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Jie Neva Suokalbiavo
Nužudyti Staliną Liepos 4

karei

ROCHESTER, Nnas

SUKILĖLIUS

Japoni

Musso

nterna

pnt-

leidžiasi

Mussolini organizuo
ja kolionialę armiją

Paraguay/ ir Bolivi 
ja atnaujino diplo

matinius ryšius

Tada kolonija visuomet 
skaitoma anti-bolševikiš-

Lenkai nepaliauja 
puldinėję žydus

rugp. 24. — 
kova su sukilę

Rusia prisidėjo prie 
ginklų embargo

Vokietijos kunigai 
smerkia nacius

Liūtys Turkijoje Už 
mušė 12 Žmonių

distrikte, 
visą eilę 
žmonių.

ugpiučio-August 25 d., 1936

dekre-
karei-

sako, 
reika

Penki angliakasiai 
žuvo kasykloj

MASKVA, rugp. 24. — Ru
sija nuoširdžiai prisidėjo prie 
nesimaišymo į Ispanijos reika 
lūs sutarties ir Litvinov pasi
rašė Franci j ai sutartį nesiųsti 
į Ispaniją ir jos kolonijas jo
kių ginklų ir amunicijos. Ta 
sutartis įeina galion kada ją 
pasirašys Italija, Vokietija ir 
Portugalija.

Zinovjev, Kamenev ir kiti žymus bolševikų 
vadai pasmerkti sušaudyti ir tik pats 

Stalinas tegali juos išgelbėti

Vokietija didina ar 
miją iki 2,000,000 

kareivių

SUŠAUDĖ 5 FRANCUZUS

NORFOLK, Va., rugp. 23 - 
Bandydami naują karo lėktu
vą, susikūlė ir užsimušė du ka
ro lakūnai, Robert Witbeck iš 
East Hartford, Conn., ir Sa- 
muel H. Arthur.

Užsimušė Du Karo 
Lakūnai

Penki žmonės žuvo 
audroj Rochester, 

N. Y.

BUENOS AIRES, rugp. 24. 
— Paraguay ir Bolivija galuti
nai baigė dviejų metų karą už 
Gran Chaco raistus ir atnah- 
jirio diplomatinius ryšius.

Abiejose šiose šalyse dabar 
yra vykinamos plačios socialės 
socialės reformos.

Bet bijodamos! karo pavojaus kartu no 
rinti prisidėti prie uždraudimo ginklų Is 

panijai. Sukilėliai sušaudė 5 francuzus

Entered as second-class matter Maręh 7, 1914 at the Post Office at Chicago, III. 
under the Ąct of March 8» 1879

DEL DRABUŽIŲ MOTINĄ 
NUŽUDĖ DUKTERĮ

JERUZOLIMAS, rugp. 24.- 
Palestinos valdžia paskelbė, kad 
pastangose sustabdyti jau de
vynioliktą savaitę siaučiančią 
kovą su arabais, ji deportavo 
15 žydų komunistų ir vieną ar
mėną. Kita grupė komunistų 
bus deportuota šį trečiadienį.

Kova Palestinoj su arabais 
tebesitęsia. Naktį policija su 
sirėmime nušovė tris arabus ii 
vieną sužeidė. Kitame susirė
mime vienas arabas liko užmuš 
tas ir keli sužeisti.

Iš žydų toj kovoj arabų liko 
nužudyti jau 76 žydai.

nugalėti, nes 
su kiekviena

Tečiaus ko-
dar keletą

Vokietija Ginkluoja
Ispanijos Sukilėlius

PITTSBURGH, Pa., rugp. 24. 
— Negalėdama sulaužyti strei 
ko, Standard Steel and Spring 
Go. uždarė savo dirbtuvę, ku
rioj dirbo apie 450 -darbinin-

BERLYNAS, rugp. 24. — 
Kunigai šimtuose Vokietijos 
protestonų bažnyčių savo pa
moksluose vakar aštriai pas
merkė nacių pastatytus bažny
čios viršininkus ir apkaltino tu 
lūs nacių vadus kaipo siekiau 
čius užgniaužti Vokietijoje pa
čią krikščionybę.

skaitė teismo nutos- 
kuomet kaltinamieji 

didelio kareivių būrio 
Perskaičius nuospren-

rugp.
24 — Penki žmonės liko užmuš
ti, telefonų susisiekimas tapo 
nutrauktas ir daug namų ap
griauta ir sudegė laike smar
kios (perkūnijos, kuri atėjo 
kartu su didele vėtra.

Du iš žuvusiųjų liko užmuš
ti žaibo, du prigėrė apsivertus 
jų luoteliui Ontario ežere, o ir 
penktas žuvo nelaimėj delei 
audros.

Nuostoliai siekia daugelį tūk
stančių dol.

WILKES-BARRE, Pa., rugp 
24. — Sullivan Trail Coal Co. 
kasyk joj ištikusi eksplozija už
darė penkis angliakasius. Dvie
jų angliakasių lavonai jau Ii 
ko išimti iš kasyklos. Pasiro
dė, kad abu jie nutroško nuo 
dujų. Iš to spėjama, kad ir 
likusieji trys angliakasiai yra 
žuvę.

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

Giedra, biskį vėsiau.
Vakar 2 vai. po piet tempera

tūra Chicagoje buvo 88°.
Saulė 

7:37.

Del streiko uždarė 
dirbtuvę

ANKARA, Turkija, rugp. 23 
- Tvaninės liūtys Gumuchane 

Anatolijoje, sugriovė 
namų ir užmušė 12

Palestina deportųo 
ja komunistus, bet 

kova tebesitęsia

TOKIO, rugp. 24 
jos armijos generalinis štabas 
Manchukuo paskelbė, kad de
vyni Rusijos piliečiai liko su
šaudyti Hailar mieste.

28 kiti rusai liko nuteisti 
nuo 5 iki 20 metų kalėj iman.

Jie buvo kaltinami buvę pri
siųsti Rusijos 1925 m. nudary
ti sovietų koloniją prie Argun 
upės, 
buvo

tikrino esą pasiryžę mirti ir jo
kio pasigailėjimo neprašą. Jie 
atvirai prisipažino suokalbiavę 
(būdami kalėjime!) su fašis
tais nuversti bolševikų valdžią 
teroro pagelba.

Kamenev, Trockio švogeris. 
tarp kitko teisme pareiškė:

“Mirties nuosprendis dėl ma
nės ir visų čia teisiamų yra 
pilnai pateisinamas ir daugiau 
negu užtarnautas. Sėdėti ka
lėjime ir per grotas žiūrėti j 
sovietų progresą yra blogiau 
negu staigi mirtis. Aš pasi
renku mirtį”.

Apie Trockį jis pasakė:
“Trockis yra didžiausias prie

šas, dirbantis už karą prieš 
sovietų respubliką. Po mano 
ir Zinovjevo mirties Trockis 
pasiliks vienintėlis žmogus or
ganizuoti, vadovauti ir prižiu 
rėti teroristinį veikimą. Kut 
greičiąu jo ranka bus sulaiky
tą, tuo bus geriau”/*? *

Kiti kaltinamieji nemažesniu 
piktumu smerkė Trockį ir ap
gailavo kad tarp teisiamųjų 
Trockio nėra, o vienas kaltina
mųjų, Lourier, išvadino Kame- 
nevą ir Zinovjevą “velniais” ir 
juos teisme apspjaudė.

Tik vienas Smirnov paskuti- 
nžj kalboj nerodė jokio apgai 
lavimo. Jis pasisakė buvęs 
priešingas staigiai ūkių kolek- 
tivizacijai, o prie suokalbių ne
prisidėjęs, nes visą tą laiką se 
dėjęs kalėjime. Tečiaus ir jis 
priimsiąs teismo, nuosprendį, 
kokis tas nuosprendis nė bu-

GRIŠKABUDIS
d. Griškabūdyje, šakių ap., pil 
Stanaitis kūlė javus. Baigus 
kulti tuojau po pietų iš šiaudų 
kūgio kilo gaisras. Kadangi 
piftė į trobesių pusę vėjas, tro
besiai mediniai, išdžiuvę, tai 
gaisras urnai plėtės. Per 3 va
landas sudegė apie 15 trobesių, 
jų tarpe 10 gyvenamųjų. Sude
gė ir savivaldybės namai. Juo
se žuvę daug bylų.

Gaisrą likvidavo šakių ug
niagesių komanda 17 vai.

Nuostoliai nemaži, gaisre 
priežastis tiriama. Manoma, 
kad per neatsargumą kuris 
darbininkų numetė nuorūką ir 
iš to kilo gaisras.

BERLYNAS, rugp. 
Hitleris šįvakar išleido 
tą, ^kuriuo priverstinas 
viavftrias Vokietijos armijoje Ii 
ko-prailgintas iki dviejų metų 

Tuo budu Voketija už dvie 
jų metų turės 2,000,000 
vių armiją.

Ofiacialis pranešimas 
kad tokis žingsnis yra 
lingas “išlaikymui taikos 
delei “Rusijos militarizmo 
vojaus.

m. Leningrade Ser 
vieno iš svarbiau- 
padėjėjų. Kame 
svarbiausias Lėni

SEATTLE, Wash., rugp. 24. 
— Mrs. Esther Clark, 33 m., 
prisipažino nužudžiusi savo 16 
m. dukterį, kuri vis prašiusi 
naujų drabužių. Nužudė duk
terį miegant. Išpradžių ją 
kirviu sukapojo, o paskui pei
liu supiaustė ir palaidojo ne
gilioj duobėj.

Prailgina kareiviavimą iki dvie 
jų metų, neva dėl “Rusijos 

militarizmo”.

MASKVA, rugp. 24 — 16 
buvusių žymiausių senųjų bol
ševikų vadų, kurie buvo tei
siami už suokalbiavimą nužu
dyti diktatorių Juozą Staliną 
ir nuversti jo diktatūrą, liko 
pasmerkti sušaudymui.

Teisėjas UlriČ per dešimti 
minučių 
prendį, 
stovėjo 
apsupti.
dį pasmerktieji skubiai liko iš
vežti atgal į kalėjimą.

Dabar pasmerktuosius tegali 
išgelbėti pats Stalinas ir kiti 
patys augštieji bolševikų vadai. 
Jei jie nieko neveiks, tai teis
mo nuosprendis bus įvykintas 
už 72 valandų.

Visi teisiamieji teisme “pri
sipažino” prie kaltės, o kiti sa
vo “prisipažinimuose” ėjo da
gi toliau, negu-ptolmioras juos 
kaltino.

Tai buvo apgailėtinas vaiz
das. Veik visi kaltinamieji' 
yra buvę žymiausi bolševikų 
vadai, pagelbėję Leninui pasi
grobti valdžią į savo rankas ir 
visą laiką, Lenino laikais, sto
vėję bolševikų valdžios prieky
je, o Zinovjev yra dagi buvęs 
viso komunistų internacionalo 
pirmininkas ir vadovavęs vi
sam komusistiniam judėjimui 
visame pasaulyje.

Niekurie teisiamųjų buvo 
kaltinami prisidėję prie nužu
dymo 1934 
gei Kirov, 
šių Stalino 
nev, buvęs 
no padėjėjas ir Maskvos sovie
tų pirmininkas, taipjau Zinov
jev jau 1935 m. sėdi kalėjime, 
kada jie prisipažino prisidėję 
prie Kirovo nužudymo. Tada 
jie nebuvo pasmerkti mirčiai, 
bet vistiek buvo laikomi kalė
jime. Kaip jie būdami kalėji
me galėjo papildyti naują nu
sikaltimą, pasiliko ' prokuroro 
neišaiškinta paslaptis.

Visoje byloje svarbiausias 
kaltinamasis buvo pats Leonas 
Trockis, buvusi dešinioji Leni
no ranka, dabar gyvenąs ištrė
mime Norvegijoje. Jis ir bu
vęs vyriausias suokalbio va
das, o teisiamieji pildę tik jo 
instrukcijas. Bet kad jis gy
vena užsieny, toli nuo bolševi
kų teismo, tai, žinoma, teisme, 
jo nebuvo. Už tai Zinovjevas 
ir Kamenevas savo ilgose kal
bose visaip smerkė Trockį, ir

MADRIDAS 
Nors smarki 
liais eina keliolikoj frontų, val
džia skelbia tvirtą įsitikinimą, 
kad sukilėliai bus 
valdžios padėtis 
diena vis gerėja, 
va gali užsitęsti 
mėnesių. ;

Nors pastaromis dienomis 
ir buvo ;(smarkių ' mūšių, te- 
čiaus didesnio pakitėjimo pa
dėties frontuose nėra. Vienui 
yra laimėję sukilėliai, bet ki 
tur laimi valdžios jėgos. Dau
giausia ęina stiprinimas pozici-

MOBERLY, Mo. — Atkasė keturis užgriuvusius angliakasius. Du iš jų, buvo gyvi, o du jau nutroškę. Paveiksle parodoma, 
kaip atkastieji angliakasiai buvo nešaipi į ambulansą.

RYMAS, rugp. 24 
lini pradėjo organizuoti iš sava
norių pastovią kolonialę armi 
ją, kuri bus laikoma Italijos 
užkariautose kolonijose. Dy
dis tos kariuomenės neaprybo-

Nuo pradžios sukilimo Ispani 
jos valdžia perėmė savo 
rolėn daugiau kaip 500 indus
trijų, nes gręsė visiškas Ispa 
nijos pramoninis susmukimas.

Yra perimtos ir kelios už
sienio dirbtuvės. Pasibaigus 
karui tų industrijų savinin
kams bus tinkamai atlyginta.

TANGIER, rugp. 24. 
vagonai karo medžiagų

Portugaliją atgabeno 
Vokietijos laivas Kamerini, da
bar per Portugalijos teritoriją 
yra gabenami Ispanijos sukilė
liams .linkui Badajoz ir Sala- 
manca.

Dar 33 vagonai Vokietijos 
ginklų yra ruošiami išsiuntimui 
per Portugaliją, kuri atvirai 
pradėjo remti sukilėlius, leis
dama Vokietijai gabenti gin
klus sukilėliams per savo teri
toriją.

Vokietijos laivas Kamerun 
atgabeno sukilėliams mažus 
tankus, oro bombas, šautuvus, 
rankines granatas, taipjau lėk
tuvus.

Taipjau atplaukė ir kitas 
Vokietijos laivas Wisberg at
plaukė su gasolinu sukilėlių 
lėtuvams.

Japonai sušaudė de 
vynis rusus

VARŠAVA, rugp. 24.—Apie 
150 valstiečių, vadovaujamų 
nacionalisto dvarininko, už
puolė Wiszonki Wibichi mies
telį, jį užėmė ir sunaikino vi
sus žydų namus ir biznio įstai
gas, bet pačių žydų nelietė.

NAUIIEI OS
____  ___ Th« Lithuanian Dail/ news

PUBUSHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC 
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Phone CANal 8500

VOKIETIJA NUSIGANDUSI 
GRĘSIANČIO KARO

BERLYNAS, rugp. 24. — 
Nusigandęs gręsiančio visuoti
no Europos karo, Hitleris su
rūpino nuraminimu Europos ir 
ruošiasi prisidėti prie 
cionalinio uždraudimo ekspor
tuoti į Ispaniją ginklus ir amu
niciją.

Tai yra Vokietijos nacių at
sitraukimas nuo savo pirmesnės 
pozicijos atviro ginklavimo Is 
panijos sukilėlių.

Vokietijos valdžios praneši
mas sako, kad kadangi kitos 
valstybės jau sutiko prisidėti 
prie ginklų ^embargo Ispanijai,

PAMPLONA, Ispanijoj, r. 
24. — Ispanijos sukilėlių kari
ninkai praneša apie sušaudymą 
penkių franeuzų, kurie kovo
jo Ispanijos valdžios kariuo
menės eilėse. Kartu liko pas
kelbtas įspėjimas, kad ■ tokio 
likimo susilauks visi francu- 
zai, kurie bus sugauti kovo
jant Ispanijos sukilėlius.

ISPANIJOS VALDŽIA TIKISI
NUGALĖTI

NAUJIENOS 
TH« LITHUANIAN DAILY NEW«

PUBUSHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC. 
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois 

Phone CANal 8500

23 tai ir Vokietija tuoj aus sustab 
tu- dysianti ginklų siuntimą, nors 

gintai su Ispanija tebėra dar 
neišspręsti.

Sukilėlių lėktuvai buvo už 
puolę Madrido airportą, bei 
nuostolių nepadarė.

ISPANIJA PAĖMĖ 500 
INDUSTRIJŲ

MADRIDAS, rugp. 24. —
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Petrauskas.RYT BUS DEKALBOJE

IC.-3GO5

NAUJĄ DARBA PRADEDANT
' ■ • >

Frank Bulaw Phone Canal 6122

Phone Boulevard 7042

ADVOKATAImai ŠIOS SAVAITES

$69.50biznio, tre

Yards 2510

AKIU SPECIALISTAI

Geriausi
1646 West 46th Street —U___ m*--------------—X-

Telefonas Yards 099410734 S. Micliigan Avė

2814 West 23rd Place

AMBULANCE PATĄRNA

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
631 SOUTH ASHLĄND AVENUE 
'A “Rėš. '6515 So. Rockwell St. '

TelephOhe: Republic 9723 '

Phbries BouJevard 52;0#-8Į41>

4707 South Halatėd Street 
Visi Telefonai iARPS 0801 

VIENINTELIS DISTRIBUTORI8

vai*, pd pietų ir nuo 7* iki 8:30 vai. 
vakaro, Nedėliomis' nuo 10 iki 12 
valandai dienų.

Phone MIDWAY 2880.

NAT?ĮAN 
KANTE#

Pirmiausią darbas įrašyme 
naujų narių Chicagos Lietuvių 
Dr-jon, kad butų galima įsteig
ti Lietuviu - Kultūros Draugi 
jas, bus pradėtas — Waukegan

;iai sa^ę, kad busię 
^itulaikh įrašyti šim

tą nariui, Well, sunku būti tel-

4631 SOUTH ASHLANI) AVĖ.
' ' '• Ofiso valandos: J‘ ' 

Nuo 10 iki 12 djenų, 2 Iki 3 po pietų
7 iki 8 Vai. Nedėl. nuo 10 fki 12

Rez. Telephone PLAŽA .2409

18aG0
39.95 
05 
*4.29

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

Ofiso' valandos niio 2—4 ir * nuo 
6—8 y. vak. Nedėlioj pagal sutarti*

ĄĘŲšĘRęS
Mrs. Anelia 'K;Jarusz 

Physical Therapy 
...................... ..;<<apd Midwife

> *" / ®630. S. AYestern
Avė., 2nd floot 
”eml°ck. ,252.

" Patarnauju prie
gimdymo namuo- 
se ar ligoninėse, *0*^™ d n odų massage 
electrič t r e a t- 
ment ir magne- 

Bk tie blankets ir tt.Įgfilill Moterims ir mer-■ ■ į gino'ms pat. a r i-
mai dovan'ai?

Musų darbuotojai
K/, Steponavičius, F. Bulaw 
Senas Petras, Ambrazevi

čius ir kiti

baigęs galės pasakyti.
Beje, p. Juozas Mačiulis yra 

davęs garbės žodį, kad akty
viai padės p. Steponavičiui įr^a- 
M pati pą-

deNtįš^aš ’
4645 So. Ashland Ąyę, 

arti 47tli Street1
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutarti. '

ri buri gerų draugų, kurie jam 
.n^tt^įai? padės, kad kuodaų- 
giausią ^įrašytų naujų narių 
Chicagos 
Wau

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 464S SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai,: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak,. Nedėlioj pagal sutarimų.
'Ofiso Tel.'f Boulevard 7820 1 
Namų TeL: Pjospect 1930.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 Węst 22nd Street 

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

AL SAVIW 
of CHICAGO*

2324 S, Leavitt St. Tel. Canal 1679
JUSTIN MĄCKIEWICH, Prezidentas ' ’

JOHN B, BORDEN 
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Pėtnyčios 6 iki 9.
Telefonas Canal 1175 

Namai: 6459 S. Rockwell Street 
Telefonas Republic 9600.

Chicagos apįęlinkęs
Musų svarbiausias dienos 

darbas bus si/stiprinimas orga
nizacijos nariais artimose Chi
cagos lietuvių kolonijose. Chi
cagos apylinkėse yra daugiau 
kaip dvidešimt miestelių, ku
riuose .lietuviai apsigyvenę ga
na gausingai. Tų kolonijų lie
tuviai gana tampriais ryšiais 
yra susijuosę su Chicagos lie
tuviais. Vienus jų riša giminy
stės ryšiai, kitus 
čius draugiškumo, o dar kitus, 
tai noras imti bendrą dalyvu- 
mą svarbesniame Chicagos lie
tuvių kultūriniame darbe. To
kiu budu Chicagos apylinkės 
miestelių lietuvių reikalai ii 
reikalėliai suartina mus Chi
cagos lietuvius su artimomis 
Chicagos lietuvių kolonijomis.

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
Rez. Tel. Drexel 9191

A
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

MotėttŠky? VyMkų, taikų Ir 'visu 
/'' '» chroniškų ligų. ’ '

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

liomis ir šventadieniais 10*—12 
dieną.

Chicago yra lietuvių centras 
čia ku'Iturinis darbas platus, 
čia organizacijos veiklios, čia 
aplamas lietuvių gyvenimas ju
drus. Apylinkių lietuvių kolo
nijos seka kas veikiama Chi
cagos lietuvių, iš Chicagos iš
eina iniciatyva visiems svar
besniems musų kultūriniams 
darbams. Jeigu jau taip, tai 
bendras suderinimas jėgų svar
besniuose musų darbuose tar
pe Chicagos ir Chicagos apy
linkių lietuvių yra būtinas. Mą-

KL. JURGELIONIS
' ADVOKATAS" s

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas:

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

po piet. Vakarais nuo 7 iki 9 
“ Rezidencija '

3407 Lowe Avė. Tel

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.
— - ** -r f- ■•Į.’ - , • T -> v ..> ■ ■<■-» X. A si

AM^ŲLANįE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ.

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuviu Daktarų 

’ Draugijos Nariai

tuvių Kultūros Draugijos. Pir- 
pradžią padare Cicero lie

tuviai, Chicagos Lietuvių Drau
gijos nariai įkurdami Cicero 
Lietuvių Kultūros Draugija. 
Neabejoju, kad tuo pavyzdžiu 
seks ir kitos kolonijos.

J. LIULEVIČĮŲS
4092 Archer. Avenue ' ■ ■ • ■ Lafayette 8572

------- . ... ...... ..------ .ĮĮ. J t.. .

ii; North Chicago, P-nas K. Ste
ponavičius, p. Mačiulio ir kitų 
padedama^, * rūpinsis ^CŲaįs 
riajri^iį l$a(i čia W
tų galima įkurti'' — Waukegari 
Lietuvių I^ultuyps D^aųgij^.

P-nas F Bulaw tuoj pradės 
darbą DeKalb; čia jani padės 
darbuotis vietiniai draugai — 
M. Petrauskas, J. Pečiukčiias, 
Patąipsis ir kiti. Taipgi p. Bų- 
law stengsis naujų narių gau
ti Indiana Ilarbor ir East G^i- 
ęągp. -^era abejonės, kad jis 
čia gaus" paiįaip^'iš pp. l^in- 
doko ir J I^uolo. čia butinąi 
neikia greitu laiku suorgani- 
zi/oti Indiana Harbor Lietuvių 
Kultūros Draugiją. Ta?, pats 
bus padaryta ir DeKalboje. P-as 
Bulaw yra gabus organizato
rius, tad mokės esamas progas 
tinkamai išnaudoti.

Senas Pętrąs imsis darbo 
Gary, Hammond, Calumet City, 
Aurora. Savo darbui Gai/y jis 
ras nuoširdžią paramą iš pp. 
J. Vaitkaus ir J. A. Grakey; 
Calumet ir Hammpnd — pa
dės p. Maksvytis5. Taipgi Senas 
Petras daro 'planus, kad gau 
tų didesnį skaičių Chicagos 
Lietuvių Draugijai naujų narių 
Aurora. Vadinusį kad ir ten 
butų galima įktirtį .Aurora Lie
tuvių Kultūros Draugiją.

Kokioje kolonijoje imsis dar
bo p. Ambrazevičius, — tatai 
jis laiko slaptybėje, bet greitu 
laiku bus sužinota. Beje, p. Ą, 
L. Skirmontas dar turės pą 
spausti Harvęy ir Pb.ipęx, — 
čia turės susikurti- gausinga 
Harvey Lietuvių Kultūros 
Draugija. Tas pats bus ir 
Springfielde; p. V. černauskas 
čia suorganizuos ' Springfielde 
Lietuvių Kultūros Draugiją.

Daugiau žiruiį antradieniais
Kaip seksis musų darbuoto

jams įrašymo naujų narių dar-

$įtų Lietuvių Kultūros Drau
gijų bus svarbiausias uždavinys 
rūpintis vietos lietuvių kultū
riniais reikalais. Draugijos bus 
au^tonomiškos, tvarkysis visai 
atskįrąi nuo Chicagos Lietu
vių Draugijos, bet bus arti
muose santykiuose. Jei Chica
gos Lietuvių Draugija paste
bės, kad bet ku’ri Kultūros 
Draugija dirba svarbų kultūri
nį darbą tarpe vietos lietuviu 
tai reikiant teiks medžiaginę 
paramą. Tokių kultūrinių darbų 
yra begalės. Gali steigti lietu
vių kalbos, Lietuvos istorijos 
'mokyklėles, steigti meno ir 
sporto sekcijas, rengti paskai 
tas, prakalbas, taipgi socialius 
parengimus. Tokios Kul
tūros Draugijos nemaž 
padės ir Chicagos . Lietuvių 
Draugijai — rūpinsis daugin 
ti organizaciją nariais. Daugi
nant Chicagos Lietuvių Drau 
giją nariais drauge darys stip
resnę ir vįetos Kultūros Drau
giją. Kultūros Draugijos na
riais išimtinai galės būti vien 
Chicagos Lietuvių Draugijos

• • • C* •,nariai.

A.Ą.^AKIS. 
ADVOKATAS

111 W. Washington St
Room 737

Vai. 9 ryte iki 5 vai. vakare.
* ’ Ofiso Tel. Central 4496 \ > • j i ; - i v .
Gyv. vieta: 6733 Crandon Ąvenue 
namų Tel.: — Bįyds Pąrk 3395

Lietuvių Kultūros 
Draugijos 

*■ • ♦ •

Visiems žinoma, kad Chica
gos Lietuvių Draugijos svar
biausias tikslas yra sergan
tiems nariams teikti pašalpą, 
įnirusiems — pomirtinę, taip
gi prigelbėti mirusiojo gimi
nėms arba draugams — miru
sį narį tinkamai palaidoti Bet 
čia dar ne viskas. Kitas svar
aus. darbas- Chicagos; Lietuvių 
Draugijos, — tai rūpintis sa
vo narių, o drauge visų lietu
vių kultūriniais reikalais. Vi
suose Chicagos apylinkių mies
teliuose, įsirašius didesniam 
narių skaičiui į Chicagųs Lie
tuvių Draugiją, iš. šios organi
zacijos narių bus įkurtos Lie-

Mųsų organizacijos žymus 
darbuotojas, p. Frank Bulaw, 
ryt išvažiuoja į DeĘalbą, Chi
cagos Lietuvių Draugijos rei
kalais. Jo tikslas čia bus įra
šyti didesnį skaičių naujų na- 
rįų į Draugiją, kad vėliau čia 
galėtų įsikurti DeKalbos Lie
tuvių Kultūros Draugija. Drau
gę su p, Bulaw važiuoja į De 
Kalbą ir p, Mikas Tarutis, 
Bridgeporto biznierius, taipgi

DR. Ą. JL MĄJ'įĮKĄp 
PHYSięiAN-SURGEON 

Offich 4070 Archer ’ Atenue 
Tel. Virginia 1116. • r 

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

Tel. Lafayettė 3051 “ ■
Valandos: 9—10. ryto, 5—6 p. p.

' Kasdien, išskyrus seredą. 
Sekmadienį susitarus.

Ą.PETKUS 
1410 South 49th Coiirt ■ Cicero ' ‘ Phone Cicero 2109

756 West 35th St 
Cor. of 35th and Halsted Sts. 

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30 
Išdėliotais pagal sutartį.”

kuįtu- 
veikimas nyksta, laipsniš- 

patys lietuviai,

Draugijas slį^rių^ 
^Naujierbse”

Chicagos Lietuvių Draugija 
yra dėkinga “Naujienų” vedė
jams už vietą laikraštyje, ku
riame kas antradienis bus ga
lima nors trumpai apibudinti 
Draugijos gyvenimą ir jos dar
bų eigą. Daug Chicagos Lietvč- 
vių Draugijos narių pareiškė 
nepasitenkinimą, kad Draugi
jos skyrius “Naujienose” buvo 
sulaikytas, bet tas buvo pada
ryta tik laikinai. Grįštant ru
dens ir žiemos sezonui, išsiva- 
gojant musų naujam, platės * 
nam darbui, organizacijos vei
klos rezultatai vėl kiekvienų an
tradienį atspindės “Naujieno-

K. P. GUGI S
ADVOKATAS '

MJesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kamb? 1431-1434—Tel. Central 4411-2 
Nainių ofisas—3323 So. Halsted St. 

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

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarties.

žose lietuvių kolonijose 
rinis 
kai nyksta

i taipgi jų organizacijos. Jiaųni- 
mas, kuris dar ten yra, netu
rėdama ką veikti lietuvių kul
tūrinio darbo srityje nuo lie
tuvių nutolsta. Tiktai tamprus 
ryšiai su Chicagos lietuviais,, 

‘bendras darbas organizaciniame 
ir kultųriniame veikime vėl iš
budins Veiklą Chicagos apylin
kių kolonijose. Tuo pačių'., metų 
jis sustiprins visą musų socia
li, morąlį ir intelęktuąiį stovį. 
Vien šitos minties vedama 
Chicagos Lietuvių Draugija 
pradeda aktyvų darbą Chica
gos apylinkių miesteliuose, kad 
įtrauktų kuodaugiausia naujų 
jėgų į savo eiles. Mes manome, 
kad tų miestelių lietuviai, kul
tūringi lietuviai, mokės tinka- 

įvertinti musų rimtą dar-

J. B KADŽIUS
668 West 18th Street • ■ Phone Canal 6174

---------- ---------------------------------- ---------- ■■ ■

OSfVlLT 
FURNITUREco 

•>»' v- s>.<

2310 West 
Rposęvelt Road

Tel. Seeley 8760 
t r . •. s

ba.s už Cljięągos, netrukus pa
tikime antradieųį “l^aujįeno- 
se”, ^usli
darbuotojai taipgi pasistengs 
patys nušviesti savo sėkmingą 
djarbuętę kolonuose, kuriose 
savo darbą išplėš.

—- J. Mickevičius.

DR. G. SERNER 
r‘ LIETUVIS 
__ Tel. Yards 1829

Pj-įtalko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 

75^ Weąt 3B. St. 
kampas Halsted St.

Valandos: nuo TO-^4“nuo 6 iki 8 
Nedėliomis nuo 10 ikir 12 vai. diėnos

. "n ■■rr.un ryrjiHR'n r.inw 
K. Steponavičius.

X *

^ymivs. muzikas ię chorų ve- 
dejas, p. K. Steponayičįiis, su- 
tiko nors trumpam laikui dar
buotis Chicagos Lietuvių Drau 
gijai. Jis šįo mėnesio gale pra 
dės naujų narių Įrašymo darbą 
Waukegan ir North Chicago. 
Prnas K. Steponavičius čia tu-

aktyvus šios organizacijos na- 
rys.

Neabejotina, kad p. BuląM 
savo įarbe DeKalboje tu'rės ge-

Bi feonai
IŠPARDAVIMAS 

REFRIGERATORIŲ

^el, Pųllman 5703

Š. M. SKUDAS
718 West 18th Street • Thone Monroe 8877JLi fu n a?.'. t2žlx>,,.—t-Lūj-i--------- ---- ---------------- - ..................

LACHAWICZ ir SŪNUS
Phonėa 'Canal'2515—Cicero 5927

kitataučiai
ĘĘ. HERZMAN

IS RUSUOS '
Gerai lietuviams žinomas per 35 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų įr vaikų pagal nau
jausius metodus X-R!ay ir kitokius 
elektros prietaisus.

“ Ofisas ir Laboratorija:
1034 W1 I8th St., netoli Mdrgan St.

Valandos nud 1Q—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro.

Tel. Canal 3110 ' ‘
Rezidencijos telefonai:

Hyde ^5^ 6?55 ar Central 7464

Dr. Charles Segal 
OFISAS

4729 Sq. Ąsūland Aye.
2-ros lubos 

CHICAGO, 1LL. 
OFISO VALANDOS:

---------- ... .. ------------ -- -- - < . - ............ '-------------------- -
• i ’ •• • *. ■ \ « n -• • - . z ♦ * • • ... .

Laidotuvių Direktoriai
Kur Geriau 

Taupyti Pinigus?
SAFETY VAULTS MOJ1A 
BANRĄI MOKA 
PAŠTAS MOKA ....
MES

hiękvie^ps ypątoą apdrausti iki $5,000.00 
Duodame paskolas ant įiiųų Morgičįų

A. Montvid, M. D. 
West’Town^Stata Bank Bldg- 

2400 West Madison Street 
Vai. 1 iki 3 po pletlį/t) iki 8 vak.

Tek Seeley 7330
Namų telefonas 

J . x f t i l į 4 »*»

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2. iki 4 tt nuo 7 iki 9 
r vai.,1 Nedėliomis ’ nuo 10 iki 12 

3343 Soutįi Ralsted St.‘
Tel. Boulevard 1401

Degtinė... Gerkit
KENTUCKY YEAĘLĮ?įG

Betj dar reikia prisiminti, kad 
Waukegan gyvena muzikali pp. 
Dairiu Šeima, — jis pats žy
mus dainininkas, o p-nia Dau-

\ ' l i M

(T^sa pusi. 84įam\

•,’'o7i?r'T^BoUfevard' CT1T
Rez. Tel. Victory 2343

- v KitF ♦Lietuviui ' TląktarąC ‘', _ _ l 
Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso ’ valandos: nuo 2 iki' 4, nuo' 7 
iki 8:30 v. Nedek nuo 10 iki 12 a. m.

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CfilRURiGAS 

Ofisas ir. Rezidencija.’ 
3335 So. Halsted St. 

CHICAGO, ILL.

Didžiausias Historijoj 
Rugpiučio Rakandų

PRATUŠTINIMO 
IŠPARDAVIMAS,

NIEKAD NEBUS TOKIŲ ŽEMŲ 
KAINŲ

KARPETŲ ŠLAVIKAS 79c 
$59.00 PARLOR $įį>Q
SETAS tiktai už .......tV.UU
$75.00 DINING $/ĮQ Eft
SETAS už :.................
DRABUŽIŲ 
PINTINĖS ...................
$30.00 9x12 KAU- $ 
RAI už ......................
$69.00 MIEGAMOJO $ 
kambario Setas ....... 1
$16.95 Springsiniai 
M ATRAŠAU )................
$8.50 Vien bovelnij 
MATRASAI 1............ ....
24 colių apvalus 
VEIDRODŽIAI .............
98 gabalu 3 kambariu i rengimas', 
vertas $250.00 už $ 179.00

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

Central Dish-ięt 
Furuiture C«. 
JOS. JOZAITIS, Vedėjas. 

3621-23-25 South
Halsted Street

tikrai bus galima įkurti DeKal-' 
bos Lietuvių Kultūros Draugi- 
ją nors iš, 5.0 narių. Tę.ųo, nu
girsti, 'kad viętos darbuotojai 
DeKalboje
Pečiukėnas ir biznierius Patum 
sis padės p-nui Bulaw.

■ ..-i“t*./, .■•.‘'J-'.-t} clb

Dabar galima gauti kai minimam taverne.
_ •“ *• » v . • y* f .» »> |f

J. F. ĘŲDEIKIS
4605-07 S. Hermitage Avenue Phohes Yards 1741-1742
Brighton Parkj Skyrius, 4447 S. Fairfield, Laf. 0727

42Įr44Eąst lOgįh St. TęL RųlĮmąn 1270 arba Canal 2515

S. P. MAŽEIKA
8819 Lituanica Avenue Phone Yards 1188

«'■ u!

T



Mirė Juozas Draugelis

Senas Chicagos Lietuvių

nuo sa
Rasta nušauta pora

•G;.'

SPECIALĖS BARGENO KAINOS
Montvido

Vėliausio Gaso Pečiu Modeliobiznio

Joseph

Kazys

Gudauskas, Spring

darbe

Leidės susipešė

estertieWITH CLEANING TODLS

Draugija turi 
juo ir naudo-

★ Pr.rlou. mod- 
•1. r.con.truot.d 
•tthe H«oT»l 
factory.

o taipgi vi- 
ir pažįsta-

Chicagos 
nariams

Steponavičių Radio 
Programas

SKiAnastazija šliauteriene, Chi 
cago, III.,

Kazimieras Kaminskas, Chi- 
cago, III.,

Frank Demikis, Chicago, III.,
Elzbieta Brajienė, Chicago,

LENGVIOS
IŠMOKĖJIMO

SĄLYGOS

P-nia Angelija čepukiene, 
žmona įžymaus Northsides vei
kėjo Kazio čepuko, taipgi mo
tina pasižymėjusios smuikinin 
kės p-lės Valerijos čepukaitės, 
sunkiai apsirgo. Praeitą ketvir
tadienį ji buvo nugabenta į 
Presbyterian ligoninę, o penk
tadienio rytą padaryta sunki 
operacija. Ligonę prižiūri Drau
gijos daktaras A. Montvidas.

Visa pp. čepukų šeima yra 
nariai Chicagos Lietuvių Drau
gijos. Linkėtina, kad p-nia če- 
pukienė greit pasveiktų ir tuo

Peter Brazis, Chicago, III.
Stanley Rueker, Chicago, III.
Agnės Dervinskienė, Chica

Rinkus, Springfield

Canal 0117. Daug 
Nau 

tas negerai, — “Nau- 
telefonas yra nauduoja- 

vien

direktorius kalbamai

1. Kiekvieną ketvirtadieni 
Draugijos ofisas yra acidaras 
nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. vaka
ro. Užsimokėti Draugijcn arba 
kitais reikalais malonėkite kreip 
tis čia pažymėtomis dienomis.

2. Chięagos Rietuvių Drau
gijos regttlj^i^ht^nai^ų "šdširir.- 
kimai įvyksta antrą kiekvieno 
mėnesio antradienį, Northwesi- 
ern Masonic Temple, 1547 N.

Leavitt. Susirinkimų pradžia 
7:30; bet Draugijos reikalų, su
sirinkime dar yra įdomus pro
gramas. Nariams vertėtų gau
singai lankytis.

3. Ištikus ligos nelaimei vi
suomet reikia apie tai praneš
ti laišku Draugijai šiuo adre
su: Chicagos Lietuvių Draugi
ja, 1739 So. Halsted St Drau
gija gavusi laišką įregistruok 
sergantį narį pašalpai į savo 
knygas.

4. Svarbesniam reikalui esant 
galite pašaukti Draugijos ofisą 
telefonu 
narių telefonu kreipiasi į 
j ienas 
jienų” 
mas vien “Naujienų 
reikalams, o ne Chicagos Lietu 
vių Draugijos 
savo telefoną, 
kitės.

Marijona Čivinskienė, Chica

žibutis, Springfield

Lietuviai ir lietuvai- 
I .

tės paėmė leidimus 
vedyboms

Sunkiai apsirgo Angelija 
čepukiene

Dr-jos narys, Juozas Draugelis, 
pasimirė rugp. 11 d. Palaido
tas rugp. 15 Lietuvių Tautiš
kose kapinėse. Juozas Draugi- 
jon įsirašė pradžioje 1924 me
tų. Velionis buvo kilęs iš Po- 
ežėrių valsčiaus, Oželių kaimo. 
Amerikoje išgyveno 25 metus; 
buvo 45 metų amžiaus. Liko 
nuliūdę — moteris Marijona, 
taipgi sūnūs ir duktė. Chicagos 
Lietuvių Draugija padėjo ve
lionio žmonai gražiai savo or
ganizacijos narį palaidoti—su
teikė grabnešius, vežimą ir gy
vų gėlių puikų bukietą.
Sergantys Draugijos nariai:
Daniel Gricius, Chicago, Ilk.
Joseph Budrevičius, Hart, 

Mich.,
Katrina Kubilienė, Cicero, III., 
Juozas Kuprevičius, Chicago,

NOTABLE COMBINĄTION OFFER 
MODEL 105

Prie Amęrjkos Legiono yra 
moterų organizacija, kuri va
dinasi Womeji’s Auxiliary. štai 
iš šios organizacijos grupės

Esther Meier Atnsden 41 me
tų, 6538 Ėllis avėnue, ir John 
Anderson’ą 38 ihetų, 7742 Lovvc 
avenue. P-nia Amsden, motina 
dviejų vaikų, šiuo laiku turėjo 
bylą teisme skiryboms; Ander- 
son irgi buvo nutolęs 
vo žrtionos.

Aleksas
field, Ilk,

Mary Kezsis, Chicago, Ilk,
Vincas Žukauskas, Chicago

vardu Chicago Elevated tapo 
atimtas čarteris. O atėmė jį p- 
nia Marie Suthers, Chicagos 
departamento komanduoto  j a.

Kas gi atsitiko su moteri
mis? Kita ponia, būtent Mary 
Segale, taip aiškina “trubelį”: 
girdi, ponia Suthers atėmusi 
karterį iš grupės todėl, kad aš 
tapau išrinkta kaip antras, dis- 
trikto

Mary Drignaitienė, Cold- 
water, Mich.,

Magdė Ramanauskienė, Chi
cago, Ilk,

Juozas Žakas, Chicago, Ilk,
Justinas Juškėnas, Cnicago,

Forest Preservuose, kely prie 
Palos Hills, greta automobilio 
policija rado nušautus p-nią

suteiktų didelio linksmumo sa
vo šeimo nariams 
siems draugams 
miems.

Kodėl kiekvienas Chesterfield turi tą patį skonį, .. 

tą patį malonų kvapsnį ir lengvumą.
Todėl kad mes vartojame netik vieno meto tabako 

užderėjimą bet javus
kad Chesterfield’s kokybė niekad nesimaino.

Kiekvieno Chesterfield skonis yra panašus į kiek 
vieną kito Chesterfield skonį—lengvas, ne stiprus. 
Visuomet su maloniu skoniu ir aromatu.

DRAUGIJOS NARIŲ 
ŽINIAI

Sergantiems - patari
mas Dykai

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

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

DR. ROSS HEALTH 
SERVICE AND 

LABORATORIES 
35 S. Dearborn St. 

CHICAGO, ILL.
Central 4641

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

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

Smagu pažymėti, kad trys 
žymus nariai Chicagos Lietu
vių Draugijos, būtent: Anelė, 
Kazys ir Jurgis Steponavičiai
— paėmė WSBC radio stotį. 
Iš šitos stoties duoda progra
mą kiekvieno trečiadienio va
karą 9:30 vai. Stotis naujai 
pagerinta adresu 4000 W. Ma- 
dison St. šitame pačiame na
me yra ir daktaro 
ofisas.

Patariame visiems 
Lietuvių Draugijos 
kiekvieno trečiadienio vakarą. 
9:30 vai., atsisukti savo radio
— 1210 kilocycles. Išgirsit įdo
mų programą. Be gražių dainų, 
muzikos, svarbiausia girdėsite 
žinių iš viso pasaulio, kurios 
bus p. Antano Vaivados teikia
mos, padedant kai kuriems jo 
bendradarbiams.

žinios tuo pasidaro nepapra
stai įdomios, kad įvykis yra 
imituojančia žodžių iliustracija. 
Kas seka amerikonų “March of 
Time”, tai mums lietuviams 
bus dar svarbiau girdėti šį 
programą, nes palies musų pa
čių gyvenimo įvykius. Linkėti 
na pp. Steponavičiams, kad jie 
einant laikui duotų mums pro
gramą kasdien. Neabejoju, kad 
pažangioji lietuvių visuomenė 
šitokiame svarbiame 
juos nuoširdžiai parems

šie lietuviai ir- lietuvaitės ii 
siėmė laimuti* (leidimus) 
dyboma:

Milton Haas 38 m. ir Mary 
Paulawish 27 m.

Frank Sills (Kalamazoo, 
Mich.) 23 m. ir Frances Gri
gaitis 21 m.

Adam Stolius 41 m. ir Jo- 
sephine Mikiski 47 m.

Francis Ivanauski 30 m. ir 
Irene Drzastwa 29 m.

Charles Poška 29 m. ir Anna 
Logore 21 m.

Stanley Makarevicius 21 m. 
ir Eleanor Kiss 20 m. \

John Szumlas 26 m. ir Alice 
Stretch 21 m.

Abraham Povolo 26 m. ir 
Frances Butkus 24 m.

Mažais rankpinigiųįmo- 
dėjimas. , ’

Likusi mažpmis suihomis 
į ■ 
su gaso bilomis.

grupei, o ne jos siūlyta kan
didate.

Reiškia, pešasi leidės — vis 
dėl svarbiu priežasčių, jų aki
mis žiūrini.

PIRKIT
KUR VISI LIETUVIAI PERKA: 

Namų Apšildymo Reikmenis 
Boilerius, Sinkas, 

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

So. Center Plumb- 
ing and Heating 

Supply Co.
N. W. Cornef 55th and

State Streets
Visi telefonai ATLANTIC 4290 

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

Chesterfields laimi todėl kad 
jie visuomet yra vienodus.. .*

Po 50 Centų į Savaitę
TIK APRĖŽTAM LAIKUI. Hoover Specials nuostabiose naujose 
spalvose. Hoover dirbtuvių ekspertų perdirbtas, naujas diržas, vir
vės ir maišas, NAUJI ŠEPEČIAI. Visa kombinacija susidaro iš 5 
gabalų, $7.50 vertės šlavimo įrankių. IEŠKOK GARANTIJOS UŽ
RAŠO^—tai jus apsaugo nuo menkesnės vertės darbo ar dalių. Ga
rantuojama vieniems metams,
TAIPGI TRUMPLAIKINfi AUKA: Hoover Specialia modelis 541 
su šlavimo Įrankiais $30.45—paprasta kaina $34.95. Mažas primo- 
kėjimas prie lengvaus išsimokėjimo plano.

... dėl vienodumo

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

Tel. Boulevard 4705

Public Service Company OFi NORTHERN ILLINOIS

• Kai tik dabar jūsų VifeŠo Aptarnavimo 
krautuvė yra išstačius! daug puikios vertybės 
moderniai ų Gaso Pečių. Pasinaudodami šiuo 
išpardavimu, tikrai daug pinigų sutaupysite. 
Mažas -įmokesnis'nupirks jiims moderninį, vė
liausios mfritftės mados pečių. O likusią dalį 
jus galite išsinioketi mažomis sumomis kartu 
su mėnesinė:gaso bilai - i

• Naujas virtuves pečius ; palengvins virimo 
' darbą, kepimą padarys liialonumu. Ateikite 

1 šiandien ir pamatykite fiios ^avinčius mode
lius, kurie yra siūlomi specialiomis bargeno 
kainomis. 1 X

Km Iii®® 
ffllgS

Antradienis, rugp. 25, 1936

Chicagos Lietuvių 
Draugija
—I

(Tąsa iš pusi. 2-ro) 
derienė-Pikeliutė žymi pianiste 
— jie taipgi teiks paramą įra
šyme naujų narių musų žy
miam darbuotojui p. Stepona
vičiui.

Musų visų akys bus atkreip
tos į p. Steponavičiaus darbuo
tes sėkmingumų Waukegane, 
butų gerai, kad čia butų ga
lima įkurti iš didesnio skai 
čiaus Chicagos Lietuvių Drau
gijos narių — Waukegan Lie
tuvių Kultūros Draugiją.

DR. G. J. TARULIS 
PIRMAS LIETUVIŠKAS 

OSTEOPATHIC PHYSICIAN IR 
* OBSTETRICIAN

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

OFISAS:
6331 ‘So. Halsted St

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

Tel. ENGLEWOOD 7151.
Rez. Tel. RADCLIFFE 1191.
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Subscription Kates:
|8.00 per yęar in Gonada
85.00 per year outside of Chicago
88.0(1 per year in Chlcago 
lo per eopy.

Metama 
Pusei metų.———:----- 1
Trims mėnesiama ___ 
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui —LLL.

ChicagoJ per išnešioto jus: 
a.r‘T—-

88.00 
4.00 
2.00 
1.5P
.75

Entered m Second Gan Mattcr 
Hardi 7th 1914 at the Post Office 
of Čhicago, III. under the act of 
Hardi Srd 1879.

85.00
2.75
1.50
1.00

. .75

H 
f 
i 
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Naujienos eina kasdien, iiakiriant 
Beknjądienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Haht*4 SU Ghicaio,

*

8c 
18c 

Mėnesiui ■■■■.................. J__ ___ 75c
Suvienytose Valstijos^ ne Chicsgoj,

Metams .. •....-r-
Pusei metų
Trims mėnesiams ____
Dviem minėsiąma ,,, , 
Vienam mėnesiui

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Ifetoną J—. (8.00
Pusei metu . 4.0fl
Trims mėnesiams —_____  2.50
Pipirus reikią siusti palto Money

Orfcrta ■» 5‘
Į1'W .. ......."'.liį"t ................................'/"U i u ............... 2

n“Prisikėlė iš numirusių
’W'
'■W
*
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Pyies savaitę su viršum laiįo Ispanijos sukilėliai 
per radjo paskelbę, ką^ valdžios šalininkai sušaudę pa
garsėjusį Ispanijos boksininką Uzcudpn -į už tai, kad 
jisai simpatizavęs fašistams. Bet pereitą sekmadienį 
Paoliąp Uzcudun gyvąs ir sveikas ątyyko į PąpipĮoną 
(sukilęlių užimtą mįeątą) ir pasipasakojo, ką,(J jisai 50 
mylių ėjęs pėsčias per miškus, bijodamas “komunistų 
kurie jį galėję pagyti už “buržujų", nes jisąį esąs 
švariai apsirėdęs ir rūkąs brangius cigarus.

Tpkių bydu susprpgo viena iš tųkstąnčįų “žiauru
mo” istorijų, kurias kasdien fabrikuoja apie Ispanijos 
kovojąnčiąją liaudį fąšįstiski maištininkai.
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Ęąšistų stovykla Burgoąe, šiaurinėje Ispanijoje, ke
lis kartus buvo paskelbusi, kad darbininku U$icija Pa
smerkė sušaudymui įtakingu aristokratą grafą Ręma- 
nonesą, kuris sukiliipo pradžioje buvo suimtas San Se
bastiane ir laikomas kalėjime su keliais šįmtais kitu 
respublikos priešą. Paskui sukilėliu radio ir spąuda pra
nešė, kad grąfąs Ęęmąnpnęs jau esąs, sp$ąu4ytas.

Bet prieš dvejetą dienų tas “numirėlis” staiga pasi
rodė Franci jos pa§įęnip mieste Hendaye. Liaudies fron
to vyriausybė San §ęj>ąstiąnę paleidę sęn^ iponarclįistą 
iš kalėjimo, nepadariusi jam nieko blogo. Spaudos at
stovams, kurie norėjo patirti, kaip darbininkų milicija 
jį "kankino”, jisai atsaku k?4 Rui ^tuiįs jękię pa
grindo skųstis dėl elgesio tą, kąrje jį buyp spęn$. ,

Vienas Amerikos žinių agentūros atstovas paklau-, 
sė grafą:

“Ar Tamsta manai, kad atsakomybė dėl maišto 
Ispanijoje ir dabartinės padėties krašte puola ant 
sukilusiųjų generolų?”
Grafas Romanones pareiškė:

Dėliai to nėra nė menkiausios abęjpųės!”
Taigi tas asmuo, kurį fašistiški sukilėliai piešė sa

vo “žiniose”, kaipo respublikos gynėjų “žiąųrumo” au
ką, ne tik pasirodė esąs gyyas, bet ir pasmerkė sukilė- 
nūs!

O betgi mūsiškiai klęrikąląi ir tautininkai dar vis 
kartoja Ispanijos kontr-revoliucipinkų įpilus ir stengia
si publiką įtikinti, kad tie žmonės, kurie aukoja savo

• laukiniai žvėrys!gyvastis už respubliką, tai

tai kas dabar gali tikėti, kąd jie savo nuąikaltimo gai- 
lįsį? • "■ ' ‘ ■’ j- < ‘ /

Bet, matyt, žvalgyba taip įsakė jiems kalbėti. Tik 
pakliuvę į žvalgybos nagus, juk jie atvirto į “gerą ke
lią”. Gal už tai didysis Stalinas vienam kitam jų susi
mylės?..

. ,rWį.  iįi,,<

Apžvalga
m

P. VILEIŠIS “NUPIRKO” 
SPAUDOS LAISVĘ

s

Neperimai “Naujięn^” kp- 
respoųdentas paminėjo SLA sęi- 
rnp svečių pastabose, kad buk 
į>, V. sakęs, įad tokiemą' laiiį- 
raštipinkams kaip jis, Lietuvos 
valdžia skirią pensijas. Dėlei 
to yjtaitjš “Tėvynėj” surinką: 
“Palikite bent musų Susividni-

■ { • . •■ • m mi.

” Ponas Vitai-

AM^nig; rugį). 26, Į936
4> *u«> <•

j imą ramybėje!
tis w
Ar ne keista?

Bet paąąljap, ką Lietuvos 
valdžios skyrimas ar neskyri
mas laikraštininkams pensijų 
turi bendro su susivienijimu?

-Kalvia »■

Lietuyos ir Amerikos tautinin
kais, bet tuo pačiu laiku ata
kuoja sroves, kurios gina •Lie*; 
tuvos demokratijų. Jisai šitaip 
teisina ią savo dviveidę politi
ką. Viena, SLA seimas, girdi, 
jį išrinko, neduodamas jam 
jokių “direktyvų sulig SLA or
gano nusistatymo”.

Tąi yra “l*čvynes” skaityto
jų klaidinimas. Atskirų direk
tyvų organo redaktoriui seimas 
neturėjo reikalo duoti, kadangi 
visų SLA narių supratimu ųr- 
giano kryptis yra seniai nusta
tyta. Visoje eilėje seimų rezo
liucijų buvo nuolatos ir nuola- 

, tos pabrėžiama, kad Susivieni
jimas stoja už demokratinę 
santvarką Lietuvoje ir protes
tuoja prieš smurtą, despotizmą 
ir priespaudą, šitoje seimų re
zoliucijų dvąsįoje SLA organas 
turėjo būti vedamas ir, iš tie
sų, per me£ų metus jisai buvo 
taip vedamas.

O ką padarė Cleveląndo 
seimas? Ar jisai atšaukė bent 
vieną iš tų seiipų rezohucijų? 
Ne, jisai priėmę naują rėzolįu-' 
cį j ą, pątyirtindąmas seną j J SLA 
nusistatymą. •

Clevelando seimo rezoliuciją 
Lietuvos klausimu yra direkty
va visomybfįcialčnis SLA įstai
goms, taigi ir “Tėvynės” redąk- 
■., '.“i * > ■. * ' '■ i ■* a . >■ f//-“cijai.

Nors atskiros direktyvos p. 
Vitaičiui seimas nedavė, bet 
sęimąs pareiškė organizacijos 
nusistatymą, kurio ir reakto
rius privalo laikytis.

... .L-J.Į— Zll L „.m. i ■■ H■

SUSIVIENIJIM0 “NJiPOM- 
T0KŲMAS”

“Tėvynes” redakt,orius aiški
nasi, k.odėl jisai entuziastiškai 
rašė apie vadinamą pasaulio 
lietuvių kongresą, bet šnairuo
ją į Amerikos lietuvių kongre
są ir Kanados lietuvių kongre
są, kurie buvo sušaukti tikslu 
padėti Lietuvos žmonėms at- 
steigti demokratinę tvarką Lie
tuvoje. Tai, esą, dėlto, kad tar
pe tų kongresų jisai matąs di
delį skirtumą. Kauno (“pasau
lio”) kongresas buvęs “griež
tai apolitinis” (?), o kongresas 
Clevelande ir kongresas Kana
doje buvę sušaukti “grynai po
litiniais reikalais, kuriais SLA 
narių nusistątymas pasiskirs- 
tp’\ '

“Antra”, tęsia p. Vitaitis, 
“Lietuvos ir net Amerikos 
lietuvių partijos tais klausi
mais, kuriuos kongresai svar
stė, taip pat yra skirtingo 
nusistatymo. Tuose kongre
suose buvo kalbama apie ko
vą prieš kitas partijas, juoge 
žymų vaidmenį vaidįno ko
munistų partijos vadai, ku> 
rie nepripažįsta tokios de
mokratijos, kokia tvarkosi ir 
kokią pripažįsta Susivieniji
mas ir jų narįai. Patys ko
munistų vadai atvirai pasisa
ko, kaid jie stoją ųž tokią 
‘demokratiją’, kuri baigtųsi' 
proletarinės diktatūros įku-

• rimu.”

Su komunistų “proletarine 
diktatūra” čia p. Vitaitis išsi
šoko visai be reikalo. Komunis
tai dalyvavo ir kauniškiame 
“pasaulio kongrese”, į kurį va
žiavo “Tėvynęs” redaktorius. 
Jeigu ji?jqs tėftaį ije  ̂Jalsp, 
tai tatai juk nėra to kongreso 
nuopelnas —- ir ne tokią “demo
kratija7 tvarkosi • Susi vieni j i-

Be to, kalbant apie viešą su
važiavimą reikid nė spėlioti, ką

n?.W9> bet ką 
jįe (tamę suyažiavįjpe. kalbėjo ir 
ilž ką'balsavo?'6! Vitaitis ge
rai Žino, kad .CJe’yęįando kon
grese (ipĮpupistąt rezoliu
ciją, reikalaujančią kaip tik to
kios demokratijos, už kurią se
niai yra pasisakęs Susivieniji
mas

PROTOKOLAS *1

• **rrn

Ameriką Lietuviu Kongre^o D^pJp-iitinpį TvftFkaj Ąį- 
steigti Lietuvoj, jyykusio birelių 30 ijr 21 į. 1936 m., 

Hotel Carter/ęieveland, Ohio.
. .-f , . t.,< A. ... ’f r r-7 . - T; • < -

Martynas Yčas rašo “L. Ai- 
, .. -ąI • «į t« ; - *

dę” apie pirmo Lietuvos jdiėn- 
raščio leidėjų, Petrą Vileišį, ku
rio 10 metų mirties sukaktis 
bųyo pląčiąi paminėta Lietuvo
je. yęlįpnis buvęs labai turtin
gas ir įtakingas asmuo ir j b pa
stangomis daugiausia buvusi 
grąžinta Lietuvai spaudos lais- 
ve.'1'

‘'■pęįsg spausdinti knygas 
ir laikraščius buvo Petro Vi
leišio nupirktą”, sakp p-as 
Yčas. “Jis apie tai jau yra 
seniau prasitaręs vieųam ki
tam savo benjdracjąrbių (K. 
Puidai). Žinant) tų laikų biu- 
rpĮtrątiją, žinant Petrp Vilei
šio rezursus (išteklius. — 

Red.), netenka abejoti, 
• kad taip iš tiesų buvo, šis 

jp žygis bene bus susijęs su 
buy. Vilniaus generąlguber- 
ijątprįąus reikalų vedėjo, o 
vėliau departamento direkto
riaus Charuzino vardu... Bet 
ši techniška pusė niekam, 
rpdos, detalįaį Petro Vileišio 
pebuvo nupąsąkotą. Bėjt tai 
ir. nesvarbu. Svarbu žinoti, 
ką<į Petras Vileišis nepagai
lėjo šiam, reikalui pinigų. Mes 
jo dėka atgavom spaudą 
dąug greičįąų, ne$ų ka(| bu- 
tiime susilaukę normalių ke
liu einant.??
Tai abejotina teorija. Pats 

Yčąs perą girdėjęs iš Vijeišio 
apie tą spaudos laisvės “nupir
kimą”. Jisai tik girdėjo, kad 
velionis taip- §ąk^S“ •Kaziui Pui- 
dąi, Bot Ruįjda kažin ar yra la* 
bal patikimas liddininkas — jis 
mėgsta pasigirti ir papasakoti 
sensacijų, kurios kartais su 
tikrove žymiai prasilenkia. Pats 
Yčas irgi yra linkęs prie blofo.

Svarbiausia spaudos laisvės 
atgavimo priežastis, žinoma, 
bųy,o tą, kąį Lietuvos žmonės 
atkakliai kovojo prięą spaudos 
uždraudimą. Jie leido užsieniuo
se laikraščius ir knygas, gabe
no juos per sieną ir skleidė 
UHęą|tUQs,e ir kaimuose. Rusijos 
valdžia laikui bėgant įsitikino, 
kad spaudos draudimas negali 
suĮąiĮĮcyti lietuviškų raštų pliti
mo Lietuvoje, o tik vedą prie 
to, kad žmonės vis labiau ir 
labiau įpranta skaityti nelega- 
lįšką literatūrą, kuri yrą, griež
tai nusfstačiusi prieš valdžią.

Rusijos valdžia, įe to, jau 
buvo pradėjusi bijoti stiprėjan- 
ėįo žmonių, judėjimo visoje Ru
sijos imperijoje. Taigi jai pa
rupo nuraminti visuomenę libe- 
rališkęsne politika. Tai nebuvo 
kokio nors vieno departamento 
Tr * * *. I v «\ ' * '

Viršininko ųžgaįda. Jeigu ęhar 
ruzinas arbą kuris kitas carįą 
biurokratas ir nebūtų gavęs 
kyšio iš Petro Vileišio, spauda 
lietuviams4 visiiąk butų . buvusi 
leista, kai 1904 m* Pasidėjo 
Rusijoje vadinamas “liberališ
kus pavasaris”.

Tačiau reikia pripažinti, kad 
Ęętras Vileišis, iš tiesų, yra 
daug pasidarbąyęs "Lietuvos 
naudai. Jisai leido pirmą Lietu
vos dienraštį “Vilniaus žinias”, 
kurios jam nešė labai didelių 
nuostolių, , taip kąd jigąi galų 
gale beVeik nusigyveno:’

Velionis, be to, ^žnai auko
jo įvairiems švietimo, ir labda-7 abė^:&il^iams:'^r^

Keistos bylos keista pabaiga.
Visus 16 “sąmoksjipinkų”, kuriuos Maskvos 

mas teisė, kaipo konspirątorius, planavusius užmušti 
Staliną ir įvykinti Sovietų Sąjungoje fašistišką perver
smą, — pasmerkė sušąudyipųi.

Ar jie bus nužudyti, ar ne, č|ą ne t#iP svarbu. Pats 
teismo sprendimas yrą žiąųrųs. Juk kaltinamieji dar 
nesikėsino sayo sum^yiųų įvykinti. Dar jie tik tarėsi 
ir planavo, jeigu tikėti teisme duotais jų “prisipažini
mais”. Atentato prieš Stąlįųo gyvybę iš jų pusės nebuvę 
padaryta.

“Buržųazįškosę” šąlysę, jęigu ųųsĮkąįJ^lis kėsinosi 
savo auką užmušti, bet jp neužmušė, taį teismas tokio 
nusikaltėlio įpirčią nebaudžia. Q tie bolšęyįkiški sąmok
slininkai dąr i|ė pąsiJĮėsiniųip Š^vo darę. Tačiau bol
ševikiškas teismas visiems jiems paskyrė “ąukščiausią 
socialinio (!) apsigynijpd

Keistai. pasielgė ir pąąjnerktįejį, išgirdę tokį. spren
dimą. Vienas vyriausiųjų galt)nąų)ųjų? buvęs artimas 
Lenino bendradarbes, Jfcamęneyąs, pąsąl^ę:

“Mirties sprendipiąs mąų i? yfeįįms, kurie čia 
sėdi, yra pilnai pąteigjųąjpąs ir daugiau negu už
pelnytas.”
Kiti pasmerktieji kalbėjo papašiai. Tik kai kurie jų 

dar sakėsi apgailestaują savo nusidėjimą; o vienas pa- 
reiškė norą;- k^i'kąjrfti^u sj^.ą^yįas ir Troc
kis (kuris dabar gyvena Norvegijoje)!,

Jeigu per mėtų metus jie ’kbnSpiravo - prieš valdžią sistatymo. nežiūrint to, kad 
ir planavo teroristinius aktus prieš valdžios atstovus, ‘jisai nuolatos rodo palankumą

teis

įįgįįįjjj

nepriklausomybę.
(Tęsinys)

NEW EAGLE

VITAIČįO. IgŠJSŲKĮNgJĮMĄI.

“Tėvynės” redaktorius dar 
vįą ... k^d j.e
SLA organas nėpakeitė savo 
liberališko ir< demokratinio nu
sistatymo, nežiūrint to, kad

. n

NATT JIENPS, ęhIcagO, g.
. ■ I-’■ ■■

visuotino, slapto, lygaus ir tie
saus balsavimo ir t. t. Ir ųž tą 
rezoliuciją visi komunistai bal
savo.

Pagalios, yra visai nelogiška 
sakytį, kad SLA pripažįsta de
mokratiją, ir paskui 7 tuoj aus 
įrodinėti, kad SLA negalįs kiš
tis į tokį judėjimą, kurio tiks
las yra ginti demokratiją!

Yra nesąmonė pasakoti, kad 
Susivienijimas neprivaląs daly
vauti svarstyme tokių klausi
mų, kuriais jo narių nuomonės 
pasiskirsčiusios. Pačiais savo 
organizacijos reikalais SLA na
riai turi labai skirtingų nuo
monių — taigi, ar ir tjį reika
lų nereikia svarstyti?

Lietuvos
jos žmonių laisvę ir demąkrąti- 
nė tyarka y^ą tpki dalybai, įų- 
pty Spsiyienijjp^ 
tinįąią. Jie, tiesą, politiški — 
taip, Riaip dalykas
yra yilnįaus klausimas, Kįaįpe- 
dps klapsimas in t. t. Bet poli- 
tįški ne partijų prasmę.

Tpdėį bereikalingai p. Vįtąį- 
tis diųnią akis “Tėvynės” skai
tytojams, pasakodamas jiems, 
kad Su$i viepi j imąs tarnausiąs 
“partijų ręikąląms”, jeigu jisai 
pasisakys už Žpaonių laisvę ir 
demokratinę tvaiką Lietuvoje.

“NępplįtiŠJ<Lumąs”j kokį p-ąs 
Vitaitis dabar stengiasi praves
ti SLA organe, yrą partyyišįęaą, 
būtent, iautiniųkų' (fąšistų) 
pąrtijos padi^ųotąs, ^ąi Lietu
voj tąųtininkų diktatūra ręi- 
kąlaųją, kąjd nė viepą pąrtįją 
neužjįimtų “pplitį^a”; ji tą už
siėmimą monopolizavo sau. Bet 
SLA nariaį tokios tyarkps ne
pripažino ir nepripažins.

r

’»* f

$1.00

$1.00

- $L0Q
t

PASTABOS
“Naujienų” nųp}. 175 tilpo 

vardai ir pąvąrdės SpA 
seimo delegatų, kųrię balsavo 
už demokratijos ątsteigimo Lie
tuvoje rezoįiucįjk įr bal
savo prįeš rėzoiiu,ęįjų.

Lapai gerai, kad “Naujienos” 
Įtą sąrašą patalpino, šis “Nau
jienų” numeris reikia pasilai
kyt kaip istorinis dokumentas, 
o ypač SLA nariams, kad at
eityje žinotume, kas yra demo
kratijos, o kas fašizmo šalinin
kas.

žmonių renkamo seimo,:

o o o .

Visi žino, kad lietuvių drau
gijų atstovų suvažiavimas (kon
gresas), įvykęs Clevelande, de
mokratijai aitsteigti Lietuvoje 
priėmė bendrą rezoliuciją, ku
rioje reikalaujama . Lietuvos 
diktatorių, kad Lietuvos žmo
nėms butų grąžinta visuotinio 
balsavimo laisvė išsirinkti sau 
valdžią iš tokių žmonių, kokių 
jie norės. Bet “Tėvynės” re
daktorius p. Vitaitis SLA na
riams “Tėvynėj” pasakoja, kad 
kairiųjų bendras frontas siekia- 
si įvesti “bolševikų diktatūrą” 
Lietuvoje! Ęųomet Lietuvos 
žmonės visuotiniu balsavimu ' ■ ’ i 
išsirinks sau valdžią, tai būą 
įvesta “bolševikų > diktatūra” 
Lietuvoje. Ąr reikia didesnio 
ponsenso Ir šitaip rašo SLA 
orgąno Redaktorius, kur tame 
suvažiavime nemažai ir SLA 
kuopų atstovų dalyvavo, ir žino 
jo nutarimus, 

o o o
Pastaruoju laiku “Tėvynės” 

redaktorius išvirto J taradaiką. 
Jis “Tėvynėj” SLA nariams 
“aiškina” nebūtus dalykus, ir 
tą, Įcų įjs nesupranta. Jis smer
kia “Naujienas”, kam jos ne
reikalaujančios kapitalistinėm^ 
partijoms laisvės Rusijoj. Tai, 
esą, įtokia “dembkratybe yrą 
Veidmaininga”, ir todėl “doram 
lietuviui” ji “nedora”... Bet 
“Tėvynės” redaktorius nežino, 
kad kapitalistinių partijų Rusi
joj šiandien nėra. Kitas daly
kas, tai jis “aiškina” SLA na
riams “Tėvynėj” iš Robertso 
taisyklių, ką reiškia “didžiuma’/ 
ir “dauguma” balsų; bet kaip 
pasirodo, tai tą, ką jis aiškina 
kitiems, pats mažai supranta.

i ■ ■

$3.00

$1,00

D. P. Lekavičius
... J, 't y

.Prau^ijų Sųy. Frontas iš
1. SLA 92 kp.
2. APJ/4 JĮ kp.
3. LDS 105 kp.
4. ALDLD 61 kp .............. ..

NEW KENSINGITON 
-V 1 j. ,-"My 4

Ciuplis
1. APLA 9 kp. ,
2. ALDLD 74 kp.
3. LDS 10 kp........................... ............
Jonas Swipas
SLĄ 192 kp? ......... r.......... -.....

PHILADELRHIA 
I 1

M. Zaldokas, B. Ramanauskiene, P, P|lepas
Bendro Fronto Dąrb. Orgamząęįįps
1. Richmond Liet. Paš. jpiubas
2. Lįętf ^ęprįklaųsoma Parapija
3. Liet. Darb. Apsigynimo kP.
4. LDS kuopa
5. LDD 12 kp.
6. ALDLD ę-tąs Apskritys
7. Lyros Chorus ...
Jurgiu Lukošęyičius
Liet. Tautiškas Pąš. KĮįubąs

i J, Repder
Northside Lithuanian Repųblican AHjąnce ....... $1.00

Karolis Benderis
APLĄ 1-mąs Apskritys .. ......
Antahas Lelįonis 
Liet. Mųk.slp Draugiją ...... .....
V. Kolįčiene ir E. Saveikiepė
SLA 40 kp. .......................... .
S. Jablonskiene
ĄLDįD $7 kp. .............. ....... .
Jonąs pasipiląs
ARLĄ C.entras ......... .
J. Mažįjųkna ir 4 Karsokienė
SLA 86 kp. ................ ....... .
B. Sabaląuskytė 
SLA 3-čiąs Apskritys
J. Bajtryišaitis
Pittęljur^o Apygapd, ppt. pr-jy Kftpf^ncjją
1. Pitteburgho' ir Apielinkės Liet. Dr-ją Sąryšis 
g. Lį$, Pm fiyftėjĮj PrĮjpė
3. APLA
$t. Orda
APLA 50 kP- 
Povilas Viąpipąs 
APLĄ 7-ta kp.....................

P|TySTQJJI
Tę^ę J^y|kąpskiiepė >

Į§ kp...... r-.-- .-..............-f-

Pr-ia .... -j....................... .

SHEN^ĄippAft
J. ValMaj, M. ZioJja, Į^. pušinskienė, Zįr

bienč, J. Hamanauskas. D. Jųįzentaviįicnč
Bendra Konferenciją — X5 drąjlgiją .
L St. Pa 29,0 •
2. ” ” w Liet. Sūnų Pr-ją
3. ” ” ” ALDLD 76 kp/
4. Wm. Peną., Ra. SLĄ Į9Q kp,
5. .Sheifg^Į, P£. kR.
6. ALDLD 9-tąs Apskritys
7. cpMfe ?£ sim»8
8. Sheriandbah, Pa. Lyros Chorą^
9.10. |

11. Coaldale, Pa. ALDLD 60 kp.
12. Shenąndoah, Pa. LDS $4 kp.
13. I^inersville, Pa. APpĄ kp.

■ 14, ’ ’’ '• '
15. Shenandoah, Pa. 4 kp. 
Agota Narąyięąė 
APLA 4 kp.

t:;.-

J....

$1.00
' 1 X *

.... $1.00 r

..... $2.00

$1.00

$1.00

. $1.00

■■»

$1-100

•n

$|-00

$i.oq

$7.00

” ĄLRLP 14 kp.>»

>’ Komunistų Vienetas

(Bus daugiau)

/«.(
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Daktąras Aleįsąn-

daro ofisą
Dar vienus lietuvis profęsio 

nalas atidaro ofisą Chicagoj.
Jis yra Dr. Aleksandras Juo 

zas Shimkus. Jo ofisas taps 
atidalytas ateinantį ketvirta
dienį, rugpiučio 27 dieną. Ofi
so adresas bus — 3156 West 
59 Street, kampas Kedzie avė., 
telefonas Hemlock 5998.

Dr-o Shimkąus rezidencijo® 
adresas yra 6609 So. Artesian 
avęnųe; telefonas Prospect 
3403.

Pradinį mokslą jaunas Alek
sandras Shimkus įgijo Šv. Ką 
zimiero akademijoj; šią moky 
klą jis baigė 1923 methis.

Po to, Lindblom aukštojoj 
mokykloj baigė keturių metų 
kursą 1927 metais.

Šią mokyklą baigęs įstojo į 
Chicagos universitetą — Uni
versity of Chicago. 1931 me
tais baigė čia kitrsą ir gavo 
B. S. laipsnį — mokslų bakaB. S. laipsnį 
lauro laipsnį.

Užbaigęs viename universi
tete pasirinktų šaką, jis įstojo 
į kitą, būtent į University of 
Illinois (Illinois universitetą) 
ir čia baigė medicinos mokslo 
kursą 1935 metais.

Rūpestingai ir nuodugniai pa
siruošęs parinktai profesijai 
žymiosiose šalies akademinėse 
įstaigose, daktaras Aleksandras 
Shimkus įstojo į St. Elizabeth 
ligoninės daktarų štabą ir čia 
išbuvo metus laiko kaip inter- 
nas.

Dabar gi, atidaręs savo ofi
są, pradės privačią praktiką 
Jo ofiso valandos bus nuo 2 
iki 4 valandos popiet ir nuo 7 
iki 9 valandos vakare. Trečia 
dieniais ir sekmadieniais pri
iminės ligonius pagal susitari
mą (appointmęnt).

Jaunas ir energingas, Dr. 
Aleksandras Shimkirs neketina 
apsirubežiuoti vien pažymėto
mis augščiau valandomis. Die
ną ar vakarą, ar net nąkiį dak
taras Shimkus yra pasiryžęs 
teikti profesijos patarnavimus, 
kai jo pagelbos kas šauksis.

4 . ■■■„a. mii

LIETUVOS-AMERIKOS

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

DYKAI
% •** 4M' r*.

jeigu DABAR
užsirašysit “Naujie
nas” ant metą Ir 
prisjųsit ™ ’
Chicagoje ..... $8.00
Kitur Spy. Valstijo
se ir Kanadoj nupi
ginta kainą .V: $5,00,

Siųskit iponey orde
rį arba čekį —

1739 South Halsted Street 
’ ' ’ • CHICAGO, ILL..

Ir jei kartais pacientai nesu
rastų jo ofi$e, tai yra prašo
mi pątęlefęnuoti į jo reziden
ciją. , '

Dr. Shimkus yra gimęs in, 
augęs Chicagoj e. Jo tėvai,! 
Aleksąndras ir Kazimiera Shimi- 
kai, gyvena adresu 6818 So. 
Laughhn * štreet, Chicago, o 
uošviai, t. y. žmonos tėvai, pp. 
Juozas ir Alice Yanas, gyve
na augščiau paduotu adresu, 
6609 So. Artesian avenue, Mar- 
ųuette Parke.

Linkėtina Dr-ui Aleksandrui 
S^imkui geriausio pasisekimo, 
jo profesijoj.

Pusmetinis šeriniu 
kų susirinkimas

Universal Grocery Company, 
3150 W. 51 St., Užlaiko sande
lį ir turi suorganizavusi Uni
versal Food Stores visoj Chi
cagoj. ši kooperatyve organi
zacija veda sėkmingai biznį.

Organizacijos pusmetinis su
sirinkimas įvyks antradienį, 
rugpiučio 25 dieną, šiandien, 
7:30 valandą vakare adresu 
3150 W. 51 St. Malončkite vi
si šėrininkai dalyvauti susirin
kime, nes bus išduota pusme
tinė biznio atskaita.

— Valdyba.

Mirę žymus Chicągos 
pirklys

Užsieny, Copenhagene, mirė 
George Rasmussen 63 metų, 
National Tea Company krautu 
vių organizuotojas ir kompani 
jos direktorių tarybos pirminin
kas. Chicagoj Rasmussen gy
veno adresu 340Q Lakę Shore 
Drive.

Jaunuolis paskendo
r» » « ■ r*. * *< a. ♦ •»’

Sekmadienį paskendo Ward 
Wright 22 metų, sūnūs Wil- 
buro Wright, Austin augšto- 
sios mokyklos superintenden. 
to. Nelaimė ištiko jaunąjį 
Wright’ą Greęn Bay, Wiscon- 
sin.

NAUJIENOS 
173,9. So.

' Hilited St.
CHICAGO

90 PROOF

ŲŽ STIKLIUKĄ
v -1 . .. y : • y

Tavernų S a v i- 
ninkai Pašaukit 
reikalaujant mu
sų atstovo: 
VICTORY 5382

VIENINTELIS DISTRIBUTORIUS WHOLESALE ONLY 

OM uquor gHitt 

3252 S. HALSTED ST. ęHICAGp

J

STRAIGHT
AMERICAN
B0URB0N 
WHISKEY

Pasikorė buvęs 
biznierius

\YiUiam F. Rudolphy 68 me
tų, 760^ ^heridąn roąd, iki de
presijos laikų buvęs turtingas 
real estatininkas, pasikorė sa
vo namuose sekmadienio vaka
re. Jo kūną rado jo pati pa: 
rėjusi iš teatro, pastaraisiais 
keliais metais Rudolphy, kaip 
ir daug kitų real estatininkų. 
turėjo nemažai vargo bizny.

Nušovė policininką
Sam Sasso 23 metų, 3319 

Flournoy Street, praėjusio sek
madienio vakare nušovė polici
ninką John Freichel’į 44 me-

A/ << •> tl v#- įįsAUA X77 37717773 17377777". 

i A.tA.
ANTANINA RICHĮNE

Persiskyrė su Šiuo pasauliu 
j rugp. 22 d. 6:25 valandą vaka

ro, 1936 m., sulaukus 21 m. 
amžiaus, gimus Chicago, TU.' 
' Paliko dideliame nūliųdimė 

motiną Suząna Cįčiepę, seserį
* Elena Clemėntes, šėserį Sophie 

> Oppelt, dukterį IV2 metų amž.
Arene, vyrą Vįctorą, pusseserį 
Zofiją Čepulienę", pusbrolį Pet
rą Čepulį, dėdę Čepulį, du švo- 

1 gėrius Dewight ir‘ ’Clarerice)" 
pusbrolius Carol, Kazimierą 

’■ Čireną, dėdę Juozapą Arcima- 
vičių ir dėdienę Uršulę ‘ Atci- 
m’ayičienę.
''Runas pašarvotas randasi

< 3847 W. 66th'St. *"
Laidotuvės įvyks ketvirtadie

nį, rugp, 27 d., 7:30 vai. ryto 
iš namų į šy. Kryžiaus parap. 

, bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėtai < 

; šv. ' Kazimiero kapinei. '* 1 ' 
’ 'Visi A. A. Antaninos Richi- 

ne giminės^draugai ir 'pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 

-dalyvauti laidotuvėse ir‘.sutei
kti jai pašktitinį' patarnavimą 
ir atsisveikinimą’ 1 '

NųŲudę liekame,
r IVįotina, sesers, duktė, vyras 
„ »,% gimiriės. •' -
7 Patarnaują laid. dif. J. Eudei- 
’ kiš ir' TeVas, tol. Rep; 8340.’

J'H . • *4 į . t ■

URŠULĖ DRUKTEINIENE, 
po tėvais Raukštąjtė.

Persiskyrė su šiuo pasauliu
* rugp. 23' d., 6:15 vai. ryto, 1936" 

m., gimus Panevėžio apskr., ' 
Vilkamierio parap.

Amerikoj išgyveno 28 metus. :
Paliko dideliame nuliudįme 

vyrą Feliksą,: sūnų Vytautą ir 
dukterį Amiliją, švogerį Vin
centą Drukteinį ir jų šeimyną 
ir daug kitų giminių.

Kulias pašarvotas' randasi 
4605 S. Hermitage Avė. Lai
dotuvės įvyks ketv., rugpiučio 
27 d., 8 vai. ryto iš J. F. Eų? 
deikio koplyčios į Šv. Kryžiafuę 
parap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus nu- . 
lydėtai į Šv. Kazimiero kapinės.

Visi A. A. Uršulės Druktei- 
nienės gįminėę, draugai ir pa
žįstami esat1 nuoširdžiai kvie
čiami 'dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą. > 1 ‘

Nuliūdę liekame,
Vyras, sūnūs, duktė, švogeris 

ir gimin'ėk.
Patarnauja laid. dir. J, F. Eų-. 
deikis, tel Yards 1741.

BRAND

12 Mėnesių 
Sępą

• TAI DEGTI
NE, kuri atnau
jins praeities at
siminimus kaip 
gera degtinė tu
rėtų būti pada
ryta.

tų, 3243 West 62 Street.
Policininkas Freichel, pasi- 

liuosavęs tuo laiku nuo tarny
bos ir pasirėdęs civiliais dra
bužiais, užsuko stiklui alaus į 
Jęrry Fląttagąn taverną adre
su 759 So. Kedzie avenue. Kai 
jis išėjo iš saliuno, jam pašto 
jo kelią Sam Sasso. Pastara
sis tarė: “Tu esi vienas iš po- 
licininkų, kurie neduoda man 
ramybės”, ir pradėj o šaudyti 
į Freichel’į.

Policininkas šoko atgal į ta
verną. Bėgdamas per taverną, 
jis mėgino paliuosuoti savo re
volverį) tačiau nespėjo. Sasso, 
pasivijo jį išbėgusį į alėją ir 
čia nušovė. /

Po to, pats Sasso paleido po
rą šūvių į save ir, mąnoxna» 
mirtinai susižeidė.

Sasso yra buvęs kart kar- 
temis areštuotas. Jisai kalte 
dąvęs, kad policija persekiojan
ti jį ir kad tas persekiojimas 
kliudąs jam dąrbą gauti.

2,000 kapoją žoles
. 2,00^) WPA darbininkų kapo
ja, rauja ir deginą žoles, d& 
liąi kurių apię šį metų laiką, 
daug žmonių suserga šienlige, 
šlęmet šienlingės epidemiją i 
esanti kiek lengvesnė, negu ji< 
bųdayo praeity.

ANTRADIENĮ DAINŲ IR

' VĄLANPA

šiandie 7tą valandą vakare 
užsistatę savo radib ant stoties

WAtTER LĮPNIKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

) Rugįtiučib 23 dieną, 10:00 va- 
p landą vakaro, 1936 m., sų- 
' Jaukęs 23 metų amžiaus, gi- .

męs 'Panevėžio apskr*.j Piimpė-
Į, nų parap., Smilgelių kaime.

Amerikoj išgyveno 2£ metu.
Paliko didėliame nuliudįme 

moterį Annette po tėvais Rik- 
: man, motiną Oną Lipnikienę 

po tėvais činčaitė, tėvą Stanis
lovą, uošvius — Adolph ir Au- 

‘ g|usta Rikmąn, 2 švogerkas 
į —-Lydia ir Eileen, krikšto tėvą 
P Joną Sąibutį ir šeimyną ir 

daug kitų giminių, o Lietuvoj 
—2 tetas, dėdę ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
3455-' Lituanica Avė.

Laidotuvėš įvyks Ketverge, 
Ruįhąųčio 27 dieną, 8:00 vai. 
ryto iš namų į šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi-* 
bus gedulingos pamaldos td® 
velionio siel^, o iš tėh bus nu< 

t lydėtas į šv. Kazimiero kapi-i 
>į nes. ' u ‘‘

Visi A. A. Walter Lipniko. 
giminės, draugai ir pažįstami 

. esat nuoširdžiai kviečiami da-’ 
■ lyvauti laidotuvėse ir suteikti 

jam paskutinį patarnavimą ir* 
K atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Moterių, Motina, Tėvas, 

Uošviai ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja Laido- 
tdVių! Direktorius S. P. Mažei- 

" ka, Tel. YARds 1138.

. b ! II ..''.s. a. k ■■ <: i. ■ j L. A - I t. A. T . 4... < < ......_t.. (

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE 1 

»rrv~f 'f ' -'.'f:" H" ; v . tr r. » , t jo .

Šis skyrius yrą vedamas tikslu pagelbėti musų skaitytojams susirąsti, kur galima ąusipirM 
įvairių pąpra^tų ir/nępąprasių daiktų^ intąisų ir reikmenų. Je^tgu U. tėtpaąčių ila skelbimų 
negalite, susirasti ko ieškot, pašąukitž Naujienas, Canal 8500, ię klauskite Ęiznio Patarėjo, 
čia jus gausite informacijų, jeigu tik jų bus galima gauti.

AUTOMOBILIAI IR 
AUTOMEKANIKAI
Šiame skyriuje skelbiama tik tie 

automobilių pardavėjai ir auto me- 
kamkai, kurie kiekvienam užtikrina 
teisinga patarnavime ir geriausia 
pataiso automobilius.

Mildą Auto Sales 
Vienintelis lietuvis pardavėjas Buick

’ ' ir Poritiac automobilių.
DOMININKAS KURAITIS

806 West 31-st Street 
Victory 1696

John Spitlis
Gas ir Auto Taisymo Stotis. 

4050 ARCHER AVENUE 
’ Virginia' 2121. • '

S. K. Auto Wreckers
9927 SO. MICHIGA^ AVĖ. 

Lietuviškas S. Karalius turi išgrio
vęs apie 3,000 automobilių didelis 
pasirinkimas, senų ir naujų automo
bilių dalių taipgi turime apie 50 var
totų' ir pėrtaisytų ąutOihobilių už la
bai prieinamą kainą; nesigailėsite 
atsilankę. ’ ’ Tel. Pullman 4091.

Tek RepubUc 8402 r

CraneCpalCo.

I' AU’tV i >
Pocaho'ntas --- ------- -----------
5 tonai ar daugiau $7.00 tonas

n; i •
ine ‘ Kuri Screened
____  ___  ___ j

Smulkesni $6.80 tonas.

Chernauckas Coal
Company

1900 So. Union Avė.
Tel. CANAL ^183

^BARZDASKUČIAI 
BARBER SKOPS

J. GRIškĖNAS BARBER SHOP 
Gražiai kerpa’ ‘ plaukus) 

3218 So. WaUace Street

W.G.E.'$.1 galėsite smagiai pra- 
lęisti gražiu ir įdomiu valąridė 
lę bęklausydami lietuvių rink
tinų dainelių, muzikos bei kal
bų, kurias patieks žymus me
nininkai, tarpe įturių dalyyąus 
dainininkas Justas Kudirka, 
Antanas Čiapas ir kiti, kalbės 
kandidatas Į teisėjus advoka
tas J, Žuris, o tarpuose progra- 
mo bus gražios muzikos, įdomių 
ir svarbių pranešimų. Patarti*
- e - vv;:'A • ' .. .na kiekvienam pasiklaųsytį.

— Rep. xxx.

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

r f - ’ ’ T rrr į t» n •

- į VINCENTAS ANDREIKUS . y 1 , • ';tį-. >?/' .į ’■; '■ " 5 -į U ' ■■ •
Persiskyrė su šiuo pasaulių

• rugp.’ 22' d., 4:10 Vai. po piet, 
j 1936 pi;, sulaukęs 56 metų am- 
.. žiaus, gimęs Tauragės apskr., 

■' Žvin'gių par. Vizbarų' kaime;
s Amerikoj išgyveno 37rmėtus.

Paliko dideliame nuliudįme 
! moterį Agotą; po tėvsiis šet-

2 kaitė, dukterį Domicėlę) sese
rį Domicėlę Rakauskienę, žen
tą Joną, Miškėhą, 6 anukuš,

\ dvi švogerkas Magdaleną šėt- 
. kięnę ir Mąrijopą. šeputįęnę ir 

s gimines, d Lietuvoj dvi ‘ Švo- 
t gėi*kas Uršulę šetkaitę ir Orią 
į Pudžiuvelięnę ir švogerį Anta

ną ’ šętkų ir giminęs.
S 1 Laidotuvės įv^kš Trečiadie- 

nį, rųgp. 26 d., 8 vai. ryto' iš 
J, F. Eudėįkio koplyčios į Šv.

> Kryžiaus parap. bažnyčią, ku- 
į rioję atsibus gedulingos- pa

maldos už velionio sielą, o iš
3 ten bus nulydi į šv. Kaži- ’
• miero kapines.1 ■ ?

Visi Ą. A,. Vincento Andrei? 
’ kaus gifninės, draugai ir pa

žystami esat nuoširdžiai kvie
čiami daly.vauti laidotuvėse ir 
suteikti jarii paskiitirif patar- 

į navįmą ir Utsišvėikiniiną.7 1
Nubudę liekame) 

Moteris, duktė) sesuo, žentas, 
švogerkos, švogeriai ir gimines _ ,' ’ - i r . . ' * • 1

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

u

Educational
Mokyklos

‘ ANGLŲ KALBA 
Prisiunčiamo paštu pilną kursą ang

lų kalbos.
Amerikos Lietuvių Mokykla 

3106 S. Halsted St, Chicago, III.

SVEIKATOS KLINIKA 
Tonsilai išimami C4 9■ tirt
•' vaikams .....l
Palagas. ligoni- SA&fMl

hėje"...... ..........
Akušerija na- $4 E.Afl
Medikais egzami- $l**nn 

' nacija . ' ■ MM
DOUGLAS PARK HOSPITAL

f 1900 So. Kedzie Avė,

, A viT’ttrat ‘1' ■'1 JuĄ V JCjIIAoJmĄL-----
PHOTO STUD1OS

CONRAD’AS
. PHOTOGRAFAS

420 Wėst 63rd Street 
Jaunavedžiams duoda $5.00 gražią 
dovahą. Moderniškų Vestuvių Pavei
kslų tuzipas $12.00.

Tel. Englewood 5883—5840
r < ■ ' : 1 ' Į į ■' .'i ' •

Banis Studio
VISOKS FOTOGRAFIŠKAS 

DARBAS ATLIEKAMA 
3200 So. Halsted S t.

• RESTAUR ANTAI
Universal restaurant

ŠVIEŽUS NAMINIAI VALGIAI 
750 AYest 31st Street 

A. A. NORKUS, Savininkas.

EAGLE RESTAURANT.— Peter 
Vegis, Savininkas.

* 1745 South Halsted Street.

f RANKDARBIAI— 
FANCY GOODS SHOP

Aųburn Fancy
Gbods Shop 

Atliekame Rankų Išsiuvinėjimą 
3108 SO. HALŠTED STREET

RAŠOMOS MAŠINĖ
LĖS—Typewriters

Rašomos Mašinėlės
VISOKIOS IšDIRBYSTeS

*15.0(U
PERKAM
PAĘĘNDUOJAM i fflĮf /
PARDUODAM 
PATAISOM ’
RIBBPNAI ........................ 39.^

25 metai patyrimo 
DARBAS GARANTUOTAS 

Wagnęr Typęyvriter 
Sales & Service 

3712 šo: WESTERN AVĘ.
Tel. Lafayette 3534

E. WAGNER 'CHICAGO, ILL.

• SALDAINIŲ KR 
SWEET SKOPS

Milda Sweet Shop 
Saldainiai, Cigarai ir Cigaretai 
3150 SO. HALSTED STREET 

P. SIRBIKE, Savininkas.

Jvįin Griciiis Tąilor
Pranešu draugams ir kostumeriams, 
kad jau laibas užsisakyti rudeninius 
(r . žįemlflįųs, vyriškus ar moteriškus 
drabužius, arba senus pataisyti. Nau
jus 'padarau pigiau nekaip kitur. Esu 
patyręs ir darbą garintuoju.' *821 34th Street.

Siunčiam * OSlen r Telegrama Ii VisAa 4 
^aaąullo Dalia

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms. Bankietams 
ir Pagrabams

3316į So. Halsted St
Tel. BOUlevard 7314

ILaidotuviu Direktoriai!

E
 "t JUOZAPAS
■ UDEIKIY 
, IR TĖVAS V 

. REPublic 8340

TAVERNOS
New Century Tavern 

BERGHOFF ALUS 
3149 So. Halsted SL 

Tel. VlCtory 2679 ‘ '

Joseph Rūta Tavern 
BERGHOFF IR AMBROSIA 

ALUS.
3267 So. Halsted St

Jos. Jacikas 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 
veltui ir mužiką šeštadieniais. Už
prašome visus draugus ir pažįsta
mus atsilankyti į musų naują užei
gą'. Savininkai

JOS. & PAULINA JACIKAI 
Tel. Englewood 2792 • 

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

MEMEL CAFĘ
1325 North Halsted Street 

Musų užeigoj visuomet randasi ge
riausios rųšies gėrimai kaip ameri
koniški. taip importuoti ir Visokios 
rūšies maišyti alus Miller HighLife. 
taipgi gaminame kasdiena Šiltus pie
tus. užkandžiu visuomet randasi ir 
malonus patarnavimas. Kviečiame 
visuš draugus ir pažįstamus atsilan
kyti.

Savininkės Mama ir Dūkti. 
EMMA IR EMILY.

21-st PLACE TAVERN
& RESTAURANT

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

701 W. 21st Place
Tel,' CANAL 1522.""’-

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

FJETE YQUNG. . 
82nd and Kean Avenue

________________ '■ < A..

LEGION INN
Pranešam draugams ir pažįsta

miems, kad esame naujame tavern 
biznyje. Musų užeigoje visados ran
dasi' geros rūšies degtinS, vynas, 
Creąm City alus, cigarai, cigaretai. 
Penktadieniais Veltui žuvis, Šeštadie
niais užkandžiai ir mužka. Erdvinga 
svetainė gražiai išpuošta dėl vestu
vių, parių ar kitų parėngiirių. Savi
ninkai STANLEY BAGDONAS IR 

ANNA GEDVILAS.
270Į W. 47th Street

. -- ---------- --- ----------------------- ■■ .■■■■■ I. ■■■—

Green Mill Tavern
Musų užeigoje visados randasi geros 
rūšies degtinė, vynas, Ambrozia alus 
10 uncijų už 5c cigarai, Šeštadie
niais muzika ir” maitinus patarnavi
mas. Kviečia savininkė—

ANNA DAMBRAUSKIENĖ
817 West 34th St.

Tel. Ėoulėvard 93&6

MąiKe Biągo Tavern
Musų užeigoje randasi geros rų

šies degtinė, vynas, Monarch’ alus, 
cigarai ir malonus patarnavimas. 
Prašome visi draugai ir lietuviai at
silankyti ir linksmai laiką praleisti.

Savininkas MAIKĘ BIAGO 
Tel. Lafayette 1490 

4358 So. Caiifornia Av.

Little Joe’s Tavern
Visokios rųšies gėrimai kaip ame

rikoniški taip importuoti: degtinė, 
Šampanas, vynas, Schlitz alus ir ci- 
gdrai. Penktadieniais veltui žuvis ir 
mužiką užeiga gražiai išpuošta, lie
tuviškais piešiniais ir malonus pa
tarnavimas.’ Savininkė FILOMENA 
NEZELSKIENE, Tel. Pullihan 0151 

136 E. 107th Street

Lietųvys Venckus 
Bruno

Wholesale Liquor Pardavėjas 
4270 ARCHER AVENUE 

Phone Lafayette 2114

GERB. Naujienų įkaityto
jo* ir' skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalai, eiti i tas 
krautuves, " kurios skelbiasi 
Naujienose.
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Roselandiečių drau
giškas išvažiavimas

NAUJIENOJ Chicago, UI

ANGLYS! ANGLYS!
PIRK TIESIAI Iš KASYKLŲ 

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

$4.75 IKI $6.00 UŽ TONA 
Del informacijų pašaukite 

MINE AGENT 
Kedzie 3882

Mėgino nušauti tre
ko šoferi CLASSIFIED ADS3

*
I

Scene in Swiss Alps

COALaveneu.

S$Sg

K

on

Tai bent įsakymas

809 W. 35th St

Gaisras elevatoriuj

CALumet 5269.

MOTERYS.

Valgių Gaminimo Knygą
*

M

Roselandiečių tarpe,, kaip ma
tyti, įsigyveno įdomus papro-

grumoja 
nemokė -

Na-
pre-

BUčERNfi ir grosernė. Nauji fik- 
čeriai, elektrikinis refrigeratorius. 
arbą mainysiu ant vienos grosemės, 
Vienai moteriai sunku bučernę už- 
aikyti. 4456 So. California Avė.

butų vietoj, tai užsiregistravu
sieji Chicagoj rasi gautų pasiu* 
lymą paimti darbus tuose mie 
stuose.

Praėjusios savaitės savaitės 
gale skaičius automobilių ne 
laimių, kurios užsibaigė žmo
nių mirtimi, buvo 10.

pagei

CO.

MERGINA bendram namų darbui, 
nėra virimo. Maža šeima. Nakvoti. 
Rockwell 8065.

21 
S.J. 
su

pinančiai
Finansai-Paskolos

MERGINA 20-30 bendram namų 
darbui, lengvas skalbimas, be viri
mo. Prižiūrėti vaiką — $6.00. Sugar, 
6500 N. Fairfield, Briargate 5558.

PARDAVIMUI 
smulkmenų krautuvė, seniai išdirbta 
ant kampo. 1028 West 31st St.

REIKALINGA moterys patyrusios 
siuvinėjimo ir aptavojimo darbuose. 
Kreiptis 4137 Belmont Avė. 2-ros 
lubos.

Antradienis, rugp. 25, 19’36
1 ■" tllllM!|.l«.*11" ■!' *«■■■» *..*.......  i ■ ■ ...... .  ■ .......... ...■■..■■-M.....

MERGINA nuolatiniam lengvam 
namų darbui, be virimo. Nėra vaikų. 
3 suaugę šeimynoje. $3.50. Nakvoti 
namuose. Ateiti tarp 5—6. Mrs. A. 
Gross, 3547 W. 13th PI.

PATYRUSI mergina 25-35 bend
ram namų darbui, kiek virti, nak
voti, duokit referencą. Geri namai. 
$8.00. Belmont 9314.

PARSIDUODA tavernas dėlto, kad 
turi kita biznį. lietuvių apielinkė. 
:.0758 Edbrooke Avė. Pullman 7580.

MERGINA namų darbui, 1 vaikas, 
geri namai., Glassman, 549 Addison 
Street.

REIKALINGA mergina prie na
mų darbo. Valgis, kambarys ir ūž- 
mokestis.

4120 So. Maplewood Avė.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Italsai

REIKALINGAS patyręs virėjas į 
restaurantą—atsišaukite. 3738 arba 

3740 So. Halsted St.

REIKALINGA mergina arba mo
teris dirbti už veiterką ir pagelbėti 
dirbti už baro. 7427 So. Western 
Avenue.

Labai populiarus, bet kartu ir pavojingas sportas kalnuo
tose šalyse yra laipiojimas kalnais. Dabar sezonas pačiame gy
vume.

MERGINA patyrusi bendram na
mų darbui ir virimui, geri namai, 
keras mokestis. Edgewater 1047, 

850 Margate Terrace.

MERGINA 20-30 patyrusi namų 
ruošoj, nėra skalbimo. Mokyklinis 
vaikas $8—<$9. Nakvoti. Deutsch, 
5145 Ingleside, Fairfox 5703.

REIKALINGOS...
PIRMŲ

MORTGIČIŲ
PASKOLOS

IŠPARDUODAME BARŲ FIK0E- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
r sinkom. Taipgi Storų fikčerius dėl 
>ile kurio biznio įskaitant svarstyk
les. registerius ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu pirkaite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES 

1900 S. State St

MERGINA namų darbui, maža 
šeima, geri namai. Crawford 0652.

Maži Greitas
mokėjimai patarnavimas

Gordon Realty Co.
^eal Estate Prižiūrėjimas

4329-
Yards 4330

MERGINA patyrusi namų darbe, 
nržiurėti vaiką, geri namai. 811 W. 
68th St. antros lubos. Normai 0128.

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

bedarbiams 
, Ką žada 

šiandie

Icecreaminė ir

Rado lietuvį negyvą

SUSIRINKIMAI
* * Y "* x ***

CLASSIFIEDADS
1—........... '..-.............. '---------------- ........ * ■ ■ ■ ' -I

fess ■■■■

t Tabako Krautuvės 
Tobacco Stores

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

1728 S. Halsted St., Canal 9345.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKALINGA anglių seilsmanų— 
mes galime priimti keletą vyrų an
glim pardavinėti. Mes mokėsime ge
rą komišeną arba algą gabiems vy
rams. Box 499, 1789 So. Halsted St.

Kaina su persiuntimu tiktai $1.10

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St 

CHICAGO ILL

Walter Lipnikas, 23 m., gy
venęs 3145 W. Carlile PI., ras
tas negyvas garaže prie namų, 
kuriuose gyveno su jauna žmo’tys. Pernai ar užpernai būrys 

[artimų draugų ir jų šeimynos 
nutarė turėti draugišką išva
žiavimą Thornton miškuose va 
saros galui besiartinant.

Be įžangos, be muzikos, be 
kokių nors ceremonijų sumany
ta turėti tik artimų draugu, 
suvažiavimas.

Pirmas toks išvažiavimas da 
lyviams taip patiko, kad jau 
po jo, kitą vasarą, jis ir vėl su 
ruošta.

na.
Pirmadieny, rugpiučio 24 d., 

buvo koronerio tyrinėjimas. 
Kaip koronerio jure nustatė, 
velionis mirė sekmadienio va
kare apie 10 vai.

Laidotuvės bus ketvirtadie
nį, iš vėlionio motinos namų, 
3455 So, Lituanica Avė., 8 
vai. ryto. Kūnas bus palydėtas 
j šv. Jurgio bažnyčią, o iš ten 
į šv. Kazimiero kapines.

Laidotuvėse patarnauja di
rektorius S. P. Mažeika, 3319 
Lituanica Avė. —-X.

Iš L S. S. centralinės 
kuopos susirinkimo

Penktadienį, rugpiučio 
dieną, Lietuvių Socialistų 
jungos centrale kuopa laikė 
sirinkimą.

Vienas svarbiųjų susirinkimo 
svarstytų klausymų buvo, ko- 
kios pozicijos lietuviai socialis
tai Amerikoj turi laikytis link 
Amerikos Socialistų Partijos, 
kurioj dabartiniu laiku pasireiš
kia skylimas.

Kuopa nutarė paraginti LSS. 
Pildomąją Tarybą šiuo klausi
mu susižinoti su kitomis kuo
pomis ir paruošti rekomenda
cijas. — NN.

Paskando pikni 
kuodamas

Stanley Piotrowski 21 metų, 
2248 Ward Street, sekmadienį 
išvažiavo į šv. Marijos bažny
čios pikniką. Kalbama bažny
čia randasi prie Wood ir Court- 
land gatvių, > o pikniką suren
gė prie Cedar Lake. Piotrow- 
ski paskendo maudydamasi t.i- 
me ežere.

Herbert Blumer 28 metų ir 
Stephen Pawlak 31 metų buvo 
patraukti j teismą už tai, kad 
pasiėmė James P. Jenseno kny
gas sudėtas skiepe namų adre 
su 4744 Winthrop avenue. Tei
sėjas atmetė iškeltą jiems vo
gimo kaltinimą, bet įsakė pasi
rodyti teisme ateinantį šešta* 
dienį ir pranešti kas tose kny
gose yra pasakyta. Atrodo, 
kad abiems “draugužiams” teks 
gerokai paskaityti iki šeštadie, 
nio, norint išlaikyti tinkamai 
kvotimus prieš teisėją.

Trys vyrai važiavę automo
biliu pasivijo Louis Caplaną 
operavusį troką, kurs priklau
sė Ruby Dry Čleaners< Pasi
viję Caplaną nežinomi vyrai 
pradėjo šaudyti įtroką. Cap- 
lan prisiplojo prie troko lentų 
ir išliko nepaliestas kulkų.

Nužiūrima, kad šis užpuoli
mas yra atnaujinimas kovos 
tarp unijistų ir samdytojų dra
bužių valymo ir dežymo pra
monėj.

Atėmė $1,000 iš ta 
vernos savininko

Business Service 
Biznio Patarnavimas

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

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

Leonas Roofing Co. 
3750 Wallace Street 

Tel. Boulevard 0250

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

. MERGINA bendram namų darbui, 
be skalbimo—be virimo, nėra vaikų. 
Geri namai. Takiff, Rockwell 1934.

Toks pat išvažiavimas turė
ta ir praėjusį sekmadienį, rug
pjūčio 24 dieną.

Susirinko vėl tie patys drau
gai ir jų šeimynos, būtent Pu
čkoriai, Grybai, Kučinskai, Sa- 
dulai, Balčunai, Gallevičiai, Jo
nikai, Norbutai, naujieniečiai 
Baronai ir dar pora šeimynų. 
Suvažiavo viso kokios trys de 
šimtys asmenų. Suvažiavo Ro- 
selando pažangieji darbuotojai 
ir darbuotojos. Truko tik vie
nos kitos šeimynos, jų tarpe 
pp. Patupė, kurie dabartiniu 
laiku yra persikėlę gyventi iš 
Roselando į Maręuette Parką

Išvažiavimas prasidėjo anks
ti, o baigėsi vėlokai, jau sute
mus. šiuo išvažiavimu1, galima 
sakyti, veiklieji roselandiečiai 
užmezgė mazgą vasaros pasilin- 
sminimams giriose.

Daugiausia išvažiavimui pra
ėjusį sekmadienį pasidarbavo 
pp. Pučkoriai. Juk turėjo kas 
nors padaryti iniciatyvą ir pa
sirūpinti išvažiavimą suorgani
zuoti. Well, pp. Pučkoriai tai 
padarė ir draugai turi būti ir 
yra jiems dėkingi už tai, ba 
išvažiavimas buvo tikrai malo
nus. — X....

Dešimt žuvo automo
bilių nelaimėse

Vienoj iš šių nelaimių yra 
įveltas ir lietuvis.

v Pravažiuojantis automobilis 
užmušė žmogų, kurio asmuo tuo
jau nebuvo nustatytas, ties 111 
gatve ir Central Park avenue 
Valandai praslinkus po įvykimo 
šios nelaimės policija areštavo 
Charles Varkalis 24 metų, 251 
West 65 Street. Varkalis iš 
karto užsigynė, o paskui prisi
pažino, kad jo automobilis tu
rėjęs nelaimę.

CHICAGOS APYLINKIŲ LIETUVIAMS
J, CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA nutars 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 į CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJĄ, tai bus 
įkurti šios Draugijos atstovybių centrai—Lietuvių Kultūros Draugijos. 
Lietuvių Kultūros Draugijoms išimtinai priklausys tik Chicagos Lie
tuvių Draugijos nariai.

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

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

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

Suvienyto Lietuvių Amerikos Politikos Kliubo 9-<to Wardo na
rių susirinkimas įvyks antradienį, rugp. 25 d. parapijos 
svetainėj, 10806 Wabash avė. 8 vai. vakare. Bus svarsto
ma daug svarbių reikalų/ o ypatingai apie busiantį pikniką, 
kuris įvyks sekmadienį, rugsėjo 20 d. Rossis Grove, 130 
St. ir Cottage Grove avė., Person, III.

P. P» Barcheack, pirm.) W* Kristopaitis, rašt.

Keturi vyrai pirmadienio ry
te, tuoj po 8 valandos, įėjo į 
Jack Woetowicz taverną adre
su 2102 North Lorel
Išgėrė po stiklą alaus, jie išsi
traukė revolverius ir privertė 
Woetowicz’ą nusivesti juos į 
flatą viršuj tavernos, čia jie 
pasišlavė apie $1,000, kuriuos 
saliuninkas laikė namie

Pagriuvo voninėj, 
užsimušė

Terrence Murphy 28 metų 
1130 East 47 Street, pirmadie
nio rytą besimaudydamas vo
nioj pagriuvo, galva atsimušė 
į voninės krantą ir parskilo. 
Murphy mirė.

Vėl šaukia svarbų 
masinį mitingą

Emergency Committee 
Relief for the Chicago Area 
šaukia masinį mitingą trečia 
dienį, rugpiučio 26 dieną. Mi
tingas įvyks Capitol Building 
patalpose adresu 159 North 
State Street.

Nežiūrint to, kad valstija 
paskyrė dar pusšešto miliono 
dolerių Illinois valstijos bedar
biams šelpti iki šių metų ga
lo, tūkstančiai šeimynų visoj 
valstijoj kenčia aštrų skurdą.

Chicagoj pavyzdžiui tik mai
tas bute teikiamą 
iki šio mėnesio galo
bedarbiams rugsėjis, 
nežinia.

šimtams šeimynų 
išvijimas iš namų už
j imą rendų. Pašalpgaviams 
neduodama būtiniausių reikme
nių, kaip pay. drabužių, gazo, 
šviesos, ledo ir medikalės pa- 
gelbos. Be to, viešosios ir 
privačios agentijos atsisako 
teikti pašalpą naujiems apli- 
kantams.

Kas gi tenka daryti šitokios 
apystovose? šį klausimą ap
svarstyti ir yra šaukiamas 
trečiadienį susirinkimas.

Susirinkimas prasidės 7:30 
valandą vakaro.

Keturių dešimčių augščit 
trobesy adresu 230 North Mi- 
chigan avenue, elevatorių sky
lėj kilo gaisras. Ugnis nutrau- 
kė elektros pajėgą ir ėmė kilti 
atfgštyn laižydama išalie j uo
tas ir išteptas šmėru plienines 
lynas, kurios kelia ir nuleidžia 
elevatorių klėtkas.

Gaisras sulaikė vieno eleva
toriaus klėtką tarp 19 ir 20 
angštų, kurioj buvo trobesio 
inžinieriaus pavaduotojas C 
W. Hendrickson. Ėmė kokias 
penkioliką minučių iki Hend
rickson pasiliuosavo iš klėtkos 
ir atplėšė automatines elevato
riaus duris, kurios pačios atsi- 
ddro, bet tik tuomet, kai klėt- 
ka sustoja tiesiai prie durų 
Buvo pavojaus, kad Hendrick
son uždus durnuose.

Atvykę ugnėgesiai greitai 
likvidavo gaisrą

GARSINKITE^ 
NAUJIENOSE

Illinois State Emp 
loyment ofisų 

pranešimas
Illinois State Emplęyment 

ofisai stengiasi parūpinti dar
bų tiems, kurie jų ieško, ir pa
tenkinti samdytojus, kurie ieš
ko darbininkų..

Kai kurie darbininkai iešką 
darbo mano, kad užsiregistra
vę tame ar kitame iš šių ofisų, 
ijie gali tikėtis darbo, kai į tą 
ypatingą ofisą atsišauks sam
dytojai reikalaudami darbinin
kų ar darbininkių.

Tai yra klaidinga nuomonė. 
Šių ofisų pranėšiifias nurodo, 
kad užsiregistravę juose asme
nys yra siunčiami darbui seka
ma tvarka:

Jei pavyzdžiui kreipiasi koks 
samdytojas į vieną iš ofisų ieš
kodamas darbui štenografės, tai, 
žinoma, visupirmą peržiūrima 
sąrašas merginų ar moterų už
siregistravusių tame ypatinga
me ofise.
i Kai šio ofiso sąraše nesusi
randa stenografės atsakančios 
pažymėtiems reikalavimams, tai 
tuomet ofisas praneša apie rei
kalavimą savo centrui, ir jau 
centras iš įvairių kitų ofisų pa
renka tinkamiausią ypatą kal
bamai vietai užimti.

Tokiu budu užsiregistravi
mas viename kuriame ofise 
reiškia faktinai ir užsiregistra 
vimą kituose ofisuose. Be to, 
kadangi Illinois State Employ- 
ment ofisai veikia sutartinai su 
federaliais samdos ofisais, tai 
užsiregistravimas viename šių 
ofisų reiškia užsiregistravimą 
visoj valstijoj ir net visoj ša 
ly. Ir jeigu pasitaikytų, kacl 
tame ar kitame mieste prireik 
tų būrio darbininkų, o jų ne-

Stambus biznierius 
sužeistas automo

bilio nelaimėj
John M. Nichols, First 

tional Bank of Englewood 
zidentas, tapo sunkiai sužeistas 
sekmadieny, kai automobilis, 
kuriuo jis ir jo pati važiavo, 
apsivertė. Prpįą Į^ichols sužei
sta lengviau. Abudu nugabenti 
į ligoninę.

Nichols yra pasižymėjęs kaip 
vienas griežtųjų prezidente 
Roosevelto “naujosios dalybos” 
priešininkų Chicagoj.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

STOGDENGYSTfi
Mes dengiame it pataisome visokios 
lūšies stogus, taipgi dirbame bleties 
darbus. Lengvos išlygos, jei 
daujama.

BRIDGEPORT ROOFING 
3216 So. Halstęd St. 

Victory 4965

GREITAS PATARNAVIMAS
Skolinant 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

VICTOR BAGDONAS
Apskaitliavimas dykai
Local and Long Distance 

Furniture and Piano Movint?
3406 So. Halsted Street

Phone Yards 3408

Jau galite gauti naują, padidintą ir 
pagerintą

.: i.i .

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 BURBAU OF 
CHICAGO, Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951 
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 metų.

PATELEFONUOKITE 
LAFAYETTE 6300 

DAR GALIME PRISTATYTI 
JŪSŲ ANGLIS UŽ VASARI

NĘ KAINĄ. 
GERIAUSIOS RŪŠIES ANGLYS IR 
* GREITAS PATARNAVIMAS 
Shulmistras Bros. Coal 

Company 
4016% ARCHER AVENUE

PIRK SAU ANGLIS Iš PATI
KIMOS ĮSTAIGOS 

WESTERN COAL & 
SUPPLY COMPANY 

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

J. MOSCIPAN, 
Prezidentas ir Vedėjas.

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

Furnishcd Rooms
■ KAMBARYS dėl vaikino su visais 

patogumais. Gražioj apielinkė i it* 
gražiam name. Atsišaukite Gust 
Grigai, 2540 W. 70th St.

Business Čhances 
Pardavimui Bizniai

Furs
FUR KAUTAI PAIMTI MAI

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

PARSIDUODA grosernės biznis, 
šuoras ir 5 kambariai užpakaly, gra
žiausio! Msrauette Parko biznio 
anielinkėj. tiktai $4500.00. Atsišau- 
cite Kazys Urnikis, 4708 South 

Western Avenue.

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

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

6 KAMBARIŲ mūrinis bungalow, 
karštu vandeniu apšildomas, graži 
apylinkė, arti mokyklos, Elės peivy- 
tos, elektrikinis refrižeratorius, 2 
karų garažas. Kaina $5700.00. Atsi
šaukite 3845 West 64th Place.

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

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

T. Alexanden

Lengvai
Parduosit ai 
Nusipirksi! 
Real Estate

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

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

CANAL 8500




