipažįsta prie 
kaltės ir nlpSą^f į krutinę. Bet 
didžiausjjį griėką jie dar slepią 
ir neišpažįsta. Jie pripažįstą, 
kad Ispanijos ir kitų tautų dva
siški jos ir katalikų vąiįų kaltę 
yra tame, • kad nestojo ginti 
skri audžiamoj o prolętąriato... Ku
nigai pradėjo išdrįsti pasakyti 
smarkesnį žodį ir kapitalistu 
adresu.' Pripažino, kad Ispani
jos bažnyčias deginą ne 
ten bedieviai, bę.t alkis, bądąą. 
Bet kataliku vądąi cįąr nenori 
pripažinti, kad kunigai, vyskų- 'pesetų. Reiškia, Dievo Garbini 
pąi ir vienuoliai su yienuplėmiš 
patys buvo didžiausieji Ispani
jos ir kitų kraštų proletariato 
lupikai, kas nežino katalikų ku? 
nigų godumo ant pinjgų ir svię- 
tiškų gėrybių? Kas nežilo jų 
beširdiško lupikavimo? Jei Is
panijos ir kitų krąštų katalikų 
dvasiški j a noręjp Duti, teįsybęs 
pusėje, tai pirmoje vietoje ji 
pati neturėjo tapti lupike, Tąda 
ji turėtų morališką pagrindą 
ginti skriaudžiamus darį>iniiv 
kųs. Jei dabar dvasiški j a norė
tų, taip sakant, gąuti “griekų? 
atleidimą, tai ji turėtu “pąs.i- 
provyti”. “ Užgrobtas žemes ir 
turtus turėtų beturčiams grą
žinti ir ant toliau atsižadėti lu- 
pikąyimo. Dabartinis pripažini
mas, kad dvasiški j a Ispanijoj
negynė darbipinkų nuo fabri
kantų išnaudojimo yra tik mui
lo burbulas.

šiS i4wua termo
metras vfejyjĮ laiku 
parodo oro stovį pa
gal Lietuvoj ir Ame
rikoj vartojamus. 
Tokį termometru 
j’ųs niekur negalite 
nusipirkti. Jis. pada
rytas' specialiai pa
gal NAUJIENŲ už
sakymą.. ■ Bet jus jį 
galite gauti

DYKAI
jeigu D. A BAR 
užsirašysit ^Naujie
nas” ant metų ir 
prisįųsit
Chicagoje .... $.800 
Kitur Sųv. YąMlS 
se ir Kanadoj 
ginta kaina .... $5.00;



NAUJIENOS, Chicago, UI šeštadienis, rugp. 22, 1936

pirmuosius, šešis mene'

mato tiek

Ant-Anas

Atsisveikinimo Parė

Naują Šildomą
K. Valukas

Budriko Programas WCFL

nusi

Lengviausiais Išmokėjimais

Niekutis. butus
Peoples Krautuves Geriausios Krautuvės Pirkti Pečių

kad
arba tariant bendres

Tuščių krautuvių 
kiekis sumažėjęs

18.60
39.95 
*8.95 
*4.29

Lietuvių republiko 
nų biznierių organi 

zacijos darbuotė

GAKS1NKITĖS 
NAUJIENOSE

tėvai jau
821,610 

buvo

Negrų 
metais

Com- 
kad

Nuodija žiurkes, 
stimpa šunys

Peoplfes Krautuves rodo didžiausį pasirinkimą 1937 me 
tų mados šildomų ir virtuvių pečių mažiausiomis kaino 
mis mieste. \

Charles Mažeikis 45 m. 
Kazimiera Prosgintas 36 m.

Ąnthony Baranowski 27 m 
Sophie Barek 22 m.

Sekmadienio radio programas 
linksmins klausytojus

mobilių su laisniais iš tolimų 
valstijų. O iš artimesnių Chi- 
cagai valstijų, kaip Wisconsin 
ir Indiana, grupė žmonių daro 
reguliarias ekskursijas į Chi- 
cagą šių koncertų pasiklausyti.

35,000 klausytojų 
kas vakaras

Atsilankius pas M 
Dundulienę

5,808 senių Chicagos 
mokyklose

šie lietuviai ir lietuvaitės ii 
siėml laisniua (leidimus) va 
dyboma:

Leo Puriski 33 m. ir Mildred 
Spripger 28 m. .. '

John Sziksnis 30 pti. (Pitts- 
burgh, Pa.) ir Rita Reidy 26

LAIVAS (FLOAT)-LITHUANIA 
EŽERU KARNIVALE

Nuo viršaus kopų į vieną pu
sę blizga sidabrinis ežeras, o j 
kitą tęsiasi neužmatomos smė
lio kopos, ir vis atrodo, kad 
sekanti aukšte*snė, negu ta. 
kurios viršūnę mes su vargu 
pasiekėme. Taip ir atėjo nak
tis ir neteko ežere maudytis ir 
loteliais irtis.

Taksikebų biznis 
padidėjęs

Per pastaruosius pustrečių 
metų Chicagoj tapo nugriauti 
3,439 pasenę ir aplūžę namai. 
Tuose namuose buvo 8,597 bu
tai šeimoms gyventi.

Kas atsitiko su šeimoms, ku
rios gyveno dabar nugriautuo-

— 'kur jos išsikėlė 
Tyrinėjimas rodo,

lb prašo Lietuvos žmonesr 
^9 pataria Lietuvos bankai

SIUSKITPEK 
NAUJIENAI 
PINIGUS LIETUVON

Lietuviai ir lietuvai
tės paėmė leidimus 

vedyboms

Jaunas lietuvis den- 
tįstas atidarė ofisą

gegu 
vasa

ežeras yra įlanka iš Michigano 
ežero, bet jau pakrantės tai tik
rai įdomu ir gražu pamatyti. 
Kelioliką šimtų pėdų augštumo 
smėlio kopos driekiasi pakraš
čiais, ir reikia padirbti ir pa
mąstyti, kaip į augštų kopti 
viršūnę įkopti. Mes laipiodami 
po kopas lenktyniavomes, kad 
įgyti alpų keliauninkų čempio

Populiarus lietuvių radio pro
gramas būna kiekvieną sekma
dienį nuo 7 vai. vakare iš sto
ties WCFL., 920 kil. Tad ryt 
vakare visiems bus malonu pa
siklausyti gražių mivsų liaudies 
dainų ir naujos Budriko radio 
orkestros. šiuos programus nuo 
1929 metų be sustojimo leidžia 
Juozas Budrikas, kuris užlaiko 
lietuvių patarnavimui 3 krau
tuves Chicagoj e, Bridgeporto 
kolonijoj: 3343, 3347 ir 3417 S. 
Halsted st. Tai vieta, kur lie
tuviams, geriausiai yra pirkti 
radios, namų rakandui, plovyk
las ir refrigeratorius. Dabar 
yra žymus kainų nupiginimas 
visose Budriko krautuvėse.

se namuose 
gyventi ?
kad tos šeimos nusikėlė gyventi 
į gražesnes apielinkes. Fakti- 
nai jos susikraustė gyventi ki
tuose namuose, bet toj pačioj 
apielinkėj. Didžiumoj kalba
mos šeimos susirado 
dviejų trijų blokų tolumoj, ar
ba ir arčiau*, nuo tų vietų, kur 
pirmiau gyveno.

Per pirmuosius tris mėnesius 
1936 metų Chicagoj, vadinama
me vidurmiesty, buvo krautu
vių 3,288. Gi 1935 metais vi 
durmiesty krautuvių buvo 
2,290.

Tačiau kai kurie bizniai vidur
miesty šiemet nupuolė. Pavyz
džiui, skaičius aptiekų nupuo
lė ant 74 nuo 94; skaičius šo 
kių mokyklų nuo 37 ant 25; 
nupuolė ir skaičius krautuvių, 
kurios laiko vyrams pasirėdyti 
reikmenes (mens furnishing

Vien tik lietuviai spėjo įren
gti laivą, kitos tautos nepajėgė 
nei to padaryti. Reiškia^ lietu
viai tuo atžvilgiu pralenkė vi
sas kitas tautas Chicagoj e. O 
buvo sakyta, jogei Ežerų Kar- 
nivale dalyvaus net 25 įvairios 
tautos.

Vakarais Ežerų Karnivale ga
lima praleisti smagiai laiką. Su
važiuoja tų spektaklių pažiūrė
ti po 30,000 žmonių kiekvieną 
vakarą.

Kurie turi įrengę laivus 
(float’us), turi nemažą apsigar- 
sinimą, nes juos mato 30,000 
žmonių.

Lietuviai irgi turės šiokį to
kį apsigarsinimą, nes jų laivą 
—LITHUANIA 
pat žmonių.

Pramonininkai 
skundžiasi

konservatyvė organi- 
kaip Chicago Associa- 
Commerce, apskaičiuo- 
koncertų Grant Parke 

pasiklausyti kas vakaras susi
renka po 35,000 žmonių. Ir 
netik chicagiečiai klausosi jų. 
Tenka pastebėti turistų auto-

Ntfmušimas kainų geležinke
lių bilietams daugiau žmonių 
sutraukia į Chicagą, O tai, 
savo keliu, šiemet pakėlė Chi
cagos taksikebų biznį 40 nuo
šimčių, jei palyginti su pernyk
ščiais metais. Ir. konvencijos 
laikomos mieste duodančios ne
mažai biznio taksikebams. Taip 
sako vadinami trafiko žinovai.

Vedybų skaičius 
padidėjęs

Ryt, nedčlioj, kai laikrodis 
išmuš 11-tą valandą priešpiet, 
bukite pasirengę išklausyti gra
žų ir įdomų radio programą. Jo 
išpildyme dalyvaus žymus dai
nininkai, muzikai ir kalbėtojai, 
kurie pateiks dau*g naujų ii 
gražių dalykų kiekvienam pasi
klausyti. Šiltos programus lei
džia savo lėšomis ir pastango
mis Progreses Funiture Krau- 
vė, 3224 So. Halsted Street, ku
rioje šiomis dienomis eina di
delis vasaros užbaigimo išpar
davimas duodantis geras pro
gas pasipirkti namų reikmenes 
už numažintas kainas.

~ Rep. J.

Lithuanian American Busi
ness Men’s Organization of 
Cook County ekzekutyvis komi
tetas laikė susirinkimą rugpiu- 
čio 18 dieną adresu 7134 So. 
Racine avenue. Apsvarsčius or
ganizacijos tolimesnį veikimą 
pasirodė, kad organizacija gy
vuoja gerai, prisirašo naujų na
rių kiekviename susirinkime, 
tik reikia, pasidarbuoti.

Komitetas išdavė raportą apie 
busintį pikniką, kuris įvyks šį 
sekmadienį, rugpiučio 23’ dieną, 
Dambrausko farmoj, Willow 
Springs. Pranešta, kad piknike 
bus daug įvairumo: išstatyti 
parodai paveikslai žinomo ar
tisto Lester Chaney, pakviestas 
dalyvauti republikonų kandida
tas į gubernatorius C. Wayland 
Brooks, išlaimėjimui $150 ver
tės dovanų, etc.

Visi kviečiami. dalyvauti pik- 
nike.

Sulig 1934; metų cenzu, Chi 
cagoj gyveno 16 metų 
senesni 2,364,478asmenys 
Jaunesni čia neįskaitoma.

Iš šio skaičiaus 205,185 as
menys turėjo vienus arba dau
giau metų kolegijos ir univer
siteto mokslo.

Cenzas taipgi parodė 
mieste gyveno 711,610 suaugu 
šių asmenų, kurių 
buvo gimę šioj šaly 
rasta tkių, kurių tėvai 
ateiviai arba maišyti, kitaip sa 
kant, vienas tėvų ateivis, o kit 
tas čiagimis. Chicagoj taipg 
gyveno 644,256 ateiviai, 
mieste priskaityta 1934 
175,712. r*

Chicago Association of 
merce leidinys dejuoja, 
įvairios pramorįės įstaigos Chi
cagos srity jaučia trukumą 
jaunų pa jėgų, ^pakankamai iš 
treniruotų mekSnikos ir abel- 
nai amatninkų darbams.

Pirm depresijai 'užeisiant, 
girdi, kai kurias stambesnės 
kompanijos tupėjusios savas 
mokyklas jaunuomenei amatinį 
ir mekanišką lavinimą teikti. 
Depresijai užėjbs? tos mokyklos 
uždaryta. Tūlos kompanijos 
dabar ir vėl atidariusios savas 
amatų mokyklėles, tačiau tų 
mokyklėlių tarnybos toli gražu 
neištenka pramonės reikalavi
mams.

Taigi Chicago Association of 
Commerce ragina viešąsias 
miesto mokyklas atidaryti dau
giau skyrių ir kreipti daugiau 
dėmėsi į prirengimą mokyklas 
lankančios jaunuomenės šapų 
darbams.

FINANCE 00.
1134 N. Ashland Avė

Praėjusiose žagariečių 
žinėse, kurios įvyko šią 
rą, taip patys kliubiečiai, taip 
ir kiti buvo patenkinti. Nėra 
mažausios abejonės, kad ir šis 
piknikas, kurs įvyks sekmadie 
nį, rugpiučio 23 dieną, p. Mik
niaus parke — Big.Tree Inn — 
visiems duos progos smagiai 
laiką praleisti tyrame ore, pasi
matyti su draugais ir pažįsta
mais. Be to, bus dovanų lai
mėti. Visas pelnas eis lais
voms kapinėms Žagarėje.

O kas nenori Keturakio mu
zikai grojant pašokti?' Pilzino 
ir bavarsko taipgi bus. Taipgi 
rytoj visi į žagariečių gegužinę’

— Grinorius.

Praeitos savaitės šeštadieny 
teko nuvykti pas M. Dundulie
nę į Hart, Mich., nes tenai ma
no šeimyna buvo palikta vaka- 
cijoms. Buvau manęs pasima
tyti su ponais P. Karneckais, 
kurie turi gražų ūkį apie treje
tą mylių nuo Harto, bet nuvy
kus jau radau daugiau farme- 
rių atvažiavusių lankyti M. 
Dundulienę, tai ir pasilikau su 
jais. Dundulienė yra susižei
dus dešinę ranką, apie ką jau 
pirmiaus buvo visuomenei pra
nešta per Naujienas.

Regis Kutulių vaikinai suma
nė važiuot pavakary prie Crys- 
tal Lake, kurs randasi netoli 
Harto. Nuvažiavome i minėta 
ežerą pasimaudyti. Crystal

stores), nuo 95 ant 87.
Šios skaitlinės liečia pirmuo

sius 1935 ir 1936 metų tris 
mėnesius.

Didžiausias Mieste Išpardavimas

A.A. AUTO

Paprastai mokyklas lanko 
vaikai 
niu žodžiu, > jaunuomenė. Ta
kiau jas lanko ir kai kuiie “se
niai”. štai Chicagoj praėjusį 
mokslo sezoną suaugusių, am
žiuj nuo 16 iki 78 metų, lan
kė -mokyklas 5,808 asmenys. IŠ 
to skaičiaus daugiau kaip 700 
gavo pradinių mkyklų diplo
mus.

Ketvergo vakare, rugpiučio 
20 dieną, Ežerų Karnivale pa
sirodė lietuvių laivas (float’as).

Komiteto nariai ir kiti lietu
viai, kurie žingeidavo ir rūpi
nosi, kad laivas LITHUANIA 
butų įrengtas Ežerų Karniva- 
lui, atvažiavo pažiūrėti ir pasi
gerėti tuo laivu.

Daugelis komiteto narių nu
sifotografavo prie to laivo. Tas, 
fotografijas galima pamatyti 
pas p. Kumskįj

Sako, kad laivas gražiai at
rodo. Jis yra apšviestas su 50 
elektros lempučių.

Kuomet lietuvių laivas plaukė 
pro publiką, announceris parei
škė, kad tai yra laivas Lith- 
uania, kurį įrengė Chicagos lie
tuviai.

Tokia 
zacija, 
tion of 
ja, kad

j mokesnio 
BE 
apsunkinimo 
BE 
apriežimo

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

atsinešant su savim šitą skelbimą j 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. 49th Court 
EXTRA Pinigais ir kitokiomis dovanomis EXTRA
Bus dalinama už gerinusį laišką—KODĖL MĖGSTI Lincoln Brewing

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

Daktaras J. Gapšis
Jaunas lietuvis dentistas, Dr. 

John J. Gapšis, atidarė ofisą 
kartu su D-ru M. T. Lansen, 
dentistu, Rrighton Parko apie
linkėj adresu 4218 Archer avė.

Dr. Gapšis baigė North- 
western universiteto dentisteri- 
jos mokyklos kursą. Jis yra sū
nūs p-nios Minnie Gapšis, kuri 
gyvena adresu 4511 So. Wash- 
tenaw avenue, reiškia, yra Bri- 
ghton parkietė.

Jaunas daktaras, pirm negu 
įstojo į universitetą, yra bai
gęs Davis viešąją mokyklą ir 
Lindblom aukštąją mokyklą.

šiandie jis yra 24 metų am
žiaus. Gabus, energingas ir nuo
širdus, musų jaunas profesiona
las rengiasi teikti lietuviams 
geriausią patarnavimą, kuriam 
paruošė jį 'vienas žymiųjų šios 
šalies universitetų. Dr. John J. 
Gapšis ypač domisi teikimu pa
tarnavimo vaikams.

Nugriovė 3,439 
namus

Per
sitis šiemet Chicagoj vedyboms 
laisnių išimta 20,699. šią skait
linę sumuša tik 1929 metai, 
prieš depresijai užeisiant, kada 
per tą patį laikotarpį išimta 
laisnių vedyboms 20,997.

Tačiau nužiūrima, kad me
tams pasibaigus, Šiemet vedybų 
skaičius pralenks 1929 metų 
skaičių. Dalykas toks, kad 
šiemet vien tik birželio mene
sį išimta laisnių vedyboms 
^5,762. Ta skaitlinė tolokai 
pralenkia 1929 metų skaitlinę. 
Ji faktinai pralenkia rekordą 
padarytą šešioliką metų atgal, 
kai birželio mėnesį 1920 me
tų buvo išimta laisnių vady- 
boms 5,739. /

Atrodo, kad šiemet vedybų 
iki metų galo bus daugiau, ne
gu 1923 metais, kuomet jų bu
vo 43,119.

Šių metų vedybų įsisiūbavi
mas, pasak statistikų, rodąs pra
monės ir biznio atgijimą. Pa
reiškimais daugelio porų, kurios 
dabar ima laisnius vedyboms, 
jos jau seniau buvo susižieda
vusios, bet nevedė dėliai de
presijos, dėliai sunkių laikų.

Didžiausias Historijoj 
Rugpiučio Rakandų 

PRATUŠTINIMO 
IŠPARDAVIMAS

NIEKAD NEBUS TOKIŲ ŽEMŲ 
KAINŲ

KARPETŲ ŠLAVIKAS 7Qr

Grįžome į ‘ Hartą vėlai, M. 
Dundulienė, nors ir vienos ran
kos negalėdama vartoti, palai- 
laiko gerą nuotaiką draugijoj, 
Yra labai dėkinga naujienie- 
čiams, o labiausiai poniai M. 
Jurgelionienei už užuojautą.

Hart, Mich., gyvuoja S. L. A 
kuopa, susirinkimus K laiko M. 
Dundulienės namuose. Ji esan
ti viena iš valdybos narių, to
dėl tenai gyvendama prisideda 
prie visuomenės veiklos.

Sekmadieny grįžome-Į ,Chica’ 
gą, bet išvažiuodami nutarėme 
sekantį kartą nuvažiuoti ilges
niam laikui, kad. pasimatyti su 
visais žinomais lietuviais ir pra- 
lesti dau'gau laiko pre Sidabri
nio ežero.

ALYVOS, ANGLIŲ IR GESO 
Geriausių Amerikos Išdirbysčių

Oil Heaters, American, Quaker, Florence, 
Alcazar. Del anglių—Moores, Crown, Mono
gramai, Athens,’ Orban ir kiti. Kombinacijos 
pečiai ir gesiniai virtuvių pečiai pasirinki
mas Unversal, Magic Chief, Alcazar, Crown 
Moore, Monogram ir kitų, kurie visi parsi
duoda mažiausiomis kainomis mieste.

Pasirinkite šią savaitę. Įmokėki! tik mažai, pečius bus 
rezervuotas kada jo pareikalausite.

Čia rasite pečių koks dėl Tamstų geriausiai patinka, 
dėl apšildymo kambarių, dėl virtuvės, dėl vartojimo vi
sokio kuro.

$59.00 PARLOR $OQ Eft
SETAS tiktai už ....... faV.JU
$75.00 DINING $4Q CA
SETAS už ...................
DRABUŽIŲ 
PINTINĖS .....................
$30.00 9x12 KAU- $ 
RAI už .......................
$69.00 MIEGAMOJO $ 
kambario Setas ........ '
$16.95 Springsiniai 
MATRASAI ...................
$8.50 Vien bovelnų 
MATRASAI ............. .....
24 colių apvalus 
VEIDRODŽIAI ............ .
98 gabalu 3 kambariu Įrengimas, 
vertas $250.00 už $ 179.00

Frigidaire ir Norge refrigera- 
toriai, visi gaso pečiai, aliejiniai 
pečiai, elektrikinės skalbyklos la
biausiai numažintomis kainomis.

Central District 
Furniture Co. 
JOS. JOZAITIS, Vedėjas. 

3621-23-25 South 
Halsted Street

— įvyks — 

šeštadienio vakarą, August 22, 1936
— pas —- *

JOKŪBĄ MASKOLIŪNU
817 West 35th Street

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

antrašu 3503'/2 SO. HALSTED STREET

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

CHICAGO, ILL.

Pasirinkimui
100 AUTOMOBILIU 
NUO $20 IKI $500

Visi pasirinkimai ir modeliai 
Kreipiame atydą i 

MUSŲ PLANĄ

Jokio

Kredito

Jokio

Leidimo išdavimo
Atdara vakarais ir sekmadieni

882 Milwaukee Avė.
Vyriausis ofisas 

Pasipildykite musu antrais Sveikatos departamentas Chi
cagoj e yra pasiuntęs darbinin
kus, kurie vaikščija po ėles su 
tam tikrais nuodų pridėtais 
krepšiais ir padeda nuodų į 
numatomas vietas, kur žiurkės 
landžioja.

Nežinia kiek tų žiurkių iš
stimpa nuo padėtų nuodų, bet 
man teko sutikti Bridgeporte 
kelioliką lietuvių, kurie nusis
kundžia, kad jų lepūnai šunys, 
išleisti ityte palakstyti, 
nuodijo. Turint gerą šunytį 
geriausias dalykas pevedžioti jį 
pririšus už sieto, tuomet ne
tik žmgaus jis neįkąs, bet ir 
galima apsaugoti, kad nesuėstų 
padėtų nuodų.

Mokslingumas Chi 
cagoj

URIJ^
OUICKLY'

RECOMMENDED
E0R40YEARS

t TIRED
tREDDENED

EYES .4



šeštadienis, rugp. 22, 1936
■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■ —.mufu. "

’ NAUJIENOS, Chicago, IU.

Vakaras 35th St. Bi? 
nierių Asociacijos
BRIDGEPORT. — Pereitą 

ketyirtadienįo vakarų, rugp. 
20 d., atsibuvo pinigų laimėj i- 
ipo vakaras, kurį suruošė biz
nierių sąjunga antrašu 3416 
So. Halsted St. Nors oras grą- 
sino lietumi, tačiau publikos 
susirinko tarpe 1500 ir 2000 
žmonių.

S. S. McĮVHitams laimėjo 
pinigų dovaną.

Laimėtojo numeris buvo 
31645, kurio savininkas yra 
p. §. S. McWilliams, našlys, 
gyvenąs antrašu 3444 So. 
Morgan st. Iš amato yra tele
grafistas įr apie 7 metai be
darbis, tačiau 
dirbąs prie B 
ing Co.

Užklaustas
mano daryti su laimėtais pi
nigais, p. McWilĮiams atsakė, 
kad pirksiąs reikalingas dra
panas tose krautuvėse, kur 
yra duodama kuponai sekan
čiam pinigų laimėjimo vaka
rui.

dabar laikinai 
ir R. FonVard-

ką pirmiausia

Biznieriai džiaugėsi pasek- 
mingamu.

Kadangi žmonių 
daug daugiau, negu 
kėtasi, tai biznierių 
labai tuomi džiaugėsi ir tiki-

atsilankė 
buvo ti
są junga

Įsi dar didesnio pasisekimo 
laimėjimo f vakarais sueityje. ■ 
Laimėjimo vakaro laikas at
keltas valanda anksčiaus, 
bar bus lygiai kaip 9:30 
kiekvieną ketvirtadienį 
pačioj vietoj.

Laimėjimo procedūra
Platformėj, kurią parūpino 

Cąrr Byos.. Lumbęr Cp., ir. 
per garsiakalbį, kyrį pasko
lino Jos. F. Budrik, 
anaunceriai, pp. Morris Liistig1 
ir Jack Woįff, pranešė pa
likai biznierių sąjungos tiks
lus ir pakvietėz du vyru$ iš 
publikos, kad pastarieji gerai' 
išmaišytų laimėjimo kuponus. 
Tą darbą atliko pp. Frank 
Burr ir V. B. Ambrose. Vė
liau pakvietė jąuną mergelę 
apie puspenktų metų amžiaus J 
kuri ištraukė pirmą kuponą. 
Pasirodė, kad laimėtojas ra
dosi publikoje. Tuomi ir bai
gėsi pinigų laimėjimo vaka
rus.

Sekantis vakaras rugp. 27.
Biznierių Sąjungos prezi

dentas p. Sam VZasserman ir 
ižd. p. Harry Paticha, prane
šė, kad sekantį ketvirtadienį 
taipgi įvyks laimėjimo vaka
ras ir ragino publiką būtinai 
reikalauti laimėjimo kuponų 
perkant bile katroje iš 23 
krautuvių, kurios priklauso į 
35tli St. biznierių sąjungą.

—VBA.

da- 
vai.: 
toj

švelni! Turtingą! Maloni! 
TAI, OT, KĄPASAKYSI KADA 

IŠGERSI
90 PROOF

BRAND
12 MENESIU SENA

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SARAŠAS—ALFABETO TVARKOJE ’ 

Sis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų skaitytojams susirasti, kur galima nusipirkti 
{vairių, paprastų ir nepaprastų daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu ii telpančių čia skelbimų 
negalite, susirasti ko ieškot, pašaukite KĮaujienas, Canal 8500, i^ klauskite. Biznio įgia^įjo, 
Clą jut gausite informacijų, jeigu tik jų bus galimą gauti.

LIETUVIŲ TAUTIŠKŲ KAPINIŲ*' 
TRUSTISŲ

PRANEŠIMAS
Norintięji nusipirkti lotus 
Tautiškose Kapinėse, dar 
galite gauti už numažintą 
kainą—25 metų Jubilįejąus 
teikiamomis sąlygomis.

Kapinių valdyba kviečia nepra
leisti progos pasinaudoti 20% 
nuolaida ant visų lotų įmokant 
tik dalj. O užmokant visus pihi- 
gus, gausite 25% nuolaidos, da
bartinės kairios.

Taipgi prinfename, kad kapinių 
leidžiama 25 Metų Jubiliejaus 
Knyga bus papuošta labai gra
žiais kapinių istorijos paveikslais. 
Kol dar nevėlu kreipkitės j kapi
nių raštinę, kad ir jūsų pamink
las puoštų knygos sidabrinius la
pus.

Rastas nušautas 
gatvėj

Sticknęy miestelio policija 
rado šalygatvy nušautą James 
'Jalorez’ą, 4320 So. Cltoton 
ąvenue. Prie jo buvo revolve
ris su penkiomis iššautomis 
kulkomis? Miestelio policijos 
viršininkas pareiškė, kad sun
ku yra nustatyti, ar Jalorez 
pats nusišovė, ar kas jį nušo- 

, vė.

Gubernatorius Lan- 
don Chičagoj

Gu^ernatorius Alf Raudon, 
republikonų partijos kandida-

Gerk Lincoln Bręwing Co’s New Health Beer 
jis atstato ir atgaivina GALI PIRKTI % GALIONO BONKA Už 30c, 

atsįnėšant su savim šitą skelbimą į bravorą 2101 S. 54th Avė., 
Cicero arba galį pirkii stiklais šiose vietose:

Hyway Inn, 5836 W. 26th St. Agųes Tavern, 1337 So. 49th Avė. 
Atlantic Tavern, 1330 S. Cicero Avė. John^s Tavėrn, 1442 Soi 49th Coūrt 
EXTRA Pinigais ir kitokįomiš dovanomis EXTRA
Bus dalinama už geriaūsį laišką—KODĖL MĖGSTI Lincoln Brewing

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

WITH CLEANING ĮOOLS

★ Pravioua mod* 
eis r«oon«inioted 
ai thė V«ovar 
factorj’. * •* ' '

NpTAĘLE ęOMĘINATION OFFER 
MODEL 105

$24.45
REGULARLY

Pq 50 Centų į Savaitę
TIK APRĖŽTAM LAIKUI. IJoover Specials nuostabiose naujose 
spalvose. Hoover dirbtuvių ekspertų perdirbtas, naujus diržus, viri 
vės ir maišas. NAUJI ŠEPEČIAI. Visa kbmbinacija susidaro iš 5 
gabalų, $7.50 vertės Šlavimo Įrankių. IEŠKOK' GARANTUOS UŽ- 
RAŠO—tai jus apsaugo nuo menkesnės vertės darbo ar dalių. Ga
rantuojama vieniems metams.
TAIPGI TRUMPLAIKINĖ AUKA: Hoover Specialis modelis 541 
su šlavimo įrankiais $30.45—paprasta kaina $34.95. Mažas primo- 
feėjimas prie lengvaus išsimokėjimO plano. '

Jos. F. Sudrik, Ine.
3417 So. Halsted Street 

Tek Boulevard 4705
-•'» L t K' . . •

Straight American 
BOURBON
WHISKEY

• Jos žema kaina ir aukšta koky
bė nustebips jus. Turtinga spalva 
. .. švelnus kvapas .šaunus sko- / 
nis. Męs Žinome, jogei pasakysi, 

■iwiin.į.i.,.. i—-"--.. kad tai geriausia degtinė betkądą 
esi ragavęs.

Parsiduoda kaimininej tavernoj arba degtinės krautu
vėj. Ieškok GELTONO, ŽALIO IR RAUDONO. leįbęĮio, 
Tavernų Savininkai Šaukit: Victory 5382

IR REIKALAUKIT MUSŲ ATSTOVO 
Tavernų Savininkai Šaukit: Victory 5382 

IR REIKALAUKIT MUSŲ ATSTOVO

BRIDGEPORT LIQUOR COMPANY iš 
wholesale only 

vienintelisdistributorius
3252 S. HALSTED ST. CHICAGO

• AUTOMOBILIAI IR 
AUTO MEKANIKAI
Šiame skyriuje skelbiama tik tie 

automobilių pardavėjai ir auto nie- 
kąnikąi, kurie kiekvienam Užtikrina 
elsingą patarnavimą ir geriausia 

pataiso automobiliu^;'

Milda Auto Sales
Vienintelis lietuvis pardavėjas Buick 

ir Pontiac automobilių.
DOMININKAS KURAITIS 

806 West 31-st Street 
Vičtory 1696

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA
vaikams,L?1200

*45-00

“ffla - *100
DOUGLAS PARK HOŠPITAL

1900 So. Kedzie Avė.

TAVERNOS

John Spitlis
Gas ir Auto Taisymo Stotis. 

4050 ARCHER AVENUE 
Virginia 2121.

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

Lietuviškas S. Karaliūs turi išgrio
vęs apiė 3,000 automobilių didelis 
pasirinkimas šėnų ir naujų autonio- 
bįįių dūlių taipgi turime apie 50 var
totų ir pėrtūisytų automobilių už la
bai. prieinamą kainą; nesigailėsite 
atsilankę. Tel, Pullman 4091.

• P A VEIKSLAI — 
PHOTO STUDIOS

CONRAD’AS
PHOTOGRAFAS

420 West 63rd Street 
Jaunavedžiams dūoda $5.00 gražią 
dovaną. Modernišku Vestuvių Pavei
kslų tuzinas $1'2.00.

TeL Englewood 5883—5840
' . * I . . A t > w *

Banis Studio
VISOKS FOTO GRAFIŠKAS 

DARBAS ATLIEKAMA
i 3200 So. Halsted St.

• RESTAURANTAI
• ANGLYS^COAL

TeL Republic 8402 

Crane Coąl Go, 
5332 Š. Long Avė.

Chicago. UI.

tas j prezidentus, vakar va
žiuodamas pro šalį buvo sus
tojęs pustrečiai valandai Chi- 
cagoj.

Ą.TA.
VINCENTAS TURKUS

Persiskyrė su Šiub pasauliu 
rugp. 18 dieną; 1:00 valandą 
naktį, 1936 metais, sulaukęs 
pusės amžiaus, gimęs Raseinių 
ąpskr., Kelmės patap. ir mies
te'. Pirma gyvėno 1323 S. 51-st 
Avė., Cicero, III.

Paliko dideliame nuliudimė 
moterį Barborą, 2 sūrius Ri- 
chard ir Charles, brolį Bolesla
vą, brolienę Marijoną, 2 sese
ris Marijoną ir Juzefą, 2 švo- 
gerius Juozapą Kojelį ir Joną 
Piktužį ir jų šeimynas ir gimi
nes, O Lietuvoj — 
ir brolį.

Kūnas pašarvotas 
Eūdeikio Koplyčioj, 
Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
rugp. 22 dieną, 2:00 vai. po 
pietų iš koplyčios į Tautiškas 
kapines.
’ Visi A. A. Vincento Yurkaus 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, sūriai, brolis, seserys, 

brolienė, švogęriai ir gim.
Laidotuvėmis rūpinasi brolis 

Boleslovas Yurkus, kuris gy
vena 6153 So. Menard Aye.

... • z ■ r i • * • * i

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

Kaip žuvis be van
dens, taip geras 
lietuvis be “Naujie
nų” neturėtų būti.
,............. ' •'

.00 tonas15 topai ar daugiau 
Smulkesni $6.80 tonas.

»>• L. J

Chernauckas Coal 
Company

1900 So. Union Avė.
’ Tėl. CANAL 2183

......F"  i   .L, .x,a .y. r i- ; t ■ -

•BARZDASKUČIAI
BARBER SKOPS

2 seseris

randasi
4605 So.

ALEKSANDRĄ ČIKANAUS- 
K1ENĖ (po tėvais Račkaus

kaitė)
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugp. 20 d.,J 12:55 vai. ryto; 
1936 m., sulaukiu pusės avi
žiaus., gimus Tauragės apskr., ’ 
Laukuvos parąp., šautelių xkm.

Amerikoj išgyveno 29 iri.
Paliko didėliame nubudime 

2 dukteris KOnstancę ir Stępa- 
flią, šunų Aimaną ir du žen
tus Wm. Laurinavičių ir Wal- 
ter Uginčių, anūkę Allice ir 
anūką Ronąld, brolį Vincentą 
Račkauską ir gimines, 6 Lie
tuvoj seserį Teklę.

Kūnas pašarvotas randasi 
4416 So. Hermitage Avę.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, 
rugp.' 24 d„ 8 vai., ryto iš na
mų į šv. Kryžiaus pūrap. baž
nyčią, kurioj l atsibus gedulin
gos pamaldos už velionės sie
lą, o iš ten bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapinės:

Visi A. A. Aleksandros Či- 
kandųskienėš giminės, draugai 
ir pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą;

Nuliūdę liekąme.
Dukterys, Sūįįųs, žentai ir 

^įminės. •
Patąrųąują ląid, dįr. J. F. 
Eudeikiš, tol. Yards 1741.

J. GRIŠKĖNAS BARBER SHOP 
Gražiai kerpa plaukus.

3218 So. Wallace Street

Educational
Mokyklos

ANGLŲ KALBA 
Prisiunčiame paštu pilną kursą ang

lų kalbos.
Amerikos Lietuvių Mokykla 

3106 Š. Halsted St., Chicago, III. 
< • ■ > . ■ ' . j

Universal restaurant 
ŠVIEŽUS NAMINIAI VALGIAI 

750 Węst 31st Street
A. A. NORKUS, Sąvininkas.

EAGLE RESTAURANT.— Peter 
Vegis, Savininkas. 1

1745 South Halsted Street.

• RANKDARBIAI— 
FANCY GOODS SHOP

Aųburn Fancy 
GoodsShop 

Atliekame Rankų Išsiutinėjimą 
3108 SO, HALSTED STREET

* 1 Z' ■ - I

• RAŠOMOS MAŠINĖ
LES—Typewriters

Rašomos Mašinėlės
VISOKIOS IŠDIRBYSTĖS 

s 15.00 
PERKAM 
PARENDUOJAM 
PARDUODAM . 
PATAISOM
RIBBONAĮ ........    390

25 metai patyrimo
DARBAS GARANTUOTAS

Wagner Typewriter 
Sales &‘Service 

3712 SO. WESTERN AVĖ. 
' Tel. Lafąyette 3534

E. WAGNER CHICAGO, ILL.

New Century Tavern
BERGHOFF ALUS

3149 So. Halsted St.
Tel. VlCtbry 267«l

Joseph Rūta Tavern
BERGHOFF IR AMBROSlA

ALUS.
' 3267 So. Halsted St

Jos. Jacįkas Tavern 
Pranešu visiems draugams ir pažįF- 
tamiems, kad esu Tavern biznyje. 
Musų užeigoje visados randasi ge
ros rųšies degtinė, vynas, Ambrozia 
alus, cigarai, žuvis penktadieniais 
yeltui ir muzika šeštadieniais. Už
prašome visus draugus ir pažįsta
mus atsilankyti | musū riAujų'užei
gą.’ Savininkai

JOS. & PAULINA JACIKAI
TeL Englętoąod 2792

6556 So. State SL. ‘ 
kampas North West 6į6 St.

memel CAFE
’ , . * ■*'.... *“• • •. r* •

1325 North Halsted Street
Musų užeigoj visuomet randasi ge
riausios Tū&iės gėrimai kaip ameri-

taipgi gaminame kasdiena šiitus Pie- 
ię. užkandžiu visuomet rau# i' 
alonuiL patarnavimas. Kviečiame 
išris draugus ir pažistemuS atšiląn-

Savininkės Mama ir Dūkti.
• EMMA IR EMILY.

<4 
kytį,

Troy Tavom
Musų užeigoje, visados randasi ge
ros rūšies degtinė, vynas, Tppaz ir 
Koller ‘ alūs ‘it Cigarai. Penktadie
niais duodama žuvis veltui, šešta
dieniais muzika ir užkandžiai. Taipgi 
yria ir erdvinga svetaihė gražiai iš
puošta su daug stelų 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. Lafajette 2617

Sveikai po’r.čiapai ir kiti šilti val
giai, Riverside alus, visokios geros 
rųšies degtinės ir savininko vardu 
A. Stukas Tony’a Privalė Stock deg- 
tinė ir cigarai. Salininkai— ’ ’ ' ' 
ANTANAS IR AGNĖS STUKAI

701 W. 21st Place
TeL CANAL 7522.

Pete’s Inn
Mano užeigoje visados randasi ge
ros rųšies dagtinė, Garden' City alus 
cigarai, cigaretei, saldainių, užkand
žiai ir mandagūs patarnavimas. Už
eiga prieš lietuvių tautiškų kapinių 
vartus, kviečia Vistas savininkas,

PETE YOUNG
82nd and Kėan AVenue

’Šame Price lodau, 
toj 45 "tears Ago 
•25 ouneės25$ 

yĮgSSkM*!

MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 
USED BYOUR GOVERNMENT

Milda Sweet Shop
Saldainiai, Cigarui ir Cigaretei • 
3150 SO. HAŲSTED ŠTRĖĘT

’ op.'SiRBIKį, Savininkas."

• SIUVĖJAI—TAILOR
John Gricius Tąiįor

Pranešu draugams įr kostumeriams, 
kad jau laikas užsisakyti rudeninius 
ir' žieminius, vyriškus ar moteriškus 
drabužius, Urbą šerius pataisyti. Naų- 
jūs padarau pigiau nekaip kitur. Esu 
patyręs ir darbą garantūoju.

821 West 34th Street.

LEGION INN
Pranešam draugams ir pažįsta

miems, kad esame, naujame tavern 
biznyje. Mūsų užeigoje visados ran
dasi- geros rūšies degtinė, vynas, 
Cfeam City alus, cigarai, cigaretei. 
Penktadieniais vęltui 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

, •...»

DOMINIKAS" UŽGALIS
Pęrsiskyrė su šiuo pasauliu 

rugp. 18 d*., 19’36 nu, sulaukęs 
i 59 metų amžiaus, gimęs Lietu

voj, Rietavas parap., Alkių 
kaime. Amerikoj išgyveno 30 
metų. |

Paliko dideliame nulįudime 
draugus, o Lietuvoj brolį 
Pranciškų.

Priklausė Tautiškai Liet.
Brolių ir Seserų Dr-jai.

Kūnas pašarvotas randasi 
Ežėrskio koplyčioj, 10734 Mi- 
chigari Avenue.

J

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

Visi A. A, Domiuiko -Užga
lio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nudširdžihi kviečia
mi dalyvauti laidptuūėse it su
teikti jani paskūtiriį' patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, k > , ' ■
Draugai.

Patarnauja laidotuvių direk
torius $žerskis, tel. Pullman 
57*03; . -

i -t n Siunčiam * Gtlea TCelerramv į V1BM ' 
■ >•- FasanUo DaU« . ■’

LOVEIKIS
kvietki^iKKas

Gėlės Vestuvėms. Bankietams 
ir Pagrabams

33ią S*0. nalsted St
Tet BOUlevard 7314

Juzefą Trepenskienč (po tėvais Petkaitė)
. Mirė rugpįųčio 20 d-» 198£ m- 1L40 vai. sulaukus pusės amžiaus. 
Kilo iš Basęlmų apskričiu Kražių pąrąp., Bruką kaimo.

Apierikoj išgyveno 2.5 metus. '
Paliko dideliairie nubudime brolį Vincentą Petkų, brolienę ir. jų 

šeimyną, seserį ' Barborą Norbutienę, švogerį Antaną ir jų šeimyną; 
brolienę Orią Petkienę ir jos šeimyną, pusbrolį Antaną Petkų ir jo šeimy
ną, gimirtes: Kryževičius ir Andrijauskus, pusseserj Oną Vitkaiiskie- 
nę ir jos vyrą, pusbrolį Aleksandrą Vitkausk^ ir jų šeimyną, 3 pus- 
seseris: Agniešką Mališauskienę, Mykaliną Gerčienę, ir Aleksandrą 
Kancevičienę ir jų vyrus, ir daug kitų giminių; o Lietuvoj brolį 
Petrą Petkų, brolienę Juzefą ir sesetį Anielę Rimkienę ir jos vyrą 
ir daug kitų giiųinių..

Kurias pašarvotas 4538 So. Hermitage Avė. Laidotuvės įvyks ant-., 
radienį, rugpiučio 25 d. Iš namų 8 {vai. ryto bus atlydėta į šv.. Kry
žiaus pąrąp.bažnyčįą,kurioj įvyks gedulingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines draugus-ges ir pažystamus-as 
dalyvauti, šiose laidotuvėse. *

Nuliūdę Brolis, Sesuo, Pusbroliai, Brolienė, švogeris, 
Pusseserės ir Giminės.'

Laidotuvių direktorius I. J. Zolp, Telefonas < BOUlevąrd 5203.

įLaidotuvių Direktoriail

■ JUOZAPAS
■ UDEIKI
_ m TĖVAS 

REPųblic 8340

GĖRĘ. Naujienų įkaityto
jo* ir įkaitytojo! prašomi 
pirkinių reikalais eiti i tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

Greęn MilI Tavern 
Musų užeigoje visados randasi geros 
rųšies degtinė, vynas, Ambrozia alus 
|10( uncijų už &c cigarai, šeštadie
niais muzika ir malonus patarnavi
mas. Kviečia savininkė—

ANNA DAMBRAUSKIENĖ
I 817 West 34th St.

Tel. Boulevard 9336
> ‘ • I J* ; I ' *» ’ <7 ’ ‘

t » 1 f • • • •

Maike Biago Tavern 
i b{usų užeigoje randasi geros rų- 
Šieš degtinė, vynas, Monarch alus, 
cigarai ir malonus patarnavimas. 
Prašome visi draugai ir lietuviai at
silankyti ir linksmai laiką praleisti. 

Savininkas MAIKE BIAGO 
Tel. Lafayeite 1490

4358 So. California A v.
Little Joe’s Tavern
Visokios rųšies gėrimai kaip ame

rikoniški taip importuotį: degtinė, 
šampanas, vynas, Schlitz alus ir ci
garai. Penktadieniais veltui žuvis ir 
muzika užeigą gražiai išpuošta, lie
tuviškais piešiniais ir mhldrius pa
tarnavimas. Savininkė FILOMENA 
NEZELSKIENĖ, tel. PuDman 0151 

136 E. 107th Street

Lietuvys Venckus 
Bruno

Wholesale Liųuor Pardavėjas 
4270 ARCHER AVENUE 

Phone Eafayette 2114
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Kazimieras Brazai 
tis ligoninėj

23 d. didokas būrys roselan 
diečių rengiasi į šeimyniškų 
piknikų, kuris yra rengiamas 
Thortono miškuose. Tokį šei
myniškų piknikų roselandie- 
čįai rengia kas metas. Tiktai 
kitais metais rengia biskį vė
liau, kaipo paskutinį parengi
mų Užbaigimui vasaros sezo
no. • 1

Pikniko rengėjų, kitaip sa
kant, kvieslį J. Pučkorių suti
kęs anų vakarų padariau pas
tabų, kad šiemet peranksti 
rengiamas tas piknikas. Ga
vau atsakymų, kar dar keletas

BRIDGEPORTAS. — Kaži- 
mieras Brazaitis, 3406 So. Li- 
tuanica avenue, ’ pabaigoj lie
pos mėnesio buvo išvežtai į 
Hines ligoninę, Hines, Illinois. 
Jisai randasi wardoj B 306.

Kazimieras Brazaitis, senas 
Bridgeporto gyventojas ir bu
vęs kareivis, Post Legion. na
rys. Jis prašo draugus ir kai
mynus aplankyti jį, kam lai
kas? leidžia. ; Sako, kad iš roselandiečių piknikų yra ren- 
draugų daugiau nieko nenori,1 giama, kurie nusitęs apie ke- 
tik trokšta pasimatyti ir pasi- tarias savaites. Tai labai pa
kalbėti su jais.

Dabar, rašo jis, laukiąs ka- dėldienis kaip tik yra liuo-| 
da bus padaryta 
Laišką gavo jo 
Karčiauskai, 207 
street, Chicago.

sivėluųsime, o ateinantis ne-

operacija, 
draugai M. 
West 51st

sas.

Roseland
Roselando SLA. 139 kuopa 

ir Burnsidės 63 kuopa sparčiai 
rengiasi prie bendro pikniko, 
kuris yra rengiamas tikslu 
paminėti SLA. Auksinio Ju
biliejaus sukaktuves.

Piknikas įvyks rugp. 30 d., 
Willow Springs, Raibužio far- 
moj. ' vi

Antradienio vakare P. Ku
činsko, SLA 63 kuopos1 pirihi- 
ninko, namuose- įvyko- abiejų 
kuopij komisijos susirinkimas, 
kuriame apkalbėta, aptarta 
visas pikniko programas. Į 
piknikų roselandiečius ir hur- 
nsidiečius nuveš veltui trokai. 
Todėl kviečiame skaitlingai 
dalyvauti piknike visi roselan- 
diečiai ir burnsidiečiai.

Jie parėmė karniva 
lą stambesnėmis 

aukomis
šių savaitę Chicagoj duoda

ma vandens spektakliai — 
ežerų karnivalas. Ir lietuviai 
karnivale turi savo flotų. Jie 
vieninteliai iš tautinių grupių i 
suspėjo pasirodyti, šiam pasi
rodymui daug prisidėjo seka
mi asmenys, aukaudami stam 
besnes sumas:

Ateinanti sekmadienį, rugp.

ŽAGARIEČIŲ 
KLIUBAS

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

6 blokai į vakarus nuo Kėan 
Avė. prie Archer Avenue.

Pradžia 12 valandų. Įžanga 
visiems dykai.

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

Napoleon Poculp, vienas 
Reo Packing Co. organizato
rių; jis aukavo $32.50.

D. Pivorunas, Pivorunas 
Baking Co. prezidentas, auka
vo $32.50.

J. Mackiewich, morgičių 
bankininkas, aukavo $10.

Frank Woidat, JProvisional 
Packing Co. galva, $10.

Paul M. Smith, Smiths Palm 
Garderi savininkas, $10. \

Wm. Kareiva, Green Valley 
Products Co., $10.

John Brenza, Metropolitan 
banko prezidentas, $10.

Advokatas J. P. Zuris, kan
didatas į teisėjus, $10.

K. P. Deveikis iš Cicero^ 
$10.00.

13
(per

Al. 
valo
ninkas, $10.

A. Narvid, Savininkas Nar- 
vid’s Baking Co., $5.

Joe Morkus, savininkas Mor-

Ward Democratic Club 
Dr. Pošką), $10.
Kumskis, Ežerų Karni- 

lietuvių skyriaus pirmi-

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

atsinešant su savim šitą skelbimą j 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. 49th Court 
EXTRA Pinigais ir kitokiomis dovanomis EXTRA
Bus dalinama už geriausj laišką—KODĖL MĖGSTI Lincoln Brewing 

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

..... .................................... .......... 111 ... .... ..................... I ! '.II! ■ ! ■ ■■.■■■■■I ■I...!,

Sensacingiausis atimtų karų 
Išpardavimas

VISA CHICAGA KALBA APIE ŠIUOS 
NUOSTABIUS BARGENUS

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

GARANTUOJAME KAD SUTAUPYSITE $200.00 IR DAUGIAU ANT 
BILE KOKIO MODELIO

Kiekvienas musų karas besąlyginiai garantuotas, kad jus gausite tą

PONTIAC 6 garantuotas tikras 
1936 De Luxe Sedan, vartotas 
tik 30 dienų. Naujutėlis visais 
atžvilgiais, tūri įbudavotą tru- 

. nką, saugius stiklus, heaterį, 
padarys 20 iki 24 mylių su 
galionu gaso. Turime ir 1935 
ir 1932 Pontiac Sedan kaip 
naują už tiktai....... $245

• . . . ' ■ : 1 ■ ■■ ■ '-'1; ■;

BUICK tikras 1936 De Lūxe Sedan. 
Važiuotas tik 200 mylių. Buick 
Co. garantuotas ir vartojant 
bus tas pats kaip ir naujas. 
Tikrai tai gražiai padarytas 
karas. Turime ir keturius ki
tus paskįausio Buick modelio 
už tiek pigiai kiek $235

DE SOTO 1936 “AIRSTREAM” 
Seęlan nesenesnis kaip 60 die
nų, negalima atskirti . nuo 
naujo kard, taipgi 1933 Sedan 
už tiktai $285

REO NAUJAUSIS 1934 De Luxe 
Sedan, nuostabus, ekonomiš
kas karas ir naujutėlis visais 
atžvilgiais, taipgi 1982 “Fly- 
ing Cloud” Sedan $9 9 K 

/ už tiktai .. . fcfcv
HUDSON 1934 De Luxe Sedan. 

Važiuotas-'vos tik keletas šim
tų mylių. Garantuotas katį 
duos jums 18 mylių su galio
nu gaso. Taipgi 1932 SCdan 
kaip naujas už <4 tiktai ....* ■ ***>

1935 De 
vartotas, 
dirbtuvės

CHEVROLET naujausis
Luxe Sedan, menkai 
tobulas kaip tik iš 
išėjęs taipgi 1933 $90 C

Sedan už tiktai ....... fcvv
? ' r- ’, ' . * '

DODGE tikras 1935 m., Sedan, ga
rantuotas naujutėlis, • turime 
taipgi du 1933 Sedanus pi- 

i gius kaip .......... $2451

STUDEBAKER 6 vėliausis 1934 
Sedan, menkai vartotas. Turi 
6 naujutėlius tairUs, trunką, 
heaterį, saugius stiklus, taipgi 
1932 Studebaker 
Sedan už tiktai ......

AUBURN 1932 De Luxe Sedan; 
musų garantuotas, kad tobu
las ir kaip naujas. Taipgi tu
rime 1931 Sedan | 4 C 
musų kaina tiktai ........

HUPMOBILE 6 vėliausis 1932 Se
dan, ypatingai ekonomiškas 

karas už tiktai.. $195

NASH vėliausis 1936 DE LUXE
Sedan. Tai tikrai naujutėlis ka
ras. Reikia pamatyti, kad pil
nai įvertinti, taipgi turime du 
1933 Nash Sedanus $9CC 
pigiai kaip .............. .

OLDSMOBILE NAUJAS 1936 SE
DAN NIEKAD NEVARTO
TAS, atimtas iš dylerio. Paau
kuosime už mažiau negu pu
sės originalės kainos. Turime 
taipgi 1934 ir 1933 sedan su , 
įbudavotu trunku už $9 O C

tiktai ...........   I
Tai tik keli Iš NUOSTABIŲ BARGENŲ. TURIME

GRAHAM naujausis 1934 Sedan. 
Niekad nepamanysite, kad tas 

< karas buvo vartotas, jis dar 
daug jums ekonomiškai tar
naus, taipgi turime 1932 Se
dan už tiktai ’215
— -- ------! VIRŠ 200

KARŲ ANT" RANKOS ii KURIŲ YRA IR TAIP PIGIŲ, kaip $25 
NESVARBU KIEK NORĖTUM Už KARA MOKĖTI, 

NEPRALEISK ŠIOS PROGOS. -
Priimsime jūsų seną karą kaipo įmokesnį ir likusiai daliai duosi

me iki dvejų metų išsimokėjimui.. >
Pas mus ATDARA KAS DIENA ĮSKAITANT SEKMADIENIUS 

iki 9 valandos po pietų.

U. S. AUTO FINANCE CO.
2535 N. Crawford Avė. (PulaskLRoad) ,

Atsiminkit musų numerį. J v

kus Tavern prie 71 ir We§tern 
avė., $5; — Z.

nai per tų patį patį laikotarpį 
jos operavo tik-68.5 nuošimčių 
pajėgos.

J. Maskoliūnas atsi 
sveikins su sena 

vieta
CLASSIFHEDADS

COAL
, ? . Anglys . _ __________

PATELEFONUOKITE 
LAFAYETTE 6300 

DAR GALIME PRISTATYTI 
JŪSŲ ANGLIS UŽ VASARI

NĘ KAINĄ.
Virginia Mine , Run $6.95 ton.

4 tonai ar daugiau. z 
Shulmistras Bros. Coal 

Company 
4016% ARCHER AVENUE

: —o—

Help Wantėd—Female
_______ Darbininkių reikia_____ _

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

PARSIDUODA 160 akrų, dobilų 
žemė, Menominee County, Michigan. 
Namas, barnė, silas, sodnas, elektra, 
geras derlius, turi parduoti akrą už 
$45.00. Alf. Nelson, Wallace, Mich.

Exchange-—Mainai 
išsimaino’2 flatų — 4-4 kam-REIKALINGA auklės, lengvas na- nniu-

-mų darbas, maža šeima, nakvoti, barių nainas—4680 So. Whipple ant 
gera alga. Mills, 1061 North Shore bizniavo namo South Sidėje. Atsi- 
Avenue, Briargatė 3840. šaukite. 2727 W. 38th Place.Avenue, Briargatė 3340.

PIRK SAU ANGLIS Iš PATI
KIMOS ĮSTAIGOS 

WESTERN COAL & 
SUPPLY COMPANY 

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

J. MOSCIPAN, 
Prezidentas ir Vedėjas.

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

Financial
Finansai-Paskolos

REIKALINGOS...
PIRMŲ 

MORTGIČIŲ
PASKOLOS 

Greitas 
patarnavimas 

Gordon Realty Co.
Prižiūrėjimas 

4329- 
St. Yards 4330 

—o—

Maži 
mokėjimai

Real Estate

809 W. 35th

.'/•—O—'
SKOLINAM PINIGUS

Ant jūsų parašo nuo $50 iki $300, 
be komiso ir nėra jokių kitų kaštų, 
tik legalis nuošimtis. Taipgi per
kam morgičius ir namus; mokam 
cash. •
Namon Fihance Corp.

6755 S. Western Avė.
Julius Namon. Prezidentas

Furs
FUR KAUTAI -PAIMTI MAI

NAIS PARDAVIMUI- Tikrų Sįbiri- 
jos voverių, $6Q, 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.

BRIDGEPORT. — rugp. 22 
d., šeštadienio vakare, įvyks 
didelė atsisveikinimo pare 
pas p. J. Maskoliūnų, 817 West 
35th st. p. J. Maskoliūnas yra 
plačiai žinomas tavernos biz
nierius, kuris per eilę metų 
išbuvo 35-toj gatvėj arti Hals
ted st. Dabar p. Maskoliūnas 
yra padaręs lysų naujame 
name antrašu 3503^ So. Hal
sted St., kur viskas naujai į- 
rengta moderniškai tavernai 
su šiltais užkandžiais.

.. ... pų-. . ■

Business Service
. Biznio Patarnavimas

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

BRIDGEPORT ROOFING 
3216 So. Halsted St.

Victory 4965

burniture & Fixtures
Rakandai-Italsai

blėties 
pagei-:

CO.

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

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES 

1900 S. State St. CALumet 5269
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. Western Avė. 

Hemlock 0800

—O—
PARSIDUODA šoukeisis mažai 

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

CHICAGOS APYLINKIŲ LIETUVIAMS
J. CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA nutart priimti savo organizacijos 

nariais visus sveikus lietuvius, vyrus ir moteris, nuo 15 iki 48 metų 
amžiaus šiuose Chicagos apylinkių miestuose: Waukegan, North Chi
cago, Indiana Harbor, East Chicago, Gary, Hammond, Calumet City, 
Chicago Heights, Harvey, Michigan City, Aurora, Joliet, Rockdalė, 
So. Charles, Melrose Park, DeKalb, Kankakee, Racine, Kenosha ir tt.

2. KIEKVIENAM ČIA PAŽYMĖTŲ MIESTELIŲ, jei įsirašys didesnis 
skaičius naujų narių j 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 srįtyjė. 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. 
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS atstovas greitu laiku atsilankys 
į čia pažymėtas kolonijas, kad plačiau supažindintų vietos lietuvius 
su organizacijos tikslais. Tuo pačiu metu jie stengsis,Draugijoj nau
jų narių surasti. Informacijų reikalu malonėkite kreiptis:

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

SUSIRINKIMAI
■ ~ . /vi.,,.

Reikale Auditorijos netikėtas susirinkimas įvyks pirmadienį, 
24 dienų rugpiučio, 8 vai. vakare Chicagos Lietuvių Audi
torijos salėje, 3133 S. Halsted St. Draugijų, kliubų ir kuo
pų visi viršininkai ir atstovai meldžiame pribūti, nes turi
me svarbų dalykų apie Auditorijų apsvarstyti.

Juozas Rūta, vedėjas, M. Kadziauskas, sekr. 
žagariečių Kliubo susirinkimas įvyks rugpiučio 26 dienų, 

čiadienj, 7:30 vai. vakare adresu 2417 W. 43 street. O 
madieny visi važiuokite į žagariečių gegužinę.

S. Ambrozaite,

šeštadienio vakare, tuoj po 
atsisveikinimo parės, susirin
kę draugai ir pažįstami pasa
kys paskutinį sudiev senai p. 
Maskoliūno vietai ir po to jaii 
galės vėl susitikti naujoje vie
toje. Nes tuojaus po parės p. 
Victor Bagdonas viskų išga
bens į naujų vietų.

Linkėtina didelio biznio ir 
pasisekimo p. J. Maskoliūnui 
jo atsisveikinimo parėj ir nau
joje vietoje. —VBA.

Aeroplanai sumušė 
praėjusių metų 

rekordą .
Liepos mėnesį šiemet iš Chi- 

cagos mumcipaįio aerodrome 
išvažiavo arba išskrido viso 
13,376 pasažieriai. ši skaitlį 
nė yra 29 nuošimčius didesnė, 
negu skaitlinė pasažierių iš- 
skridulių lieppos mėnesį 1935 
metų: pernai liepos, mėnesį Iš 
Chicagos municipalio aerodro
mo teišskrido tik 10,381 pasa
žierių.

šiemet aeroplanų linijos ope
ravo liepos mėnesį 80.5 nuošim
čius savo pajėgos, kuomet per

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

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

Leonas Roofing Co. 
3750 Wallace Street 
Tel. Bouletard 0250

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

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

i   ■..—*!,;.>,„'.,. -i      „    

PARDAVIMUI 4 kambarių furni- 
šiai; galima užimti kambarius, $7.00 
rendos. 2721 So. Halsted St. 2-ras 
augštas iš užpakalio.

VICTO1R BAGDONAS 
Apskaitliavimas dykai 
Local' and Long Distance 

Furniture and Piano Movint 
3406 So. Halsted Street 

Phone Yards 3408

Tabako Krautuvės
Tobacco Stores

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

1728 S. Halsted St., Canal 9345.

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. /

Personai
Asmenų Ieško._______

PAIE&KAU apsivedimui draugo. 
Esu 41 metų, be šaimynos. Platės^ 
nių žinių suteiksiu per laišką.

Box 492, 1739 So. Halsted St. 
Chicago, III.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

PEINTERIAI motoriniams tre
kams mąlevoti. Jacob Press* Sons, 
3320 Normai Avenue.

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

PARSIDUODA 5 akrai vištų far
ma, 1300 vištų, 5 kambariai, medi
nis namas, 2 karų medinis garažas, 
karštu vandeniu šildomas, elektros

1 ' ' ' ■ ' ' ■ , ' '

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

REIKIA veiterkos. Nereikia
šventėmis dirbti ar kas norit galit 
išmokti. 2632 W. Madison St.

T. Alexander.

REIKALINGA senyva moteris 
prie namų darbo. 2145 W. 18th 
Place, namas užpakalyje.

REIKALINGA patyrusi mergina 
bendram namų darbui, be skalbimo, 
maža šeima, kalbėti angliškai, $7.00,. 
iki $8.00. 744 Sheridan Rd., Wilmet- 
te; Wilmette 350.

Help Wanted—Male-Female 
Dailininkų Reikia

REIKALINGA ligoninės tacos
merginos, prieškambarinės $35.00
kambarys ir užlaikymas, Koteliui 
merginos $50?.00, tarnaitės $12.00
kambarys ir užlaikymas, virtuvės 
pagelbininkės $12.00, veiterkų die
nomis ar naktimis $10.00, fontano 
merginos $15.00, tavernui veiterkos 
$8.00 geri tipai. Taipgi ir vyrams 
darbai. Wabash Employment, 14th 
floor, 20 East Jackson.

Furnished Rooms
REIKALINGAS fornišiuotas kam

barys dėl vyro, prie mažos šeimy
nos Town of Lake apylinkėj. Pra
neškite Naujienos Box 498, 1739 S. 
Halsted St.

FURNIŠIUOTAS 
domas dėl vedusios 
kino. 1635 So. 49th 
ros lubos.

kambarys apšil- 
poros arba vai- 
Ct., Cicero, ant-

RENDON kambarys, dėl vaikinų, 
šiltu vandeniu apšildomas. Atsi
šaukite Victory 5618.

RENDON kambarys apšildomas.
3246 So. Halsted St. 3-čios lubos.

KAMBARYS c 
sais patogumais, 
ir gražiam name 
Grigai, 2540 W.

lėl vaikino su vi- 
Gražioj apielinkėj 

. Atsišaukite Gust 
70th St.

RENDON kambarys.
Halsted Street.

3540 South

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI 
visais įtaisymais, 
žiuoju į Lietuvą.

Duonkepykla su 
Priežastis—išva- 

841 West 33rd 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, 4535 
Wallace St.

PARSIDUODA Pet Krautuvė, ge
ra vieta kanarkoms auginti, 5 kam
bariai užpakaly pigiai, pritaikoma 
kitokiam bizniui. 3116 W. 43rd St.

PARSIDUODA 
tavern bizniai su 
pas Lietuvišką ž 
Halsted St.

gerai išdirbti du 
namais. Klauskite 

yduką. 4707 South

PARDUOSIU arba mainysiu 
saldainių krautuvę į gasolino sto
tį arba į taverną. Renda pigi, 
5 kambariai gyvenimui. 2644 W. 
47th Street.

BUČERNĖ ir grosernė. Nauji fik- 
čeriai, elektrikinis refrigeratoriu^. 
arba mainysiu ant vienos grosemės 
'Vienai moteriai sunku bučernę už
laikyti. 4456 So. Califorrila Avė.

PARSIDUODA tavernas, biznis 
senai išdirbtas, gera vieta. Kreiptis 
laiškais 1739 So. Halsted St. Box 
No. 500. \

PARSIDUODA tavernas, geras 
perėjimo kampas, geras biznis, pi
giai. 1205 West 63rd’St.

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

—n—
2-FLATIS, apšildomas namas, 

gražioj kolonijoj. Mainysiu į pigesnį 
namą, i biznį ar ką turite.

Grovehill 1965.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

PARDAVIMUI medinis namas, 
911 W. 59th St. 5-5 kambarių, 3 
kambariai ant viškų (attic). Apa
čioj fumas šildomas, o viršuj pe
čiais. Rendos neša 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

AR GIRDĖJOTE tokį 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, $4476 metams 
kaina tik $13,950. Be skolų, dėl 
smulkmenų rašyk W. R. Lemke, 3688 
North Keeler Avenue, Chicago.

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

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.

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

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

PARDAVIMUI • namas, moderniš
kas, 8 metų senumo, arti mokyklos 
ir bažnyčios, . 4 pagyvenimai po 8 ir 
4 kambarius; Miegamas porčius, 
randasi 028 West 50 PI. arba mainy-* 
siu tint katcdžės. Atsišaukite 4642 S. 
Albany Avė. ' ■

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

PARSIDUODA BRIGHTON 
PARKE NAMAI

2 flatai po 4—medinis arti gatveka- 
rių. Kaina $2000.00.

2 po 5—mūrinis tinkamas bizniui. 
Kaina $9900.

Kitas 2-5 mūrinis su basementu. 
Kaina $2250.

2-5 mūrinis apšildomas, 2 karų 
garadžius. Kaina $5500.

2-7 kambarių basementas muro 
fundamentas. Kaina $8250.00.

2-4 medinis—reikalauja biskį pa
taisymo $1500.

1 aukšto mūrinis su grocery biz
niu, gražus kambariai užpakalyje. 
Gerai einąs biznis, labai pikiai. Su 
namu arba vieną biznį arba mainy
siu ant privatiško namo. Jeigu rei
kės galiu ir cash dadėti.

KAZYS URNIKIS
4708 Sov Western Avė.

FORECLOSERIAI
Parsiduoda Marųuette Park 10 fla

tų kampinis narnąs — $4500 neša j 
metus. Kaina $23,500.

5 f tatai — 2 Storai $14,500.
Storas ir 3 flatai $10,000.
6 flatų kampinis namas $17,500.
2 Storai 15 flatų. Rendos $6000 j 

kietus. Kaina $25,000.
šie namai bus visi pilnai apmokėti 

(Clear Delivery). Kreipkitės laišku. 
CHAS. URNICH

56 W. Washifigton St. Room 514

COAL

ANGLYS! ANGLYS!

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

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

$4.75 IKI $6.00 UŽ TONA 
Del informacijų pašaukite 

MINE AGENT
Kedaie 3882

REIKALINGI darbininkai prie 
šakų genėjimo. 2133 So. Halsted St.

karštu vandeniu Šildomas.
šviesa, ši farma randasi 27 mylios 
šiaurvakary nuo Chicagos. Ben J. 
Kazanauskas, 2202 West. Cermak
Road, Canal 8887.

.REIKALINGA anglių; seilsmanų— 
mes galime priimti keletą vyrų an
glim pardavinėti. Mes mokėsime ge
rą komišeną arba algą gabiems vy- 

So. Halsted Si.ramsi Box 499, 1739

70 AKRŲ FARMA, varlių veisi
mas, vištos, pieninė, geri šaltiniai, 
budinkai, kelias. Kainuoja $6,000, 
aukuoja už $1,600. Savininkas E. 
Garlstrom, 4852 South May St.

Lengvai
Parduosit ar 
Nusipirkot 
Real Estate ...

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

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

CANAL 8500




