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Masiniai 0 pozicininkų 
Areštai Rusijoj

Šimtai įtariamų opozicininkų areštuota 
komunistų vadų nurodymais

Trockis internuotas Norvegijoj. Lenino 
našlę irgi laukiąs ištrėmimas ar kalėjimas

............ ■ I I ■

MASKVA, rugp. 28. — Ru
sijoje prasidėjo labai didelio 
medžiojimas visų įtariamų opo
zicininkų, kad pašalinti ne tik 
dabatrinę opoziciją, bet ir ne
duoti progos susidaryti “są
mokslams” ateityje. Tokio di
delio “valymo” ir tokių masi
nių areštų nebuvo jau nuo pa
sikėsinimo ant Lenino gyvas 
ties 1918 m.

Medžiojimą įtarimų Stalino 
valdžios opozicininkų veda pa 
tys komupnistų partijos virši
ninkai. Slaptoji policija, kuri 
užėmė vietą nekenčiamos GPU., 
atlieka areštus, bet tik komu
nistų vadams nurodžius įtaria
mus žmones.

Šimtai žmonių — buvusių 
augštų valdininkų ir atfgštų 
armijos karininkų, taipjau h 
mažesnių viršininkų sovietų 
lokaluose ir industrijose, jar. 
tapo areštuota.

Galima tikėtis, ""karT hetoli- 
moj ateityje prasidės šaudv 
mas suimtųjų žmonių.

Gal ir Lenino našlę ištrems.
BERLYNAS, rugp. 28. — 

Gautomis iš Maskvos patikimo
mis žiniomis, gręsia areštas it 
ištrėmimas Lenino našlei, iš
kilus nesutikimams tarp jos ir 
diktatoriaus Stalino.

Teismui pasmerkus sušaudyti 
16 trockininkų, jų tarpe buvusį 
komunistų internacionalo pir
mininką Grigorii Zinovjev ir 
buvusį Maskvos sovietų pirmi
ninką Leoną Kamenev, kurie 
su Trockiu valdė visą Rusiją 
susirgus Leninui, Lenino naš
lė atsikreipė prie Stalino, pra
šydama pasmerktuosius pasi
gailėti. ;

Vienomis žiniomis, Stalinas 
įsakęs jai nesikišti į politiką. 
Kitomis gi žiniomis — Stali
nas visai atsisakęs matytis su 
ja.

Ji pasiskundusi komunistų 
partijai ir dabar jai gręsiąs iš
trėmimas. 

I

Trockis internuotas Nor
vegijoje.

OLSO, rugp. 28. — Norve-į 
gijos teisingumo ministerija2 
įsakiusi internuoti jo namuosa- 
Leoną Trockį ir jo žmoną. Du 
jo sekretoriai gi likę iš Nor 
vegijos pašalinti.

Trockis busiąs uždarytas jo: 
namuose Hoenefoss iki bus su 
rasta jam prieglauda kitoje ša 
lyje. i

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

Giedra; vėsiau.
Vakar 2 vai. po piet tempe

ratūra Chicagoje buvo 81°.
Šaute teka 6:11, leidžiasi 

7:31.

Sprendžiama, kad tai pada
ryta todėl, kad Trockis atsisa 
kė priimti sąlygas, kuriomis 
jam buvo leista pasilikti Nor
vegijoje iki gruodžio 18 d. Bet 
gi pirmiau buvo skelbiama, kad 
jis pasirašęs prižadą susilaikyti 
nu*o bet kurio politinio veikimo 
Bet, matyt, galų gale jis nuo 
tokių griežtų sąlygų atsisakė ir 
todėl sekė jo internavimas.

Naciai krętė Trockio namus.
Dabar išėjo aikštėn, kad Nor 

vegijos naciai slapta buvo įsi- 
gavę į Trockio butą ir bandė pa 
stverti inkriminuojančius doku
mentus. , /

Penki įtariami naciai tapo 
areštuoti ir Trockiui šiandie te 
ko liudyti teisme. Teisme, iš
blyškęs ir nervuotas Trockis 
prisipažino siuntinėjęs savo ša
lininkams Franci joj ir kitose 
šalyse laiškus, ragindamas juos 
prie revoliucinio veikimo. Jis 
taipjau prisipažino, < kad trocki
ninkų grupei Franci jos vadovau
ja vokietis, bet atsisakė išduoti 
jo vardą.

Sukilėliai vėl atmuš
ti prie Irun ir kituo

se frontuose
Fašistai, nežiūrint svetimų val

stybių pagelbos, niekur ne 
įstengė paeiti priekyn.

HENDAYE, rugp. 2$. — Su
kilėliai, kurie1 bandė pulti San 
Marčia! bažnyčią, kur yra užsi
darę lojalistai, prie pat Irun 
miesto, liko atmušti su dideliais 
nuostoliais.

Mušis siautė pačiame Franci- 
jos pasienyje. Kulkos zvimbė 
ir Francųos teritorijoj, kur vie
na mergina liko užmušta. Deki 
to Francų a galbūt pareikalaus 
sudaryti pasieny neutralę zoną, 
kad kulkos nesiektų Franci jos 
teritorijos.

Sukilėliai bandė pulti San Se- 
bastian, bet ir ten nieko nepel
nė. Sukilėliai taipjau liko at
mušti Leon provincijoj ir Astu«- 
rijoj. Jokių permainų kituose 
frontuose nėra.

Prie Madrido sukilėliai visu 
smarkumu puola Guadarrama 
tarpkalnius, bet visur liko at
mušti su dideliais puolikams 
nuostoliais.

Lpjalistų submarina paskandi
no du sukilėlių laivus. O du 
pataisyti kruizeriai vėl pradėjo 
bombarduoti sukilėlių laikomą 
Cadiz.

Iš Barcelonos pranešama, kad 
kataloniečiai paėmę Puerto Es- 
cando ir eina linkui Teruel.

LOS ANGELES, CąL, rugp. 
28. — B. V. Clevinger, 29 m. jr 
jo žmona Grace, 28 m., nusi
žudė mrsitroškindami eianid- 
dujomis, kurios yra Arižonos ir 
Nevados naujamos žudymui sa
vo pasmerktųjų mirčiai kalinių.

i

OWENSBORO, Ky. — Didžiulė minia susirinko pažiūrėti 
įvykinimo mirties bausmės negrui Rainey Bethea, kuris buvo 
pakartas. Kai kurie atsinešė net kūdikius.

1936

Merginos išdeguta
vo vaikiną

BRADkORD, Ont., rugp. 28. 
— Būrys merginų pastvėrė 20 
metų vaikiną ir jį išdegutavo už 
jo paleistas kalbas prieš vieną 
merginų. . .
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Prezidentas atnešė 
lietų vakarinėms 

valstijoms
Atvykęs apžiūrėti nuo sausros 

nukentėjusias valstijas prezi
dentas Rooseveltas susilaukė 
smarkaus lietaus.

JAMESTOWN, N. D., rugp. 
28. — Prezidento Roosevelto 
atvykimas į nuo sausros nu
kentėjusias vakarines valstijas 
atnešė toms valstijoms gana 
smarkų lietų, kokio jos nematė 
jau ilgą laiką.

Lietus prasidėjo vos tik pro 
zidentui <atvykus į Bismark, N. 
D. ir nepasiliovė prezidentui at
vykus ir į čia.

Kaip Bismark, taip ir čia 
prezidentas automobiliu apva
žinėjo labiausia nukentėjusias 
nuo sauros apielinkes ir pats 
pamatė kaip sausra nuteriojn 
šias buvusias derlingas apy
gardas. Bet važinėti teko jam 
per lietų.

Iš čia prezidentas išvyko į 
Huron, S. D.

Delei karo sekretoriaus Geor
ge H. Dern mirties, preziden
tas laikinai nutrauks savo ke
lionę ir vyks į laidotuves Salt 
Lake City, Utah, kur Dern b’vs 
laidojamas ateinantį antradėlių.

IŠŠOKO Iš AUGŠCIAUSIO 
PASAULYJE NAMO

NEW YORK, rugp. 28. — 
Daugeliui žmonių matant, Ro- 
bert Francis Erskine, 23 nu 
Bronxville, sušukęs “sudiev vi
siems”, šoko į gatvę iš 86-to 
augšto Empire trobesio. Jis 
yra penktas žmogus, nusižu
dęs šokant iš šio augščiausio 
pasaulyje trobesio.

UTICA, N. Y., rugp. 28. — 
George Pearse Ennis, 52 im, 
garsus piešėjas, liko užmuštas 
nelaimėj su automobiliu.

12,000 maliorių Su
streikavo

Į ■

NEW YOĘK, rugp. 28. — 
Manhatan, Bronx ir Richmond 
sustreikavo 12,000 malkrių ir 
dekoruotojų.

Mussolini liepia ita- 
lems gimdyti dau

giau vaikų
POTENZA, Italijoj, rugp. 28 

— Mussolini įsakė visoms ita
lėms gimdyti daugiau vaikų.

“Su tuščiais lopšiais” sakė 
Mussolini, “mes negalime užka
riauti imperijos, nė ją apginti, 
jei butų reikalas”. ’
' Kartu liko įsakyta visur 
įrengti slėptuves nuo lėktuvų ir 
dujų atakų.

Lietuva prie nesiki
šimo deklaracijos 

prisidėjo
KAUNAS. — Rugpiučio 10 

d. Prancūzijos charge d’aaf f ai
res Kauna pasiūlė Lietuvai pri
sidėti prie deklaracijos nesi
kišti į Ispanijos vidaus reika
lus. Vakar Lietuvos vyriausy
bė pareiškė sutinkanti prie tos 
deklaracijos prisidėti.

(Bet Lietuvos tautininkų 
spauda, taipjau ir oficiozas 
“Lietuvos Aidas” kaip įmany
dami remia sukilėlius).

Gyveno 5 metus su 
puse smegenų

CHICAGO. — Daktarų drau
gija gavo žinią apie mirtį Can- 
ton, O., moteries, kuriai prieš 
penkis metus buvo išimta pusė 
smegenų. Bet ji mirė ne nuo 
ligos, o buvo užmušta automo 
bilio nelaimėj, taip kad dakta
rais nepasisekė sužinoti kiek jį 
būtį gyvenusi, jei nebūtų išti
kusi nelaimė.

20 arabų užmušta
JERUZOLIMAS, rugp. 28. — 

Trijuose susirėmimuose' tarp 
Anglijos policijos ir arabų, 20 
arabų liko užmušta ir gal 15 
sukeista.

[talija nebesiųsianti 
ginklų Ispanijos 

sukilėliams
Raginama Anglijos ir Francijos, 

paskelbė ginklų embargo. Fa
šistai pasiskelbė už monar
chiją.

RYMAS, rugp. 28. — Gavusi 
skubius Anglijos ir Francuos 
diplomatinius paraginimus, Ita
lija šiandie paskelbė ginklų ir 
amunicijos embargo į Ispaniją 
ir jos kolonijas.

Italijos embargo uždraudžia 
tiesioginį ar netiesioginį ekspor
tą visų karo medžiagų, taipjau 
lėktuvų, į visą Ispanijos terito
riją, įskaitant ir Tangier.

(Italija daugiausia prisidėjo 
prie ginklavimo sukilusių Ispani
jos fašistų. Ji pradėjo jitos gin
kluoti dar prieš sukilimo prad
žią ir nepaliovė ginklavusi iki 
šios dienos. Ginkluoti sukilėlius 
pagelbėjo ir Vokietijos naciai. 
Jei ne šių fašistinių šalių pa- 
gelba, tai sukilimas Ispanijoje 
butų jau senai užsibaigęs).

Sukilėliai už monarchiją.
' -'V' ■

BURGOS, Ispanijoj, rugp. 28 
— Sukilėlių vadovybė priruošė 
planus atstėigimui monarchijos 
su karine diktatūra.

Einant fašistų pianais, karine 
diktatūra butų įvesta ilgam lai 
kui, kad išnaikinti visus radika
lus ir valdyti šalį be jokio par
lamento. Kartu Ispanijos fa
šistai tampriai bendradarbiautų 
sy, Italija ir Vokietija, kaipo 
“draugingomis valstybėmis”, pa 
dėjusioms fašistams tęsti civilį 
karą.

Rusija prisiuntė pasiuntinį į 
Ispaniją.

MADRIDAS, rugp. 28. — So 
vietų Rusija, parodė savo drau 
giškumą fašistų užpultai vald 
žiai, atidarydama savo pirmą 
ambasadą Madride dar nuo caro 
laikų. Kuomet kitų šalių am
basadoriai yra pabėgę užsienin, 
tai Marcei Rosenberg atvyko į 
Madridą iš Šveicarijos, kaipo 
pirmas sovietų Rusijos ambasa 
dorius.

Rusija ikišiol neturėjo diplo
matinių ryšių su Ispanija. 1933 
m. ji buvo paskirusi savo amba 
sadorium Anatoli Lunačarskį, 
bet jis kely mirė ir naujo žmo
gaus jo vieton nebuvo paskirta

Manoma, kad Rusijos amba
sadoriaus atvykimas bent mora 
liai sustiprins kovojančius loja- 
listus.' ;

J

Suėmė amerikiet|.
HENDAYE, Franci jo j, rugp. 

28. — Amerikos pilietis John 
Dored, filmuotojas žinių dėl 
Paramount, liko sukilėlių, suim
tas ties Navalmoral. Jis lydi
mas trijų asrgų netyčiomis pe
rėjo sukilėlių liniją ir pakliuvo 
į sukilėlių nagus. Sukilėlia1 
tuojaus sušaudė jo sargus, o jį 
patį įkalino. '

Sukilėlių nuožmumai.
GIBLARTARAS, rugp. 28. — 

Nors sukilėliai skelbia visokius 
prasimanymus apie lojalistų 
nuožmumus, tečiaus dar dides
niu nuožmumu pasižymi patys 
sukilėliai.

Sukilėlių vadas pietinėj Ispa
nijoj gen. De Llano įsakė su 
šaudyti po penkis narius juri
ninkų šeimynų už kiekvieną nu
kautu laivams bombarduojant 
sukilėlį.

žudymas suimtųjų ir kalinių 
pas sukilėlius yra pats papras
čiausias dalykas. ', ? v

A

Katalikai Siūlo Pagelbą 
Hitleriui

Vokietijos katalikų vyskupai prižada Hit
leriui pagelbą, jei naciai paliaus 

persekioję kunigus ir bažnyčią
BERLYNAS, rugp. 28. — 

Vokietijos katalikų vyskupai 
savo susirinkime istoriškoj ka
tedroj Fuldoj nutarė parašyti 
ganitojišką laišką Hitleriui.

Jie pasiūlys jam susitaikin
ti su katalikų bažnyčia, užmir
šti visus buvusius nesutikimus 
ir nebepersekioti kunigus, o už* 
tą vyskupai pasižada padėti 
naciams kovoti “bolševizmą”, 
kuris keliąs galvą visame pa
saulyje, ypač Ispanijoj, Rusi
joj ir Meksikoj. x

Vyskupai siūlo savo pagelbą 
todėl, kad esą neužtenka šau
tuvų ir kulkosvaidžių nugalėji-
mui bolševizmo. Pergalei esą1 jungų.

Lietuvos Naujienos
Šiurpus gaisro padą-Raudama linus ry- 

riniai Kaune šulyje rado bombą
Apdegė 4 žmonės, vienas iŠ jų 

.v. Jakai

KAUNAS, — Rugp. 10 d._. 
23 vai., Vytauto pr. 26a, “Bal- 
kan” garaže, dėl neatsargaus, 
elgimosi su ugnimi, užsidegė 
garaže buvęs benzinas ir aly-1 
va. Nuo staigios ugnies smar
kiai apdegė to pat garažo tar
nautojas Jonas^ Makauskas, ku 
ris liepsnos buvo apakintas iri 
įkrito į garaže esančią auto
mobiliams tikrinti duobę. Iš- 
duobės apdegusį traukdami du 
jo broliai — Andrius ir Julius 
ir greta buvęs darbininkas Ado
mavičius taip pat apdegė. Jo 
nas ir Andrius apdegė smar
kiau ir tuojau greitosios pagal
bos automobiliu buvo nuvežti J 
miesto ligoninę. Darbininkas; 
Adomavičius nudegė rankas. 
Labiausiai apdegė garažo tar; 
nautojas Jonas Makauskas. Jis 

s.

taip pat paguldytas į ligoninę, 
ir jo gyvybei gresia rimtas pa-^ 
vojus.

Kauno m. savivaldybes ug
niagesiai gaisro gesinimui pa 
naudojo cheminius gesintuvus 
o jų pritrukus —vandenį.

Dėl didelio ugniagesių tempo 
ir planingumo, pavojingas gaiš 
ras buvo greit lokalizoutas, nors 
galėjo išsiplėsti į didelį ir la r
bai nuostolingą gaisrą.

Didelis gaisras su 
žmonių aukomis

PRIENAI. -— Apie pirmą 
valandą naktį Prienų vals. Mo- 
giškių km., netoli Išlaužo Ki- 
zienės - Vilkienės ūkyje kilo 
smarkus gaisras. Sudegė kluo
nas, daržinė ir tvartai. Darži
nėje buvo daug inventoriaus, 
kuris gaisro metu ugnyje žuvo.

Be to, daržinėje sudegė' 
Povilas Kleiza, 19 metų amž., 
kilęs iš Prienlaukio km. Jis 
ant šięno miegojo ir nespėjo 
išeiti. Gaisro gesinti buvo iš
šaukti Kauno ugniagesiai.

No. 205

reikalingas ir nuodugnus reli
ginis švietimas.

GanitojiŠkas laiškas tik 
truputį užsimena apie kunigų 
ir vienuolių teisimą dėl nemo- 
ralybės ir pinigų šmugelio. Tai 
esąs menkas dalykas, liečiąs vi
sai mažą dalį didelės katalikų 
organizacijos, “kuri trokšta ko
operuoti su valstybe”.

Laiškas bus perskaitytas vi 
sose Vokietijos katalikų baž 
nyčiose ateinantį sekmadienį.

Svarbiausias nesutikimas 
tarp katalikų ir Hitlerio yra
del bažnytinių mokyklų, orga - 
nizavimo katalikų jaunimo ir 
dėl katalikiškų darbininkų ša

JfrAIšIADORIAI — Aną die
ną Kaišiadorių valsč., Reištra- 

iitĄH^'*S^entoJa D. Kondro 
tienė savo lauke raudama linus 
rado ryšulį. Ryšulį Kondro- 
tienė parsinešė namo ir jį iš 
vyniojus vidury rado bombą. 
Susirinkę kaimynai turės kaip 
bombą sunaikinti. Nutarė už
kurti laužą ir bombą sudegin 
ti. Taip ir padarė: užkure 
laužą, įmetė bombą, kuri ilgai 
ugny degė, bet nesprogo. Bu
vo padaryta išvada, kad bom
ba sugedus ir nesprogs. Pas
kui vienas vaikas pasiėmė 
bombą į ranką ir norėjo neš 
tis namo, bet bomba dar buvo 
karšta. Tada vaikas bombą 
sviedė tolyn, kuri su didžiausiu 
trenksmu sporgo, bet nieko ne
sužeidė, nes vaikas ją buvo 
tolokai nusviedęs.

PERKŪNAS NUTRENKĖ 
ŽMOGŲ

UKMERGĖ. — Pakeliui 
Liduokių miestelio į Juknonių 
kaimą, perkūnas nutrenkė Po
vilą Aaomonį iš Juolašiunų 
km., Žemaitkiemio valsč. Jis 
buvo lauke, o kai užėjo perkū
nija skubėjo į kaimą. Buvo 
jaunas vyras.

Sekmadieniais 
Naujienų Ofisas 
Bus Uždarytas!

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

SEKMADIENIAIS per vi
są vasarą Naujienų ofisas 
bus uždarytas.

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

NAUJIENŲ ADM.
-------------------   . .. .................. J



tinti ir
m

Daug žuvų

sezonas

Phone Boulevąrd 7042

Šiemet

ŠIOS SAVAITES

Mariam

nes nėra

Phone Yards 11.88

Phone Boulevąrd 4189

Phones Boulevąrd 5208-8418

2814 West 23rd Place

naThan
KANTER

Roosevelt Road
Tel. Seeley 8760

Dutrišių 
pasakoja,

čia daug 
jų nega-

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

ĄMBARIUS, 
o.oo, už

šiomis
teismas bylų išžiūrėjęs Vaišvi
lą nubaudė 1,5 metų sunkiųjų 
darbų kalėjimo.

toje pat byloje Vaišvilos liu
dininkas Žlatkus už melagingų 
parodymų taip pat nubaustas 
1,5 metų sunkiųjų darbų kalė
jimo.

šių bylų apylinkės gyvento 
jai laikė juoko objektu, bet jos 
finalas visus kitaip nuteikę

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

vak.
Ofiso Tel.:
Namų Tel.

siama
le rengiasi dalyvauti ir lietuviai, kaip tautinė grupė

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

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

— Rina 
James A. 
bažnyčios, 
kad mėr-

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevąrd 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

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

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

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30 
Nedėliomis pagal sutarti.

Ofiso Tel. Boulevąrd 5913 
Rez. Tel. Vįetory 2343

dienomis apygardos

niekas neatsakė. Tuoihet tėvas 
išlauže dtiris ir pamate klaikų

Miškuose trūksta darbininkų 
Stovyklavimas 
žuvo

Nedalioj pagal sutarimą.
Boulevąrd 7820 
Prospect 1930.

taigi Chicagos medžioto- 
galvoje tų faktų, 

šiemet

Aleksote. išVy

tvartuose esančias1

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

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

tel. Seeley 7330
Namų telefonas BrUnswick 0597

Marijam peties apskr. 
nuo Jaukų jau suvežti.

MARIAMPOLĖ 
vyšnių derlius nepaprastas. Dėl 
to vyšnių kaina labai nukrito: 
5 centai už literį. Ūkininkai, 
šiuo metu turėdami skubių dar
bų laukuose, nesuskumba lais
valaikiu vyšnias skinti ir, anot 
:jų, reikės palikti vyšnias Die
vo valiai... Kai kur ištisi so 
dai net juoduoja jau nuo per
nokusių vyšnių.

Meiles tragedija 
Aleksote

Ofiso Tel. Dorchester 5194
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
, chroniškų ligų.
Ofisas 6850. Stony Island Avė.

Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Neda
liomis ir šventadieniais 10—12 

dieną.

Kerėsi ant elektros 
laidu

Nelaimingos lenk 
tynęs

vo pranešta Aleksoto 'policijai. 
'Nušižudžiusieji paliko raščitf 

kų, ‘kuriame prašo 'nieko nekal- 
juos kartu palaidoti.

Gerai sekasi imti 
\ derlių

Dalis šiaurinės salelės ir Burnham parko ežerėlis, kur ruo
* j "j z ' 'l • ’ • i , ’ ’ : ’ .

Ežerų Kami valas” nuo 17 iki 23 d. rugpiučio. Karniva

j|į

BABYLON, L. 
Breen, kurių kun. 
Smith pašalino iš 
Dvasininkas surado 
gina dėvinti “nepadorų” kostiu

iškęlė Vaišvilai bylų,

I. J. ZOLP
1M6 West 46th Street

. A. MASALSKIS
8307 Lituanica Avenue

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

MARIAMPOLĖ. 
kaimo gyventojai 
kad šalia šio kaimo esančiose 
Daukšių paliose yra privisę ne
mažai vilkų. Vilkai dienos me
tu slankioja pakrumiąis ir iš
bėga net į atvirus laukus. Vie
nų vilkų, ūkininkai laukuose 
nušovė. Nakties metu įsidrą
sinę vilkai atbėga į kaimų ir 
išplauna 
ūkininkų avis bei veršius, žmo 
neš įsibauginę.

rugiai 
Dabar 

plaunama vasarojus ir kviečiai. 
Daug kviečiu taip pat jau su
imta nuo laukų ir suvežta j 
kluonus. Ūkininkai džiaugiasi 
labai palankiu oru, kuris be
veik visų vasarų netrukdė lau
ko darbų.

Puikiai atrodo irv šakniavai
siai : bulvės, cukriniai runke
liai ir kt. .

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas ir Rezidencija.

3335 So. Halsted St
CHICAGO, ILL.

1934 m. rudenį ūkininkaitis. 
Vladas Vaišvila buvo įtartas 
pavogęs Eržkelynės km., Su
bačiaus valč. ūkininko jono 
Masio botagų. Buvo pas Vaiš
vilų padary ta krata ir toks se
nas sulužusiu kotu botagas ra
štas. Masys Kupiškio apylinkės 
teisme 
bet dėl stokos- įrodymų Vaiš
vila buvo išteisintas. Masys no 
pasitetikino sprendimų ir ape 
liavo Panevėžio apygardos teis 
man.

K’urigšholfn ......
Dr6ttningholm,
Gripsholm, ...

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

SWEDISH AMERICAN LINE 
181 North Mįčhigan Avenue, 

Chicago, III.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Pėtnyčios 6 iki 9.
Telefonas Canal 1175

Namai: 6459 S. Rockwell Street 
Telefonas Republic 9600.

DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 1 
Vai., Nedėliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevąrd 1401

nuo 2 iki 4 v. p. p. ir nuo 7 
v. vak. Trečiadieniais ir Sek

madieniais susitarus.
OFISAS

3156 West 59th St.
Tel. Hemlock 5998.

Maudynes, Plumbingą 
-—lengvais išmokėjimais.

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12

Rez. Telephone PLAZA 2409

PARK FALLS, Wis. — Rug
piučio 10 d. apleidome Chica- 
go. Išvažiavome į Wisconsin 
valstijų atostogų. „ Pirmiausia 
apsistojome Soperton, Wis., ku
ris yra netoli nuo Wobino. Tai 
tikrai gyvas kampelis ir judė
jimas čia pusėtinai didelis. Nuo 
Chicagos apie 280 mylių. Kei
sta čia ir tai, kad visti žmonės 
dirba. Dirba jie miškuose ir di
delis nuošimtis gyvena stovyk
lose. Vadinasi, “kempėse”. Pa
čiame Wobino yra didelė lentų 
piovykla. Darbai čia eina gerai 
ir pasireiškia darbininkų tru
kumas.

KAUNAS 
kusio vasaroti svainio bute, ra
sti nusižudę Marė Kavaliaus
kaitė ir Bronius Grigonis. Abu 
jauni žmonės, maždaug po 2C 
m. amžiau's. Juos surado nusi- 
žudžiusio jaunuolio tėvas, ku
ris ėjo žadinti savo sumaus 
eiti į darbų. Pabeldus į duris,

Laidotuvių Direktorių Asociacijos. 
;■»'.. ......----------------------------------

AMtiULAN'CĖ PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTŲ 
..Turime Koplyčias; Visąse Miesto Dalyse.

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai

(Jasinskas ir 
kempiname apie 

s nuo Park Falls 
Plenbou upes.

ŠVĖKŠNA. — Rugpitičio 4 
d. dirbant Švėkšnos miestelyje 
šaligatvius ties Markuso skly
pu prie turgavietės . šaligatįįij 
dirbėjas Jonas Gundžurauskas 
su dirbusiu darbininku rado 
trijų žmonių kaulus. Visi trys 
lavonai buvę suguldyti greta 
vienas kito per pusę metro at
stumo ir ant lavonų buvusi už- 
,^lėta lenta. Iškastus katilus žy- 
dų*vaikai -išnešioję, o/'kitus ša
ligatvių dirbėjas vėl pakasęs 
į žetiies.

Rasti kaulai labai sudomino 
Švėkšnos visuomenę.

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė. 

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

ing ahjfieatihg 
Supply to.

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 dieną.

A.A.SLAKIS 
ADVOKATAS

111 W. Washington St
Room 737

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

sidės tik lapkričio mėhesi 
tas stirtių mi
tęsis iš viso tik septynias die 
nas. J _ 
jai turėkite 
jog Wisconsin valstijoj 
daug stirnų yra.

Su grybais, žinoma, kitoks 
reikalas: jų rinkti riiekas ne
draudžia. Jei randi grybų, tai 
ir rauk. Gal ir mums pasiseks 
kur grybų užtikti pirm nei grį-, 
Šime į Chicago. Jei taip, tai 
parvažiuosime nu lauktuvėmis.

—I J. Jalinskas.

Sausros ir šiame kampelyje 
butą: žolė pageltusi, ganyklos 
parudavusios. Tačiau komai ir* 
bulvės atrodo visai neblogai.

Tai taip praleidome pirmų sa
vaitę. Kai ta vieta nusibodo, tai 
nuvažiavome į Park Falls, kur 
stovyklavome (kempinome) vi
sų savaitę. Turėjome ir karš
čių: viena dienų temperatūra 
buvo pasiekusi net 100 laips
nių šilumos. Tačiau kitų dienų 
užėjo smarkus lietus ir štur
mas.

Lietus tikrai nudžiugino ūki
ninkus 
vis dar šiek tiek 
tai reiškia, kad 
bus mažesni.

Mes chicagiečiai 
Bulauskas) 
šešios mylio 
prie gražios

Degtinė... Gerkit
KĖNTUCKY YEARLING 

VIENU METU SENUKO.

LACHAWICZ ir SŪNUS
Phones Canal 2515—Cicero 5927

1 r> i-a:/; t:ii O L..!,. '

S. P. MAŽEIKA 
8319 Lituanica Avenue_

7 ■ jTliulevicius
#092 Archer Avėniie Phone Lafayette 3572

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

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. Yards 2510kai kurie pasėliai 
atsigriebs. O 
jų nuostoliai

Sausros pasėkos 
Karščiai ir audros 

Stirnos.

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

B and Midwife 
6630 S. Western 
Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252

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

DR. A. J. M AM KAS
PHYSICIAN-SURGEON 

Office 4070 Archer Avenue 
Tel. Virginia 1116. 

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

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

Kasdien, išskyrus seredą. 
Sekmadieni susitarus.

PIRKIT
KUR VISI LIETUVIAI PERKA 

Namų Apšildymo Reikmenis

dievo valiai...

miestukas, kuriame veikia di-" 
dęji$ popieriaus fabrikas. VisS? 
aplinkui yra kertami miškai. 
Tas darbas yra tiek smarkiai 
varomas, kad trūksta darbinin
kų ir jie yra ieškomi.

Sausros pasėkos šioje apy
linkėje gana žymios, — net žu
vims pakenkė. Plenbou upėje 
daug žuvies žuvo. Žuvaujant 
sunku bėra žuvis pagauti. Bet 
visviėn žuvaujame, 
kas veikti.

Šiemet nepaprastai 
stirnų. Tačiau šaudyti 
Įima. Medžiojimo sezonas pra

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30.
Tėl. Boulevąrd 1310.

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarties.

J KLAIPĖDĄ
Lietuviams gebai 
ŽINOMA

ŠVEDŲ AMERIKOS 
, LINIJA

(Per Gothenburga, Švedija) <
Patogi ir greita kelionė

Pigios Laivakorčių kainos
Laivu išplaukimai iš'N. Y.

• ■ L ' ( ' . . <• ■

-Rugsėjo 5
Rugsėjo 10

Rugsėjo '26
... Spalių 1

•AiiBtiLANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ
O YARds 1741—1742

dr: vaitush, opt. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speciali 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.. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevąrd 7589

4. F. EUDEIKIS
4605-07 S. Hėrmitage Avenue. Phones Yards 1741-1742
Ėrigliton Pafk Skyrius, 4447 S. Fairfield, Laf. 0727

i ji. m.lt    , „ .................. . ................... ........  ■ ■I.H.

g" c iAohavigz '
4M4 East I08th Št. Tel. Pullman 1270 arba Canal 2515

Dr. Charles Segal
• OFISAS
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 dieną. t

Phone MIDWAY 2880.

' MARIAMPOLĖ
polėje buvo nemažas jomarkas 
į kurį žmonių privažiavo ir iš 
tolimų apylinkių. Du Krosnos 
valse, gyventojai, gerokai įsi
linksminę, grįžo namo Jau ga
na vėlokai. Krosniečiai beva 
žiuodami plentu pradėjo lenk
tyniuoti; abu norėjo išbandy
ti kurio smarkesni arkliai. Pra
dėjus lenktynes, kaž ko pasi
baidė abiejų kaimynų arkliai ii 
lenktyniauto j ai atsidūrė griovy
je... Per nelaimę aplaužyti ve
žimai, sužeisti arkliai bei pa
tys “lenktynių” iniciatoriai.

MARIAMPOLĖ. — Gyven
toja B-nė šiomis dienomis ban
dė gana keistokai ntisėSiidyti. 
Likusi viena namuose, vėlai va
kare, susisuko iš moteriškų 
kojinių virvagalį ir vionų jo 
galų pririšo prie elektros vie
lų, o antrų sau4 po kaklu ir iš
šoko nuo antro aukšto per lan
gų. Kybančių ore B-nę paste
bėjo čjusis pro šalį policinin
kas Jalenskas ir tuoj suprato 
kas per reikalas. Subėgę dau
giau žmonių, B-nę nuo vielų 
nukabino ir, gydytojo padeda
mi, vos vos atgaivino.

B-nė savo tikrų jį vyrų buvo 
pametusi ir gyveno su kitu.

Eitra Bargenai
ALYVA ŠILDOMAS PEČIUI 
APŠILDYS 6 "

VERTĖS

$65.00

Rez. 6609 SO, ARTESIAN AVĖ.
Tel. Prospect 3403

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.:
iki 9

'Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS 

GYDYTOJAS IH CHIRURGAS 
2201 West 22hd Street

Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėl. pagal sutartį 

Rez. 6631 So. California Avenue
Telefonas Republic 7868

KITATAUČIAI
DR. 11ERZM AN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 35 

metus ,kailio patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidenąįjos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

KORESPONDENCIJOS

; A. PEtKUS ,tilO South 49th Coūrt i Cicero .Phone Cicero 2109

■ ; J. F. RAD2IUS
668 West 18th Street Phone Canal 6174

Akių speci alištai
DK. G. SERNER

LIETUVIS 
Tel. Yards 1829 J * Ji

Pritaiko Akinius
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofisas ir Akinių Dirbtuve 

756 West 35th St. 
kampas Halsted St.

Valandos: nuo 10—4 nuo 6 iki 8 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dienos 
-*■**-"■ " ; ■.! ■■ *■■■—..i—

Laidotuvių Direktoriai

_____ Kiti Lietuvį _____
Tel. Boulevąrd 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a. m.

URME,

OUICKLY
RECOMMENDFD

FOR 40YEARS

K PFDDF’NCn 
E Y ES

‘ rtnitr.l ' IS
ON£ VKA» ■;<>

MUTUAL LIQUOR CO
• 4707 South Ilalated Street

Visi Telefonai YARDS 0801
VIENINTELIS DlSTRlBUTORIS

. V1'*.. • ' A.-.- 44. .A < . »
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PAMINKLAS I

Milionierius ir daugelio ga- 
zietų leidėjas Randolpb

gu- 
kada užsimanė

publikai netenka nieko im- das Smithas jau nepriešingas. 
portuoti. Visą štofą pasidaro- Bet žiūrėkite, ką Alfredas 
me namie ir nebijome tapti * 
užtručyti. Net visą italionišką 
fašizmą išdeportavoine į Lie
tuvą ir kitas nuo civilizacijos 
nutolusias gubernijas.

Patriotas,

mokėjo tiek daug pinigų su
kišti tautiškai palinkusiai įs
taigai. —Ekonomistas.

Du Alfredai
“Vienybės” namas jau kaš

tavo susiuvinėjimui apie $30,- 
000. Visi pildomosios tarybos 
nariai apžiurėjo ir nutarė, 
kad jis yra laužas, kad senoji 
tautiškoji pildomoji taryba 
tyčia ar netyčia prakišo pini
gus tautininkų įstaigos para
mai. Sekretorius Vinikas net|Hearst jau kelinti metai ka- 
skelbia, kad tas laužas yra muojasi kovodamas komuniz- 
pavojingas, nes savaime gali mą. Musų klerikalų ir tauti- 
prtidėti griūti. Kada sienos ninku gazietos naudojasi jo 
pradės virsti arba plytos kris- medžiaga.

Hearsto svarbiausias argu
mentas prieš komunizmą yra, 

i ne amerikoniškas, o 
daik-

Kova prieš importą 
cijas

ti, gali reikėti ir posmertinių 
ir ligoj pašalpų ne tik Susi
vienijimo nariams, bet iš j° Aai

iš Europos importuotas
* tas.

Mes neturėjome laiko 
Jzaminuoti komunizmo 

laboratorijoj, todėl bent 
dien negalime svietui praneš
ti, ar jis yra geras ar blogas 
produktas. Ir daugelis kitų 
importuotų daiktų da^ nesame 
išegzaminavę. Mat, netoli visa

iždo.
Maž-daug aiškus dalykas, 

kad tokio namo negalėsi nie-l 
kam parduoti, neveizdint ar! 
norėtum pats pinigų gauti už 
jį arba nors ir užmokėtum 
kam nors už jo pirkimą. Reiš
kia, pasidaro trubelis.

Kadangi šitokio požymio 
nėra turėjusi nė viena tauta,1 

'muzika yra importuota. Kata
likybė ir aplamai visa krikš
čionybė pirma tapo importuo
ta iš Azijos į Europą, o pas
kui ir į Ameriką. Netoli visas 
mokslas ir menas atsirado 
Europoje, Azijoj, Afrikoj, o 
vėliau tapo įvežtas ir į Ame
riką. Mokyklos, advokatūra, 
medicina, inžinierija jau buvo 
žinomos sviete ir tada, kada 
Amerikos da niekas nej ieško
jo. Vienok ir Amerikoj jos 
pasirodė geru ir reikalingu 
daiktu.

Kalbama ir apie socializmą* 
kaipo netikusį daiktą Ameri
kai, nes jis esąs importuotas.

Turime importuotų deiman
tų, aukso, sidabro, liekarstų, 
mašinų, knygų, šampano, vy
no, arielkos, alaus, visokių 
zabovų.

išeg- 
savo 
šian-

$ir Donald Banks, kuris liko 
paskirtas Anglijos oro laivyno 
ninisteriu.

Alfredas Smithas buvo 
bernatorius, 
tapti prezidentu. Jis yra kata
likas, o amerikonai kodėl tai 
yra užsispyrę neįsileisti kata
liko į prezidentus. Dėl to ir 
dėl kitko Alfredas pralaimėjo.

Dabar Alfredas Landonas, 
kuris irgi yra gubernatorium, 
irgi užsimanė tapti preziden
tu? Jis yra proteštonas. Alfre-

Landonas sako: “Kiaurai mu
sų visą istoriją religija ir edu
kacija dirbo ranka už ran
kos. Viena yra skolinga ant
rajai, ne viena iš abiejų ne
gali pasiekti pilnų galimybių 
be antrosios.”

Alfredui SmitlAii šitokis da
lykas pilnai yra aiškus.

Kadangi valdžios instituci
jos išleidžia šimtus milionų 
dolerių edukacijai ir net bau
džia tėvus ir vaikus už moky
klos nelankymą, tad mes ma
tome baisią skriaudą religijai, 
kuria jokia valdžios įstaiga 
nesirūpina. Į ką panašu, kad 
Amerikos konstitucijos rašyto
jai ėmė ir atskyrė bažnyčią 
arba religiją nuo valdžios?

Jeigu išrinktume prezidentu

republikoną Landonų, mažu [yra tokia svarbi, nebūtų bloga 
jis pakeistų konstitucijų ir vi- ir jai numesti po kelis šim- 
sus mus suvarytų į kokių nors tus milionų 
bažnyčių. Jeigu jau religija iždo.

dolerių iš valdžios 
—Parą pijonas.

SUTAUPYKITE ANT MAISTO
Šviežio pasteurizuoto pieno butelis turi sa

vyje būtiniausių maisto elementų daugiau ne
gu bile koks kitas maistas už tų pinigų.

Būtinai duokite mažiausiai vienų kvortų pie
no kasdien kiekvienam vaikui, o suaugusiam 
vienų paintę.

Butelinis pienas gelbsti sutaupyti ir yra at
nešamas prie jūsų kasdienų. Niekad ne bukite 
be jo.

PIENOVartokite Daugiau ŽVIEŽAUS 
PASTEURI- 

ZUOTO

Kur Geriau 
’ Taupyti Pinigus?

SAFETY VAULTS MOKA
BANKAI MOKA .........

1 PAŠTAS MOKA ...
MES MOKAME

Žinoma, vieni daiktai ver
tesni, kiti prastesni. Nekuriais 
net ir zbitkų.galima pridaryti.

Galų gale mums pasisekė 
ištirti, kad ir balto žmogaus 
Amerikoj nėra buvę, kol ne
pradėta iš Europos importuo
ti. Net ir nigerius prisiėjo Af
rikoj gaudyti ir vežti į Ame
riką, nes ir juodveidžių čia 
nebuvo.

Jeigu jau viskas, kas impor
tuota, yra bloga, tai reikėtų 
ir nigerius ir visus baltuo
sius, neišskiriant patį Hearstą, 
deportuoti. Tuomet indijonai 
pasidarytų grynai amerikoniš
ką parėdką.

Bepiga, kad Padaužų Res-

..... o%

. r/2%

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

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

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

'Linge Tavern, 4837 W.T4 St., Cicero, III. 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 geriausį laišką—KODĖL MĖGSTI Lincoln Brewing

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

Čia Lengva Nusipirkti Naujus Rakandus

. Seklyčios Setai po $49.00 ir aukščiau
yra

COHEN BROS

to namo pataisymui, 
da kaštuos keli tuks- 
jo įrengimui. Reiškia, 
jau įdėta, da $40,000

koki 22 
agentai,

marvelous f#r 
sandwiches,salads 
and appetizers.

ra 
pi

now in 
Swankyswig glasses!

RRAFT

tai atsirado proga lietuviams 
jį užrekorduoti.

Tapo sušauktas susirinki
mas visų New Yorko, Brook- 
lyno, Newarko, Jersey City, 
Elizabeth ir kitų artimų mies
tų abivateliai, kad klausimą 
išspręsti. Susirinko 
žmonės, didžiumoj
perkupčiai, detektyvai ir ki
tos svarbios asabos. Ir jie iš
sprendė, kad “Vienybės,> na
mas turi tapti paminklu. Reiš
kia, reikia jį atstatyti, kas 
kaštuos brangiau negu pasta
tyti.

Ir tautiškai nusistatę pildo
mosios tarybos nariai arba 
narys dabar siūlo sukišti apie 
$40,000 
Paskui 
tančiai 
$30,000
pridėti, bus $70,000. Ir bus tik 

(.šiokia tokia įstaiga. Bet bus 
amžinas paminklas, kaip tau
tiškai nusiteikusieji žmonės

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

keep their breath agreeable
Kith the beet to choooe Irom these daya, em- 
eloyers favor the peraon who ia moat attrae- 

ve. In businees life aa in the sodai world, 
halitosis (unpleasant breath) b considered the 
worst of įaults.

Unfortunately everybody ouffers from thia 
offensive condition at soma time or other— 
many mote regularly than they thl..k. Fermen- 
tation of fooa particles skipped by the tooth 
brush b the cause of most cases. Decaying 
teeth and poor digestion also cause odors.

The qu!ck, pleaaant way to improve your 
breath b to ūse Lbterine, the quick deodorant, 
every morning and everv night.

Lbterine balta fermentation, a major cause 
of odors, and overcomes the odors themselvee. 
Your breath becomes sweet and agreeable. It 
w<U not offend otbers.

If you value your job and your friends, ūse 
Lbterine, the safe antbeptlc, regularly. Laru* 
bert Pharmacal Company, St. Loub, Mo. *

Don’t offend others«Check 
•halitosis with USTERINE

rmchto

The 7 
Kraft 

Cheese 
Spreads 

new-design

• Sparkling glasses strewn with 
bright stare...the neto Swanky- 
swigs. YouTl want to collect a 
whole sėt And while you’re doing 
it, get acųuainted 
with all seven 
of the delicious 
Kraft Cheese

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

JUSTI!} MAČKIEWICH, Prezidentas

LIETUVOS-AMERIKOS

Termometras

DR. G. J. TARULIS
PIRMAS LIETUVIŠKAS 

OSTEOPATHIC PHYSICIAN IR 
OBSTETRICIAN 

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

OFISAS:
6331 So. Halsted St.

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

Tel. ENGLEWOOD 7151.
Rez. Tel. RADCLIFFE 1191

. ............................... ...........■■■■■■

Sergantiems patari 
mas Dykai

Vėliausias ir geriausias lytinio 
silpnumo, reumatizmo, inkstų, 
pūsles 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 4841

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

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

Miegamųjų Setai po $49.00 ir aukščiau

8®

Musų lengviausios sąlygos pa
dės jums padaryti savo namus 
kaip palocių. ,,

Viši žino, kad pas mus yra 
lengviausia pirkti, kad par
duodame pigiausia ir patar
naujame sąžiningai.

Mes neimame palukų. Tą 
mes darėm per. 40 metų. Tūk
stančiai namų turi musų 
kandus ir džiaugiasi, kad 
giai pirko.
^Pinigas šiose dienose

brangus draugas. O pirkda
mi pas mus jus neišleisit daug 
pinigų. Visuomet užtikrinam 
patenkinimą ir pinigų sutau- 
Pymą.

MES NEMOKAM RENDOS 
IR JUMS JĄ ATIDUODAM 

40 metų toj pačioj vietoj tie 
patys šeimininkai.

Rakandų pirkti eikit visuomet 
pas:

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

DYKAI
jeigu DABAR 
užsirašysit “Naujie
nas” ant metų ir 
prisiųsit 
Chieago je
Kitur Suv. Valstijo
se ir Kanadoj nupi
ginta kaina .... $5.00

$8.00

Siųskit money orde
ri arba čekį —

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

Krautuvė atdara utarninko, ketvergo vakarais, o taipgi Visą dieną nedėliomis.

Pinigai Maloniai Grąžinami, Jei ne Patenkinti

PETERTPEN

NAUJIENOS 
1739 S* 

HJated Su 
HICAGO

F«L 
120-5 
1101 
1001 
901 
80-f 
7H 
601

401
301
201

1H
20^
30-1

60-

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

U Cj O •

ton
-50
■45
■40
-35
-30

a-15
110

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE
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NAUJIENOS
Published Daily Except Sunday by 
fhe LMjiufaan News Pub.Cd?, Iiiė

1739 South Halsted Street
i '**’•<■ * •» «Ml *■«•■■"■** * *■’  "•»

Telephone CANal 8500

Subscribtlon Ra tęs: 
_m » t**jjr ■ *> $0,00 pep year in Canada 
$5*.O0 pbr ^ear outside of Chicago 
$8.00 per year in Chicago 
3c per Copy.

Entered as Second Class J^atter 
Mareli 7lhi91^ht; the Post Ofhce 
of Chicago, Iii. tmder the act oif 
March ,$rd

• .... . . V - ,• y- *■». -į y v p J . . ..

Naitfferids eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, T739 S. Halsted St.’, ChiCagd, 
III. Telefonas Gailai 85QV.

Užsakymo kaina: 
Chicagoje — paštu:' c į 

Metams .....if.?.;!....,....... .
Pusei imętų ....... ....
Trims mėnesiams ............ 
Dviem mėnesiams ...........
Vienam mėnesiui ............

Chicagoj per išnešiotojus: 
Viena kopija ................
Savaitei ................ .............
Mėnesiui ................ ...........

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
W- C >,'» A. ji’• i*4 ' ‘

Metams • ••••••
Pusei metų .....................
Trims mėnesiams ........
Dviem mėnesiams ......
Vienam mėnesiui ........

Lietuvon ‘ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams ... ..."....JT..?................ $3.00
Pusei inetų ................    4.00
Trims mėnesiams ...................  ^.50
Pinigus reikia Siųsti pašto Monėy 

Orderiu k&rtu su užsakymu.

•' - n i ~

. $3.00-

... 4.00

... 2.00

... i.5Q
... .75

3c
J8č 
J5c 

i

$5.00 
Ž.75 
1.50 
1.00

• .75

ŽEMĖS KLAUSIMAS VOKIETIJOJE

Pranešama, kad jau ir Hitlerio valdžia svarsto 
klausimą apie Vokietijos dvarų ir bažnyčių žemių pa- 
dalinimą, žemės ūkio mmistens įsake statistikos biurui 
surinkti žinias apję Žemės nuosavybę visoje Vokietijo- 
ję, tuo .tarpu kąi nacių spaudą pradėjo rašyti, kad didę- 
li dvarai tai “viduramžių palikintas”, kuris atsiradęs 
rezultate to, kad buvo nusavinti ūkininkai, kurie pir- 
mią.ūs buvo laisvi.

Is to gabmą Rumąiiyti, kad ir Vokietijos ūkininkai 
j.aų pradėjb nerimauti. Jie nori daugiau žemės ir jie nė- 
patenkinti sunkia mokesčių našta, Kuri nuolatos auga, 
diTlejTrit^vaTd^ karo reikalams. Dvarų ša-
vini^ai, Kurie VoKietijoje' yra vadinami “jifhkeriais^, 
turi daug jtakęą valdžioje, todėl jie sugeba nuverstu 
mokesčių naštą nuo savęs ant ukiįiinKų pečių.

Tie VoĮdetijos junkeriai kontrolįųoja armiją. Jię 
daųgiąusįą prisidėjo prie Vokietijos respubliKos sunąjr 
Innįin^ kuomet jie pabūgo, kad demokratinė vaidžją 
gali pradėti konfiskuoti dvarų žemes. Prūsų / dvarinin
kai prikalbino respublikos prezidentą gen. Hindenbųrgą 
(kuris pats buvo dvaro savininkas) pavesti Hitleriu^ 
kanclerio vietą. Jie tikėjęsi, kad naciai sunaikins dva- 
rijųnfcų priešus, ir tuomet stambiųjų žemvaldžių privi- 
legijojhs' nebebus pavojaus.

Bet junkerių pląnai išsipildė tik dalinai. Hitleris 
sunaikino socialistus ir atgaivino Vokietijos mįlitariz- 
mą, bet valdžios jisai neatidavė dvarininkams. O kaį 
ekonominį krašto gyvenimą nacių diktatūra pnvede 
prie krįžįo, tai vėl iškilo ta pati junkerių šmėkla! žęmės 
klausima^ Jeigu Hitleris nestengs jo isspręsti, tai ir jo 
vąjųžią susilauks kracho.

užginčija Maskvos “indorsavimą”

yięnas Chicagos dięnraštis siūlo $5,Q00 dovanų 
Amer/kos laikraščių leidėjų sąjungai, jeigu L Chicagos 
“Tribūne” juodys, kad jos korespondentas Rygoje, Do- 
nald Dąy”, parašė tięsą, pranešdamas, kad'komunistų 
internacionalo centras Maskvoje įsakęs Amerikos ko- 
mųnistam§ remti prezidento Roosevelto kandidatūrą.

I ?■*? ’ 1 f ■ .t- ... T

T}as Jąikraštis sako, kaj, jeigu ta žinia būti/ te/sĮn- 
gą, tai Jungtinės Valstijos' turėtų nutraukti ryšius su 
sovietų valdžią, nes Maskva butų sulaužiusi sąyo su
tarti Amerika, kuria ji pasižadėjo nei tiesioginiu, nei 

' ‘“nių būdų pęsikiš,ti į ‘Ąjnęrikos vjdaųs politiką, 
domu pažiūrėti, ar “Tribūne” galės įrodyti tai,

ką josios korespondentas Donald Ę.ay rašė.
« .p *% -I * <... 1 ’ .. * *• " v

Bet kai dėl Maskvos kišimosi į Jungtinių Valstijų 
politiką, tai čia kįtąs klausimas. Argi kišimąsi yra tik
tai tuomet, kai liepiama balsuoti už Rooseveltą? Toks 
pat kišimąsi bus ir kiekviena kita Maskvos instrukcija 
Amerikos komunistams, liečianti šios šalies politiką/

Tačiau sovietų valdžia sako, kad komunistų inter- 
nacionalas tai visai atskira ir nuo valdžios nepriklau
santi organizacija. Jeigu tai tiesą, tai Stalino vyriausy
bė už komiriterno nutarimus neatsako. Bet ar tai tiesa?

netie
4 l

GALO NEMATYT

Vakar sukako lygiai šešįos savaitės, kai prasidėjo 
fašistiški^ Ispanijos generolu ^sukilimas Maroje, o šian
die ~ kai jfąąi prasidėjo plačioje Ispanijoje. Bet galo 
tai kovai4 dar ikUšiol nematyt?

' >\V' ‘ v . ■ •» į \
Vienos Amerikos telegramų agentūros atstovas sa

ko, kad Ispanijos pilietinio karo stebėtojai vis labiau 
linksta prie 'tos nuomonės, jogei “sukilėlių ir valdžios 
šalininkų jėgos yrą taip lygios, kad gali dar praeiti sa
vaites įr figt mėnesiai, pirma negu kova bus nųjfepitau 
iį kad tą koyą nulems ne kokia nors smarki vienos ar
ba antros pusės ataka, bet susilpnėjus arba susmukus 
vienos pųsės’jėgoms.

Jeigu fašistiškos svetimų šalių valdžios nebūtų da- 
vusios pajamos Ispanijos maistininkams, tai jų sukili
mas butų seniai susmukęs. O dabar — kas gali žinot/., 
kada ir kuo ; tas baisus ’ pilietinis karas pasibaigs ?

7

Į Apžvalga
.............Įihn" I II Hilu■■■■■■!■ I ; ?i "r IIJ i :

KADA VITAITIS IŠMOKS 
SKĄĮĮTYTĮ?

“Tėvynės” redaktorius Vėl 
rauda, Kad “Naujienos” jį ne- 
šąžinihgaf^ puolančios', \ nes jos 
nurodė, ' kad jisai nepripažįsta 

...”....... . .
remti tokią demokratiją, kuri 
reikįaują teisių kapitalisti
nėms partijoms dabartinėje Ru
sijoje. Pagal yįtaičio “demo- 
kratišką” supratimą, jeigu no
ri būti doras lietuvis, tai turi 
reikalauti, kad Rusijoje butų 
leista gyvuoti kapitalistinėms 
partijoms! * ‘ ’
J “Naujienos” jau parodė, ko
kia nesąmonė yra šitas Vitai- 
čio argumentas. Juk dabarti
nėj e Rusi jo je kapitalistų klasės 
nėra, tai kas gi tenai gali steig
ti kapitalistinės partijas? Butų 
todėl don-kišotiškas darbas ko
voti už gyvavimo teises “kapi
talistinėms partijoms” tokioje 
šalyje, kurioje tų partijų nėra 
nė kam steigti.

Butų Kas kita, jeigu Rusijo
je gyvuotų tokia klasė žmonių, 
kuri norėtų turėti kapitalistinę 
partiją ' (arba partijas).' Tuo
met tos klasės teisės turėtų būt 
pripažintos. “Naujienos” tatai 
aiškiai pareiškė Savo rugp. ‘ 14 
d. numeryje. Tenai pasakyta:

“Jeigu Rusijoje A gyvuotų 
kapitąįistą klasė, tai jos ąt 
stovams turėtų būti duoda
ma tokios pat teisės, kaip ir 
kitoAis piartijdms.”
Ir ne gana to,' kad “Naujie

nose” tatai buvo pareikšta, bet 
ir buvo ganą plačiai išdėstytą, 
kodėl teisių nedavimas tam tik
rai visuomenės klasei butų ne- 
demokratiškas dalykas. Tame 
pačiame rugp^ 14 d. Apžvalgos 
straipsnyje sakomą:

‘'Klasė yra ekonominė, ą’ 
ne politinė, grupe. Kas gaji 
pravesti aiškia ribą tarp Vie- 
nos KlaseK^Ždibhfd ir kitos?

kuriai klasei priklauso dirb-
' . _ .5...- _v.r>ti» ............i'f.Ji ..

įtuves manadzeris, Kųps . nė
ra jokio kapitalo įdėjęs į biž- 
$ Arba -
amatininkas, kuris turi savo 
dirbtuvėlę ir samdo d'yejetą- 
trejetą pa^elbijiinkų 1 ""

sęs varžyti žmonių ^eisęs ir 
laisves, atsidaro plačiausios 
įlųryą va) Jžios ‘nųožiųrąį’,
sauvaliavimui. Pavyzdžiui, 
Rusijos bolševikai, paskelbę 

'Ka^ftąffltfškm ^ele
mentui’ sodžiuje, prie ‘kulo- 
Kų’ priskynė šimtus- tūkstan
čių (jei nė įpijionus) ūkinin
kų, turinčių viso tik Vieną 
ai*klj ir porą karvių.”

^Bet p. Vitaifesi perskaitęs 
šituos “Naujienų” pareiškimus, 
sako, kad “Naujienos’’ aiškiai 
nenušviečia savo’pozicijos, o .tik 
“kabinėjasi su įsmisjaiš? prje 
Vitaičio. Ir jisai vėl prisispy
ręs tvirtina, kad “Naujienos” 
stojančios už tokią dempkrati-. 
ją, kuri “nepakeliui nei yiępąm 
lietuviui, kuris brangina Lietu
vos nepriklausomybę ir demo
kratinius principus”,. . j

Iš to galima padaryti tik 
vieną išvadą, kad p. Vitaitis 
nemoka skaityti. Li'taras ir žo
džius jisai suskaito, bet saki
nių prasmės, matyt, nesupran
ta.

doriems lietuviams”
■ : h'.-, . * 4. , n y i >. ‘ I

kapitajisti

Pagal Vita*#0 “dęmo

“IŠSIGIMIMO (KELIĄS’’

Karštai pritardamas kruvi
nam Maskvos teismo sprendi
mui Zinovjevo, Kamenėvp ir 
kitų 14 “sąmokslininkų” bylo
je ir jų sušaudymui, “Laisve” 
aiškina, kodėl tie asmens, ki
tąsyk vaidinę “pasaulio revoliu
cijos vadų” rolę,’ turėjo būt su
naikinti, p —-
šies niekšai.

Pasirodo, jie buvo “išsigimę 
“Zinoyjevo-Kamenevo ?■

nierius”, sako Broojdyno 

^Revoliuciniams darbinin-
■ «' į’ ! A .-į.. -r <v ■ <- -t 1- ■■ j

kąms ir visiems, kurie' yra 
susipynę su Zinovjevo-Ka- 
menęvo praeitimi, nėra ista- 
bu, kad tiedu zinones ir jų 
khKa $rie to dasigyveno. Jūk 
tai ne pirmą sykį jiedu tę
siami ir prisipažįsta prie 
klaidų.

^Pątsąi Leninas juos ka
daise pavadino streiklaužiais 
ffi stoi°«•!-

Įdoipi tęorjją, — jeigu ji tei
singą. Ašjnęns, kurie Ijuvo re- 
yoiiųęionįęriąi (ir nęjt skambiau
si revoliucionierių yadąi!), “iš- 
sįgimė į biaųriausios rųšies 
gontr-revoliųęionįerius” 
jų išsigimimą buvo jau paste
bėjęs pats Leninas, kuris yądi- 
no juos “streiklaužiais.” ir rei- 
kalavo mesti lauk iš partijos. J 

Bet kudaf tas “streiklaužišku- 
mas” buvo juose pastebėtas ? 
“Laisvė” sako, ' kad "19J.7 kie
tais, kai bolševikai buvo clar 

f • *. ■ • i-' . i ■.
tik nutarę pradėti sukilimą. 
Vadinasi, dar neįvykus bolševi
kiškam perversmui Rusijoje, 
jau Leninas žinojo, kad tie bol- 
šeyizmo šulai yra niekšai. įFisai 
vadino juos “streiklaužiais”, 
paskui sakė, jų elgsena “žema”, 
ir lyginę juos su išdavikais' ir 
žulįkais, žadėdamas kovoti prieš 
juos “iki pabaigos”.

Gerai; jeigu taip, tai tuomet, 
iš tiesų, nėra nuostabu, kad tie 
ąsmeiiš laikui bėganit išsigimė 
į žemiausio laipsnio niekus. 
Tačiau čia kyla KlausimasKo
dėl gi tie bjaurybės buvo pa
statyti j įaukščiausisa .vietas 
Rusijos sovietų valdžioje?

Juk aiškius ‘ išsigimimd ženk
lus ZinovjėVe ir Kameneve Le- 
hinas buvo atidengęs dar prieš 
sovietų valdžios sudarymą. Bet 

, (J| V » •' v > ,J.t f. >; p

a

Ir tą

1^.,Zl^.M^kl . ....... r .. '' ....... r, ...

kai Leninui pavyko ginkluotas prieš sukilimą sistemingai darė 
“pučas? ir jisai, dįL
tatorišką galią j savo rankas,?
ėmė organizuoti Rusijoje “vie
nintelę pasaulyje proletariato 
valdžię”, tai Zinovjeyui teU. 
Retrogrado . (tuometines sosti
nės) spvieto ?irfiiiflihk.o yiefa, 
o Kamene'vui — Maskvos so
vieto pirminmko. ■

paskui, juodu Uuvo paskirti 
j komynistų Prijos “Pdjitinį 
Biurą”, kuris valdė ne tik Ru-, 
SIJOS komunistų partiją, bet ir 
sovietų valdžią.

■ " 1 1 • '■ * ' I ■ ' ' i ■ I .JI I

Toliatis, kai Leninas sumanė 
1 ■ i,   <i p . į.-"' t; J

j.......

judėjimą ir buyo

ternacionalas”
■ i

to internacionalo pirmininkd, 
ir per keletą metų jisai bandė

■ diktuoti pasaulio darbininKų 
judėjimui.

Taigi pasirodo, kad Rusijos 
bolševizmo ir viso pasaulio ko- 
. ■ «■ .1A a .4-V ■ * • ' » ' r ■ ■

munizmo priešakyje buvo pa
statyti žmonės, kurie jau seniai 
buyo pradėję išsigimti ir tą jų 

, iŠsįlgimiriią jau • buvo pastebėjęs 
ir iškėlęs aikštėn pats bolševiz
mo tėvas! ’ Tai šitokį “patarna
vimą” darbininkų klasei davė1 
Leninas.

Pagalios, ar buvo kada nors 
neiššigimę tie Tenino bendra- 
darbiai, jeigu jau 1917 metais 
jų išsigimimas buvo aiškiai par 
stebimas ?

Išeina taip, kad Leninas įvy
kino Rusijoje bolševizmą su iš-’ 
sigimstančių' niekšų pagėlba, 
pdfš gerai žinodamas, kas jie 
per paukščiai! ' ' ’ ’f;

Tai ve kaip atrodo bolšeyi- 
1 ' *■' ■ *• V ' ■* ” cĄ-’ { • i

kiškos revoliucijos istorija, jei
gu priimti “Laisvės” teoriją 
apie Zinovjevo, Kamenęvo, 
Trockio ir jų sėbrų išsigimimą. 
. ■ I <•<(> i’-V >. į X?'> ■ (• V . * ! • ■

Maskvos

Daug kas čia iki šiol yra ne 
taip, kaip kitose šalyse. Galin
giausia organizacija, jungianti 
didžiausią narių skaičių, yra čia 
Č.N.T. (Tautinė pąrįHiiinkų 
Konfederacija), kuri spiegia ap
link s&ve gana skirtingas ir 
nelygių jėgų politines tėnden- 
cijas. Kaip tokia, ta organiza
cija vargu gali duoti stiprių po
litinių garantijų. Reikalas dar 
komplikuojasi ir dėl to, kad 
CNT, revoliucinės akcijos at
žvilgių, stipriai priklauso nuo 
J* AI (I beri jos AnarchihtųFede- 
racijof?), kuri Ispanijoje turi 
didėlę realinę pajėgą, dėka sti
prių anarchizmo tradicijų ispa- 
iiiį taupoje. FAI yra lyg ko^ia 
okulistinė organjzaėija, lyginta 
sii irapk-masonąiš, nes kaip ir 
Te, ji neturi oficiališkai pa- 
kelbtų vadų. Todėl ega nevisai 

jengya toje organizacijoje le
miamu momentu "susigaudyti. 
Kai kąs tvirtiną, kąd joje ta- 
jjo stipri Trockio įtaka. Kiti 
yėl įvairiai spaįoja.

Aiškiai ir grynai revoliucinė 
darbininkų organizacija - 
Ū.G.T. (Visuotinoji Darbininkų 
Uiiija); ji yra " komunistiškos 
tendencijos, šiaip ar taip, sako- 
ma, reikalingu momehtū ji pa
jėgianti sumobilizuoti pasiryžu- 
sius žmones. Per Ąstunjos su
kilimą 1934 m. ta organizacija 
vędųsi labai smarkią akciją. Jos 
inicialai buvę slaptažodis ir ka
ro šūkis kasyklų darbininkams, 
dinamitininkąms, rizikuojan
tiems visu kuo. Be abejonės, 
tos organizacijos žmonės pla- 
čiai dalyvauja ir dabar suorga
nizuotoje darbininkų milicijoje.

Liaudies Fronte yra bė to dar 
socialdemokratai ir kairieji de
mokratai? Prieto vadovaujami 
socialistai sudaro Liaudies 
Fronto branduolp Jie aktingai 
dalyvaują parlamento darbuose, 
jie yra vyriausybė, jie atsto- 
vauja kairiųjų valdžią, jie, sa
koma, viepi Liaudies Fronte ne
sikrato atsakomybės už valdy
mo rizikųs;
j r, J : įl|ug • daugiau) - *
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Reikalaukite “NAU
JIENAS? ant bile kam- 

i

Įaų^g pratimus Gvadaramos 
kalnų šlaituose ir tarpekliuose, 
kurie dominuoja priėjimą į Ma
dridą. Kuomet Respublikos ka
riuomenė išžygiavo atstumti 
priešą nuo sostines, aplinkiniai 

"^KKlriai buvo jau ne tik užimti, 
bet ir šauniai sustiprinti. Ta- 
čiau galų* gale visa ta strategi
ja ir ginklų pranašumas ne- 
js,teįigė,’' vis dėlto,5 atsilaikyti 
prieŠ;liaudies armijos ’eritįiziaz- ■•kv.v v.•••

Tikėdamies, kad gen. Franko 
greit perkels savo legionus’ per 
Gibraltarą ir tuomet lengvai už
ims Madridą, sukilėliai daug kdr 
įsistiprina irJ laikosi laukimo 
,taę®t’s-. T“? jje ^idž1.?, 

s’“,oWza’W
WWns MIUS, o' 
ve apsiausti, neteKdami tuo bu- 
du laisvų rankų. Kai kur suki- 
lęliai stačiai užsibarikaduoja 
bažnyčiose arba istorinės ver- 
tės 
kad jiį čia niekas neišdrįs ju
dinti. Vėliau ar anksčiau tenka 
juos ir iš Čia krapštyti. Užsie
nio fašistine spauda išnaudoja 
tokias progas, kaip “bolševikų 
vandalizmo” įrodymą: degina- 
mos bažnyčios ir 1.1.
11 ?>■ •; $>.) •' ; *•< ,f i > .

Bąragąsa yra 
j..........
ją ėmė per 8 mėnesius. Ir da
bar be lėktuvų ji nebūtų paim
ta. Aišku, kodėl Respublika del
sė pavartoti tą galutiną prie
monę' Kokia tragedija! Savo 

i lėktuvai griauna, bombarduoja 
savo miestus. Bet reakcija ki
tos išeities neduoda. •»
Politinės organizacijos, vadai

Tuo tarpu nematyti, kad ku-
1 į' ' A ' ' I* ’’ ' 11 T t1 'i % 4 ' 0 -i :..I.|.

ri nors politinė organizacija ar 
tai kairėje, ar dešinėje loštų 
Ispanijos įvykiuose aiškiai va
dovaujamą vaidmenį. Kairėje

1 būtinumas sukaupti visas jėgas 
laikinai' lyg ir panaikino visus 
doktrinos priešingumus kovoto
jų tarpe. Dešinėje nematyti ki
to organizuojančio prado, kaip

, t ' ,i ,,f ■ "i 'l TJ.,' i

•i

giamasr išlaikyti lygiai visų at- 
spalvių reakcinės jėgos: monar- 
chistai, vadinami karlistais, ofi-

....2LJ—’ iš’ “Ispanų 
ir pagaliau stačiai 

nepatenkinti demokratiniu reži
mu Kariai.

Netolima ateitis, be abejo
nės, giliai' pakeis Ispanijos po
litinį veidą ir to pasėkoje įvyks

atstumti

■ | f. 1

suskaldyti pasaulio darbininKų 
įsteigtas

“Tręčias arba Komunistinis In
ternacionalas” ‘ (komiriternas^, 
•tai Zinovjevas buvo paskirtas 
to internacionalo pirmininkd, 
ir per keletą metų jisai bandė

'į***1*'......................................................................................................../'

Tpaip jie, prisileidžia 
ai susiorganizavusius re-

- .< , / J 4 .’j. -

••
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I$pai^ijoje Ir Aplink
> 4'. k

“ .y

(Tęsinys)' .....
u I..tj S.A

Sunkoka suprasti, kodėl šį 
kartą sukįl^lįams nevyksta. Tai 
bus bene pirmas kartas istori
joje, Kad ’darblnirikai; ' liaudis 
išloš kovą prieš profesionalų ka- 
rių organįžųo(ą ” stambjj" mtoii- 
mą. Negalimi čia neigti tam 
tikros anąlėgij os ‘ su pilietinių 
karu Rusijoję, Kur liaudis, ūki
ninkai, nulėmė koyą su kolča- 
kais ir dehikinals.v Skirtumas, 
kad Ispanijoj sovietų režimo, 
VIS dW? 

■ ' ’ ■ S .1 1

Sukilimo ? sįtrątegija 
puolimo nfetiketumu. 
buvo iš anksto parengta ir ap
skaičiuota. 'Sukilimo Židinys — 
Morokoje; vienkart maištai at
skirose įgulose Ispanijoj; Mad
ridą ir Barceloną užima vieti- 
niai ęlęmenitai, kprįų pęrgaję, 
sutvirtina Afrikos legionierių 
žygis. Reikalas buvo praloštas! 
nuo to momento, kąi pp trum-į 
po$ bet smarkios kovos, kurią 
niiiėme darbininkų 'drganizaci^ 
jos, 'Užgtfiaužta‘- maištai -tari- 
de ir tradiciniai kairioj Ęarce- 
lonoj; ypač kai karo laivynas, 
kuriame eiliniai jurininkai su 
puskarininkais sutramdė fašis
tinius karininkus, stojo už Res
publiką. Visa eilė provincijos 
centrų įgulų (viso jų apie ’50), 
ypač šiaurėj ir Š. Rytuose, prie 
sukijėliį neprisidėjo. Valdžią, 
nežinodama kuria kariuomenes 
dalimi pasijtikėti, iš karto tų j- 
gulų negalėjo pavartoti. Pirmą
ją tad atsparą sudarė ištikima 
Respublikai policija, civilinė 
gvardija, pfje kurių bematant 
prijungta dąrbininkų miliciją, 
kurią kairiosios organizacijos 
jau anksčiau buvo pradėję tver
ti. Tik vėliau palengva prijung
ta ir ištikimųjų įgulų regulia-

rėmėsi

kaip žemiausios rų-

;”.]rinė kariuomenė. •
kę- Sąmokslas parengta didįjią.u- 

lias, tai išsigimimo kėlias iš šioj paslapty. Jo išvakarėse ke
re voliucionierių į bjauriau- liose įgulose respublikai ištiki-
sios rųšies kontr-rėvoliticib- ■mi Kąrįninkąi ir pųskąrįnmkąi

i į į’
ami tuo J>u- g

paminkluose, tikėdamies,
.....

Saragosa yra pirmos rųšies 
tvirtove Ispanijoj. Napoleonas

jų tarpe. Dešinėje nematyti ki
to organizuojančio prado, kaip 
kariška disciplina, kurioj steni
—■ «* i. ***■ X - r-

spalvnį reakcines
<

cikliški fašistai
Falangos1

,į

mu kariai.

sušaudyĮti. Kitur, kurie atsisakė 
eiti su sukilėliais ■ ar nerodę di- 
Ąeho susižavėjimo tautos rei
kalu”, nuginkluoti, uždaryti ka
zematuose.

Tik vęjjįąu paąiškėjo, (kodėl
Segovijos įgula, kur randasi ka-

J '■ n .-..'i >; -
ro moąykja, jau daug menesių politinis persigrupavimas

*•

tai

lai- 
lai- 
r::

tenai sjovi ne savo sma
gumui, bet JusiKPato-

•* f.'■*» , K.
*x - k»i

.;.. ..  F8
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Artistei teks stoti prieš

k sa,
alba

ilgiausiai
lamas

sveikiems suma

įau a suim

Nušovė bernioką
Charles

Prezidentas

HALSTED EXCHANGE KATIMAl BANK

HALSTED STREET PRIE 19 PLACE

ais

ihun

me

sus
am tikslui

SOUTH SIDE BREWING COMPANY
T. V 'k' <1 .n». JUC ■*> [1 v w rt. ' O vr>”< v*

Tie, kurie

draugi

'■'Mitoap:

V .«

jau

mioi

J. Kaledinskas, Vedę jas

Vienas
Harms 1,9>. -5. 4 I •/ » •

žodžio lįęjluv 
nors kas vai

kai k c/j.

mius po, 
ten daj$

pastarasis 
ir TiušoVė

Kiti du

daugiąu tokiu pat vargu yądm 
|l Jei jau Marijonai gorėjo lie 
tuyybei pasi&rhaiti/ tŽi jiem 
reikėjo užvardinti tą kolegij; 
kokio lietuvio didvyrio vaįrdų

tojkjų "kolegijų lįięvo gintinoj 
vardu devynios galybės pristelg-

nesįo, kaip praneša National 
samdo* 

" <n suž

vings and Loan
Del informacijų kreipkitės į

arba 
mas

kad tas ėluš yra 
eš prb- American, Quaker, Florencę, AJeazar 

Del Anglių
Moores, Crown, Monogram, Atyeijs, Q$an

60 ' mylių valandoj
prie
da jie motofeikliais pasivijo ją 
ir atgabęno ikį polįcijos stoties 
tai turęjo iškelti iš automobi

*M‘’W * •«>< .. Os - u '•*’ «#/ Ju> •

Marijonų dienraštis ^rau
gas” dažnhi kalba apie 'lietu-P-A. u. .rFn’- vystę, patnojlzmą ir apie tai
kaip geriausiai

• Mes su mielu norĮu duodame paskolas atsa- 
komingiems biznieriams 
nymairis. Mes bandome surasti būdą kaip pa
gelbėti savo kostumeriams kada jie reikalingi 
kredito pagelbos. Tačiau musų pirmiausiu da
lykų yra SAUGUMAS, nes mes nesame td nu
sistatymo, kad neduoti paskolos tik dėl pap
rastų teęhnikališkų trukumų. Tad, išsidirbu
sios firmos ir atskiri asmens čia ras sau nau
dą savo kredito klausimams apsvarstyti.

atsinešant su saVBh šitą skelbimą į bravorą 2101

Linge Tavern, 4837 W.14 S L, Cicero; III. ĄgnesTavern, 1337 So. Avė 
Atlantic ’J’a^ern, 
m 
Bus dalinama u

........ .. Pasak ,p.
Aplikantai darbui 

tarp 18 ir metų 
ekząmipųojąmi

stM*suhkiaf ’ dpdeįe 
Jis vadovavo ke-

Kombinacijos Pečiu ir Gasinių Virtuvių...c. i r p v. p - 7
f T1"”0 iv

Univergai, Magic, Chief, Alcazar, Crown,
Moore,Monogram ir kitų

KURIE VISI PARSIDUODA MAŽIAUSIOM
T'.- .ę-JJ?7 ■ '■ , tumU ■ '■■■

NARYS FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION 
' FEDERAL RESERVE SYSTEM

s '.f .L {f ;> , ..J

i iki $5,000.00 per Federal 
nsuranėe Corporation.i ' ' '* . u . “ ’w Z. .» k

tino prie jų, kad išklausinėti 

berniokų, William 
Žiet^-741 Ėas£;V42 

Street, išsitraukė revolverį ii 
mėgino nušauti ’’ policinin ką, bet 

Tpaširdde greijespis 
RąftnsU' 
berniokai pabėgo.

prpgress Krautuvė Rodo Didžiausį Pasirinkimą 1937 Me
tųMados Šildomų ir Virtuvių Pečių Mažiausiom Kainom 

Mieste. '

Lengviausias Iš m okėjiinas

PASIRINKITE ŠIĄ SAVAITĘ
Įmokėkite Tik Mažai, Pečius Bus Rezervuotas Kada Jo 

Pareikalausite.

PROGRESS KRAUTUVE GERIAUSIA KRAUTUVE 
PIRKTI PEČIŲ

lio. To negąną, arfistės nftgai 
išraižę keletą rausvų ruožų ant 
jų veidų. Q ir pačioj stoty 
artistės temperamentas nepasi 
keitęs: pestmai prisiėjo nuneš 
ti ją į bėismantą ir padėti šal
tojoj 
teisėją ir duoti paaįškiųimų

. t „J” greitumu 
Wa$hington bulvaro, ita-

ČIA RASITE pečių kokis DĖL tamstų 
, geriausiai pĄTi^kA’ kAIp—

Del Apšildymo Kambarių, Del Virtuvės, Del
Vartojimp Visokio Kuro
*■- rr į’ , r-i’į ;/' ■ « T\ r

vGpąiĄUSIŲ AMERIKOS IŠDIRBYSČIŲ

krikštyti 
gal žodf 

Tačiau
platinimas visai nerūpėjo ųuo- 
dant Jai kolegijai tokį nefikųsi 
vardą. Jie sakosi, kad tai pada
rė Dievo motinos didesnei gar
bei, bet tų jie* padarę ne lietu
višku pavadinimu, bet Įeųkiškų. 
Be to, juk čjonąi ĄjnęrĮkoje yra

Cent 
eksplozn'oj 
liems '‘da]

« 
Youth Administration užlaiko 
penkis ofisus darbaihs ieškoti. 
Jie randasi sekamose vietose: 
5 North * Wąbasb’ avenųe; 231 
West MonroeStreet; 1021 So. 
Statė šfreėt,' III. \Vest įTaėksbr 
boulžvard, ir 4703 South Parį- 

,(jųpdyeįdžiąm? ųfeąą).
Samdos tarnyba pųo rudens 

busi praplatinta, paisau p.
.Cą^pJjeJk Aplikantai darbui 
amžiuje 

■ V1 -L * J - yra is< 
statyti kokiems darbams ir ko
kioms 'sąlygoms jie geriausia 
tinka. ................. •*'
# I (

Nuo šių metų balandžia mė-
i < < f ... ■ . y'. -.44. . y .

nėšio, kaip 
Youth Adminištrati

t P 1 ' 1 ‘ LkJ* j 1?. t ‘ •, • A J L » 1 *► < a
tarnyba, Illinois valstijoj ji 
rado darbo Š,000 jaunuolių.

g- Neyy JJjeąlIb Beer 
fcKTI % GALIONO BON, .. .....

, ... t .. . _f , . . S. 54th Avė.,
Ciceror arba" gali"pitnefi stiklais šiose vietose:

' . , 'l. ' Affnes Tavern, 1337 So. Avė. 
1330 S. Cicero Avė. John’s Tavern, 14J2 So. 43th Court’-^tioiniš' ddvandmis^* ‘ ^ktRA

j&ritaj Mk^KODĖL MĖGSTI Lincoln Bfewhig 
d NįEW HEALTH BEERJ įašyk savo laišką šiandien, siųsk ar

'URNITlIluV
3222-26 SO. HALSTED STREET

' •* ** r-- -» • , .4 * • - ♦

P,U policininkai areštavo p-1^ 
Juanitą Dean metų, komer
cinę artistą,’ ir kaltina ją girti 
važiavimu.

Bet reikėjo ypatingų pastan
gų policininkams iki jie arešta-

šigomi kremuos J plačia^ 
lietuvių visuomenę Cnicagoj ir 
.Cook kąųn'tęj prašydamas skaiL 

j I išvažiavimą 
ris yra rengia^-

lenkiški pavadinimai, «tai'dabar 
| ir patys saye Dgm- 
i Mariarianus, nes pa- 
Manjana taip išeina.

bę čia "Amerikojė.'Tai yrą la
bai gražus siekiai, nes kiek
viena tauta, kuri dar nemano 
žengti ‘f kapus/Tai' daro. Taip 
turi daryti ir Amerikos lietu
viai. Ir dėl to kas moko do
ros, tas pats turi būti doras. 
Kas mokb tėvynės meilės, tai 
tą turi daryti ne vien Juščiąiš 
žodžiais, bet gražiais pavyz
džiais, kad visuomenė galerų 
tuos siekius sekti ii* vykinti 
gyvenimai!.

Ir dėlto nors trumpai pažiū
rėkime, ar Marijonai taip 
daro, kaip jie per savo dien
raštį skelbia? Per keletą pra
ėjusių metų Ypraugo” redak
cija dažnai vartoja iš Lietuvos 
laikraščių pasiskolintus ’per- 
liiš', kaip taiT konstatuoti, e- 
ineli j oraci j a, remontas, ‘ kon
fliktas ir tt. O juk labai leng
vai galimą rasti lietuvių kal
boje žodžių, kad pakeistų tuOs 
svetimtautiškus žodžius, yie- 
toj konstatuoti, galiniu sakyti; 
pažymėti, patėmyti, pakntrili-

i orPsIlej* © 
FLAYOB©

' ■ -A .»«*' v*. »>/ '

©»«» ^rpąįįi

MILK
MUK FOUNDATION, Uhlcago

Vienąbį iš’ geriausių būdų 
yra būtent tai: vartoti dąU“ 
giau pieno, , nes iš pieno gau
namoji vertė kainuoja daug 
mažiau negu -ivisolčio kitokio 
maisto vertė. Pienas tobuliau- 
sis maistas.,Jis -suteikia gaju
mą ir pagelbsti sųbųdavotį 
sveikatą y'eik už kejtvįrtą daįj 
tos kainos, kiek kainuoja pu
sė dienos kitokio maisto ele
mentai.

Tačiau gudri šeimininke mo
ka .piniginės Šniūrelius Mui- 
raištyti, nors ir dar tie pre- . T- _ . * , . 1kių kainos pakiltų, žinoma, 
jei ji moka vartoti paprastą 
ir sveiką maistą taupiai.

‘ ‘ ^Rėp. X. Y.

per? paskutines ‘ Žtfe darbo va
landas National* YouTli" Admi 
nistration tarnyba surado sam
dą 480 jaunuolių, vaikinų ir 
merginų, šapose, fabrikuose, 
ęfįgjjpse ir biznio įstaigose, 
šiuos darbus NYA gavo tiesiai 
iš samdytojų, ieškodama dar
bų kartu Illinois Emplayment 
ofisų štabu.

Dabartiniu Mm- National

tųyybės labui. Pavyzdžiui, juk 
galėjo pavadinti Vytautas Cpl- 
legę,' arpą ^ąjronf^ jįollege/ |ai 
|ąda butų kas kita. Tada kiek
vienas išgirdęs tokį pavadinimą 
Jįkrąi butų paklausęs, kas įa| 
Vytautas arbą pairoms? y i 
dabar kiekvienas' išgirdęs Jokį 
pavadinimą pamanys, kad |ai 
lenkišką kolegiją. /

Ir kaip “Draugo’; ^ęįąkto- 
rius galėjo išgalvoti, kąį ąfa- 
rianapojis primins mokiniams 
įiėtuvybę, tai aš neapsiimu' at
spėti. čia tai jau tikrai reikia 
Saliamono išminties. Mano pa
prastu ’ manymu’ 'MarijoriAms y 1- 
šąi nerūpėjo ir nerupi lietuvy
bės platinimas, bet tik Romo$ 
popiežiaus politika. f'--. — Pefkuno Sargas.

X *W*WT"■
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Gaminimo Knygą
Kaina su persiuntimu tiktai $1,10 
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sausinti, sausinti; vietoj re
montas,—taisyti, pataisyti; vie
toj konfliktas,— susirėmimas, 
susikirtimas ir tt. Nesupran
tama, ar “Draugo” reddkdija 
tai vartoj’a tyčia, kad parody
tų savo skaitytojams (lidelį 
savo mokslą, ar nežino kaip 
tuos žodžius išversti lietuvių 
kalbon?

Tačiau svarbiausia dejko man 
rūpėjo išsitari Jau sgn;ai, tai 
dėl užvardimmo arba' pavadini
mo Marianapolio kolegijos. Ka
da jie tą. vardą'davė, tai “Drau
gas”, aprašydamas tą nepapra
stą įvykj, pareiškė; girdi, kada 
ir visai'čionai Amerikoje lietu
vių neliks, tai ir tada vien tik 
lietuviškas vardas primins, jog

" kandidatą j 

iai, turėsime pro- 
gos pasirodyji ir jkitoms tau
toms, kaip inęs įvertinam ir rę- 

>,t?ikalus> 
riuose silpnai Jepa^ymėję esą- 
r/.o. PlkniKąs ” įvyks Ryar 
^Voods, prie 87 gatvės ir West- 
ern ąve.

knįjko rengęįąį užprašo vi 
lietuvius ’ f' !sekmadien

Bolęinin
Guire, neg 
mokus, irgi juodžius sustaĮy
džijĮsii/s savo automobilį prįe 
įąįpų, kuriuose jis gyvena.

pašiį’odė poįjęininkui 
Taigi jis ’prisiar-

šepfyniūs ihėtuh naują gėlę, pa
vadino ją Jane Ąddams lelija. 
Šis vardas į,uotą, kad pagerbt’ 
atmintį garsiosios Hull Hoiiše 
vedėjos.
v>f M<> « « **

J-
valstūp? National You-jp Adpn- 
nistration direktorius, praneša, 
kar per pastarąsias j , J

Visi geria ir mėgsta AM^Bp^IA 
ALŲ įies jie žino, ' 
padarytas iš geriausios

Urmo (AVholesale) kainomis pri- 
stafo į alinės ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas J$OMŲ 
Kur gausite greįjĮą įr teisingą pafar-

»4J UIG-'A" •>*,», s-v HtA' ts k? *navimą.

3225 S°* Lituanica Ayenue
Biznio Telefonas BOULEV ARU 7179

ekspjozija.
r kiekpirmiau* valdžios ągen 

tai padarę kratą kaibomoj vie
toj ir areštavo joje Tlieodorą 
Kogut 21 nietų ir Ędwardą Ko Bw!i oH™- 

chester avenue.

Aš perskaitęs tą aprašymą 
visaip gaįvojau ir stačiau sau 
klausini^, kur čia yra tame ko
legijos pavadinime bent kiek 
lietuviškumo? žiurėjau net ir 
į įvairių kalbų žodynus, bet 
niekur negalėjau surasti tokio 

dų kalįoje, kad ktir 
dintų Dievo motiną 

Mariją ^Įąrijana. Tokiu vardu 
kiek man4 yra žinoma vadina 
tiktai lenkai ir, rodos, rusai, 
bet tik’4 jau ne lietuviai. DabAY 
imkime .to žodžio Marianapolis 
galūnę, - 
tuviškas? 
reiškia pilį arba mieštą 
čia lietuviškumas ir Ii 
priminimas? Tai hera lietuvy
bės priminimas taip pavadinant 
lietuviškąją įstaigą, bet tiesiog 
pasi tyči'ojimas ' iš' lietuvių kai- 
bos ir lietuvybės. , •

Jeigu jau taįp Marijonai no
rėjo pasirodyti esą gen- patrio
tai lietuviai, tat retėja' pava
dinti tą kolegiją ne Marianapo- 
lis, bet Mariapilis. Tai tada bu
tų tikrai lietuviškai, daug leng
viau ištarti amerikonams, Ir 
jau butų šiek tiek lietuviškumo^ 
Bet dabar kaip yra pavadintas, 
(ai yra mišinys lenkiškos ir 
graikiškos kalbos, tik jau nė 
lietuviškos. Kasgi pagaliau Hė- 
tuvių kalboje vadiną ^ąyiję- 

musų

icagos jau
nuomenei surasta vienas kas 
dvidešimt devynios niihutesj 
įkaitant darbo valandas. Tie1 
darbai surasta privačioj pra-! 
jnonėj ir privačiame bizny.

(5'h,

MOTERYS

wV«»TMr ■ X » «• A

PpJitiKa -į. ,*>

Jau Laikąs Pasiskirti
• i '••i'* f <

civij J#.ilęl:O

KĄ ŽMONĖS MANO'

lis. Ar tai yra lie- 
k?; >,r 
ai kur

CICERO. — P-ia M. Tum^’ 
viČieiie,' praleidusi dvi savaites 
atostogų 7 ’thfėe Oaks, Mich., 
jau sugrįžo namo. P-ia Tumavi- 
čienė atostogavo pas p-ią Griv-

ti nusivylus, kad dąr ilgiau ten
'• .'U A*.

reikalas? Apart lietuvių profė- 
šionalų, biznierių ir darbo zmo- 
s. a-• • • b.” ? F W- «P!jai ?r 
pikl?!k? užprašė. iy:

' ■ 1 neniį|, kurie noriaj
1 x*nt meras, 

eletas wąr- 
aldermanų, 

senatorius ir’į’i-

įprantate šį rei- 
kir|umo į pikni

ką5! ’v Viši- į pikniką 
jos, kliubai, organizacijos, kuo 
pos, parapijos ir pavieniai as
menys, ' mąrqu$tteparkie$iai 
brightonparkiečiai, atlantikie- 
čiai, rošęlandlečiaį, cicerie^iąi, 
mounfgreenniejįat bridgeportie- 
čiaL westpullmaniečiai ir kiti'

Rasime daug įyaugų, sjna- 
giąį įąįką prąfeisime ir turėsi-’ 
mė„ gražų liėtuViųv pasižyirieji- 
mą politikoj. Bus gera muziką 
šoktį» dainų Įkąip ir kįtuųąę pik
nikuose, gejrp gfj-įpjo, gfyno 
užkandžio, o išįaimėjimui Ęon-' 
tįąc automobijįs ir kiti prai- 
šaL ' ’ * “ ’

— Z.Urio bOogteris g. G. . ;K ■ \ J*

Nauja gėlė pavarto
ta Jane Addanjs 

♦ v > • ‘ ‘t • - ^1 - <1 %

vardu

POPas Muša Kainas
Tai sunki problema ... ap

rūpinti šeimą piaistingu, ener
giją duodančiu maistu ir dar 
suyesĮi biudžeto galus su ga-

;'V*i V-..\;<>**. '.v *5 1 .U.'.'

nebuvęs ’ toks ,T ,
WkŽd čiM-WW^ 
įr šilta, tačiau žmogus jautiesi 
gerfii'.-Ji ’šHko, "jefcu' žiriofiau, 
kad ilgai dar toks slegiantis 
Bąš bdš Cicero j, koks buvo iki 

gry^iąų ąįg& f Wįii- 
garią ‘Ir ^dsilikčiau iki atvės.

ĄR JAI LIETUVYBĖS PLATIN|OS?
.rijami£1.

Pinigai Pinigams Daryti
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Krata opiumo ruky- 
lio

Ketvirtadienio' vakare policija 
padarė kratą bute adresu* 414 
pFveršęy pA'rkway, ^Kohfiską- 
vo rastą opiumą ir įrengimus 
opiumui ' ir‘- x- *-J 
tas Richąrd .Quįnn 63 metų

v .’>h_ VUHH , dUvi'Z jo zinona Regiąa 40 metų.
ii . ;. . < ■ i. 1 Ii * ■ ■ '* t .U

r'
>** ..

1 .
. i

.f fe?..'
■ ■ •<

L-
į,' t ’ i ’. ; ’*X Ą .-įr \/, • ... ’J

■ ' 4'4?
•

————*

“T ............. ..... J^"i'i

Res. YARDS 2084

Įį.. ■ į.M r ... y
ų <? .. .1,1 ,*S, ‘ ■ ,-ifl -V1!

L. ty. NORKUS

\s- ■» ^-5’

i n-S'J-A**** v r. •>

♦
1 r ' -C ................... "

. »___________
X

/

" ■ ' ■ ’ • • -J' ■ ■■ 1
F*

BfeĮį, <J

v

• fe jį? dĮižiitįHĮžį■■ -,.^1^„JLįį į į» ftįįįjjiįj
t' ,



Antanėlis.

Mirė dramos moky

Pinigais ir kitokiomis dovanomis EXTRA

Rašykite prašydami savo pasUžmirštas namas

MUSŲ KANDIDATAS

Rabat Brown laimė
SEKMADIENĮ

Ketvirta

Peoples Krautuvėse
Ateikite Šiandien Pasiteirauti

Į TEISĖJUS

-

šj skelbimą atsineškite, gausite didelę nuolaidą ant visų pirkinių

Marųuette Manor
Liūdna žinia iš Lietuvos

tfž

pažįstamus

iŠ anksto

RUGPIU-
ČIO-AUG

Siekia automobilių 
nelaimių rekordą

Linksmą išvažiavimą rengia 
SLA. 226 kp. sekmadienj, rug
pjūčio 30 d., Jefferson miškuo-

MES PERKAM 
LIETUVOS BONUS

gerinimo 
tarybos 

Jungtinių

Teisėjas Charles S. Daugh- 
erty automobilių teisme nubau
dė. mažomis piniginėmis sumo
mis šešis automobilių dalių par
davėjus už tai, kad jie nesiun
tė vyriausybei s pardavimų re
kordų kasdien, kaip to reikalai 
ja įstatymas.

nedėldienis bus 
lietaus nebus, tad

Baudžia automobilių 
dalių pardavėjus

PILNAS 
BANKINIS 
PATARNAVIMAS

NEW PRICES 
AS L0W AS

{mokesnio 
BE 
apsunksimo 
BE 
apriežimo

RYTOJ!!
SEKMADIENĮ

Bus išdalinto: 
vietoj vienos 
— $25; antro

Bosai už Landona, 
darbininkai už 

Roosevelta

Naujas tiltas ant 
Western avenue

ČEKIŲ SĄSKAITOS 
TAUPYMAS 
UŽSIENIŲ SKYRIUS 
LAIVAKORČIŲ 
BIURAS 
TRUST 
DEPARTAMENTAS

GALITE IMTI TRIS 
METUS LAIKO 

MOKĖTI
Specialiai Didelė \ 

Nuolaida už Senas
Ledaunes

XWELL DRESSED MAN

Prof. R. M. Lovett 
atsistatydina

4179-83 Archer Avė
Tel. Lafayette 3171

KAS LAIMĖS?

' NAUJA

Pontiac
Automobilį
Ar Turi Tikietą?

Tik 25c

RYAN’S
Miškuose

šo naktinį sargą ir įsidėjo i 
kompanijos troką laikytą ofise 
saugiąją šėpą išsivežė ją. Kal
bamoji skalbykla randasi ad
resu 3511 South port avenue.

kanalą yra visai siauras. Da^ 
bar, sulig padarytais planais, 
nužiūrėta' statyti kitas tiltas 
taip kad trokų ir automobilių 
trafikas birtų atskirtas. ‘ Nau
jas tiltas busiąs 135 pėdų pla-

fe. L. Foney, National Safety 
Council statistikas, paneša, kad 
liepos mėnesį šių metų visoj 
šaly automobilių nelaimėse žu 
vo 3,180 žmonių, ši skaitlinė 
sumuša to paties mėnesio žu
vusiųjų skaičių 1935 metais,

Mirė p-lė Anna Morgan 82 
metų, 230 Ėast Deleware place. 
Ji per 40 metų laikė dramos 
mokyklą, pastaruosius 11 metų 
buvo iš darbų pasitraukusi.

pažįstamus ir Kruopiškenus atsilankyti 
atidarymą. Bus skanus užkandžiai vel-

Didžiausios ir Saugiausi
Pirkimui Visokių Namams Reikmenų

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

dame žema kaina.
461; S. ASHLAND AVENUE

■ Phone Boulevard 0470 x

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

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

Linge Tavern, 4837 W.14 St., Cicero, III, Agnės Tavern, 1337 'So. 49th Avė. 
Atlantic Tavern, 1330 S. Cicero Avė. John’s Tavern, 1442 So. 49th Court 
EXTRA
Bus dalinama už geriausj laišką—KODĖL MĖGSTI Lincoln Brewing 

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

P-lės Staskus ir p 
Lauchiskio 
vestuvės

Didlapių leidėjai .Chicagoj 
daug vietos skiria savo leidi
niuose agitacijai, kad piliečiai 
balsuotų už republikonų kandi
datą Landoną j prezidentus. O 
tų didlapių išvežioto jai ir par
davinėtojai ant kampų platina 
sagutes su prezidento Roosevel- 
to paveikslais ir argumentuose 
agituoja už demokratus.

— Niekutis.

šokių žaismių ir vartų dovanos
Trokai į pikniką nuveš veltui iš šių vietų

107 St. ir Edbrooke Avė. išeis 10:30 
r T ‘
Springs miestelio—kelias sukas po dešinės. Tuo keliu pervažiavus per 

je reikia suktis iš cimentinio kelio į farmerių kelią, kuris eina tiesiai 
pro A. Raibužio farma. — KOMITETAS.

kurs siekė 3,090. Atrodo, kad 
šiemet skaičius automobilių ne
laimių, užsibaigusių mirtim, su
muš 1935 rekordą, kuomet žu
vo visoj šaly 37,000 žmonių.

Didžiausias lietuvių degtinės ir vyno 
Sandėlis. 

INTERNATIONAL WHOLESALE 
WINE AND LIQUOR COMPANY

Visi SLA. 226 kp. nariai ir 
pritarėjai esaite kviečiami daly
vauti; visi linksmai laiką pra- 
leisim.

tumo su 13 pėdų pločio šaly- 
gatviais. Pastatymas tilto 
kaštuos $1,840,000. Iš tos su
mos PWA duos $828,000, o ba
lansas bus padengtas iš gazoli 
no taksų.

THE LIVE STOCK 
NATIONAL BANK 

of CHICAGO 
4150 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

General Motors Frigidaires turi visus vėliausius page
rinimus reikalingus dėl moderniškiausio refrigeratoriaus. 

Ir . tie pagerinimai yra faktiškai paremti:
KAD JIE YRA GERIAUSI VISAM MARKETE,

Užbaigimui vasaros—visų refrigeratorių kainos negirdė
tai sumažintos. Didžiausia nuolaida už senas ledaunes.

• Lengviausi Išmokėjimai
Lietuvių Krautuves Amerikoje

Roselandiečių-Burnsidiečių Bendras Piknikas 
Paminėjimui Susivienijimo Lietuvių Amerikoje Auksinio 

Jubiliejaus Sukaktuvių
Rengia SLA. 63 ir 139 kuopos Rugpiučio 30 d.

A. RAIBUŽIO FARMOJ, Willow Springs.
Piknike kalbės E. Mikužiutė, SLA. Pildomosios Tarybos narys, bus vi

sokių žaismių ir vartų dovanos.
Trokai į pikniką nuveš veltui iš šių vietų: Iš Burnsidės nuo Tuley 
Park 90 St. ir St. Lawrence Avė. Trokas išeis 10 v. Iš Roselando nuo 
107 St. ir Edbrooke Avė. išeis 10:30 v. A. Raibužio farma randasi už 
Dambrausko farmos. Važiuojant iš Chicagos reikia važiuoti iki Willow 
Springs miestelio—^kelias sukas po dešinės. Tuo keliu pervažiavus per 
kanalą, važiuoji kol Cimentinis kelias sukasi po dešine puse, toje vieto-

pro A. Raibužio farmą

William Ihde 81 metų, 2043 
Howe Street, praėjusį ketvirta 
dienį teisme papasakojo keisto
ką pasaką.

Jisai persikėlęs į tą trobesį 
gyventi dešimt metų atgal. 
Užmokėjęs rendą už pirmus 
du4 mėnesius, daugiau rendos 
nebemokėjęs, o niekas rendų ir 
nekolektavęs. Jisai manąs, 
kad niekas kitas iš flatų rėn- 
dauninkų, kurių yra šeši, ne
mokąs rendų. Atrodo, kad šis 
šešių flatų namas savininko 
neturi.

Ponia B. Yuknis, 6637 I^air- 
field avė., gavo laišką 26 dieną 
rugpiučio, kuriame rašoma, kad 
mirė jos motina Lietuvoje, Pet- 
lonėlė Rakašienė. Ji gyveno 
Tvėrių miestelyje, Tvėrių para
pijos.

Mirė staigiai 3 dieną rugpiu
čio, paliko gimines Lietuvoje, o 
čia Amerikoje dvi dukteris, 
Barborą Yuknienę ir Ameliją 
Skreibienę, du žentu, Petrą 
Yuknj ir Joną Skreibį, o taip
gi anūkę Aureliją Yukniutę. 
Petronėlė Rakašienė mirė su
laukusi 76 metų amžiaus.

Robert Morse Lovett, Chica
gos universiteto anglų literatū
ros profesorius, atsistatydina iš 
aktyvios tarnybos. Profesoriaus 
Lovett atsistatydinimas yra au
tomatiškas sulig universiteto 
patvarkymu* kurs nusako, kad 
profesorius sulaukęs 65 metų 
amžiaus ir ištarnavęs nemažiau 
kaip 15 metų, gauna pensiją. 
Manoma tačiau, kad rudeniop 
prof. Lovett vėl sugrįš moky
tojauti tame pačiame universi
tete, tik kaipo užsitarnavęs as
muo (emeritus), ir kad dėstys 
pamokas toliau pažengusiems 
moksluose studentams.

Profesorius Morse Lovett bu
vo pakviestas į Chicagos uni
versitetą antrais universiteto 
gyvavimo metais ir pasiliko ja
me iki šių dienų.

Aktyvaus budo žmogus, jis 
darė didelės įtakos taip Ameri
kos literatūroj, taip visuomeni
niame gyvenime. Dėliai jo libe
ralių pažiūrų jam ne kartą įteko 
atlaikyti atžagareivių atakos, ir 
viena aršiausių atakų ant jo 
buvo padaryta dar pernai, kai 
atžagareiviai apkaltino jį radi
kalizmu ir reikalavo, kad uni
versitetas pašalintų jį iš profe
sūros.

Giliai įdomaudamas netik li
teratūra, bet ir visuomeniniais 
klausimais, profesorius Lovett 
daugelį metų gyveno garsiojoj 
įstaigoj Hull House ir darba
vosi kartu su nabašninke Jane 
Addams tos įstaigos veikloj. Ji
sai ir dabar padeda padirbti tą 
patį darbą.

• Be to, prof. Lovett yra para
šęs keletą svarbių knygų, tūlą 
laiką redagavo žurnalą “The 
Dial”, o ir pastaruoju laiku yra 
liberalu žurnalo “The New Rer 
public” redakcijos štabo narys.

Vestuvės panelės Frances 
Staskus ir p. A. E. Lauchiskis 
įvyks šeštadienį, rugpiučio 29 
dieną 1936 m.

Vestuvių puotai vieta tapo, 
permainyta. Dabar bankietas 
bus surengtas Cicero Communi- 
ty Hali patalpose adresu 1820 
So. 51 avenue, o ne Liuosybės 
svetainėj, kaip kad buvo pra
nešta pirmiau.

GRAND OPENING
LOUIS TAVERN

{vyksta šeštadienį Rugpiučio 29 d
Kviečiame visus draugus 

į musų NAUJOS TAVERN 
tui, grieš gera muzika, linksminsimės visi;

Savininkai: LOUIS IR BERNICE NIZINSKAI
4027 Elston Avenue

Telefonas Irving 1782

MANUFACJORINa iCOMPANY©

2536-40 W. 63rd St 
. Tel. Hemlock 8400

Vaikas užsigavo,
mirė /

John Petrowski Jr. 14 metų, 
451 East 47 Street, birželio 2 
d. suposi hamake ant savo tė
vų namo gonko. Virvė nu 
truko, vaikas iškrito ir nupuo
lė žemyn į kiemą. Jis mirė 
Chicago Memorial ligoninėj 
ketvirtadienio naktį.

Trys plėšikai įsiveržė į Han 
son kaltarubių skalbyklą, sūri.

IŠPARDAVIMAS

87ta ir Western 
Gatvių

Pradžia kada kas nori ir j 
žangos jokios nebus.

Ateinant!
graži diena 
visi rengkijnės j viršminėtą iš 
važiavim

James P. Boyle, 
susisiekimo Chicagoj 
pirmininkas, gavo 
Valstijų armijos inžinierių už- 
girimą proponuojamo statyt? 
Western avenue tilto per nusau
sinimo kanalą (drainage canal).

Western avenue tiltas per šį

J. MASKOLIŪNAS
NAUJOJE VIETOJE

Trečios durys nuo kampo naujame name 
Užkandžiai ir gėrimai.

3503 S. Halsted St
Telefonas YARDS 3692

Didžiausias Mieste Išpardavimas

A.A. AUTO 
FINANCE 00.

1134 N. Ashland Avė.
Pasirinkimui

100 AUTOMOBILIU 
NUO $20 IKI $500

Visi pasirinkimai ir modeliai
Kreipiame atydą j 

MUSŲ PLANĄ 

Jokio
Kredito

Jokio
Leidimo išdavimo 

Atdara vakarais ir sekmadienj 

882 Milwaukee Avė.
Vyriausia ofisas 

Pasipildykite musu antrašu

VAŽIUOKIME VISI KAIP VIENAS Į 
LIETUVIO

JOHN T. ZURIS PIKNIKĄ

$106
< NO MONEY 
X DOWN «

' Sviete Pagarsėjusiu

FRIGIDAIRE

Vyrams Nunn-Bush
Čeverykai 

Moterims Supreme
Fashion Čeverykai K. AndrejonaS
1735 So. Halsted St. Chicago, III

LIETUVIAI
Neužmirškite “Thompson Day” 

kuri įvyks
' RIVERVIEW PARKE,

BELMONT .IR WESTERN AVĖS.

Rugsėjo 7 d., Darbo Dienoje
$500. DOVANOMIS e $2000. FEIERVERKŲ PARODAI 
Lietuviai dainininkai ir šokėjai lošia tautiniuose kostiu
muose.
Įžangos tikietai DYKAI 

WILLIAM HALE THOMPSON, 
111 W. Washington St., Chicago, III

Tamstas su Draugais širdingai Užkviečiame Atsilankyti į
GRAND OPENING 

TED’S TAVERNOS
Šeštadienį ir Sekmadienį, August 29 ir 30 dd

Pasamdėme gerą muziką, prirengem užkandžių.
Po penkių metų sugrįžome į senąją vietą:

919 West 35th St. Chicago, III
TED MASILONES.

BRIDGEPORT 
dienio vakare, rugpiučio 27 die
ną, Halsted & 35th Street Biz
nierių Asociacija vėl leido lai
mėjimui $50.

Šį kartą laimėtojas buvo Ra
bat Brown, 3415 So. Parnel! 
avenue. Laimėjimą, $50, įtei
kė jam biznierių asociacijos ka 
sierius p. Harry Paticha.

Brown yra vedęs žmogus, 
turi sergantį sūnų. Jis pareiš
kė, kad už laimėtus pinigus pa
siųs sūnų į ligoninę.

Sekančią savaitę laimėj imas 
taps pakeistas.
trys dovanos
Pirmoji dovana
ji — $15, ir trečioji — $10.

Laimėjimas dovanų eis toj 
pačioj vietoj, kur jau įvyko, pir
mieji du laimėjimai, ir taippat 
9:30 valandą vakare.

Halsted & 35 Street Biznie 
rių Asociacija dėkoja Carr 
Bros. Lumber kompanijai už 
platformą ir p. Joseph Budri- 
kui i.*ž garsiakalbį.

Be to, tenka priminti, kad 
bilietai laimėjimui yra duoda 
mi tik pirmas tris savaitės die
nas, būtent pirmadienį antra
dienį ir trečiadienį.

— VBA.

DALYVAUS MIESTO MAJORAS EDWARD J?' KELLY ir kiti žinomi 
politikos vadai'.'!

LIETUVIŠKA OĘKESTRA, ŠOKIAI, DAINOS. ,,n ' “ '
BASEBOLĖS RUNGTYNĖS tarp JOHN T. ZURIS tymo ir AL HO- 

RAN’S Chicagos čempijonai.
ŽYMUS KALBĖTOJAI ir iš kitų miestų svečių priėmimas.
LENKTYNĖS SU DOVANOMIS dėl visų — Jaunų ir Senų—Storų ir 

Plonų. • Paveikslų Traukimai.
■ ' 1 ' r l ■ ' ' r"ni1,1' '''"i" 7 "" ;............  1 ' ! .....

; r Gatvekariai priveža prie pat daržo.
Visį remkime Lietuvį — Dalyvaukime Kuoskaitlingiausiai—KOMISIJA.
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šeštadienis, rugp. 29, 1936 " NAUJIENOS, Chlcagd, UI.

Lietuviai ir lietuvai 
tės paėmė leidimus 

vedyboms

Springfield, III. . -- ,----
Sunkiai susirgo p. Vincas 

černauskas

šie lietuviai ir lietuvaitės H 
kiėmS laisnius (leidimus) vs

Harry Jaroszewicz 25 m. ir 
Sophic Dubas 23 m.

Steve Wyas 27 m. ir Lillian 
Malacke 20 m.

Stanley Kavalauskas 20 m. ir 
Emily Knita 20 m.

Leonard Hallin 22 
na Rdipaukas 20 m.

Leonard Erickson
Marge Yougaitiš 33

William Bjomholm 
Betty Perkis 20 m.

Elmer Dūkis 25 m.
Focheea 22 m.

m. ir An-

37
m.
28

m ir

m. ir

ir Norma

Tik ką “Naujienos” gavo ži
nią iš Springfield, III., kad čia 
sunkiai susirgo žymūs lietuvių 
visuomenės darbuotojas- p. Vin
cas černauskas. Nugabentas jis 
liko į* St. John’s ligoninę; esąs 
Dr. Kokenes priežiūroje.

P-nas Vincas černauskas yra 
aktyvus darbuotoj as daugiau 
kaip 30 metų Springfieldo lie
tuvių gyvenime; taipgi daug 
dirbęs LSS. ir SLA., nuolatinis 
laikraščių bendradarbis. Linkė
tina p. černauskui greit pa
sveikti ir tuo suteikti, linksmu
mo savo žmonai ir suhui Ed
vardui, taip pat visai pažangia
jai lietuvių visuomenei.

Petras Bedalis.

Pašovė neprašytą 
svečią

Joseph Kiaud, savininkas ta 
vernos adresu 6101 So. State 
Street, užtiko tavernoj besiruo
šianti neprašytą svečią. Kiaud 
pašovė jį. Vėliau jis pasirodė 
esąs Herbert Smilh, jucdveidis, 
5728 So. Parkway. Pašautasis 
nuvežtas į bridewell ligoninę, 
jo p’adetis esanti sunki.

P-lė Euphrosine Mikužiute, 
SLA. iždo globėja, kalbės Rose- 
lando SLA. 139 ir Burnsidės 
SLA. 63 kuopų bendrame išva
žiavime rytoj, rugpiučio 30 die
ną, Raibužio farmoj, Willo\v 
Springs, III.

Kepėjo sūnūs kepyk- 
. lų plėšikas

Herman Lisheid Jr., 4726 Ad* 
dison Street, dirbęs savo tėvo 
kepykloj, 2652 North Lęramk- 
avenue, prisipažino policijai, 
kad jis yra padalęs Northsidej 
nuo 1 dienos birželio iki Šio 
laiko apie 30 plėšimų kepyk
lose. Lisheid yra išleistas Ka
roliui iš kalėjimo, kuT buvo pa
tekęs už pirmesnius plėšimus.

Gerk Lincoln Brevving Co’s New Health Beer
Jis atstato ir atgaivina GALI PIRKTI H GALIONO BONKĄ Už 30c, 

atsiiiąšąnt su savim šitą skelbimą j bravorą 2101 .Sį. , 54th Avė., $ 
Cicero arba gali pirkti stiklais šiose vietose:

Linge Tavern, 4837 VV.14 St., Cicero, III. 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 geriausį laišką—KODĖL MĖGSTI Lincoln Brewing

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

Akordionu lengva išsimokinti. Budriko pa tyrę. liiokytdj ai 
išmokins jumis groti į trumpą laiką. Pilnas kursas lek-j 
cijų su kožnu akordionu. Lengvus išmokėjimai.

po $1.00 į savaitę.
12 Basų Pradinis Akordionas
48 Basų Akordionas .............
80 Basų Akordionas ......................       $8.9«50^
120 Basų Akordionas ..... ..............  $99-50

•. i
Aplaikyla 200 akordionu iš Italijos, Vokietijos įr Ame-1 

rikos išdirbysčių. Kainos nuo $15.00 iki $350.00*
Taipgi parduodame SAXAPIIONEf GITARAS, RA- 

DIOS, KIMBALL PIANUS.

- $18.50-
■ $69.50!

, ’ ■■■ I- Ff ■«

ii* - > 5 f

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

Tel. Boulevard 4705

Budrik Furniture Mari
L • - <•' - :. \{ .

Viskas dėl Namą už žemas Kainas 
3347-49 SO. HALSTED STREET 

...... ....
Budrik International Popuri WAAF radio laikas permainytas, vie
toje 7 vai. vakare bus dabar 5 vai. po pietų: panedėliais, ir pėtny- j 

čiomis. Nedėliomis WCFL tuo pačiu laiku 7 v. vakare. ,

---------------------------------------

i .i?z. ■>. n '■!

LIETUVA
BRĄND 90 "PROOF

Straight American 
Boūrbon Whiskėy

12 MĖNESIŲ SENA
Parsiduoda visose kaimyninėse ta

vernose ir Gėrimų Krautuvėse. 
TIKTAI 1 £ n 

už ■ įįV
STIKLIUKĄ ■

• Tavernų savininkai reika
laujant musų atstovo pašaukit 

VICTORY 5382

BOURBOH UJH®0

VIENINTELIS DISTRIBUTORltlS WHOLESALE ONLY

BR1DGEP0RT LIQUOR COMPANY
3252 S. HALSTED ST. CHICAGOCHICAGO

Permainė aflresa
P-nas Vytautas Beliajus, 

Lietuvių Jaunimo Draugijos 
pirmininkas, permainė savo gy 
venamają vietą. Dabar jis gy 
vena šiuo adresu: 5657 South 
Sangamon Street ,telefonas — 
Normai 8778.

Teisėjas Jerecki šu- 
gryžo iš Europos 
Kauhtės teisėjas Edmund J.

Jarecki sugrįžo iš atostogų Eu 
ropoj ir penktadienį jau ėjo 
savo, kaip teisėjo, pareigas.

lietuvių radio programas, su 
dainomis, muzika ir žiniom. Di
džiulė Budriko radio orkestrą 
pilname sąstate yra pasirengus 
išpildyt keletą gražių lietuviškų 
kurinių, kurių pasiklausyti kiek
vienam bus tikrai malonu. Prie 
to, bus .-gražių dainų. Prie šios 
progos primintina, kad Budriko 
radio programai iš stoties 
WAAF, 920 kil., bus duodami 
pirmadieniais ir penktadieniais 
nuo 5 vai. po pietų vietoje 7 
vai. Įsidėmėkite šį laiko pakei
timą. — K.

BUDRIKO PROGRAMAS 
WCFL

Ryt vakare, t.' y. sekmadie
nį, nuo 7 vai. iš stoties WCFL, 
920 kil., bus duodamas puikus

LIETUVIŲ TAUTIŠKŲ 
KAPINIŲ TRUSTISŲ

PRANEŠIMAS
Norintieji nusipirkti lotus 

Tautiškose Kapinėse, dar galite 
gauti už numažintą kainą — 
25 metų Jubiliejaus teikiamo
mis sąlygomis.

Kapinių valdyba kviečia ne
praleisti progos pasinaudoti 
20% nuolaida ant visų lotų 
įmokant tik dali. .0 užmokant 
visus pinigus, gausite 25% 
nuolaidos, dabartinės kainos.

Taipgi primename, kad kapi
nių leidžiama '25 Metų Jubilie
jaus Knyga biis papuošta labai 
gražiais kapinių istorijos pa
veikslais. Kol dar nevėlu kreip
kitės į kapinių raštinę, kad ir 
(jūsų paminklas puoštų knygos 
sidabrinius lapus.

A.fA.
JOHN GEDART

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugpiučio 27 d. 8 vai. vakare 
1936 m., sulaukęs 33 m. am
žiaus; gimęs Akmenės parap., 
Mažeikių apskr.,. Erkiškių kąi- 
mc. Amerikoj išgyveno 23 m. . 
Paliko dideliame -nuliudime 
mylimą -moterį , Stelių po tė-

* vais Balsis, sūnų John Ji’., 
motiną Elzbietą > Gedart, 2 se
seris Bessie Spitlis, švogerį 
Joną ir Marcellą Sriubas, švo- 
gei'į Joną, uošviai Vincentas 

> ir Julijona Balsiai ir švogeriai 
Bruno ir Rili >Balsis ir daug 
kitų giminių. Kūnas pašarvo
tas randasi 6823 S. Western 
avė. Paulavičiaus koplyčioje.

Laidotuvės įvyks pirmadie
nį, rugpiučio 31 d. 8 vai. ry
to bus atlydėtas iš koplyčios 
į Nekalto .Prasidėjimo Pan. 
Šv., parapijos bažnyčią, kurio
je atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas į Sv. Kazimie
ro kapines. , , ,

Visi a. a. John Gedart gimi
nės, draugai ir pažįstami fesat 
nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę lieka: 

Moteris, Sūnūs, Motina, 
Seserys ir Giihinės.

Laidotuvėse patarnauja lai
dotuvių direktorius Paulavičia 
Undertaking Go. E. Mitchell, 
Director, tel. Prosp.-3242.

DAILY BUSINESS DIRECTORV
’ i . : ■ ’ •' ... v .

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE
Sis skyrius yra vedamas tikslą 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 Naujienas, Canal 8500, ir. klauskite Vienio Pąįa^ijo, 
čia jus įgausite informacijų, jeigu tik jų bus galima gauti.

• AUTOMOBILIAI IR 
AUTO MEKANIKAI

___ _____ _ _ ______ _ J_______ ________________ _ _____

šiame skyriuje skelbiama tik tie 
automobilių pardavėjai ir auto me- 
kanikai, kurie kiekvienam užtikrina 
teisingą patarnavimą ir geriausia 
pataiso automobilius.

Milda Auto Sales
Vienintelis lietuvis pardavėjas Buick 

ir Pontiac automobilių.
DOMININKAS KURAITIS

806 West 31-st Street 
Victory 1696

Poėahontas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau $7.00 tonas 

Smulkesni $6.80 tonas.

TeL Repubiic 8402 

Urane Uoai to. 
5332 S. Long Avė.

Chicago, IU.
-J'įįW !*-,« į, JA ,V.į Jįį

• TAVERNOS
Pete’s Place

Pranešu visiems draugams ir lie
tuviams, kad atidariau naują taver
ną, kur randasi geros rųšies degtinė, 
vynas, Schlitz alus, taipgi gamina
me pirmos rūšies valgius kasdien. 
Penktadieniais žuvis dykai.

PETER SUDENT, Savininkas.
7427 SO. WESTERN AVENUE

Tel. Prospect 8175.

John Spitlis
Gas ir Auto Taisymo Stotis.

4050 ARCHER AVENUE 
Virginia 2121.

S. K. Aiito Wreckers
9927 SO. MICHIGAN 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 įr pertaisytų automobilių už la
bai prieinamą kainą;, nesigailėsite 
atsilankę. Tel. Pullman 4091.

•BARZDASKUČIAI 
BARBER SKOPS

J. GRIŠKĖNAS BARBER SHOP į' 
Gražiai kerpa plaukus.

3218 So. Wallace Street

Edifcational
Mokyklos

ANGLŲ KALBA 
Prisiunčiame paštu pilną kursą ang

lų kalbūs.
Amerikos Lietuvių Mokykla 

8106 S. Halsted St., Chieago, III..

New Century Tavern 
BERGHOFF ALŲ? 

3149 So. Halsted St 
Tėl. VIGtory 2679

Joseph Rūta Tavern 
BERGHOFF IR AMBROSIA 

ALUS. , ,
3267 So. Halsted St

• ANGLYS—COAL

Chernauckas Coal
Company

1900, So. Union Avė.
Tel. CANAL 2183

SEKMADIENIO RADIO PRO
GRAMAS 'LINKSMINS 

KLAUSYTOJUS

LIGONINES-——
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA
±“imami - >12-00

$4500 
>1500 
M00 

DOŪGLAS PARK HOŠPITAL
1900 So. Kedzie Avė.

Palagas ligoni
nėje .............

Akušerija na
muose ......—-

Medikalė egzami-
nacija ............ .

Jos. Jacikas Tavern 
Pranešu visiems draugams Ir-iii- 
tamiems, kad esu Tavern bizny}**

ge- 
■ozia 
tyaisalus, cigarai, 

veltui ir muzika i 
prašome visus draugus -ir pažįsta
mus atsilankyti i musų naujų užei
gą. Savininkai

JOS. & PAULINA JACIKAI 
Tel. Englewood 2792 

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

f r ■ ;

JUOZAPAS YUKNIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugpiučio 24 d. 1 vai. ryto 
1936 m., sulaukęs 54 m. am
žiaus; gimęs Liaudginų kai- ! 
tne, Batakiųėiparap., Tauragės [ 
apskr. Amerikoj išgyveno1/.30? 
metų. Pallkd1'dideliame nuliu- ' 
dimėi brolį Joną, brolienę Oną 
ir jų šeimyną, pusbrolį Joną į 
Dabolskį ir jd šeimyną, 2 pus- Į 
seseres Julijoną Paulauskienę i 
ir Rozaliją Eidukaitę ir gimi- j 
nes. Kūnas pašarvotas randa- ■ 
si J. F. 'IMdeikio koplyčioj, 
1605 S. Hermitage avė.

Laidotuves jvykš pirmadienį, { 
rugpiučio 31 d., 8:30 vai. ryto 
iš koplyčios bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Juozapo Yukniaus i 
giminės, draugai ir pažystami Į 
esat, nuoširdžiai kviečiami dą- ; 
lyvauti laidotuvėse ir suteikti j 
jam paskutinį patarnavimą lir . 
atsisveikinimą. J .

*, »Į
Nuliūdę liekame

Brolis, Brolienė, Pusbro- į 
lis, Pusseserės ir Giminės

Į

Laidotuvėse patarnauja ..lai
dotuvių direktorius J. F. Eu- j 

deikis, tel. Yards 1741- ' 'į 
yL . I 'i ‘ s-r. D-r f&.’u 1

DOMICĖLĖ SCHULTZ 
po tėvais Balčiūnaitė

Mirė rugpiučio 27 d. 1936 
2 vai. ryto, sulaukus pusės 
amžiaus. Kilo iš Raseinių ap
skričio, Jurbarko miestelio. 
Amerikoj išgyveno apie 33 m. 
Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Joną, 4 dukteris: Aliną 
Tucker, ’ Catherįne Za n sitis,
Elizabpth Laban, Josephine 
Schultz, žentus Peter Zan.sitis, 
Frank Ląbaų, .4. anukus,. seserį 

!Josephine 'Gulbin ir švogerį 
Boleslovą ir (gimines; o * įdėt u- ' 
voj • motiną Oną LėkoševiČienę, 
brolį Joną Balčiūną ir gimi
nes. Kūnas pašarvotas 6827 S. 
Maplewood avė.

Laidotuvės įvyks pirmadie
nį, rugpiučio 31 < d. iš namų 
.8:30 vai. ryto bus atlydėta į 
Gimimo Pa n. Svenč. Mar. ,pa- 

irapijos bažnyčią, kuTiųj įvyks 
gedulingas pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapi-. 
nes.

Nuoširdžiai kviečiame vi
sus gimines, draugus ir pažys- . 
tarnus dalyvauti šiose laidotu
vėse. Nuliūdę: t į

■ ■ ■ , * . . ' , ■

Vyras, Dukterys, žentai, j 
Anūkai, Sesuo, švogeris ir j

■ Giminės, i \ ;
Pa tarnauja laido ‘ uvių direk

torius A. Ežerskis ir sūnūs. į 
Tel. Pullman 5703. , i

m.

Ryt, nedėldieny, 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 daug naujų įr gra
žių dalykų kiekvienam pasiklau
syti. Šiūoš" programus leidžia 
savo lėšom ir pastangom Pro- 
gress Furniture Krautuvė, 3224 
So. Halsted Street, kurioje šio
mis dienomis eina didelis vasa
ros užbaigimo išpardavimas, 
duodantis geras progas pasi
pirkti namų reikmenes už nu
mažintas kainas.

... , I

— Rep. J.

Siunčiam Gėle* Telegrama 1 Vlaaa 
Pasaulio Dali. 

LOVEIKIS 
KVIETKININKAS 

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams 

3316 So. JHalsted St.
Tel. BOUlevard 7314

ILaidotuvių Dirėktoriail

REPublic 8340

JONAS PETRAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugp. ,27 d., 5:45 vai. po pietų 
1936 m., sulaukęs 14 m. am
žiaus, gimęs lapkričio 11,1922 
m., phieago, III.

Paliko dideliame ■ nubudime 
motiną "Moniką po tėvais Si- 
rusaitė, tėvą Joną, 2 seseris 
Oną ir Eleną ir brolį Leoną, 4 
dėdes: Jurgį, - Stanislovą, Juo
zapą ir Pranciškoj Sirus, ir 3 
ėibces: Magdaleną, Bartulienę, 
ir Domicėlę Rimkienę, Oną 
Pęirąitienę ir kitų giminių.

Runas pašarvotas randasi 
451 E. 47 St. tel. Drcxel 6929.

Laidotuves įvyks pįym., rug
piučio 31 d., 9:00 vai. ryto iš 
namų į Corpus Christi 49th 
ir So.( Parkway parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Jono Petrausko 
gimines, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

'Nuliūdę liekame,
Motina, tėvas, sesers, brolis ir 

gimines.
Patarnauja laid. ;dir. J. F. Eu- 
deikis, tel., Yards 1741.

• PAVEIKSLAI — 
PHOTO STUDIOS

CONRAD’AS
PHOTOGRAFAS

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

Tel. Englewood 5883—-5840 ,

Barus Studio
VISOKS FOTOGRAFIŠKAS 

DARBAS ATLIEKAMA
3200 So. Halsted St.

MEMEL CAFE
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 
visus draugus ir pažįstamus atsilan
kyti. -

Savininkės Mama ir Dūkti. 
EMMA IR EMILY.

, ———......................tei    i ■■ m ■ ■ ■ > m. —

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

PETE YOUNG
82nd and Kean Avenue

• RESTAURANTAI 

Uhiversal rėstaūrant 
ŠVIEŽUS NAMINIAI VALGIAI

750 West 31st Street
A. A. NORKUS, Savininkas.

EAGLE RESTAURANT.— Peter 
Vegis, Savininkas.

1745 South Halsted Street.

• RANKDARBIAI— 
FANCY GOODS SHOP

Auburh Fancy
Goods Shop

Atliekame Rankų Išsiuvinėjimą
3108 SO. HALSTED STREET

LEGION INN
Pranešam draugams ir pažįsta

miems, kad esame naujame tavern 
biznyje. Musų užeigęje visados ran
dasi geros rūšies degtinė, vynas, 
Cream City alus, cigarai, cigaretei. 
Penktadieniais veltui žuvis, • šeštadie
niais .užkandžiai ir muzka. Erdvinga 
svetainė gražiai išpuošta dėl vestu
vių, parių ar kitų parengimų. .Savi
ninkai STANLEY .BAGDONAS IR 

ANNA GEDVILAS.
2701 W. 47th Street

• RAŠOMOS MASINE 
LES—Typewriter s

39#

—.------------------------------------------------------O ■

Rašomos Mašinėlės
VISOKIOS IŠDIRBYSTĖS 

515.00virrš. 
PERKAM 
PARENDUOJAM 
PARDUODAM 
PATAISOM 

RIBBONAI ....... .......... .....
25 metai-.patyrimo

.DARBAS- GARANTUOTAS
Wagner Typewriter

Safeš &, Service
3712 SO. WESTERN AVĖ.

Tel. Lafayette 3534 
E. WAGNER CHICAGO, ILL. 

>. • -1 t a ■ *«'•., . . *» ■. . -■» t '■ ' * ■. ’ ", i* j. , »
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• SALDINIU KR.— 
SWEET SKOPS

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

P. SIRBIKE, Savininkas.

* SIUVĖJAI—TAILOR 
. Jokh Gricius Tailor

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

821 West 34th Street.
Tel. Yards 5335 J

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

ANNA DAMBRAUSKIENĖ
817 West 34thSt.

Tel. Boulevard 9336

Maike Biago 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 MAIKE ĘIAGO 
Tel. Lafayette 1490 

4358 So. California A v.

(Little Joe’s Tavern
Visokios rųšies gėrimai kaipame- 

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

136 E. 167th Street

Tree Star Inn
Pranešu visiems draugams ir rėmė
jams, kad atidariau naują taverną, 
kur randasi geros rūšies degtiną, vy
nas, Schlitz alus, cigarai, cigaretai. 
Penktadieniais žuvis dykai, o šiomis 
dienomis skanus užkandžiai ir malo
nus Patarnavimas. L

3245 W. 63rd ~S~t.

* Savininkė
MARCELLA VALENTAS , 

Hemlock 4097

Lietuvys Venckūs

Wholesale Ličpior Pardavėjas 
4270 ARCHER AVENUE

Pitone < Lafayette 4M14 ★ &
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NAUJIENOS, Chicago, III.
......—"T

Žeštadienis, rugp. 29, 1936

Naujienų redakto
rius vyksta 

Detroitan
šiandie vakare “Naujienų” 

redaktorius P, Grigaitis išva 
iuoja i Detroitą. Ten sekma
dienį, rugpiučio 30 dieną, jis 
kalbės 14 draugijų piknike Lie
tuvos demokratijai teikimo pa- 
gelbos klausimais.

<

Sensacingiausis atimtų karų 
Išpardavimas CLASSIF.IED ADVERTISEMENTS

Išvažiuoja D. Ku 
raitis

Milda Auto Sales 
apie septynias 
važinės po plačiąją Ame
riką; mano automobiliu 
padaryti apie 7,000 mylių

vedėjas 
savaites

P-as D. Kuraitis, Milda Auto 
Sales (806 W. 31 St.) vedėjas, 
kitą antradienį, rugsėjo 1 d., 
pradės savo ilgą ir įdomią ke
lionę. Jis yra pasirengęs su au
tomobiliu vienu keliu nuvažiuo
ti į tolimą ir saulėtą Californi- 
ją, o kitu keliu, per Meksiką, 
grįžti atgal.

Kelionė užtruksianti apie 
septynias savaites. O tai todėl, 
kad p. Kuraitis sustos trumpes
niam ar ilgesniam laikui įdo
mesnėse vietose. Yellowstone 
parką jis pasieks “Labor Day” 
ir ten gal užtruks porą dienų.

Savo 
Kuraitis 
se”.

keliones 
atpasakos

įspūdžius p.
“Naujieno-

>• •

drauge suBeje, 
mią kelionę atliks 
na.

juo tą įdo- 
ir jo žmo-

Išgąsdino teisėją ir 
beiliius

P-nia Mabel Reynolds, 
Sullivan Street, nustebino teisė
ją Justin F. McCarthy ir teis
mo beilifus, kai staiga išsitrau i 
kė iš ridikulio revolverį ir pa
reiškė: i ;

431

“O štai ve kuo mano vyras 
sakė gausiąs skirybas nuo ma
nęs”.

Moteris padėjo revolverį ant 
pertvaro, teisėjas ir beilifąi 
lengviau atsiduso, ypač tai pa
sirodė, kad revolveris buvo tuš 
čias.

Moters vyrui paskirta sumo
kėti $100 bausmės už betvar 
kės kėlimą.

VISA CHICAGA KALBA APIE ŠIUOS 
NUOSTABIUS BARGENUS

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

GARANTUOJAME KAD SUTAUPYSITE $200.00 IR DAUGIAU ANT 
BILE KOKIO MODELIO

Kiekvienas musų karas besąlyginiai garantuotas, kad jus gausite tą 
patį patarnavimą kaip ir iš naujo karo arba grąžiname pinigus, 

NEPIRK NAUJO KARO KOL NEPAMATYSI MUSŲ BARGENUS
PONTIAC 6 garantuotas tikras 

1936 De Luxe Sedan, vartotas 
tik 30 dienų. Naujutėlis visais 
atžvilgiais, turi įbUdavotą tru
nka, saugius stiklus, heaterį, 

' padarys 20 iki 24 mylių su 
galionu gaso. Turime ir 1935 
ir 1932 Pontiac Sedan kaip 

už tlktai..- $245

DE SOTO 1936
Sedan nesenesnis kaip 60 die
nų,' negalima atskirti nuo 
naujo karo, • taipgi 1938 Sedan 

' už tiktai ....$285

“AIRSTREAM”

M

VUAjL
Anglys Help Wanted—Malė

Darbininkų Reikia

BUICK tikra* 1936 De Luxe Sedan. 
Važiuotas tik 200 mylių. Buičk 
Co. garantuotas ir vartojant 
bus tas pats kaip ir naujas. 
Tikrai tai gražiai padarytas 

. karas. Turime ir keturius ki
tus >.paskiausio Buick modelio 
už tiek pigiai kiek $235

CHEVROLET naujahsis 1935 De 
LUxe Sedan, menkai vartotas, 
tobulas kaip tik iš dirbtuvės 
išėjęs taipgi 1933 $0QK 
Sedan už tiktai ... fcww

DODGĘ tikras 1935 m., Sedan, ga
rantuotas ] ‘ “
taipgi du 1933 
gius kaip .......

REO NAUJAUSIS 1984 De Luxe 
Sedan, nuostabus, ekonomiš
kas karas ir naujutėlis visais 
atžvilgiais, taipgi 1932 “Fly- 
ing Cloud” Sedan $09 K
už tiktai .... ....... .

ĘUDSON 1934 De Luxe Sedan.
Važiuotas vos tik keletas šim
tų mylių. Garantuotas _..2 
duos jums 18 mylių su galio
nu gaso. Taipgi 1932 Sedan 
kaip naujas už $< QE 
tiktai .......... ....... .......

kad

naujutėlis, turime 
Sedanus pi-

$245
NASH vėliausis 1936 DE LUXE 

Sedan. Tai tikrai naujutėlis ka
ras. Reikia pamatyti, kad pil
nai įvertinti, taipgi turime du 
1933 Nash Sedanus $0CC 
pigiai kaip ...........

STUDEBAKER 6 vėliausis 1934 
Sedan, menkai vartotas. Turi 
G naujutėlius tairus, trunką, 
heaterį, saugius stiklus, taipgi 
1932 Studebaker $00 R
Sedan už tiktai .......‘ 4—.----t “ 

AUBURN 1932 De Luxe Sedan, 
musų garantuotas, kad tobu
las ir kaip naujas. Taipgi tu
rime 1931 Sedan $4 AE
musų kaina tiktai    ■

HUPMOBILE 6 vėliausis 1932 Se
dan, ypatingai ekonomiška1’ 

karas už tiktai.. $195
GRABAM naujausis 1934 Sedąn/ 

Niekad nepamanysite, kad tas 
karas buvo vartotas, jis dar 
daug jums ekonomiškai tar
naus, taipgi turime 1982 S*»- 
dan už tiktai ........ $01K$215

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

Tai tik keli Iš NUOSTABIŲ BARGENŲ. TURIME VIRŠ 200 
KARŲ ANT RANKOS Iš 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.,

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

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

Atsiminkit musų numerį.

Pas

Vajus galiūnams 
apvalyti

Ketvirtadienį, rugpiučio 27 
dieną, South Central Tavern. 
Owners Association turėjo su
sirinkimą. 150 susirinkimo da
lyvių nutarė remti Illinois Ta
vern Owners Protective Asso 
ciation vajų, kad panaikinti 
įėjusią madon praktiką laikyti 
saliunuose “šeimininkes” arba 
priėmėjas ir sudarančias kom
paniją svečiams moteriškes. 
Taipjau nutarta remti vajų, kad 
jaunuoliai nebūtų įleidžiami į 
tavernas.

Merginą teismas atidavė pro
to < ekspertams ištirti. šiė ra 
portavo, kad ji esanti .protu 
sveika, o ipteligentiškurpu vir 
šija vidutines to amžiaus Ame
rikos mergaites.

Kai mergina pareikalavo 
džiurės teismo, tai jos byla ta 
po perkelta į kriminalio teisme 
džiurės skyrių. Reiškia, ji bus 
teisiama — bet už ką?

CLASSIFIEDADS
Business Service
Biznio Patarnavimas

Keista byla
metųFleanor Swimmer, 21 

mergina, tapo areštuota už tai. 
kad ji draugauja suf komunis
tais ir dar už tai, kad ji buvo 
susitikusi su meksikiečiu Geor 
ge Rozas, pas kurį buvęs ras
tas koks ten komunistinis la 
pelis. ;

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

BRIDGEPORT ROOFING 
3216 So. Halsted St. 

Vietory 4965

blėties 
pageb

CO

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

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

Hemlock 0800
CHICAGOS APYLINKIŲ LIETUVIAMS

1. CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA nutarė 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, Rockdale, 
So. Charles, Melrosė 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. 1 ;

3. CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJĄ! 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 nfetu jie stengsis Draugi ja j nau-

CHIČAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA

VIGTOR BAGDONAS 
Apskaitliavimas dykai 
Locąl and Long Distance 

Furniture and Piano Movir.g 
3406 So. Halsted Street

Phone Yards 3408

jų narių surasti. Informacijų reikalu malonėkite kreiptis: ----------- -------- .......-------- --- 1739 So Hal8Ud gt H CMcag0 IH

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR 

•. , t

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

Leonas Roofing Co. 
3750 Wallace Street 

Tel. Boulevard 0250

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

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

Linge Tavern, 4837 W.14 St., Cicero, I1L Agnės Tavern, 1337 So. 49th Avė. 
Atlantic Tavern, 1330 SoXtcero AveJohn’s Tavern, 1442 So. 49tih Court 
EXTRA L _ _ __
Bus dalinama už geriausi laišką—KODĖL MĖGSTI Lincoln Brėwing

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

- •* * v ; • — jJ Z--' f r- ■ .-;«4 •- . į

Pinigais ir kitokiomis dovanomis EXTRA’

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 

į 1642 West Division St.
TeL Armitage 2951 

esame jau šiuo adresu virš 
50 metu.

| Mes

ANGLYS! ’ ANGLYS!
PIRK TIESIAI IŠ KASYKLŲ 

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

$4.75 IKI $6.00 UŽ TONA 
Del informacijų pašaukite 

MINĖ AGENT
Kedzie 3882

PATELEFONUOKITE 
LAFAYETTE 6300 

DAR GAJJME PRISTATYTI 
JŪSŲ ANGLIS UŽ VASARI

NĘ KAINĄ.
GERIAUSIOS RŲšIES ANGLYS IR 

GREITAS PATARNAVIMAS
Shulmistras Bros. Coal 

Company 
4016% ARCHER AVENUE

PIRK SAU ANGLIS Iš PATI-
KIMOS ĮSTAIGOS

WESTERN COAL &
SUPPLY COMPANY

INCORPORATED
Garbingas š\oriš ir geras patarna
vimas visuomet užtikrintas. Musų 
19 metų veikimas pifhai tai įrodo. 
Tel. PROspect 3400-3401 

J. MOSČIPAN, 
Prezidentas ir Vedėjas.

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

REIKALINGA anglių seilsmanų—- 
mes galime priimti keletą vyrų an
glim pardavinėti. Mes mokėsime ge
rą komišeną arba algą gabiems vy? 
rams. Box 499, 1739 So. Halsted St. 
' REIKAUN^T vyrų—stiprus vy
rai—šapų darbams—dirbtuvėms — 
mokiniai. Ali .Trades Employment 
Bureau, 809 So. La Šalie St., kamba- 
rys 101. ' ' _________

REIKALINGAS žmogus prie ta
vern kaipo porteris, kuris galėtų ir 
dirbti prie baro—7427 So. Western.

Financial
Finansai-Paskolos

REIKALINGA paskola $2,000 ant 
pirmų morgičių ant 3 flatų mūrį- 
pio namo. Norinti investuoti sau
giai pinigus, atsišaukite Mr. Brown, 
1250 No. Spaulding. Tel. Spaulding 
9207.

SKOLINAM PINIGUS 
Ant jūsų parašo nuo $50 iki $300, 
be komiso ir nėra jokių kitų kaštu, 
tik. legalis nuošimtis. Taipgi per
kali morgičius ir namus; mokam 
cash.
Namon Finance Corp. 

6755 S. Western Avė. 
Julius Namon. Prezidentas

------------------—prr---- ---------------
PIRMŲ MORGIČIŲ PASKOLOS 

$2000.00 IKI $20.0,000.00 
ant namų, apartmentų, krautuvių 

ir ft. t.
Mažos palūkanos. Atsilankyki t greit 

LOUIS ZIMMERMAN & CO .
203 So. Ųearborn St. 

kambarys 1001 
Tel, W.^shJ' 4737.

Furs
FUR KAUTAI r PAIMTI MAI

NAIS PARDAVIMUI. Tikrų Sibiri- 
jos voverių, $60.,_Persijos juodi $70. 
Japonijos žebenkščių $65. Raccoonų 
$25. Muskratų $20. Tikrų Rytų že
benkščių $150. Ekonominis skyrius. 
Miller Fur Co., 166 N. Michigan. 
Atdara vakarais.
__ ______________■.____:___ '________ j_____

Furniture & Fixtures
Rakandai-Italsai

IŠPARDUODAME BARU FIKČE- 
RIUS, visokio didžio su Cdil Baksais 
ir sinkom. Taipgi Storų fikčerius dėl 
bite kurio biznio iškaitant svarstyk
les, registerius ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu pirksit© kitur. /

S. E. SOSTHĘIM & SONS 
STORE FIXTŲRES

Ipnn p qtnfp ąt CALmnrt R2«9
975 Yardai naujų karpetų, klejon- 

kių, kaurų, visos mieros, namams, 
ofisams, krautuvėms, laiptams, pi
giai, cash, rakai. Apskaičiavimas dy
kai. Oakland 7070,

Tabako Krautuvės
Tobąėco Stores

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

1728 S. Halsted SU Canal 9345.

SituatioĮi Wanted
Darbo Ieško

PUSAMŽIS vyrąs paieško darbo 
prie namų. Supranta painting ir 
carpenting ir abėlnai namų darbą. 
Tel. Hemlock 0707. Klauskite Tony.
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Partners Wanted
Pusininkų Reikia

IEŠKAU pusininko į bučernės biz
nį arba parduosiu visą. G. Stašaitis, 

4911 W. 14th St., Cicero, III.

Personai
- Asmenų Ieško

PAIEŠKAU apsivedimui merginos 
nuo 25 metų iki 30 m. amžiaus. Esu 
32 pietų. Su laišku prašau prisiųsti 
paveikslą, be paveikslo neduosiu at
sakymo. Rašykite tik iš Chicagos, 
1739 So. Halsted St., Box 501.

IEŠKAU Jorjo, Antano ir Stasio 
Jokubauskų. Paeina iš Spruktų pa
laukės. Turiu svarbų reikalą. Meld
žiu atsišaukti vakarais. Domicėlė 
Bružytė iš Motiškių, 848 West 33rd 
St., Chicago. • ’
-— ........ —
PAIEŠKAU apsivedimui pasiturin

čiu) vaikino arba našlio, nesenesnio 
kaip 45. Aš esu našlė, 37 metų, be 
šeimynos, turiu dviejų f lėtų mūrinį 
namą, be skolos. .Meldžiu atsišaukti 
laišku 1739 Sfi. .Halsted St.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė, labai pigiai. Priežastis pardavi
mo—liga. 653 West 18th St.

» DEGTINĖS PARDAVINĖTOJAI 
PATYRĖ

prieš probišiną ar po atšaukimo — 
pardavinėti vėrauzių receptus senai 
išsidirbusio Kentucky distilatorių 
smulkiajai prekybai. Tokiems yra 
stebėtina proga. Komišenas. Adre
sas Naujienos, Box 506, 1739 South 
Halsted St.‘

PARSIDUODA 1012 North Spring- 
fieid Avenue, 2 t tatai ir Kita ma
ža nuosavybė prieinamai. Shanklin 
& Co., 111 W. Washington St.

PARSIDUODA gerai išdirbti du 
tavern bizniai su namais. Klauskite 
pas Lietuvišką Žyduką. 4707 South 
Halsted St.

VĖIKLA IR GREITUMAS
The Wm. H. Britigan Realty Or- 

ganization dabar moka savo parda
vinėjimo pajėgoms tikrą uždarbį 
Jei jus esate uŽinteresuoti šia gy
vai veikiančia organizacija* atsaky
kite į šį ■ skelbimą. Patyrimas pa
gelbės bet, nėra būtina, taip kaip 
mes išlavinsime jus. Kreipkitės pir
madienį 9:30 v. r. iki 1:80 10 So. 
La Šalie St. Kambarys 830 Mr. V. 
J, Lėkis,

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia

MERGINA patyrush-4vaikus pri
žiūrėti ir virti. Geri namai—savas 
kambarys, vana, gera alga. Mrs. 
Mann, Meyerhouse, Calumet 5540.

PATARUSI mergina namų ruo
šoj, malonus namai, nėra virimo 
mažas apartmentas, gera alga. Ju- 
niper 9177, 5058 N. Ridgeway.

REIKALINGA patyrusių atmatų 
popieriams sortuoti, kreiptis tuojaus 

Thomas Paper Stock Company, 
841 West 22nd St.

REIKALINGA vidutinio amžiaus 
moteris prie namų darbo, šeimynos 
nėra. 5204 W. Harrison St. tel. Co- 
lurnbus 3789.

! REIKALINGA moteris arba mer
gina vidutinio amžiaus prie abel- 
no namų darbo. Kambarys ir val
gis ant vietos. Mrs. Anna Bitių, 
3958 West lllth St. Tel. Beverly 
0005.

APEREITORĖS, natyrusios prie 
paprastos marinos plaunamoms dre- 
sems siūti- f Nuolatiniai. Kreipkitės 
Gerty Gąrment Co., 557 W. Jackson

JAUNA meraina bendram ramų 
darbui ansibuti —■ 4 metų vaikas 
— ir kūdikis. Mrs. Brown, Inde- 
pendence 2434.

REIKALINGA moteris 35—45 m. 
amžiaus prie namų darbo. Valais, 
anolis ir $5 i savaitę. 4120 South 
Maplewood avė.

MERGINA lengvam namų darbui, 
1 vaikas nakvoti, 4158 Grenshaw 
Kedzie 2766.

MERGINA ar moteris namų dar
bui, virti. 2 vaikai, nakvoti. %el. 
Albany 3708.

For Rent
RANDASI ant rendos 2 kambariai 

ant pirmo aukšto arba basemente.
6836 So. Mapleyrood Avė.

Furnished Rooms
PASIRENDUOJA Marąuette Par

ke vienas arba du kambariai. Gali
ma vartoti virtuvę. 7230 So. Rock- 
well St., Tel. Hemlock 0765.

ŠVIESUS, didelis kambarys, karš 
tu vandeniu apšildomas. Visi paran 
kūmai. Pavieniam ar vedusiai po 
rai. 7115 So. Honore St.

PASIRENDUOJA kambarys karš
tu vandeniu šildomas prie mažos 
šeimynos. Antros lubos. Be valgio. 
6942 So. Campbell Avė.

REIKALINGAS fornišiuotas kam
barys dėl vyro prie mažos šeimynos, 
Town of Lake arba Brighton Parke. 
Praneškite Naujienos Box 498, 1739 
So. Halsted St.

REIKALINGAS kambarys vaiki
nui prie mažos' šeimynos Brighton 
Parko apielinkėj. Praneškite laišku, 
1739 So. Halsted St. Box 504.

GRAŽUS kambarys dėl vaikino, su 
ar be valgio. Prie mažos šeimynos, 
arti Rock Island ir Halsted Street 
karų. 903 West 86th Place, telefo
nas Vincennes 8062.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA bučernė ir gro- 
sernė Geroj vietoje-—Lietuvių apgy
venta kolonija. Biznis išdirbtas per 
20 metų—- parsiduoda už labai mažą 
kainą—parduosiu už pirmą pasiūly
mą. Priežastis pardavimo — 2 biz
niai. Atsišaukite pas savininką, 

4535 So. Wallace St.

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

PARSIDUODA Čevcrykams taisy
ti 'mašinos pigiai. Gera proga pra
dėti, kuris kiek nusimano taisyti 
čeverjfkus. Susistatęs gali užsidirb
ti pragyvenimą. M. Bajoriunas, 709 
W. 57th St. Chicago, III.

KAS manote pirkti kendžių ir Ice
Parsiduoda gretai- 

išdirbtas biznis. Vietory
Cream Storą? 
Geras 
5206.

PARDAVIMUI mokyklos reikme
nų ir užkąndžių krautuvė, priešais 
mokyklą, 4 kambariai gyvenimui. 
Perduosiu pigiai iš priežasties ligos. 
4409 S. Fairfield.

PARSIDUODA 746 W. 103 St. ar
ti Halsted, 3 krautuvės tinkamos 
Tavern urmo ar retailiniam bizniui, 
žema kaina, kad likviduoti nuosavy
bę, išmokėjimais. Shanklin and Co.

111 W. Washington St.

PARDAVIMUI Tavernas $800.00 
cash’ arba ant išmokėjimo jei reika
linga, ant jgatvekarių linijos kampo 

1205 Wį 63rd St. 29 ft. bar.

PARDUOSIU 2 biznio lotus ant 
Archer Avė. pxįe Harlem Avė. labai 
pigiai arba mainysiu ant namelio. 

2460 W. 45th PI., 1-mas augštas.
-t—... ...........— ...... / ,, ....... . ..............—

PARDAVIMUI pigiai dviejų pa
gyvenimų namas. Geriausiame sto
vyje. Kaina $1700.00. Atsišaukit 

3604 So. Emerald Avenue

RECEIVERIS PARDUODA 2 fla
tai po 4 kamb. cimentinis beismen- 

.tas, garažas, gera transportacija.
Prekė $1,009.00.

3 fintai po 6 kambarius mūrinis 
' su beismentu, garažas, namas ge- 
’ rai apžiūrėtas. Prekė $5600.

CHAS ZEKAS
4780 S. Wes<ern Avė.

BARGENAS. Parsiduoda namas 
—mūrinis 6-7 kambarių už $2300 iŠ 
nelaimės. Vertas $6,000. Nereikia 
visų ant sykio ir daugiau turime 
bizniavų namų. Atsišaukite. 6606 S. 
Mozart St. Tel. Hemlock 0707. V, 
Stankus.

PRIVERSTAS paaukuoti katedž ir 
25 akrus, 1800 pėd* prie upės. Wau- 
conda 5 mylios, ideališka ančių, 
zuikių, slankų fazanų medžioklė. 
Walter Grafer, 2426 Madison, See- 
ley 4216. • •

RESYVERIS parduoda 4 flatų na
mą po 5 kambarius ant 2 lotų Mar- 
ąueue Parke W. 67th ir S. Western 
Avė. už $15000. Brighton Parke — 
6 kambarių katedžė—geroj vietoj—

Avė. Sirus Latayette 1445.
„ . . o Kamoanų Kaume—geroj vietvj—PARSIDUODA ^vern visas arba $i60q# Atsišaukite 4917 So. Keeler 

pusė—biznis gerai išdirbtas — geroj “■ -
vietoje—pardavimo priežastį patir
site ant viętos. 959 W. -71 St.

PARSIDUODA 10 akrų piknikų 
daržas.. Tiktai 12 mylių nuo Chica- 
gos. Visi budinkai nauji. Visuomet 
išrenduotas. Savininkas . randasi prie 
1837 So. 49th Ct., Cicero.

DIDELIS BARGENAS. Pardavi
mui, mainymui arba rendavojimui 
Storas su 3 kambariais. Labai gera 
vieta dėl kriaučiaus arba kitokiam 
bizniui — geriausia vieta Brighton 
Parke. Išsimaino ant privatiško na
mo arba ant ko jus turite.
4436 S. Fairfield Avė. Virginia 0563

Farms for Sale
Ūkiai Pardavimui

PALIKES NAŠLIU parduodu 64 
akrų gerą farmą pigiai, su ar be 
stako, naują barnę, 6 kambarių na
mai skiepas po visu namu, peivytas 
kelias, elektra, lietuvių kolionija. 
Rašykite John G. Mitrin R. 1, Free- 
soil, Mich.

Exchange—Mainai
3 FLATŲ 2 po 8 ir 7 kambarius 

mūrinis, gražioj apielinkėj, 1 blokas 
iki Madison kampo. Mainysiu ant 
mažesnio namo su bizniu. Savinin
kas Mr. Brown, 1250 N. Spaulding 
Avė., tel. Spaulding 9207.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

6 KAMBARIŲ mūrinis bungalow, 
karštu vandeniu apšildomas, graži 
apylinkė, arti mokyklos, Elės peivy- 
tos, elektrikinis refrigeratorius, 2 
karų garažas. Kaina $5700.00. Atsi
šaukite 3345 West 64th Place.

PARSIDUODA dviejų aukštų bu- 
dinkas su bizniu, 125 pėdų frontas, 
prieinamai. Parduos biznį atskirai. 
Geo. O. Mannel, 9984 Vincennes 
Avė., City.

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

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis 
namas ir 2 flatų medinis užpakalyje 
tikras bargenas. Savininkas St. Zla- 
tos, 959 Węst 18th PI.

LIKVIDUOJAMA South West 
Apartmentai ir biznio nuosavybės, 
taipgi farmai. kainos mažesnės ne
gu pusė originalės morgičių vertės. 
Specialiai kampinis dešimts apart- 
mentų 8 keturiniai ir 2 penkiniai, 
pilnai išrenduoti; geros pajamos. 
Kaina $22,000, rakai. Naujienos* 
Box 503.

DIDELIS BARGENAS.
Didelis išpardavimas lotų South 
Sidėje namų atstatymo apielinkėje, 
taipgi turime kiek ir North Sidėj 
arti ežero. Kainos yra pačios že
miausios Real Estate istorijoj—ir 
jei jus norite padaryti kiek pinigų 
rašykite mums tuojaus šiuo adresu 

Naujienos, Box 502 
1739 So. Halsted Street

paaukuos $4500,SAVININKAS
kainuoja $9000 — 5 kambarių ply
tų bungalow; furnas, uždaryti por- 
čiai arba renda prieinamai.

7114 So. Oakley

BARGENAS! BARGENAS!
Bizniavęs mūrinis. namas, trys fla- 

tai ir krautuvė, su cimentuotu beis- 
mentu, 18-toj apielinkėj. Parsiduo
da už 1500 dolerių. Atsišaukite tuoj.

670 West 18th Street

PARSIDUODA 1825 Evergreen St, 
Wheaton, III. bungalo\v, didelis lo
tas uždarymui palikimo. $4,500, iš-

PARSIDUODA taverų arba ren- 
duoja—turi paaukuoti dėlto, kad tu-, vos pa.nn.iinu. i»-
ri kitą biznį—-biznis eina—prieina- mokėjimai. Shanklin & Co., 111 W. 
mai. 10419 So. Štate. Pullman 5254.1 Washingto-n St.

ŽEMES BARGENAI 
% akro $250
1 akras $475^
2 akrų žemės $900 
5 r ■akrų ant padalinimo linijos pei- 

vytos gatvės, gasas ir elektro, 
kambarių namas. Atvyk šiandien 

ar rytoj.
HOWARD W. ELMORE CO.
29 So. La Šalie, kamb. 528 

Central 3677
arba eik Halsted st. iki 183 str. ir 
West 183 į ofisą prie I. C. R. R. 
trekių.
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2 fl. muro namas apšildomas ir 
muro garažas. Randasi Marųuette 
Parke. Kaina tik $6800. įmokėti 
$1800.

4 flatų moderniškas muro namas, 
viškos, garažas, ladaunčs ir tt. Ran
dasi Marųuette Piirke. Kaina tik 
$12,800.

5 arba 6 kamb. moderniškos “bųn- 
galows”. Randasi Marųuette Parke. 
Recyveris atiduoda labai" pigiai. Pa
sinaudokite proga.

6 kamb. katedžas ant muro pama
to. Randasi Brighton Parke. Kaina 
tik $2850.

6 fl. muro namas, beismontas, 
viškos, garažas ir kiti patogus įren
gimai. Randasi Bridgeporte geroj 
vietoj. Kaina tik $3800.

šie namai yra paimti už morgi
čius ir parduodami už pusę kainos. 
Patartina apžiūrėti, nes pirkinys 
labai geras. Kreipkitės pas,

K. J. MACKE-Mačiukas, 
2346 So. 69th Street, 

Tel. Prospect 3140.

įmokėti

Brighton Parke 2 po 6 kambarius 
mūrinis $4500.00

2 flatu po 4 kambarius, gražus 
mūrinis, apšildomas $5200.00.

2 flatų po 7 kambarius, medinis 
augštas beismentas, mūrinis funda
mentas, $3250.00.

3 flatų po 4 kambarius $2350.00
2 flatų po 4 kambarius, garažas, 

$2150,00.
6 kambarių muro bungalow, lo

tas ir pusė, vasarinė virtuvė, $5,- 
000.00.

4 flatų po 4 kambarius $8500.00
Marąuette Parke:

2 flatų po 5 kambarius, gražus 
beismentas, kaina $5500.00. Kitas 
dviflatis po 4 kambarius apšildomas, 
mūrinis $5000.00.

6 flatų muriniis kampinis gražus 
namas $17500.00.

4 flatų . mūrinis $10,000.00.
10 flatų mūrinis, kaina $23000.00.
2 flatų po 6 kambarius ir Storas, 

$7500.
Brighton Parke:

5 flatai ir 2 Storai 14,500. už 
cash arba lengvais išmokėjimais.

KAZYS URNIKIS,
4708 So. Western Avenue

Lengvai 
Parduosit ar 
Nusipirkot 
Real Estate

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

Garsinkit Dabar

parduodat ar

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

CANAL 8500




