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Kai kurių pašto dėžučių

Kaip

didelis Vaisių derlius

Mėsa pabrango

Mor
NELAIMINGA MEILĖS AUKA

Biržų apskr.

panai

NUSKENDO JAUNA PANELĖ

UKMERGE

Chicagai ir apielinkei federa nuo

leidžiasi

Reikalauja daugiau pinigų, ne 
gu jų yra visame’ pasaulyj

norėjo 
reika-

Hitleris ir jo padėjėjai skelbia didžiausią 
rasinę ir tautinę neapykantą, kuri dar 

nežinia kur gali Vokietiją nuvesti

VARSA  V A, rūgs. 11 
kija labai iškilmingai pasitiko 
savo diktatorių gen. Rydz-Smig 
ly, kuris stfgryžo iš Franci jos, 
kur padarė draugiškumo sutar 
tį. Jis lankėsi ir Italijoj.

HOLLYWOOD, Gal., rūgs. 11. 
—Mūviu aktoriai Diek Powell ir 
Joan Blondell išsiėmė Jaisnius 
ir greitu laiku ketina apsivesti.

oii nu

Lietuvos Naujienos
Nubaudė nacių agi 

tatorių lietuvį

Lo jalistai sunaikino 
du sukilėlių pulkus 

ties Zaragoza

2,000 lojalistų žuvo 
kovoj su sukilė

liais saloj

Prieš kurį lai 
dėžutėse

nuostolių 
tukst. lt., 

755 tuskt. lt.

[talijos mokslininkai 
turi prisiekti 

fašizmui

Ispanijos sukilėliai 
neranda gyventojų 

pritarimo

KLAIPĖDA.— Rugp. 25 d. 
jau pradėjo veikti mažasis pa
sienio susisiekimas. Pirmą die
ną iš Tilžės į Klaipėdos Pane
munę atvykę 945 Vokietijos pi
liečiai, kurie Panemunėje pirkę 
maisto produktus ir čia pat vai 
gę, nes neštis per sieną dar ne
turėję leidimų.

Užmušti 3 geležinke 
lieciai

LINCOLN, Neb., rūgs. 11.— 
Senatorius George W. Norris, 
senas nepriklausomas republi- 
konas, paskelbė, kad jis kandi
datuosiąs į senatorius kaipo ne
priklausomas kandidatas. Jis 
yfra 75 m. amžiaus ir jau' norė
jęs pasitraukti iš politikos, bet 
prašomas 40,000 jo rėmėjų jis 
priverstas priimti nominaciją.

RYMAS, rūgs. 11.— Italijos 
mokslas turi būti fašistinis mo
kslas. Taip nusprendė Mussn 
lini ir įsakė visiems Italijos 
mokslininkams skubiai sudėti 
ištikimybės fašizmui priesaiką.

SEATTLE, Wash., rūgs. 11. 
—Douglas Van Horn, 42 m., 
knygvedys, patraukė teisman 
valstijos augščiausiojo teismo 
teisėją Wm. J. Millard, jaunuo
lių teisėją Wm. G. Long ir tris 
kaukitės probacijos viršininkus, 
reikalaudamas iš jų $20,000,- 
000,000,000,000,000,000,000,000,- 
000,000,000,000,000,000,000,000,- 
000,000,000 (dvidešimt viginti- 
lionų dol) atlyginimo. Tokios pat 
sumos—taigi 20 vigintilionų — 
sumos jis reikalauja ir dėl sa
vo sunaus, 11 m., nes sūnūs bu
vęs du sykius neteisingai areš
tuotas. (Viso pasaulio pinigai 
sudaro tik mažytę dalelę reika
laujamos sumos).

BELLAIRE, O., rūgs. 11. — 
Herlt, 27 m. ir Fournier, 22 m., 
abu iš Californijos, užsimušė 
jų lėktuvui susidaužius tuoj po 
pasikėlimo iš airporto.

Nors ir būdami kariniai stipres
ni už lojalistus, jie negali jų 
nugalėti, nerasdami gyvento
jų paramos

JONIŠKĖLIS
Rugpiučio m. iš 20 į 21 d. naktį 
muilo akmens skiediniu nusi
nuodijo Fėlė Zamalytė. Nusi- 
nuodymo priežastis—nelaiminga 
meilė. Nusinuodijusi tuoj buvo 
nugabenta į ligoninę, kur pasi
kankinusi VIII. 22 d. mirė. Pa
stebėtina, kad jau ji trečią sy
kį nutodijosi.

Nakties darbai 
uždrausti

MASKVA, rūgs. 11. — Led
laužis Sadko pranešė per radio, 
kad jis suradęs dvi salas šiau 
rėš vandenyne, į rytus 
Franz Josef žemės.

MADRIDAS, rūgs. 11. — Lo- 
jalistai netikėtoj atakoj, kurioj 
jie naktį perėjo Ebro upę, Za
ragoza apielinkėj ir sunaikino 
du sukilėlių pulkus. Tarp žu
vusių yra ir pulkų vadai ir jų 
padėjėjai.

PARYŽIUS, rūgs. 11. —Re
nault automobilių dirbtuvės vir
šininkai pranešė premierui 
Blum, kad karieji darbininkai 
ruošiasi užgriebti šią vieną iš 
didžiausių Franci jos dirbtuvių, 
kaipo pirmą bandymą “sovieti- 
zavimo” industrijos.

CHICAGO.—Trys breikmanaJ 
liko užmušti vietoj keistoj ne
laimėj ant Niekei Plate gele
žinkelio prie 106 ir Stony Island 
Avė. Jie važiavo prijungto j 
prie garvežio kabuzėj ir įva
žiavo į eilę stovėjusių tuščių 
vagonų. Kabuzė liko tiek su 
daužyta, kad teko dirbti kelias 
valandas iki pasisekė išimti jų 
lavonus.

GIBRALTARAS, rūgs, 11.— 
Šiandie sukako aštuonios savai 
tės Ispanijos civilio karo—kru 
viniausio civilio karo istorijoj. 
Jame į 8 savaites žuvo jau4 arti 
100,000 žmonių, kuomet Ame
rikos keturių metų civiliame 
kare žuvo 163,000 žmonių.

Sukilėliai skelbia išskerdė 
2,000 lojalistų kareivių Mallorca 
saloj, kur ginklus sukilėliams 
atgabeno Italijos laivai.

MONTREAL, ru'gs. 11. —Ka
nada atsisakė įsileisti Mrs. Bru
no Richard Hauptmann, kuri 
kartu su savo advokatu 
vykti į Montrealą biznio Krupskaja, Lenino našlė, kurią, sakoma, Stalinas rengiasi

Sibirą siųstL ’ ‘

Amerikiečiai šiandie 
išskrisią per 

Atlantiką

MADRIDAS, rūgs. 11. —Vai 
džia paskelbė dvi pergales pie
tiniame ir šiauriniame fiontuo 
se. Susirėmime prie Cordova 
liko užmušta .100 sukilėlių, o 
Talavera apielinkėj, į pietryčius 
nuo Madrido, lojalistai išlygino 
ir sustiprino savo pozicijas.

Iš Katalonijos į Madridą at 
vyko 5,000 lojalistų kovoti su
kilėlius. Jie tuojaus tapo iš
siųsti į Talavera-Toledo frontą.

JONIŠKĖLIS. — šiemet apy
linkėj labai užderėjo obuoliai, 
kriaušės, slyvos. Turgaus die
nomis vaisių pardavėjų pilnas 
miestelis, nors kainos ir labai 
žemos. Pamidorai 15 et. klg., 
obuolių litras 10 et. ir pan.

Rugpiučio 21 d. 
beplaukiodama šventosios upėj 
už Deveikio tilto prie stadiono 
tramplyno nuskendo 20 metų pa
nelė Markevičiūtė Vanda. Ve
lionė kilusi iš Ukmergės,’ pra
eitais mokslo metais baigusi 
Ukmergės gimnazijos aštuntąją 
klasę. VIII. 24 d. rytą giminių 
ir mokslo draugų palaidota į 
kapus.

ŠIAULIAI.—Šiaulių apygardos 
darbo inspektorius uždraudė 
nuo ateinančio darbo sezono 
naudoti moteris nakties dar 
bams (nuo 10 vai. vakaro ikL4 
vai. ryto)

kada 
karą, 
karams ir puolimams.

Tad ir dabar po aštuonių sa
vaičių sukilimo padėtis tebėra 
neaiški ir dar negalima numa 
tyti kuri pusė karą laimės, nes 
karas ikišiol eina labai lygio
mis. Nors sukilėliai turi gerai 
išlavintą armiją, daugiausia at 
gabentą iš Afrikos, bet neras
dami gyventojų pritarimo, tik 
su dideliu vargu gali tęsti ka 
rą. Lojalistai gi išlavintos ka 
riuomenės kaip ir neturi, te- 
čiaus sugeba gerai vesti apsi 
gynimo karą, bet ofensyvuose 
parodė silpnumą, neįstengdami 
užimti tuos miestus, kuriuos 
jau senai laiko pagulę.

MARIJAMPOLĖ.— Veršiena, 
jautiena pabrango? 26 et., o 
kiauliena, ypač lašiniai—40 et 
už 1 kg.

Mėsos pabrangimas labiausi? 
jaučiamas neturtingose šeimo
se, kur mėsa ir taip buvo ne 
kasdieninis maistas.

našauja:
Galbūt tarpais lietus; biskį 

vėsiau į vakarą.
Vakar 2 vai, po piet tempe

ratūra Chicagoje buvo 89°.
Saulė teka 

7:07.

LIVERPOOL, Anglijoj, rūgs. 
11.—Amerikiečiai lakūnai Har- 
ry Richman ir Diek Merrill ruo
šiasi rytoj gryšti oru iš Angli
jos į New Yorką, jei oras skri
dimui bus palankus.

Jie ruošėsi nuskristi iš New 
Yorko į Londoną be sustojimo 
ir ten pabuvę tik trumpą lai
ką tuojaus gryšti atgal į New 
Yorką. Bet nuskristi į Londo
ną be sustojimo nepasisekė, nes 
pritrukus gasolino jie buvo pri
versti nusileisti Vali jos ganyk-, 
lose. Skrisdami atgal jie pa
siims daug gasolino, kad jo tik
rai kelionėj nepritruktų.

Skrenda jie labai gerai įreng
tu lėktuvu, kuris kainavo gal 
$100,000.

100 sukilėlių žuvo su 
sirėmime prie 

Cordova

Maurai, kuriuos Ispanijos sukilėliai atsigabeno iš Afrikos, kad jie padėtų nuversti teisėtą 
žmonių išrinktą valdžią.

Neorganizuosią nau 
jos partijos

SANSEBASTIAN, rūgs 11 
—Sukilėlių komanduotojas gen. 
Molą padavė ultimatumą, reika
laujantį, kad San Sebastian 
miestas tuojaus pasiduotų, ki
taip busiąs sunaikintas artile
rijos ugnies/

Nors pilnos ultimatumo są
lygos yra nežinomos, bet spč- 
jaiųa,, lęąd .griežtoj. ir 
reikalattja greito''%lšakymo.

Baskų nacionalistai norėtų 
pasiduoti, kad išgelbėti miestą 
ir savo gyvastis, bet lojalistai 
tvirtai atsako:

, “Negali būti ir kalbos apie 
arbitraciją tarp mus ir suki
lėlių. Tai yra kova iki mirties. 
Mes turime juos visus išžudyti, 
kitaip jie mus visus išžudys.”

Penktadienį Chicagoj 
rison viešbuty, prasidėjo žymių 
Amerikos liberalų konferencija. 
New Yorko meras F. La Guar- 
dia pareiškė spaudos atsto
vams, kad konferencijos daly
viai šiuo laiku nemano apie tre
čios partijos tvėrimą. Kaip nu
žiūrima, liberalai paiems prezi
dento Roosevelto kandidatūrą. 
Konferencijon, tarpe kitų, at 
vyko anglėkasių unijos prezi
dentas John Lewis.

šaukė Goebbels. “Ji buvo pra
dėta Vokietijoj ir pergyventa 
Vokietijos žemėj. Adolf Hitler 
yra istorinis vadas šioj kam
panijoj. Mes visi esame jo 
atstovai ir todėl mes esame 
apaštalai istorinės misijos.” 
* Ir nacių vadai atvirai prisi- 
pažysta, kad jie tai kovai pa 
naudos visas priemones, nežiu 
rint kaip šlykščios jos butų.

Sukilėlių ultimatu 
mas San Sebastian 

lojalistams

Prasidėjo mažasis 
pasienio susisieki

mas

PARYŽIUS, rūgs. 11 
išrodo, Ispanijos sukilėliai lai
mi karą ginkluotuose susirėmi
muose, bet jie nepasiekė savo 
vyriausio tikslo—pritraukti prie 
sukilimo Ispanijos gyventojus.

Kaip Napoleonas, taip dabar 
sukilėlių vadai* gen. Franco ir 
gen. Molą, nonj i? brangia kai
na, išmoksta suprasti, kad yra 
lengva laimėti karą su tais, 
kurie neturi stiprios militarinės 
organizacijos, bet sunku? yra 
vesti karą tokioje šalyje, kur 
priešas vėl atsiranda užpakaly 
kaip tik spėja kariuomenė nu
eiti tolyn. Kaip Napoleonas, 
taip dabar sukilėliai bando tą 
klausimą išspręsti teroru. Tik 
sukilėliai pasirodė daug nuož
mesni už Napoleoną, bet susi
laukė tų pačių pašėkų: šaudy
dami gyventojus jie vistiek ne
įstengė užkariauti jų palanku
mo.

Bet iš kitos pusės, prie loja
listų prisiplakė visokie eks
tremistai (anarchistai, sindika- 
listai ir komunistai), kurie irig 
neturi gyventojų pritarimo, tad 
gyventojai ir čia nesiskubina 
stvertis už ginklo ir eiti gelbėti 
respubliką.

Lojalistai parodė didelį nąr 
sumą ginanties, bet neturėdami 
užtektino karinio išsilavinimo, 
pasirodė silpni puolimuose. Is 

yra daugiausia valstie 
Jie yra puikus kareiviai 
reikia vesti- apsigynimo 
bet netinka užkariavimo

873 gaisrai į 6 mė 
nesiūs

••••••••

NUREMBERG, Vokietijoje 
rūgs. 11.—Hitleris ir jo vy
riausi padėjėjai nacių “garbės 
suvažiavime” pradėjo skelbti di
delę rasinę ir tautinę neapykan
tą, kuri dar nežinia kur gali 
Vokietiją nuvesti.

Pats Hitleris privedė Rusijos 
ir Vokietijos santykius veik 
prie nutraukimo laipsnio, savo 
piktoj kalboj prigrūmodamas 
komunistams ir kitiems Vokie
tijos priešams, kad jie bus 
“parblokšti ant žemės”, jei grū
motų Vokietijai.

“Jeigu musų senieji priešai 
vėl drystų mus užpulti, jie bus 
parblokšti ant žemės”, šaukė 
Hitleris.

“Niekad neateis ta valanda, 
kada jie galės vėl pakelti savo 
galvas Vokietijoj, net jei jie 
ateitų iš užsienio.

“Mes trokštame taikos, ka
dangi norime subudavoti reichą, 
bet mes suprantame taiką ki
taip, negu supranta bolševikiški 
žydai”.

Tai buvo Hitlęiįo pįpna kal
ba suvažfovimtri, nes ikišiol jis 
skelbė suvhžiavimūl *tfk savo 
proklamacijas. Ji buvo pasaky 
ta, jau gavus žinių, kad sovie
tų Rusija, užsirustinusi dėl pro
pagandos ministerio Goebbels 
Kalbos, kurioj jis piktai puolė 
Rusijos vadus, ruošiasi paduoti 
Vokietijai aštrų protestą.

Nacių suvažiavime jų vadai 
staigiai pradėjo skelbti didelę 
rasinę ir tautinę neapykantą. 
Goebbels ir nacių kultūros mi- 
nisteris Rosenberg pasakė kai 
bas, pilnas neapykantos prieš 
pasaulio žydus ir komunistus.

Tos kalbos buvo taip pilnos 
neapykantos ir pagiežos, kad 
verčia statyti klausimą,( ko Vo
kietija siekia: ar ji 
traukti diplomatiniu^ ryšius su 
Rusija, ar nori griežčiau įsi
kišti į Ispanijos reikalus, ar gal 
nori stvertis naujų griežtų prie
monių prieš žydus, ar gal ruo
šiasi prie karo su Rusija, apie 
kurį naciai jau senai kalba.

Aišku, kad tos nacių pilnos 
pagiežos kalbos nieko gero ne
žada. Jie dabar kalba apie 
pradėjimą milžiniškos kampani
jos prieš žydus ir komunistus 
visame pasaulyje ir tai propa
gandai naciai paaukos visą sa
vo techniką ir visus savo iš
teklius. Pasaulis pamatys dar 
neregėtą dalyką: vieną didelę 
Europos valstybę vedant nuož 
mią propagandą prieš žydus ir 
komunistus ne tik savo šalyje, 
bet ir visame pasaulyje.

“Ta kova yra pasaulio kova,”

KLAIPĖDA 
ką Klaipėdoje pašto 
buvo rasta hitlerininkų atsišau 
kimų 
vytys buvo užteptos, o kitur ii 
haken kreu'cas išpieštas.

Saugumo policija išaiškino, 
kad tai buvo pil. šilkaičio dar
bas ir jis buvo patrauktas kai 
tinamuoju pagal B. Statutą ir 
Tautai ir Valstybei saugoti įsta 
tymą.

Rugp. 20 d. Kariuomenės teis
mas Šilkaičio bylą sprendė ir jį 
nubaudė 8 met. sunk, darbų ka 
Įėjimo.

Tą pačią dieną dar buvo 
sprendžiama VI. Budzinausko ii 
B. Skripkausko byla kaltinamų 
komunistiniu veikimu. Budzi- 
nauskas pripažintas kaltu ir 
nubaustas 2 met. s« d. kalėjimo 
(6 mėn. atskaityti) 
kauskas išteisintas.
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KAUNAS.— šiemet per pir
muosius 6 mėn. Lietuvoje buvę 
873 gaisrai ir degė 1,311 tro
besių. Gaisrų nuostoliai siekia 
2 mil. 158 tukst. lt.

1935 m. visoje Lietuvoje bu
vo 1778 gaisrai, 209 gaisrai 
buvę mieste ir 1569 kaime. De
gė 1,014 gyvenamų namų ir 
1732 negyvenami namai, 64 
fabrikai ir dirbtuvės. Be to, 
per gaisrus sudegę 40 tukst 
centn. javų, 106 tukst. 533 
centn. pašaro, apdegę 1438 gy
vuliai, 1,746 paukščiai, 638 į- 
vairios mašinos, 2 tukst. 816 
įrankių, 1,247 vežimai ir rogės 
ir -daug miško medžiagos.

'*t—Miestuose gaisrai 
padarę 1 mil. 694 
kaimuose 6 mil 
Gaisro paliestas turtas miestuo
se buvęs apdraustas 14 mil. 
351 tukst. lt., o kaimuose tik 
4 mil. 342 tukst. lt.
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Naciai Skelbia 
Rasinę Pagiežą

JEI ESAT BE 
DARBO—

Perskaitykit musų apgarsi
nimus ant paskutinio pus
lapio. Moterys ir Merginos 
dabar gana lengvai susi
randa gerą darbą. Sekite 
kasdien Naujienas.
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The Lithuanian Daily News

Entered as second-class matter Maręh 7, 1914 at the Post Office at Chicago, I11M 
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NAUJIENOS, Chicago, III.

IkorEspondencijos]
> . HfiTiri..haijpiatti, rinfnrt 4

Binghamtoft, N. Y.
Apsivedė Juozas Mikelionis 

Jr. su p-le Anna Zdana
vičiūte.

šeštadienį, rugsėjo 5 d., sla
vų protestoniškoje bažnyčioje 
apsivedė Juozas Mikelionis Jr. 
su p-le Anna Zdanevičiute. Tiek 
Mikelioniai, tiek Zdanėvičiai 
yra geri “haūjieniečiai” ir ge
rai žinomi vietos lietuvių tarpe. 
Daug pasidarbavę antrajam Ė. 
Vaitkaus skridimui į Lietuvą, 
daug veikę visose progresyviš- 
kose organizacijose ir parėmę 
aukomis kiekvieną kilnų suma
nymą.

Draugų Mikelionių jaunasis 
Juozas yra vienintėlis jųjų su 
nūs, išauklėtas lietuviškoje dva
sioje, be jokių dogmų priekiai 
šo. Dar yra jaunas vaikinas, 
tik dar metai atgal lankė Vie
tinę High School ir šį pavasarį 
sėkmingai išlaikė “Civil Service”

kVotimus, o dabar darbuojasi 
vietiniame pašte1 kaipo laiškane-

P-lė Ždanevičiutė irgi yra 
baigusi aukštesniąją mokyklą. 
Keli metai tam atgal ji buvo 
nuvykusi į Lietuvą su savo tė
vu Zdanevičium paviešėti, už 
tai dabar vartoja gražią lietu 
vių kalbą. Taipgi yra gražiai 
lietuviškuose papročiuose išauk
lėta. Už gfažil it fcūVyždingą 
jauūavedziii išadklėjinuĮ kredi
tas priklauso jųjų tėvams. 
Abieji tėvai yra apsišvietę žmo- 
nėš, tad yra manoma, kad jųjų 
ir vaikai seks jų takais.

Kadangi jaunaVedžiai, kaip ii 
jųjų tėvai, vietos lietuviams yra 
gerai žinomi, tad ir vestuvės 
buvo labai šaunios. Vestuvių 
bankiėtas įvyko Lietuviij Sve-

tainėje, bUvb claūg, galbM 
sūkyti, višū Binghaihtbhb 
&Yėkyviškojį VisuėffiOnė. Matėsi 
dahg “būUjiėhiečiį’^ kaife 
tai: Charhos, ponai Garniai, 
M&slAūšk&i; P. AdOnikitis; J. 
Kaminskas ir daugelis kitų. Bu 
vo daug ir kitataučių; žinoma, 
daugiausia laiškanešių ir kitų 
pašto viršininkų.

Vestuvių bankiėtas buvo la
bai šaunus, skaniausių valgių h 
gėrimų buvo iki sočiai, o vir
šutinėje salėje oi’kjestras grie 
žė ĮvaiHūs lietuviškus ir ame- 
rikohiškUs Šokius.

Rytojaus rytį jaūftavetižiai 
išvyko į VakaHiieš Valstijas i5b; 
rai savaičių, taip sakant, me
daus mėnesį praleisti. Jaunave
džiai tart) daugelio kitų mieštų 
žadėjo aplankyti fr Cliioagą; ži 
noniA; ii* “teujienas”.

Tad IkimiUkO žėtlybihio įyVe- 
nimb mūsų jaUnkVeržiaftiši

___

Lietuvos Naujienos

bfiėliuš LahdsbUr^Sį be savogaminiais , , - n ■■ "
Liėt'ŪVbš pįVilijdhįfe iŽ abie- jtiėšiogihiO dkrbd; taf dirbo ir 

jį1 pusiį: paWdtea te tetuvių; šėebbs ibęttūi; w
šWėmig taitteėibite 4ėiitw- r 
mis. Ant Lietuvos skyriaus an- 
gbs didėlėM VMd$®< BūVb už
rašytas valstybės pavadinimas: 
aLietuVa-Ditūaeri”. Apskritai 
reikia pasakyti, kad Lietuvos 
skyrius Kafąliaūčiaūš miigėjė, 
nors ir buvo gana kukliai į- 
rehgtas, tačiau kėlė gyvo susi
domėjimo ir turėjo gražaus pa* 
sišekiirio. Reikia manyti, kad 
jis iiettiažai patatiiaus Lietu- 
Voš-Vbkietijos prekybikiams 
santykiams pagyvinti ir sUsti^- 
libti.

i'
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Mokslo
LIETUVA RARA 

LlAUČIAUS 
MUGĖJE

Sezonas
Prasidėjo

Progress 
Krautuvėje

Akordijonu groti kursąsį 
prasidėjo. .Mokiniai gąįį

Rugpiūčio 22 d. Karaliaučiu
je buvo atidaryta Vokietijos 
Rytų mugė, kurioje dalyvavo 10 
valstybių: Lietuva, Latvija, 
Estija, Suomija, Britų Indija, 
Lejnkija; Vengrija; Turkija, 
Mandžuko ir laisvas Dancigo 
miestas. Drauge, mugėjo save 
gaminių pavyzdžius buvo išstA- 
čiusios ir didžiausios vietinės 
Vokietijos įmonės.

Lietuva Karaliaučiaus mugė
je ir, Bendrai, Vokietijos že
mės ūkio ir pramones parodo
je, dalyvavo pirnią kartą, šiam 
faktui, kaip matyti iš mugės

įstoti bite dieną ar vakarą^ rengėjų kalbų ir vokiečių spau-
Duodama iki 50 lekcijų dy
kai su pirkimu pilnos iriie- 
ros akordiono.

dos atsiliepiinų, buvo skiriama 
gana daug reikšmės Rytprūsių 
spauda Lietuvos dalyvavimą 
Karaliaučiaus mugėje labai pa
lankiai įvertino ir reiškia vil
ties, kad ilgesnį laiką buvę nu
trūkę Lietuvos ir Vokietijos 
prekybiniai santykiai, dabar vėl

deda prekiauti, kaip ir anks
čiau-.

Lietuvos paVilijdiVą Karaliau
čiaus mugėjo suorganizavo Liė- 
tuVbš prekybos ir pramonės 
rūmai. Lietuvos stambiosios 
eksportinės įmonės mugėje da
lyvavo dėl to, kad Vokietijos 
pirkliams reikia parodyti, ką 
Lietuva gali įvesti į Vokietiją. 
Jūk į mugę suvažiuoja Stam
bus įjitkliai iš visiį kraštų, 
rie ieško savo klijenturai 
Ramų ir plačiau vartojamų 
minių.

Karaliaučiaus mugėje Lietu
vį atstova'vo “Maistas”, “Pieno
centras”, “Lietūkis”, Klaipėdos 
faneros fabrikas ir “Lobynas”, 
šios įmonės mugėje išstatė pa
vyzdžius tų prekių, kurios ge
riausiai gali eiti i Vokietiją; 
l'Ūi išlftitinai t žeibės ūkio ga
miniai, seniai jaį^įzinomi užsie
nių ririkoše.

Gausus mugės lankytojai, ap
žiūrėję Lietuvos pavilijoną iš 
karto gauna išvežamųjų prekių 
vaizdą. Dėl to Lietuvos skyrius 
Karaliaučiaūs mugėje turėjo 
nemažą pasisekimą. Jis nuolat 
buvo pilnas lankytojų, kurie

atgyja ir abu kraštai vėl pra- atVykę domėjosi Liėtuvos ūkio

ku- 
tih

šttkaktuvgiftis■r ---
Itūg^iUčio 28 d. suėjo W nte- 

tų; kai ViihiUje iiii’rė Gabriė- 
Jius Lahdšbergiš-Žemkalnis; ra
šytojas ir pirmasis lietuviškojo 
teatro organizatorius, jiš gimė 
1852 rrl. šaūšib ^l d. Bifžų ap- 
skr., Kompanščiznos dvare, ne
toli LihkūVdš niiėijtfeiio. Mokėsi 
LinkuVbš ir Šiaulių gindnūzijo- 
se, vėliau Rygoje telegrafijos 
mokslo. Tarnaudamas Maskvo
je sttldijavb teiŠilj' niokslus tfe- 
nykščiamė ūiliVefšitete. Išlaikęs 
egzaminus, Landsbergis sugrįžo 
į Lietuvą ir Išbuvo privatiniu 
advokatu, čia j iš" iki 1895 m. 
'gyveno Joniškėlyje ir Linkai
čiuose, daug kuo padėdamas ne
turtingiems lietuviams kaimie
čiams. Iš to kilo nesutikimai 
tarp jo ir bajorų ir Gabrielius 
Landsbergis buvo .priverstas iš
važiuoti į Maskvą, kur tepagy
veno penkerius metus. 1900 m. 
jis buvo įpainiotas į gydytojo 
L; Vaineikio bylą dėl lietuviš
kų spausdinių; Suimtas, 4 mė- 
hUsitis iškaiihtkSi Liėbdjbš kalė
jime ir po td trėjieiliš metams 
ištremtas į Smolenską. Atlikęs 
sa'vo batistrię, Gabrielius Lands
bergis sugrįžo . Vilnių. čia 
daugiausia di5bbo pfie lietuviškų 
laikraščių ir btivo ^VilhiaUs ži
nių” adminišitratoritim.

GyVeridkhias Vilniuje, Ga-

Progress Krautuvė parūpi
na geriausias akor dienias 
mažiausioms kainoms ir 
dykai išmokina groti. Čia 
yra pasirinkimas visų ge
rųjų išdirbysčių akordionų: 
VOKIETIJOS, ITALUOS ir 
AMERIKOS.
Specialis pasiulimas dėl 
pradinių mokinių. 12-ka 
basų Vokietijos išdirbystes 
Piano Akdrdiotias, rėgulia- 
res verčios $35.00, už

s18.95
Už kurią bus duodama pil
na nuolaida mainant ant 
didesnes.
Čia kitų akordiorių randa
si labai didis pasirinkimas 
už specialiai numažintas 
kainas nuo

$15 $450
Lengvus išmokėjimai.

' Lėkeijos Dykai.

Vedėjas J. KALEDINSKAŠ 

3222-26 S. Halsted St 
Tel. Victory 4226 

CHICAGO, ILL-

PASKOLOS ant NAIVIŲ
Skolinarti Pinigus aht Pirmą 
Mrtrgičių lengvais išmokėjimais

TB y.

Jūsų pinigai yra apdrausti iki $5,000.00 per F'ederal 
vings and Loah Ilistltancb Corporation.

Dėl infotmdcijlį kreipkilės į

Sa-

| fįjŽRAL MVD®
*AND LO'A'h ASSOCIATtON

6f CHICAGO

Ž262 CĖRMAK RoAD
Ben. JP. Kazanauskas, Rast.
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KENTŪCfcY YEARLING
VIENU MĖTŲ SENUMO.

NATHAN
KANTER

:/l< ''"I

Dabar galimh Rauti kai miltiniam taverne.

MUTUAL LIOUOR CK
4707 South Halsted Street
ViM TėlėforiM YARDS 0801

VIENINTELIS DISTRIBUTORI9'

vo j Lietuvą. Jis į Birštoną at
vykt) pūs savo gimines.

Tsb.

GERB. Naujienų akaitytd- 
joe ir skaitytojai prašonii 
jHHdttiį ftį&Alaift eiti i tas 
mtttUVėi, ktiHdi skelbiasi 
Naujienose.

šeštadienis, rūgs. 12, 1936
kaktuves, Lietuvos universite
tas žada išleisti didžiulę Ga
brieliaus Landsbergio
fiją. Taip pat bui^ išleistas ir 
antras leidimą® kai kurių jo 
raštų. t

i or- 
ganižkVo choHiš; rUošė spėktak- 
lius, pats juos režisavo, pats 
ijūūse vkidindavb ir pats jiems 
veikalus parašydavo. Pirmieji 
lietuvių mėgėjų vaidinimai ne 
tiek siekė meniškų tikslų, kiek 
pėY d'Uiną ir vatdtfiimuš norėjo I 
žadinti lietuviuose tautinę są
monę, kelti ir ugdyti juose tau- . 

’tiftį susipratimą; šiuo atžvilgiu 
lietuvių scenos triSgėjų vaidini- Rugpiučl0 Mgrt. vidutyje 
M yra nuveikę didėlį kultu- BirštoM ubros.tą atVykb ABisi 
ros darbą, o tkihė darbe viena njjos gydąs. Jis pernai, prasi- 
pirtfĮiįjįJ it garbingąjį vietų dėjus italų-abisinu karui', gyVe- 
tėįika gabiajam lietuvių scenos no Adis Abeboje, bet vėliau 
vaidilai, kūrėjui, organizatoriui k tch iSvyko , paiestiną. glte, 
ii4 df&matūi’g'Ui Gūbrielfui Lan-' 
dsbergiUi-žemk^lniui.

jis yfa parašęs plačiai Lie- 
Mdję tągaršSjUBia dramą I Ofiso Tel. Rez. Tel.
“Bliūdį’; kuri yra išversta ir Englęwood 7151 RftdcKffe 1191 
į latvių kalbą ir dar dabar Lat- DR. G. J. TARULIS 
Vijbje tebevuidiMma. .Taip pat pirmas; lietuviškas
yį*a parašęs melodramą “Biru- OSTEOPoBŠrETRiaANIAN IR 
ŠeliB”il,^t<dniie- kftokm USp 1Onš fiS31 SOUTH°HALSTED STREET 
šelis ir daUg kitokių scenos yaiandos: nuo 10 v. r.—5 po pietų 
veikaliŪkU; Tie veikalai lietu- ir nuo 7 iki 9 vai. vakaro. 
Vių buvo labai mėgiami ir pla- —‘ ~ , 7^

h#-. . . . . . . ADVOKATAI1907 metų pabaigoje mirė _____ _______________________
Gabrieliaus Landsbergio žmona IZ p P IT p I 0 
ir jis persikėlė į Kauną, o po * • u (JUlu 
mėtų į Šiaulius, kur buvo pa- ADVOKATAS
skirtas draudimo rirnuo-iins iti MIelst6 ofisas—127 N. Dfearbofn St. skirias arauaimo draugijos m- Kamb 1431-1434—Tel. Central4411-2 
Špekitoriūm. Šiauliuose jis'dirbo Namų ofisas—3323 So. Halsted St. 
tą. patį scenos darbą “Varpo” VdlUndTel^Boulevard01310^ 8:3(*’ 
draugijoje. Taip pat uoliai da- Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
lyvavo Kaune “Dainos” draugi- pagal sutarties,
joje. PHšidėjus didžiajam ka
rui, Gabrielius Landšbergas su
grįžo vėl į Vilnių, kur tik viė- 
nierius mettiš pagyvenęs, 1916 Į, 
m. rugpiūčio 28 d. mirė. Palai-1 
dotas Rašų kapinėse.

Gabrielius Landšbergis-žem- T/YVITO
kalnis buvo nepaprastai tyrios |KL. JURGELIONIS 
sielos ir patraukiančios širdies 
žmogus. Jis visados gyvas; at
viras, su užkrečiančia šypsena1. 
Minint jo mirties 20 metų su-

Tsb

Birštone vasarojo 
Abisinijos žydas

1

met pavasarį jis atvyko į Lon
doną, iš kur neseniai atvažia-

Ofiso Tel. Boulevard 5913, DR. BERTAŠII 
756 Wėšt 35th St

Cor. of 85th and Halsted Sts.
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30 

Nedaliomis pdgal sutarti.
Rež. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 

Tel. Kdh^ood 5107

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

TėlephOne: Boulevard 2800 
14631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Rė«. 6515 So. Rockwell St.
Telephone: Republifc 9723

Mrs. Anelia K. Jariisz
Physical Therapy 

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

Patarnatlju prie 
gimdymo nartiuo- 
se ar ligoninėse; 
d u odū niassage 
eleėtrib treat- 
ment ir magne- 
tic BĮankets ir tt. 
Moterirhfe ir mer
ginoms pat a r i- 
mai dovanai.

ADVOKATAS
Veda bylas visuose, teismuose 

Bridgeporto ofisas:
&241 S. Halsted Št. Tel. CalUmet 7262
Ofiso Vai. dienomis nUo i iki 5 vai.

po piet. Vakarais nuo 7 iki 9 
Rezidencija:

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

Phone Canal 6122

gydytojas ir chirurgas
2201 West 22nd Street

Valandos: nuo 1—8 ir 7—8 
Seredomis ir nedėk paKal sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

Phone Boulevard 7042

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Sefedbj pagal sutarti.

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

vak. Nedelioj pagal sutarimą.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų TeL: Prospėct 1930.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

Ofiso valandos nuo 2—4 ir nuo 
6—8 V. vak. Nedelioj pagal sutartį—

Laidotuvių Direktoriai
luP.Iuįm-m _______ .__________ t.......

Nariai Chicagos, CiceroS Lietuvių
Laidotuviį Dirėktorių. Asociacijos.

AmbULAnče patarnavimas diena ir nAktl 
Tiiririie Koplyčias ViSOSfe Miesto Dalyse*

4.,.j.... . ,„tll

A. A.SLAKIŠ
ADVOKATAS

111 W. Washington St.
Room 737

Vai. 9 ryte tiki 5 vai. vakare. 
Ofiso Tėl. Cėntral 4490 

. ■ "'r
Gyv. vieta: 6733 Crandon Avenue 
namtį Tol.: — Hyde Park 3395

AKIŲ SPECIALISTAI
DR.G.SERNER 

LIETUVIS 
Tel. Yards 1829

Skį Pritaiko Akinius 
KreiVas Akis 

Ištaiso.
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 

756 West 35th St. 
kampas Halsted St.

Valandos: nuo 10—4 nuo 6 ikiValandos: nuo 10—4 nuo 6 iki 8 
Nėdėlioniis nuo 10 iki 12 tai. dienios

J  --------- ; —-.yr-i-r,,;.;,? __įj—; ■ ■

8819 Lituanika AVenue Pilone Yards 1188

J. LiULEVlCltrS
4092 Archer Avenue , Phone Lafayette 8572

A* MASALSKIS
8807 LitumiiCU Avenue s Phorie Boulėvkrd 4189
i..———.-i.........v,* ,""Tlf - 1

'A» PĖ^KUŠ..
1410 South 49th Court Citero Phone Cicero 2109

;___ i——;------ ;----- —*.. • „į..-.f y.;■ j;—- .. ■—:—;—- ------;———

i J. Ė. BADŽIUS
668 Wt 18th Street Phorib Cahtt) 6174

I. LZOLP .
1646 West 46th Street phones Boulevard 5208-841^ , „,.i.. .. .      i__ __ _—.......

EŽERSKIS IR SŪNŪS
10734 S, Mfelilgan Ąve. Tel, Pullman 5703

\'J.... JOL SKUDAS
718 Wt 18th Street Phone Morirde 8877

LACHAWICZ ir ŠUNpS
2314 West 23M Ptaė Phohėš Gana] 2515—Cicero 5627

J. EUDEIKIS
4605-07 S: HėVmithftfe Avenue Phoneš YarcĮs 1741-1742
Brighton Park Skyritts, 4447 S. Fairfield, La f. 0727

DR. VAITUSH, OPT. 
LIĖTUVIS 

OptemetHcally Akių Specialistes.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo; 
svaigimo, akių aptemimo, rtervuotu-^ 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso' 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose ėgzaminaviitias daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speciale atyda atkreipiama j 
tnokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedelioj nuo 10 iki 12 v. dieną. 
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

■i iiiiiiiiin ■hiuri įhinilH** tiri ir i rr binii

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DĖNTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

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 BrUrtswick 0597

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

3343 South Halsted St.

iki
12

9

Boulevard 1401

_____ Kiti. LietųyiaL^^
Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktj 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:00 v. NedSl. nuo 10 iki 12 a. m.

DR. S. NAIKELIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija.
3335 So. Halsted St,

. , , cįlCAGO, ILL. .

DR. A. J. MAN1KAS
PHYSICIAN-SURGEON 

Office 4070 Archer Avehuė 
Tel. Virginia 1116. 

Valandos:. .1—3; T—8:3.0 p. p. 
Office & residence 2519 W. 43rd St, 

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

Kasdien, išskyrus seredą. 
Sekmadieni susitarus.

Rez. 6609 SO. ARTĖSIAN AVĖ. 
Tel. ProspeCt 3403 

Dr. A. J. Shimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai.: nub 2 iki 4 v. p; p. ir nuo 7 
iki 9 v. vak. Trečiadieniais ir Sek

madieniais susitarus.
OFISAS 

3156 West 59th St. 
Tel. Hemlock 5998.

KITATAUČIAI
dr. hrrzman

Iš RUSIJOS •
Gferai lietuviams žinbtnas per 35 

metus kaipo patyręš gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir Čhroniškds ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros priethisūs.

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

Valdndos riUO, 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 vai. vakaro.

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

r

Dr. Charles Sega!
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 va L 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phonė MIDWAY 2880.

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kabn
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 PLAŽA 2409

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. Nedė

liomis ir šventadieniais 10—12 
dieną.
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I Kaliforniją Ir Atgal
Rašo Dominikas Kuraitis

(Tęsinys) Prie Yellowstone vartų
Mes visi keturi automobilis 

tai turėjome pusėtinai “strio- 
ko”, kol nuvažiavome nuo kal
no, nors musų automobiliai vi
sai nauji. Bet Štai kieme švai- 
stoti sau žmogelis, susivaręs Į 
“treilerį” šešetų vaikų ir šunį 
Jo “Chevrolet” apie keturių 
metų senumo. Stabdžiai visai 
silpni.

Tas žmogus mums pareiškė, 
jog nuvažiuoti nuo kalno jis ne
turėjęs jokios bėdos Tiir būt, 
automobilių ir treilerį ant pe
čių užmetęs nešei, — juokais 
pastebėjo vienas musų.

—Nieko panašaus, — atsakė 
šankeleivis. — Aš važiavau an
trame greitume nustatęs auto
mobilių ir stabdžių visai nerei
kėjo vartoti.

Pasirodo, jog tas žmogus yra 
atvykęs iš Pennsylvanijos kal
nų. Vadinasi, yra įgudęs po 
kalnus važinėtis. O mes, žiop
liai, turime naujus karus, bet 
neturime reikiamo patyrimo, 
kad galėtumėme po kalnus va
žinėtis.

“Kaubojai”
Miestukas visai mažas. Kai 

susitinki ką gatvėje, tai visi sa
ko “Heilo”. Išdidžiai tik vaikš 
čioja gatvėmis kaubojai, kurie 
jaučiasi nepriklausomi ir, kaip 
sakoma, nieko nepažįsta ir ne
pripažįsta. Išrodo pusėtinai 
“tof”. Lyginai tokie, kokie ten 
ka matyti kino teatruose. 
Vaikšto sukišę rankas į kiše
nes. Nenoromis ateina mintis i 
galvą, kad štai jis ištrauks re
volverį ir pradės švaistytis.

Kaubojų kostiumai ypatingi. 
Dėvi jie plačias kelnes ir batus 
su aukštomis kulnimis. Jų 
skrybėlių brylai tiek platus, jog 
jie- pilnai gali pavaduoti skė
čius.

Mačiau ir kelias “kaugiorls”. 
Jos dėvi tokius pat drabužius, 
kaip ir kaubojai. Krinta į akis 
tik jų gražus batukai su auliu
kais.

Iš viso, keista atrodo, kad 
kaubojai lyg su panieka žiuri i 
kitus gyevntojus. O tuo tarpu 
jie visai neturi kuo didžiuotis.

Sidabriniai pinigai
čia visur gauni grąžos sidab

riniais pinigais. Jei paduodi 
penkinę nors už dešimtuką ką 
pirkdamas, tai būtinai gauni 
grąžos sidabriniais pinigais. Ta
tai pusėtinai apsunkina kišenę 
ir stengiesi greit tų pinigų at
sikratyti. Bet kai pabaigi vieną 
penkinę ir mainai kitą, — tai 
ir vėl ta pati istorija. Vakari-, 
nėse valstijose banknotų visai 
nesimato apyvartoje.

Vieno žmogaus paklausiau, 
kodėl taip yra. Atsakė, kad tik
rai nežinąs. Jis čia jau gyvenąs 
apie trisdešimt metų ir per vi
są tą laiką cirkuliavę tik si
dabriniai pinigai.

Kaizerio veidas
Važiuodami per kalnus pa

matėme užrašą, kad priešakyje 
musų esąs “kaizerio veidas”. 
Ir iš tiesų akmenyje tarsi 
skulptoriaus iškaltas buvusiojo 
kaizerio veidas. Panašumas tie
siog stebėtinas. Kaip keista: 
kaizeris tėra tik 72 metų am
žiaus, o “jo veidas” akmenyje 
buvo atvaizduotas gal prieš ke
lis šimtus metų!

Kaip tai galėjo atsitikti, tai 
mano protas jau nebeišneša.

Kalnai, kurie skiria 
debesis

štai mes jau ir prie garsiojo 
Yellowstone parko vartų. Kiek 
vienas automobilius Čia turi su
stoti, nes reikia užsiregistruoti. 
Užrašoma vardas ir pavardė 
bei automobilio numeris. Kiek
vienas automobilius yra aptak- 
suojamas trimis doleriais. Jei 
kas turi revolverį, tai su juo 
čia tenka atsiskirti: į parką 
draudžiama vežti. Mat, yra bu-, 
vę atsitikimų, kad išsigandę tu
ristai pradėdavo šaudyti į meš
kas, kai tosios atsistodavo ant 
užpakalinių kojų ir eidavo ar
tyn. Tuo tarpu tos meškos yra 
prijaukintos ir nieko žmonėms 
nedaro, o tik prašo maisto.

Parkas
Yeilowstone parkas yra pla

čiai pagarsėjęs visokiomis gam
tos prašmatnybėmis. Reikia pa
daryti 140 mylių, kad jį visą 
butų galima apvažiuoti. Važiuo
damas vis randi naujų ir įdo
mių dalykų. Tad vis tenka su- 
toti, kad arčiau su visokiomis 
įdomybėmis butų galima susi
pažinti.

Yellowstone žodis reiškia 
“geltoną akmenį”. Ir iš tiesų 
čia viskas geltona, — ir žemė, 
ir uolos, ir kalnai. Parkas turi 
daug upelių, ežerų ir įvairiau
sių šaltinių, kurių vanduo teka 
aukštai iš kalnų. Trijose vieto
se veržiasi iš žemės visai karš
tas vanduo. Tiek karštas, jog 
jokiu budu ranka negali pakęs 
ti. Tose vietose visada yra ga
ro, kuris matosi per kelis šim 
tus pėdų. Vienoje vietoje verda 
ne vanduo, bet smala susimai
šiusi su pilka žeme. Ji tiek 
smarkiai verda, jog galima gir
dėti jos konkuliavimas.

Parko medžiai lyginai tokie, 
kaip Lietuvoje: eglės, pušys, 
kadugiai ir t. t.

“Velnio virtuvė”
Visų parko įdomesnių vietų 

per trumpą laiką negalima pa

Accordioną yra lengva iš
mokti kadangi pilnas kur
sas lekcijų yra duodamas dy
kai. Dabar laikas įsigyti, 
gerą accorioną ir pradėti 
mokintis arba seną accor
dioną išmainyti ant naujo. 
Budrikas atlaikė 200 accor- 
dionų iš Europos. Kainas 
nuo

$21 k $350
Lengvais Išmokėjimais.

Jos. F. Sudrik
INCORPORATED

3417 So. Halsted St
Tel. Boulevard 4705

BUDRIK
✓

Furniture Mart
Wyoming valstijoje yra -to

kių kalnų, kurių viršūnės, kaip 
sakoma, atsiremia į debesis. 
Dažnai debesys “užkliūva” už 
kalnų.

Kalnų viršuje matosi snie
gas. šiaip jie pliki: nei krūme
lių, nei medžių nesimato.

3347 So. Halsted St.

Budriko duodami radio progra
mai nedėliomis WCFL 970 k.

7 vai. vak.
Pahedėly WAAF 920 k. 5 v. vak. 
Ketvirtadieny WHFC 1420 8 v. v. 
Pėtnyčioj WAĄF 920 k. 5 v. vak.^

VIENAS Iš DIDVYRIU

Tai vienas iš tų “7 didvyrių”, 
kurie eina World Playhouse 
teatre. N. Bogolybov tai stam
biausi asmenybė. Kam įdomu 
pamatyti Arktikos fantastinė 
gamta ir gyvenimas tų septy
nių vargo draugų, bei jų išsi
vysčiusios meilės romansą, ap
silankykite į teatrą, 410 South 
Michigan avė. prie Van Buren. 
čia visa tai bus parodoma.

noma, būtinai sumanėme tą na- 
vatną dalyką pamatyti. Vietos 
vardas labai viliojantis, todėl ir. 
žmonių ten visada labai daug 
susirenka.

Ta ypatinga “virtuvė” yra 
aukštame uolų kalne. Pakopos 
įtaisytos j uolą apiė 40 pėdų 
gilumo. Pakopos tiek siauros, 
jog tik vienas žmogus gali jo
mis lipti. To urvo apačioje dvi 
uolos dar smailiau sueina, — 
vos vienas žmogus pro jas gali 
pratilpti.

Urvo dugnas gana platus 
Ten matosi apie 10 colių apva
lumo ir 3 colių gilumo duobė, 
kuri nepaprastai panaši į skau 
radą. Taip ir atrodo, jog seno
vėje velnias čia kiaušinius ke
pė. .• • '

Viršus to urvo sueina į krū
vą, — yra tik nedidele skylė, 
pro kurią gali žmogus pralįsti.

Tiesiog sunku tikėti, kad tai 
butų gamtos padaras. Bet taip 
yra. Vienas juokdarys aplankęs 
tą vietą pareiškė: “Dabar Pet
rui galėsiu pasakyti, jog buvau 
velnio virtuvėje.”

(Bus daugiau)

Seržantas: Ir kam reika
linga šitokia mandrybė?

Jaunas kareivis: NorinTiu- 
ti tikras, kad neišvalyčiau sve
timo šautuvo.

Kai kurie karo veteranui tik 
šią vasarą sužinojo, jogei jie 
kariavo ne tam, kad pasaulio 
demokratiją išgelbėti, bet kad 
savo pačioms nupirkti naujus 
kailinius.

Mokytojas: Ar tėvas pade 
jo tau šį uždavinį rišti?

Vaikas: Ne, aš padariau
klaidą vienas.

— Surinko KnUkis.

matyti. Visur yra visokių viso
kiausių iškabų. Tad iš tų iška
bų tenka spręsti, kokios vietos 
gali būti įdomesnės.

Iš iškabos patyrėme, kad 
parke yra “Velnio virtuvė”, ži

JUOKAI
Seržantas: Ką tu? darai pir 

miausia, /paėmęs šautuvą va 
lyti ?

Jaunas kaerivis: Pasižiūriu
į šautuvo numerį.

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

PIRKIT
KUR VISI LIETUVIAI PERKA: 

Namų Apšildymo Reikmenis 
Boilerius, Sinkas, •

Maudynes, Plumbingą
—lengvais išmokėjimais.
B. Vaitekūnas, atstovasSo. Center Plumb- 

ing and Heating 
Supply Co.

N. W. Corner 55th and 
State Streets

Visi telefonai ATLANTIC 4290 
Atdara nuo 7 v. ryto,subatoj nuo 8 
v. ryto,nedėlioj tnuo 9 iki 12 dieną.

MASTER WH®0W S11ADE C0.
S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560

Langam Uždangalus Padarome ant Užsakymo
FIRANKOM LAZDAS . . . MES NUMIERUOJAME IR UŽKABINAME 

TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS.
1803 WEST 47th STREET (ARTI WOOD ST.)

DlllIflK DIDI/lklVQ — Kuris Dėl Jus rUllvUO rlIlMnid Yra Tikra Vertybė!

Reiner’s $5.55 Coal
Stropiai Persijotos, Švarios, III. N.ut Anglis

« s . • o », j..r . j "j

SAUKIT

OALUMET 6969
Ir musų patyręs inžinierius at
važiuos j jūsų namus ir suteiks 
DYKAI apskaičiavimą dėl namų 
apšildymo reikmenų (plant), ga
ru arba karštu vandeniu šildomą. 
NEREIKIA PINIGŲ ĮMOKĖTI— 
36 MĖNESIAI IŠMOKĖJIMUI—

bile ko- 
Palieka

Kaip tik tinkamo didumų dėl 
kios (krosnies arba pečiaus, 
labai mažai pelenų ar degulių.

- Reiner’s
, “Five Fifty-Five, Anglis” : 
Iškeps, išsmožins, išvirs jūsų maistą taip 
gerai, kaip, kad kiekviena “Gera šeimy-- 
ninkė mėgsta”. Jos palaikys lygią ii* 
pastovią šilumą, virimo, apšildymo pe- ‘ 
čiuose, grate arba jūsų krosny. •

Tūkstančiai jau vartoja Reiner’ių 
5-50-5 Anglis per paskutinius 3 metus. 
Jie dabar nenori nįeko kito vartoti, nes 
jie sutaupo pinigus ir gauna puikiausius 
rezultatus. ' ‘

Kainuoja Tiktai $5.55 už Toną
*

PAŠAUKIT “Grovehill 1000”
Reiner (oal (ompany

. •. " '• U • . A. ’ ■

Yardas ir Ofisas: 59th ir Wood Streets
Nav. 9-9-36

APSIDRAUSK SAVO GYVYBE, SAVO
NAMUS IR RARA '

O kodėl ne savo santaupas?
Santaupos yra apdraustos iki $5,000.00 

Be jokių jūsų1 išlaidų. Valdžios Agentūroje.MEmgra?) DABAR MOKAMA 4% UŽ 
SANTAUPAS.

Uždirbtus dividentus išmokame 10-tą naujo me
nesio dienų.

RAŠYK, TELEFONUOK AR ATSILANKYK.

Amity Federal Savings Loan Assoclatioi
Savitarpė organizacija, jsikurusi 1893 patarnauti tiems, kurie taupo

4169 S. Halsted St^^Tel. Boulevard 0100
Chartered ir Suv. Valst. Valdžios prižiūrimą

ma

Menei Gate
Įvairus gėrimai, taipgi gamv 
narna valgiai su geru skoniu 
Visiems bus suteiktas greitas ir 

lonifs patarnavimas. 
Virus kviečia užeiti 

EMMA IR EMILY.
1325 North Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

Universal Plumbing 
& Heating Supply Co. 

Not Ine.
10 West 18th St.
į vakarus nuo State St. 

Atdara vakarais iki 7 vai. Nedė- 
liomis iki 1 vai, dieną.

ALIEJINIAI PEČIAI

VISKĄ GALITE IMTI LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

Roosevelt Furniture Co., Ine.
M. P. JOVARAUSKAS ir J. P. BERTULIS, Savininkai 

2310 West Roosevelt Road
Phone SEEIey 8760 CHICAGO, ILL.

4
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1 Kaip buvo pašalinta iMšihų
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8c 
18c; 
75c

, Šubscription Rates: 
įm yėar in Canada 
$5.00 per year outside of Chicago 
$8.00 per year in ChicagO 
3c per copy.

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News 

.Published Daily Ėxcept Sunday by 
The Lithuanian News Tub. Co., Ine 

1789 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

i Apie Įvairius Dalykus

.. Entered as Second Class Matter. 
Kfifrch 7th 1914 at thę Post Office 
of Chicago, III. unddr the act of 
March 3rd. 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St, Chicago,! 
UI. Telefonas Canal 8500.
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NUOST ABUS MEDIS-
*
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1

. I.

Užsakymo kaina: ‘
Chicagoje — paštu: (

Metams _______     $8.00
Pusei metų ...........................  4.00
Trims mSnesiamš ...........____ į.00.
Dviem inčnešiams 1.50
Vienam mėnesiui ......... 75

Chicagoj pėr išnešiotojus: 
Viena kopija 

Savaitei __
Mėnesiui ......

Suvienytose Valstijose, ne Chicflgoj, 
paštu: ji L

Metams v................................. *$5.00
Pusei metų ____ ........
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams ... 
Vienam mėnesiui ..... , Į "

(Atpiginta)

2.75
..*1.50

Dviem mėnesiams ...._____  1.00
Vienam mSnesiui ------ - .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose
»

Metams _______ ....._____ .... $8.00
Pusei metų .............. ....... 4.00
Trims menesiams ...... -......... . 2.50

. Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

Vakar į Chicagą suvažiavo stambiausieji Amerikos; 
liberalizmo vadai pasitarti apie tai, kokios politikos jie 
turi laikytis dabartinėje rinkimų kampanijoje. Į konfe
rencijų atvyko J. V. senatorius iš Wisconsino, Robert' 
La Follette, New Yorko meras La Guardia, angliakasių* 
Uhijbš prezidentas Lewįs, senatorius Elmer Bensdn iš| 
Minnesotos, senatorius Hugo Black iš Alabamos ir dau
gelis kitų. Manoma, kad dalyvaus koki 75 asmens.

Iš ankšto galima pasakyti, kad ši liberalų konfetah- 
/ cija nutars remti Roosevelto kandidatūrą į Jungtinių 

ValAtiįjų prezidentus. Bet tai ne taip svarbu.JAįpie koii- 
ferentijdš dalyvius seniai žinoma, kad jie yra “naujo
sios (jalyboš” pritarėjai. Remti RoošeVeltą jie galėjo, 
kiekvienas savo valstijoje, nedarydami jdkių šuvažiavi- 
Aių. Įdomesnis dalykas tai — ar ši konferencija išdirbs, 
kokį 'n'ors planą pastoviam Veikimui politikoje? zi 

kai kurie konferencijos dalyviai jau darbuojasi ik 
gokas laikas, kad Amerikoje susiorganizuotų didėlė1 
trečia partija”. Sakysime, La Follette ir jo brolis jAū. 
yra suorganizavę savo valstijoje, pTogresyvę partiją,; 
kuri ;sušidėjo su Wisconsino socialistais ir sudarė 
gresyvę Farmerių-Darbininkų Federaciją. Senatorius- 
Elmer Benšo.n iš Minnesotos yra tos Valstijos Far merių j 
liaTbĮįirikų partijos narys.

Dkbar atėjo laikas tiems liberalams susijungti We-’ 
noje organizacijoje. Roosevelto rėmimas yra laikinis 
dalykas.^TRooseveltas-yra demokratų partijos vadas, Ta 
partija, kaipo tokia, su juo ilgai neis, jeigu jisai vykius 
tokią politiką, kuri patenkins La Follette’ą, Bensoną i!r 
kitus tikrai pažangius žmones.

*♦ * , ' X *

Fašizmas prieš komimiztaa
Hitleris ir jo bendradarbiai Nuerembergo suvažfa- 

vfrrie sako kasdien karštas kalbas, ragindami pašAiilį 
kovoti prieš komunizmą. Jiems rupi pasaulį įtikinti, kad; 
dabartinėje civilizacijoje yra tik dvi jėgos — fašiziiiAs: 
ir komunizmas: jeigu viena jų žlugs, tai antroji triįnl- 
fuos.

Seniaus panašią propagandą vedė Maskva. Ji skęl i 
be, kad vien tik komunizmas galįs nugalėti fašizmu, 
kadangi fašizmas reiškiąs pražūtį darbo žmonėms, tai 
vf^ Mrtfe žteiAeš tūrį dėtis prie feomiinistų. ’

Pastaruoju laiku komunistai nuo tos griežtos pozi
cijos ’atšisĄkė, . Jie dąbar pripažįsta, kad faŠirtiią šiandie 
gaTi sumušti tiktai demokratijos jėgos.

Bet Hitleris, apsukęs senąjį Maskvos bolševikų ”te*| 
zį”, skelbia, kad vienintelis būdas ^išsigelbėti” nu'O kd-į 
munizmo tai stoti po naciško fašizmo vėliava..

Nejtik’iris pasaulio ir ši evangelija. Taip fašferdS,' 
kaip ir bolševizmas yra kraštutinybės, gimusios jtaAi; 
tikrose sąlygose. Kai sąlygos pasikeis, tos kraštJiftŽ^j 
bės Sšitykš. Normalus žmonijos 'gyvenimas neiš nei 
šizibė, liei bolševizmo keliu, jisais eis keliu demokrAti-1 
jos, kurį vis daugiau ir daugiau persisunks šdcialfŠffiiiį; 
turiniu. " ’

Apžvalga
'Gwa»yo ‘^iWgą”

‘Rašydamas apie mirusį Šią 
savAitę Marijonų kongregacijos 
virŠfnlriką, ktin. V. Kulikaus
ką, Chlcagos “Draugas“ pasa
koja, kaip tas misijonierius 
gelbėjo nuo praždfiės ‘^DiAu- 
gą“, kuris 1916 m. pradėjo ei
ti dieiiraŠČiU, 
vo, nežiūrint 
paramos“.

“Draugas“, 
se ir netekęs 
sai bAts'■prisibbžjšta) buvo pa
imtas į Tėvų Marijonų rankas.

bet šubankrota-
“gausios kunigų

paskendęs skolo- 
kredito (kaip ji-

Ir štai kun. Kulikauskas Šu,kH 
thts tos; kongregacijos i&AĮfar; 
tais rtojo į darbą, “kad nėbtiti'' 
’dienrAŠČio graboriais“. DiėriraŠ-; 
čib ėkdlps vfė'nli tarpu šiėku-5 
Šita 34 tūkstančių įb|ertų. Vfc-: 
libhfs Etin. ktijikAAšk'a's * savo 
Atnfininiubše Apie (tą Marijonų 
darbą, tašęs:

“Vieniems jų teko dirbti 
Ilgas valandas... nekuria 
MhrijoAhiAš, iSirWšiems ša- 
poje ir ofise, kaip kuomet 
užtekdavo dviejų daktiės. ba
landų pasilsėti, gana dažnai 

penkias, šešias valandas jei 

tikras ‘liuksusas 
ga.”
Taip Marijonų kongregacija 

WdbjTši

uriems3
"e

poje ir ofise, kaip kuomet

. trijų, kethrių valAndų, o jau
i s» - ■ « ■ • • ■ ■ »• - • S ■' -

gaudavo ilsėtis, tai jau buvo 
tikras ‘liuksusas’ — prAb'Ah-

broliuku darbu

“Draugo” bizniui šUštibrinti. Ir1 
už tą darbą broliukai negauda
vo atlyginimo — viskas buvo 
aukojama “Dievo garbei“. P 

“Tos, tų Marijonų, neda- 
miegotos valandos“, skaito
me jų organe, “nešė ‘Drau
gui’ daug naudos, nes j Am, 
jos nieko nekainavo. Niekas 
to visko • nępaskaitys pini-į 
gaiš. Pinigų tie darbininkai; 
ir neieškojo sau.“ ,
Kur nebus naudos laikraš-, 

čiui, jeigu darbininkai negau
davo užmokėti . už savo sunkų, 
darbą!

Taigi Marijonui laikrAštis bu
vo išgelbėtas ritib žlugimo Vie
nuolių išnaudojimu.

Iš antros pusės, tas laįkrAš-; 
tis stengėsi kaip įmanydamas 
sukelti fah'atiŠką iįeApykantą 
tikibČidbAe žibdnyše prieš įa-i 
'žangiąją 'spaudą, kad žmonės, 
jos neskaitytų, č imtų “Drau
gą“. Į talką jiems eidavo ir ku- 
mgai, kurie per pamokslus keik
davo “l^auj'ienas“ ir gąsdinda
vo jų skaitytojus.

Tai tokius priešus .įturi prieš 
save pažangidji špaAdh, kuri ne 
savo darbihinkų tešhAAdAįja, 
nė jokių pašalpų negauna iš 
pašalinių šAitihių. O betgi ji 
laikdsi ir yra' daug stipresnė 
už klerikalų spaudą. ,

THOMAS JAU NEGERAS
U , ę

Kai Amerikos socialistų pĄ'r-’ 
tijbje ęąo ginčai tarpe “kairio
jo s^rnb’.Y ItiAtlAfi- vadovĄujA< 
NormAn TAomas, ir ^senoAi^s 
gvardijas“, tai ItbitidniŠtai kiek 
drūti Tbbmas’ą rėmė ir jo opd- 
'ffėnttfš Višatp blė'kihd. Bet dA- 
bar kdrhuniAtai jau vieš Ai jį 
smerkia. yfeffaA S. EAiš'Vifetfš 

’Apiė jį rstŠo : ; (
“Landonui netiesiogi niAi 

Padeda Ir SbdiAlistų jPArtijds 
'karidihatas į prezideįitįs 
Nenmah Thbfnas. ŠAvo -kAl- 
bb'šė ti* ‘faŠtėose jis pbr^Afo 
Bodšeyel't į ; nAt, ^ĮpaVo ji Ag Aš • 
hiu’ už Landoną. v

“Pėreitą^t antradienį. Not- 
nian Thomaš per kapitalfs^i-* 
nę spaudą vėl įpAgyrė Laih 
doną, kad jis esąs ‘nais vy
rukas’.

“SuAku, rodos, 'net įsivaiz
duoti, kaip socialistų v^dAs 
galėtų panašiai pilti vandPnj 
ant Landono iriAluno...

“Ar reikia, pavojingdšnib 
išsigimimo Socialistų Paft'i- 
įfdš Viršūnėse?“
Mat, kaip greitai “išsigimė“!
O “išsigįinę“ todėl kad atsi

sakė dėtis j *tedAa/ą frontą“ sli 
korrfufttštaiš. i

j Ak .ThAmAs /^AVo nūAiAtaty- 
mo rinkimų tensime iiepakei- 
te. Jisai norėjo “rųnyti”, todėl 
jisai stengėsi paimti šAvo kbA- 
trolėn partiją. Savo tikslą fišai 
pAšipkė: partija jį nomiAAvd, 
tai'-“senoji įVA’fdija“ buvb pri
versta, iš jos pasitraukti, foa* 
bAt, jam A*ųpi ’AAuti 
kaip gafipt. daAgiAii balsi., O{ 
^Auti tų/balsų jtei $ali t/ktaf 
tArpe pažangaus ejAAiėnto, fe- 
riš AlmpAtizuojaL. be 'abejonės, 
iaAiAn I^oosevelcAi, tfegu teAA- 
^nųi.. „/ /;. |/// .
. TAfei TApmAs VyA. briverttAs 
feodseVel'tą AtAkAAt’i IšbiaA,, ^Aė-

■Dhritodą, iš jkAAfb pasekėjų 
Jišai višt'iek bestiki -gauti bAl- 
$UV-. /' . ; ■ . \
, Ar kbmųnlstai) x6 ’AėpraA^te, 
kfAdA jie ’gy^ė ThtSAAso ‘&A1- 
Wnių“?

V. AridriAliš ®įsta kriiikūĄ- 
ti “Naujienų“ žiAių raš^fofų, 
bet jisai pats tas žinias iŠfctAi-' 
po. Jisai sako, kad “Naujienos^ 
Aną dieną prAriėštisios, jbgėi 
“suAilėifei paėmė San SčbAs- 
tihk’^ kilomet tas miestas fe 
ir 'dšbar esąs fašistų nepAiAi-J 
tas

Ttio gi tArpA ‘‘NAujiehAsę’ 
AuVo padubta tik kaipo 
tvirtinta žinia, kad suldflfei; 
pAėmę ŠAn Sebastianą. Pačia 
me žinios tekste buvo palie
ta, kad šios &

/(apie San SebWan |Afc

,i 
j

mimą) dar O žinios ga
le buvo pridėta pastaba: į

“VeliaflŠiAAiiis žibiomis, San 
Sebastiah dar bėra pairt-Į 
taš...“ ' '' Į

Na, tai kam gi Andriulis tAip < 
per akis iškraipo tai, kas “Nau-' 
jienose“ rašomą? Ar jisai dar 
vis negali nusikratyti to jėzu
itiško principo, kad “tikslas 
pateisina priemonę“ ?

Dėl to, kad pranešimai apie 
Ispaniją dažnai yra neaiškus ir 
prieštarauja vieni kitiems, kai 
tinti “Naujienas” yra iš viso 
neprotinga. Taip būna visuomet 
su žiniomis apie karą. Kariąu 
jančiosios šalys paprastai savo 
laimėjimus didina, 6 priešo pa-.

* • ’ * ; ' 
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siAbkinius 'mažink. Dažnai jos 
i skelbią net visai nebūtus daik 
i trt. Be 'to, įVAirųs kdWspob- 
i kufife too eigą iš 
! ttffo, deda j šaVo it
ViStoį ’įiuiąh.' 6 W tta ir 
patys juos fabrikuoja.

‘Taigi klaidingų žinių apie tai 
kas dedasi kArd fronte, visuo-. 
met būna daug, ir yra labai pi
gus darbas t Aš ^ib& .‘^ritikdo- 

‘ti“; HiAms kritikos pagrindas; 
butų tiktai tuomet, jeigu laik 
rA&iš Parodytų rt^btišiŠkumą, 
parinkdamas tarpe įvairių ži
nių tas, kurios yra palankios 
vienai šaliai. ;

‘‘Naijjiėndše“ f&kio vienAušiš- 
ktirfto, ^i'noūfa, h%?a.

vibracija. —■ LfeitgViatisiąs 
pasaulio medis. — Kaip 
buvo surastas baisos me
dis.—; Kapitonas Lundin. 
— Iš baisos medžio y!ra 
gaminami tūkstančiai j-1 
vairia^siį daiktu.
Prieš kiek laiko viendš New 

Yorko šilkų firmos inžinieriai; 
susidūrė su gana keblih proble-j 
ma. Būtent, jie turėjo surasti 

teWį WAČijAi 
šalinti. Šilko įmonė buvo įreng-. 
ta dvidešiAit . trečiame, aukšte/ 
Mašinoms veikiant. sdAidktyda-' 
vo tiesiog nepakenčiama vibrą-’ 
cija (virpėjimas). Vibracija bu- 
V6 jaučiama visAPAe pastaitb! 
a'iikštbėše.; Ji ’tiėk buvo įkyri,’ 
jog raštinių t .nuomininkai pra
dėjo skųstis ir reikalauti, kad 
šilko /įmonė ,iš to pA$tAto butų 
iškelta. ,.j

Inžinieriai visokiais budais 
bandė mašitaų ? drebėjimą paša
linti, bet visos jų pastangos nie- 
C/i ''i..! _ u'.,i L J

kais, ejo.. Neigiami buvo, rezul
tatai ir storų guminių kilimų. 
Pagaliau kažkam atėjo į galvą 
išbandyti medį, kuris yra žino- 
mAs kaip ’bAIsa.

, /įkiša yYa tropikų medis. Td/ 
dėl (teko kreiptis Jį firmą, kuri' 
i'dipbrt'tibjh tą medį. Iš kelių 
prisiųstų pavyzdžių inžinieriai 
tuoj įsitikino, jog baisa ir bus 
tinkamiaiisi įpriėriforie , mašinų1 
’vibtacijAi pašalinti. Marinos Ii-’ 
ko ant baisos medžio kaladžių 
pastatytos, o tatai ii* pašalino 
vibraciją.
. "Balsą yra. lengviattrias pasau
lio mėdfs. BAga jis bekeik vi-; 
suošė trdįįiškiioše krkštAdAe; 
Jungtinėms Valstijoms tą medį 
pristato El^uadoras, , nedidele; 
Pietų Amerikos Valstybe, kA-' 
nos teritorija siekia pusiaujį 
(ekvatorių).

To ypatingo medžio žievė yra 
lygi, o lapai gana dideli.' Išau-* 
ga jis . ikį, 70 pėdų. .Kamlęno; 
sk'ersįnjš, (diametras) dažnai ly-j 
ginaši 36 coliamš. įkiša yra' 
du kartu lengvesnė nekaip kor- 
ka, ir viena kubiška 'įjos pėdai 
sveria tik nuo penkių iki sep
tynių švarų. , (

žiūrint pęę mikroskopą bai
sos, 'Aiediena’ labAi primeta ko-; 
rį. Vadinasi^ ji yra lAbai sky
lėta. To dėka ji ir yra labai; 
lengva. Tačiau senis medis ge
rokai sukirteja ir nuštoj'A savo 
ėiastiškdmo.

įsivaizduokite dvidešimt pėn- 
kių pėdų pušiės ketvirtaihišką: 
Tęstą, kurio stordmas yra de
šimt colių. Toks rąstas šyerš; 
maždaug apie 325 švarus. Ly-; 
ginai toMo pat storumo ir ii-; 
giimo bAlsbš rąstas šverš tik 
apie 75 svarus. Žinote, Vande
nyje baisa ne tik neskęsta, bet 
dkr gkli Sulaikyti Auo Akeridi-3 
mo krovinį, kuris yra dešimt 
tartų stiAkesniš Adkaip ji pA- 
ti. Vadinasi, dvidešimt to med
žio svarų gali išlAikyti vAnde- 
nyje apie dviejų šihiių švarų

ia lo
Balsą 'galima sušphusti ran

koje tarsi kokią gumą. Ir vis
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natūralūs dalykas: juk labai 
svarbu yra sumažinti lėktuvo 
svoris. O to lengvai galima at
siekti vartojant balsą vietoje 
kito medžio.

Čia bus pravartu pažymėti 
dhr vienas labai įdomus daly
kas, kuris yra susijęs su baisa.1

To medžio piuvenos ir skiedros 
yra Siunčiamos į sprdgst&mos 
inedžiagos fabrikus. Tbs piuve
nos ir skiedros ten tam tikru 
budU yra sumaišomos su nitro
glicerinu, ir padarinyje gauna
ma dinamitas!

MAKSIMAS GORKIS

Pasakojimas apie herojų

cLel<to reikia pasakyti, kad tai 
gana tvirtas medis, kuris gali, 
būti vartojamas įvairiausiems1 
tikslams. '

Raiša jau buvo žinoma ispa
nų tyrinėtojams. Kadą 1526 m.i 
Pizzard įsibrovė į dabartinę įe-| 
ru, tai jis pasiuntė savo pilo-i 
tą, Ruiz, ištirti krantus. Be-: 
plaukiodamas pakraščiais Ttiiiž; 
pastebėjo ypatingą laivą, kuris 
buvo padarytas is jka^kokiO iĄe- 
džio rąstų, išpaiįųi labiaUšia; 
kritė į/akis tas faldtas, kad tas, 
gremežfes-lAivAš labai gerai lai-< 
kosi vandenyje.

1 \

Iš plaukusių indėnų Ruiz Jpa-: 
tyre, kad jų. laivas vadiriasi* 
“Palša“, ir,kad jis padarytai iŠ 
baisos medžio. Nuo to laikė t6 
medžio vardas ir prigijo.

pj*Aė jo Šiintmečiai, Rėt balta
odžiai jokio dėnicsiš Hėkreiįfe į; 
tą keistą medį. Tuo tarpu In
dėnai visą laiką jį įvairiems tik
slams vartojo. Padaliau T911į 
m. kapitonas Dundin, amerikie
tis, prekybos reikalais nuplau
kė j Cėtftralinę Ameriką. Jis 
sustojo tokioje vietoje, kurį teJ 
. . ‘ l ' I I | / I ' i >

zai, turistų tebuvo . lanko'ma. 
jjrauge su juo plaukė ir jo d'tik- 
tė. v <

Vietos gyventojai nebuvo ‘ma
tę baltos merginos, Jiems tai 
buvo nepapraštaš dalykas. 'Jie, 
visokiais budais stengėsi mergi
nai įtikti. Pagaliati merginos 
garbei buvo surengtos specia
lios iškilmės šu šokiais ir viso
kiais atletikos triukais. PHėš 
pat iškilmės p'aširddė indėlių 
Vadas, kuris ant pečių užsidė
jęs nešė gana didelį medį! 'Ga
lite šau jšiVa'fždUoti, kaip tAs 
triukas nustebino kapitoną Euii- 
diną. Jis tiesiog savo akims be
tikėjo. Tik vėliau jis patyrė, 
jog tai buvo baisos medis, ku
ris pasižymi savo lengvumu. *

Šuihaniam kapitonui atėjo 
mintis į galvą, kad tas medis- 
'gali Wti labai naudingas. Nė- 
mažą to medžio krovinį jis par
sivežė į. New Yorką. Vėliau jis 
suorganizavo . bendrovę, . kuri 
pradėjo importuoti balsą ir Iš
jos daryti ‘įvAinUš dalykus. Tuo* 
mętU už tūkstantį baisos lėht’ų* 
reikėjo mokėti apie $250. ,

Karo motu paklausa baisos 
medžiui nepap'faštai padidejė.,- 
Mat, pasirodė, jog iš baisos l)h- 
;dąryti specialus laiVukai, ka
riais kiekvie&š Tąįvaš yFk /Ap
rūpintas, esti lUbai jjrtktiški. 
Padaryti iš kito medžio tie lai-' 
vtikai gėli išlaikyti tik tarp 30^ 
ir 40 žmonių. Tuo tarpu iŠ bai
sos padarytas gyvybei gelbėti 
laivUkas atlaiko apie 450 zriii>- 
nių!

/Kadangi karo metu pavojus 
laivams buvo labai didelis, fki 
kiekvienas laivas stengėsi įsigy- 
ti iš baisos padarytų gyvybei 
gelbėti laivukų. Dėlei savo leng
vumo baisos Įriėdis btiVo labAi 
plačiai var to j amas Ir višokidnis 
dėženis ’gaiiiiilti.

<al karės pašibaftgė, tai “pA- 
klauša ne tik nęsutnažėjo, bAt 
dar TAbfau ‘‘padidėjo, šiandieh iš 
baigos medžio yra gaminami 
tūkstančiai įvairiausių daiktų. 
Ypač daug jo yra suvartojama 
lėktuvų dirbtuvėse. Ir tai višAi

(Tęsinys)
“O kol maišto dvasia yra- 

dvasia beprotybės, šaltiniu ku
rios yra tyčia šventos tvarkos 
priešų pakurstomdji neapykAn- 
ta ir išorinio gyvenimo pato-; 
gumų pavydas, tai labai butų 
prasminga, jeigu Jus, aiflcš'tai 
•gerbiamasis Valdytojau, savo 
vyskupystei įsakyitūmėt“...

'bi^Žiumą savo laiškų ir pra
nešimų patronas siųsdavo per-1 
žiūrėti Novakui, iš ten jie grįž-1 
davp įšmargiiiti pataisomis, ap- 
ščiAi iliustruoti istorijos faktais 
ir citatomis.

A ..... . .■ . -.I. > r r .

Aš supratau jo. rolę, kaip sa
vanorio ir nepriklausomo ste-’ 

, ■? . , i,’. 1 ! c,., .. » „

betoj o revoliucinės minties pa-: 
kitimų. Jis akyliai žymėjo eigą, 
itin mokamai paslėptas nUO 
opozicijos žinomų; kelios jų de
šimtys buvo įrašytos į atskirą 
lA^ą ir Aš privAfejaū iŠ laikrAš- 
'člų Aekti jų bAreiškimus VfiĮlS-- 
tybės Dūmoje, šbabAdj, paskai
toje. Jis betikėjo valdžios 6r-; 
ghiiAms, skirtierfis kovai šu re-; 
voli’ųcija, jis juos vertino n,ie- 
'ki’namAi ir, Vienąkart, įšlydeda-: 
mas NoVAką, pasakė jam: i

—^Policijos 'dėpartAiiąente įsi- 
įilėjb grubiausi nemokšos.

Man ‘salia jo ląbai ramiai gy
venosi, man patiko mano dar
bas. Aš labai greit išmokau ap- 
nudgintį paslėptas mintis; pa
brėždamas atskirus sakinius ir’ 
žodžius, aš Vikriai apnuoginda- 
vau piktą ir melagingą, bet gi-.- 
lianČią, ardančią mintį.

Dažniau, negu kitur, patro
nas lankydavo Novaką. Jis At
eidavo, kAip irian rodėsi, visuo
met lietingomis, ūkanotomis ir 
.vėjuotomis dienomis. Nuosta
biai tyliai vaikščiojo žeme Šis 
beveik bekūnis žmogus, kaip 
šešėlis. Man rodėsi reikšminga 
ir simbolišką, kad jis kelnių 
kišėniudse laikė šatisAš, Šaltas 
'rankas, tanfe įnaįiaū 
kibantį nenorą fiziškai liesti 
gyVėni^ ir Vis TAbiaU juntama, 
’lr feikšrfiingA /'<&Arėši ten jo 
WiAine įt&A gyVen'itei. šią 
įjėgą Aš jaė$feų. Visoj ^reĄoj,' 
gybūAįoj vienvAIdy&es bAgrin- 
diis, Ir man Wrv6 AiŠk'tt, kad Šia 
Jėga gyvdtiA ^V^V^pAAjA ĮnAno 
batfdriAš, — tešte, dirbAnti 
NbvAko ėArtgijA. .

Kartą, AfeišvAiklbdariiAš SU 
patronu Įmano kambary, Nova- 
’ka's pasakė, pusbalsiu, kaip vi- 
šuomefc;

—-Ir reikia dar kartą nuro
dyti, kad visais amžiais, visĄse 
tautose juo didesni prdto pakly-

i

Būtent —- inirtimi.
—Tai •

stebėjo patronas.
—Taip. Bet daroma slapta, 

bridėrigtai ir todėl neturi bAu-' 
ginamo pobūdžio. Reikia atnau
jinti viešą mirties bausmę. Jie 
— žudo viešai, jų budeliai be 
baimės. Nebįjojltnas patvintin'a 
veikitno ItėĮšingumą. ^Būtent — 
taip. Kiekybiškai silpni veikia 
atvirai ir duetai br’Aštam užmu
šimui dtiotla Žygdarbio auredlę, 
geroj izmo blizgesį. Kiekybiškai 
stiprus, turėdami žudymo teisę, 
todėl kad jie - 
žudo šlhbfAi, šlėbdamiesi 
tuom natūralų, teisėtą savisku- 
g6s aktą tartum pačia slepiasi 
nesąmone, idiotizmas! Ir — ar 
tai ne bailumas? ‘

Sustojęs ties durimis ptie 
laiptų, jis pridūrė:

—Ir — kankinimas! Viešas 
kaftkinifrifis. Akivaizdoj visų 
žmonių, dienos šviesoje. Taip.

Mano patronas švelniai glos
tė YAnkhs ir linksėjo galva, o 
kai ikdVAkAs i^ėjo, patronas,

ario kam-

mašita, • dirbdiiti

dimai buvo baudžiami mirtimi.
’i

yra daroma, — pa-

praeidamas pro mane, pasakė: 
-—Jūsų mokytojas — nepa

prastas žmoguj. 
t 

O. taip! Aš tai žinojau. Kai 
aš mačiau Novaką, mano žmo
nių baimė išnykdavo, pakišda
mas nužeminta baime mokyto
jo, kuris, sakau aš, darėsi vis 
daugiau bekūnis ir panašus į 
šešėlį.

AŠ patroną gerbiau. Jo gyve
nimas buvo, mano akyse, did
vyriškas žygis tikinčio, kuris 
visas savo, jėgAs paaukojo di
džiam žmonių nuramdymo dar
bui. AŠ tikėjau, kiad jis Žymiai 
padeda valdymo darbui,; ‘tačiau 
sėdėdamas trečianie aukšte , na
mų, kurie yra kam'pe dviejų 
'gAtvių,. kabinete, langais į aikš
tę, išsities ūkią giliai Apačioje, 
apibertą kasdieniniais rūpes
čiais sutrumpintų, prispaustų 
prie žemės žmonių. Taip, jis 
buvo mašina, dnbo Noyako jė
ga, bet griežtas, kidtaUš Ramu
mo veidas kėlė mafiy •pasigėrė
jimą’. Patiko man, kai jis, lygiu 
balšii, byšiai tarė vienus ir tuos 
pačius žodžius, tvirtai surišda- 
rnAš jais Vienas ir tas pačias 
inintiš.

Jiš mano akyse susvyravo 
betikėtAi. ir tai aš priėmiau, 
kaip šnųfgj į Širdį.

Kai Kijeve valstybės šAugu- 
nio Agentas būtovė ministerį, 
patronas įsiveržė
‘bAi-į išbalęs ligiJ^ėlynuibo, už- 
dengės akis, ^tnOStigUodamas 
nemaloniai1 blizgančiotfiįs Aki- 

'ffypė f r keistai, garga
liuodamas rėkė:

—Užmušė, Velniai griebtų... 
AŠ sakiau, Aš gi rašiau! Jus 
girdite? Užmušė, a? štai jie, 
a? Apsauga? Visus — teisman! 
Visus...

Man perdaug gerai buvo ži
nomas baimės jausmas ir aš 
tuojau sUprAtAu, kad šį pyktį 
iššaukė baimė. Jis išbėgo į sa
vo kabinetą, taip trenkė duri
mis, kad mano kambary nutru
ko nuo sienos ir nukrito Rusi
jos žemėlapis. Paskui jis išėjo 
iš namų, Užmiršęs pasiimti laz
delę.

Suprantama, kad aš kitaip 
pradėjau su juo elgtis. AŠ be- 
gafėjau užmiršti jo veido, pa
mėlynavusio nuo baimes, ir 
pradėjau elgtis su juo ne taip 
tyliai įiAklUsniai, kafp anksčiau. 
Dvejetą kArtų AŠ pabaiidžiau 
pataisyti daugiažddŽių jo laiš
kų kalbą, jis, tartum, to nepa
stebėjo. Tada Aš pradėjau už
kalbinti jį dienos temomis, — 
kas jį stebino, jis žiurėjo į ma
ne, mirksėjo . kalmukiškomis 
akimis, ir atsakydamas mykė.

Kai jis ministeriui parašė sa
vo samprotavimus, kad reikia 
Uždaryti Valstybės Durną, aš 
burddžiaė, kad jis, matyt, pa
stebi, kaip šis naujas mmiste- 
ris su Opozicija koketuoja? Jo 
Ausys paraudonavo ir piktu 
riksmu jis paklausė:

—Jus
mane mokyti ?

Bet 'nuėjęs j savo kabinetą, 
jis, po penkių minučių, atidarė 
duris ir, stovėdamas ant slenk
sčio, pasakė įtikinamai, minkš
tai:

—Tikrieji ministerio tikslai 
man žinomi tiksliai.

,Aš tyliai jam nusilenkiau.
— Bendrai gi, Makarov — 

mane jūsų darbas visiškai pa
tenkina. Jis tamįa vis rimtes
nis. Ačiū jUms.

(Bus daugiau)

atrodo — norite

didžiuma, — 
ir

CARS1NKITĖS 
NAUJIENOSE

... j
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Rytoj SI A. 36 kuo
pos išvažiavintas

Rytoj, sekmadieny, įvyksta 
išvažiavimas Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoj 36 kuopos. Vie
ta išvažiavimo — Big Tree Inh/ 
prie Archer Avenue, 6 blokai i! 
rytus nuo Kean avenue.

šis būs vienas paskutinių di
desniųjų draugijų išvažiavimų 
einamuoju vasaros sezonu. Ki
tokių parengimų rytoj bus ne
daug, taigi šį sektaadienį S.L.A. 
36 kuopos išvažiavimas geriau
sia chicagiečiarris pramoga va-1 
saros sezbnUi baigiantis.

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoj 36 kuopa yra viena se
niausių lietuviškų draujg-ijjų 
Chicagoj. Ji yra Viena didžiau
sių. Ji yra dšlis visos Ameri
kos lietuvių organizacijos, kdri 
tur būt daugiatisia Vietos Už
ima mūsų Spaudoj, kitai skaito
ma bent tam tikros mūšų Vi
suomenės dalies svarbiausia dr-

JM . iaj U aį,BIS

ganizdčija ir tJfktenybėj ytaa! 
svarbiausia. ' . >

Kai kuriose ' kolonijose arba 
miestuose Susivienijimo kuopos 
parengita'as įVėifetaitaa kaipo 
svarbus įvykis. Kai kur Susi-( 
vienijimo apskričių suvažiavi
mai sutraukia tūkstantines mi
nias. Norėtųsi iriatyti, kad ir 
Chicagoj Susiyfėriijifno kuopų* 
įrenginiai ir iŠvAžiaViftfai įsi- * 
darytų tokiu šVAfbfu įvykiu,1 
kaip kitur.

Ir 36 tuo^a, ‘rodosi, turėtų; 
būti logiškas vadoVšs tarpe lęk 
tų S.L.A. ktiopį Chicagoj. Ra, 
ji yra didžiausia iŠ tų kuo'pų ( 
Lai tik suvtaŽiuoja Viši k'ūdpos, 
nkriai ir jų šeimos į šį pikni-( 
ką, lai pasikviečia draugas ir, 
pažįstamus — ir pamatysime, 
kad susidarys . piknikas, apie 
kurį kalbės visą lietuviškoj 
Chicaga. Itaip ir turėtųi būti.

Taigi bukintaryžtoj "BigTrėe 
Inn darže..Busi Vitali j i mo Lietu
vių Amerikos piknike!

J- XY.

Laisvamanių į
jfrWė!štas ;

; i
Lietuvių Laisvamanių Etinės 

Kultu r oš pirmos kuopos Ctaica- 
goj metinis piknikas įvyksta j 
ru^šėįjo 13 dieną t/aihUrausKO^ 
farmoj, Willow Springs.

Tai bus įsk'utinis kuopos! 
piknikas šią vasarą. Visi lietu- 
viai is visos ( Chicagos ir apie- 
linkių miesteiiiį prašomi atsLi 
lankyti. Ten b'us -galima su ša- 
vo senais draugais, gal būt še--’ 
niai matytais, štisftikt'i ir link
smai laįkas praleisti .

Iš Ėoselando netUrint'ieinš 
autotaobilių bus fiį dideli tre
kai nuvažiuoti į pikniką ir par
važiuoti iš jo. J. Motelio *tr6-’ 
kas išeis nuo Darbininkų sve
tainės, 10413 ^Hchigan avenue, 
lygiai 9 valandą ryto. Trokas 
veš pikniko darbininkus ir ki
tus. Antrasis trokas, S. Saka-, 
lausko, išeis lygiai 1 valandą- 
popiet nuo Darbininkų svetai
nes. .. . . .

Taigi vietos nūvAžiuoti istėks 
visiems, tik prašdtaie publiką, 
nesivėluoti. Taipgi ir .■pikniko., 
darbininkus .prašome pribūti ne 
vėliau, kaip 9 valandą ryto prie. 
Svetainės.

— A. Jocius, sekr.
*•* A ' **, (

Bridgeport ■
Sesuo serga, 'brolio tadksliis 

sutrukdylias- ’ • r . - .. (
Pp. Stelmokų, 839 W., ,(3ith* 

St., devynių metų duktė Gla'dis 
Stelmokiutė jau. d’yi savaites- 
serga dook kauntėš ’ifgd'pi’nėj dr 
randasi 16 wardojt vaikų sky
riuje. •,

Jai apsirgtas, pąšauktas gydy-į 
tojas nesutikęs gydyti ją na-> 
muose, nes -serganti limpama li-j 
ga. :Į privatinę ligoninę taepri-; 
.ėmę, tai teko mergaitę vežti 
apskrities ligoninę.

tatVlmokų sūnūs An'tšnas 
rįs stoti į Nofthvveštern uniyer-’’ 
sitetą tęsti mokslą, bet, pasiliks’ 
namie iki sesuo pasveiks.

Antanas ŠO&. -yra W 
nas “Naujienų” angliško sky
riaus beridradArl)iU.

—. Niekutis.

šeši sužeisti automo
bilio nelaimėj

šeši vyrai, dirbę Illinois Steel 
kompanijai, South Čhicagpj, 
sunkiai sužeisti, kai automobį- 
lis, kuriuo jie važiavo, smoge 
į sunkųjį pieno 'treką. Nėlaimė 
juos ištiko Evergreėn Parke.

Sužeistieji yra: John Skųmo- 
fimich, .818 Irving Street, Joliet;. 
jJohn Skumprničh —.pirmojo? 
tėvas; Števe Šėnko,, 903 Kocki- 
taer street, Joliėt; John Šėriko, 
^4 Bell ■avėn'ue; John G'ogdofee,' 
407 Chase avetaue, ir Thotaas 
Cherven, ‘320 Tarfdau ivehuėj 
Visį iš Joliet. <r

Pieno treko draiveriš tik su
krėstas lengvai.

Pereitą šeštadienio vakarą, 
rugsėjo 5 d., pp. M. B. Gailb- 
vičiai ir jų duktė Aldona tūrė
jo baliuką, į ktirį buvd fiįi-j 
kvietę didėką būrį svečių, ar
timiausių savo draugų. Pp. M. 
B. Gajievičiai persikraušte gy-' 
vėnti į naują vietą adresu 120 
E. 1'05 št.

Vaišingų ir draugingų pp. M., 
B. Gailevičių namuose svečiai 
maloniai buvo priimti ir gerai, 
pavaišinti.

X. t J v • ' ,'A• . 4 . . . . . !
Sekmadieny, rugsėjo 6 d., 

Namo bendrovė buvo parengu
si pikniką WHdwood miške, 
prie 127 st. ir Wentwdrth avė.

Piknikas prasidėjo vėlokai,, 
jau po pietų įr, reikia pasakyti, 
net Ii j ant. Mat, ką jau rose-
Jaųdiečiai užmano, tai . jų nie- 
kšš įstilaikys. Piknikas bu 
v'o Wtas tAi dienai, tai jisai 
ir įvykinta. Bet piknikas bU- 
vb labai puikus ir finansiškai, 
neblogai pasisekė. O kad kiek 
Vėlokai pradėta, tai jisai buvo, 
pailgintas, nakties laiko pasi 
skdbnant. j

Wildwood miškas gražus 
pikniko vieta apšvietus lietu 
viską liktame, roselandiečiai 
pikjiikavd dar il^ai štiofemose.

^PikMke btiyo laimėjimaš ke- - 
lėto dovanų, kurioms te taukšto 
tikiettai tapo išplatinti tarpe r0-_. 
šėlandiečių. Pirmas fąitaėji 
JAfe buvo elėktrikįnio laikrodė
lio, tauri paaukavo bižnierės Ta- 
lackienė ir Karėiviehė. Laikro
dį laiihėjo Golden ŠtAr Kliubas. 
Antrą dovanų, 3.00 dolerius 
laimėjo ŠLA. 139 kuopa, trečią 
dOVAną, 2.00 dolerius, laimėje 
Vyt/tatas Pučkorius. Ketvirtą 

’doVaną, gražų rnegštinį mote 
rišką kalnierių ir skarelę, au-. 
kav?tą Marės Mačiukevičienės. 
laimėjo Kliubų ir Draugijų Su- 
sivienijinias. šį Namo bendro
vės pikniką g’aUšiai rėmė vie
tinės draugijos, paimdamos po 
keletą pikniko tikietų knygučių,

tai beveik visas dovahaš ir Idi- 
mejo draugijos.

MtafcdalčA’ds Kristaptaitės ir 
Alberto Galvanausko vestuves 
įvyko sekmadieny, rtt^š^fb 6 d.; 
Jaiihlesiemš šliūWš duota Vfšų; 
Švehtų parapijos bažnyčioj; o; 
vestuvių baiiki^ftas iškeTtA 'Dar < 
biriihkų svetainėj. Svečių dh, ; 
lyvavb ar'ti 200, ktfr'ie 'buV6 Vąi < 
ŠinAmi visokiais valgiais ir 'gė 
rimais.

Jatmavedžiai tapšigyvėnb 
PiiilmAne adresu 620 We’št 12(11 
sfreeta i

.. . : " '' '' ' ' ", į

U. L. A. C. P. 9 wardos kliu-, 
bas per visą vasarą negali vife-,. 
no pikniko atskaitų sutvarkyti, 
tai šių metų pirmojo pikniko.. 
Jau įvyko antras piknikas, tuoj' 
įvyks ir trečias — kAda gi jų 
atskaitas kliti'bas. sutvarkys? 
Gal užteks visai žiemai.

Chas. Janson, buvęs socialis 1 
tų partijos šųrššū išrinktas ai ’ 
dermonas iš 9 wardos . rodos1 
1915 metais. Būdamas , aidėta ’ 
manas Janson pasižymėjo duO x 
damas gerus sumanymus mie
sto tarybos susirinkimuose,' 
nors jo įnešimus demokratai įi 
repi/olikonai ignoravo ir iš ją’ 
sumanymų jie pasityčiodavo 
Jis jiepis atsilygindavo įųo pa
tim. Jansonui būvant alderma - 
nu tuo laiku, nepamenu, repub-1 
likonai ar demokratai, sųpianr 
pervaryti tarimą, kad Chica 
gos mieste nevalia butų iškelti' 
raudoną vėliavą. Tame klati-! 
sime C. Jansonas padarė pas 
tabą: o kaip bds su tais; 'kii i 
rių labai raudonos nosys yra?i 
Reiškia, paraikiusios nuo gėri 
mo politikierių nosys.

1 C. Jansonas yra geras, ęner 
gingas kalbėtojas. Šionjis die
nomis netikėtai jį susitikęs su 
žinojau, kad jisai su savo žėn-: 
tu užsidėjo Anglių sandėlį va!r- 
dų C. Janson Goaį Čo., 400 W;i 
107 st. C. Jansonas, nors j avi 
gerokai pasenęs, vienok mato P 
si pas jį dar daug eneregijos. ;

•} — Staseliukas. i 
,i i

Surado vi
EdWin ’Sfnith, 920 North 

Clark street, turįs darbų, ank- 
I 
nusnūsti ?pp autoniobiliu, kurs 
^ųvo paštatytaš -r_ 
adresu 720 North Wab‘dŠh ay'e.

Neužilgo po to, 
saVininkąs M. E. Čulberį, ^720 
W6Vth Clark street, įsėdo į ati- 
toįnobilį, ir paleido, jį vhziuoti. 
fejuto l^g tnrikteiėjimą. Išli-: 
įš pamatė, kad sd Važinėj 9; 
žrtįbgų. tigonihėj įširodė, kdd.' 
automobilio ratas pėrvažiavo; 
per Šmitho krutirię.

sti ketvirtadienio ryte atsigulė 

ščiame lota 
abašh av'e. 

automobilio

J

KLAIPĖDĄ

I^Al ’ 
I^DŲ AMEfelkdš

UNIJA
(Per (jbthenb'ūrga, ŠVėdi.m)

. Patogi ir greita kelione 
tigioš Eaiviakorčlų taalnds 

Laivu išplaukimai iš ta. Y.
u ,.. i<• vi.
Dr.ottninghdlm, .... Rugsėjo,, 26 SpislHj i 

Spaliu £1 
Spalių 29

Šlifuoti^

v-'įįrž’

^Prastą • regėjimą, silpnas ir kreivas akis~~~^^^^Mftffl 
galima dažnai ^atitaisyti su naujai išras- a i 
tais ŠLIFUOTAIS AKINIAIS. Jie ap- |W/ i 
saugos ,]usu akis, pašalins akių nuovargi «***’ 9 
ir. Kalvos skaudėjimą, Jus galėsite su jais faranaH 
skaityti mažas raides, šiuti ir, aiškiai
toli ir arti matyti, Išbahdykit šiuos nuostabius akinius

Dr. G.
u ...... Lt (LIETUVIS

OĮisas fr Akiniti dirbtuvė..

Gripshbltn', . 
įKungšhblm . 
Gripsholm, ..

Platesnes žinias,, apie kelione teikia5 
veltui ir, parduoda laivakortes, ,visi, 
musu autdrižiioti laivakorčių .agentai 
ir visi švedu Amerikos Linijos Sky
riai. Į

SWEDĮSH ĄMERięAJL LINE 
181 Noriii Michigan Avenue, 

■Chicago, III.

GERKIT ALUI

r . 1 t— -V f>įi . .. c. J Ji

S6UTH SIDĖ BREWINe COMPANY
Visi geria Ir. mėgsta A.MBHOSIA
ALŲ nes jie žino, kad tas alus yra B /
padarytas iš *gferhau‘šios rųšiėš 'pro
duktų.

Urmo (Wholesale) kainomis pri Hl 1
stato į alines ir kitas įstaigas. Vi ■ 
‘suomėt .kreipkitės pas NORKŲ. 
kur gausite greitą ir teisingą patar- 
naviihą. ; ’ J

2415 WeŠt Street u m nokkus

Biznio Telefonas BOULEVARD 7179 Res. HEMLOCK 6240

GERA MA1.EVA - GERESNIS DARBAS
.* • * *> • j t ■ » 1 f j ’ j . ''H' ’ J 1 *

Gera maleva, tinkamai užmalevota, mažiau išsjpustjna ir sutaupo pi-# 
nigŲ. Tokios yra populiares Hėlman malęvos. fr ' kainos nebrangios,?

. ’ o stakas visada pilnas. * <■ ■ ,•
Moore’s maleva, 30 spalvų, gal.  .......   $1.85
Špečialė maleva, 16 spalvų, gal.......................  ^7^*
Varnish ręmovėr, gal........... .........................  ėst
'Grynas baltas ėnamel, gal...............................   $1^39

• ir brangiau. * ,
Žilenbi’iis popiera, roleris ... .......     4^

v t?'ir. brangiau... .. *...

flELMAN PAINT STORE
1411 So. Halsted Street. Tel. Canal 5063

Didžiausias Mieste Išpardavimas tt Ui 
MMICO.

1131 N. AšMaM Avie.
''A? ,A - ■*' .

; t n p Pasi rinkimui
100 AUTOMOBfLIJJ
NUO $20 IKI $500

’ f

Visi pasirinkiųlai.,i|, modeliai 
Kreipiame atydą j 

MUSŲ Jt’LANĄ
BE.

Jokio i mokesnio
<BE - ; . v..

Kredito apsunkinimo
BE

Jokio apriežimo 
BE

Leidimo išdavimo .
Atdara vakarais ir sekmadienį •

882 Milwąakefe AVe.
Vyriausia dfišas

Pasipildykjtę, musu .antrašą.V1, • 
—i.jm iu' ' ■ . ...... .. - . .........  ,

MOTERYS
Jau galite gauti naują, padidintą, ir 
pagerintą r-rv >104i... ; . ■.

Valgiu Gaminimo Knygą
Kaina su persiuntimu tiktai *1 f b

NAUJIENOS
1739 S. halsted St.

ČHICAGOILL. .

Tf ttrjžrt —tra.1:;

f! <

>’ .X

NEDELIOJE M BK ■ A N]*•&c- R Aulu(1420 K) vakare iki 8.30

MjVIŠKAS PROGRAMAS
^eidčBoJė, Rugsėjo 13 d;f, 8:00 vai. vakare |

, t.,, „ i, SU ŽAGARIEČIŲ MUZIKANTAIS Į
Akb'rdioniętaa Al. Sheittėtas . Smuikininkas Mikas Petrošėvičius

PĖOGRAmO VEtofiJAS —POVILAS ŠALTIMĮERAS
4 . , . , . . .. . • Pastangomis -,
•BARŠKIS EURNITŲRE JHOUSE, Ine. • NARVID'S BAKERIES 

•(JOHN T. ZURIS) LIETUVIS KANDIDATAS Į TEISĖJUS.

Nusipirkti Naujus lakafiflus

issnoj

ir aukščiau

ir

Pranešimo arba pagarsinimo reikalais kreipkitės j 
SALTIMIERO PAGARSINIMO AGENTŪRA
3133 So. Halsted St. Telefonas Calumet 5472

SAFEYl’ VALT/TS "MOKA ,.i.
BANKAI MOKA ..... ..........

PAŠTAS MOKĄ, ■ „....
MES MOKAME ...

kiekvienos -ypatos apdrausti iki $5,000.00
bnodame paskolas ant l-mij Morgičhj

& I2OAN AŠSOCIATION of t 
2324 S. Leavitt St. Telr Canal 1679

JUSTlN MACKIEWiČH, Prezidentas ‘
■■■■.... ' 1 iiwnn im'uii;

Miegamųjų Setai po $400 ir aukščiau

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

Visi 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 ra
kandus ir džiaugiasi, kad pi
giai pirko.

Pinigas šiose dienose yra 
brangus draugas. O pirkda
mi pas mus jus neišleisit daug 
pinigų. Visuomet užtikrinam 
patenkinimą ir pinigų sutau
pysią.

MES NEMOKAM rendos 
IR JUMS JA ATIDUODAM 

4o metų toj pačioj vietoj tie 
patys šeimininkai.

Rakandų pirkti eikit visuomet 
pas:

LzOnitrM bKUd.
FURNITURE COMPANY

1401-8-5-7-9 SOUTH HALSTED STREET
* . • , . ., A (*į* . 4 *. , . ,

Krautuvė Atdara utarniriko, ketvėrgo vakarais, o taipgi visą dieną nedėliotais.
’ : į r- ;_•> ... , ‘ ", j ' • , . , 4 (

Pinigai Maloniai Grąžinami, Jei ne Patenkinti
r-h »■.»-.•* i'... . ,. . ' .. -f * r* - ■ r — . • r

.............. "'IW».I.'J<L,.LJ.I,» 1J Į,.,1-.J I .......................... ItB.'UH'.UluĮU 1.IĮ.L.1 J.ĮIJ1 H |U!.I>WIW Wnmw ■, ■ H> ■ Ii 
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Vakar Staigiai Mirė 
Juozas J. Čeponis

jis turi peraugštą kraujo spau 
dimą. Tačiau būdamas nepa 
prastai tvirto sudėjimo, atrodo, 
nelabai to spaudimo paisė 
Kaip daktaro diagnozas sako, 
penktadienio ryte susįdarė pil 
ve perdaug gazų, ir peraugštas 
kraujo spaudimas pasiėmė dar 
vieną auką.

Čeponis susilaukė tokios mir 
ties, kokios draugams ne k^rtą 
pasakojo norįs — ūmios; jis 
mirė ilgai nesirgęs, trumpai 
teken tėjęs. <

Lietuvoj paliko Juozo seni 
tėvai ir brolis Antanas, o Chi
cagoj artimiausi giminės — 
keturi pusbroliai Jokantai ir K. 
Čepukas, ' 1534 North Oakley 
boulevard. Trys Jokantai — 
Jonas, Juozas ir Jurgis — gy
vena adresu 4138 Archer avė.

— V. P.

Palydėjom gerą tėvą 
ir gerą draugą

Ketvirtadieny, rugsėjo 10 die
ną, 9 valandą ryto prie namų 
adresu 1620 West 47 court, CL 
cero, susirinko didelė minia 
žmonių paskutinį kartą atsi 
sveikinti su mylimu šeimynos 
tėvu ir nuoširdžiu draugu, Kle
mensu Baltu, kuris kelios die
nos • atgal, vykdamas iš India- 
napolis, apie 45 mylių toly nuo 
Chicagos, Indiana 'valstijoj, žu
vo automobilio nelaimėj, o jo 
sūnūs, 12 metų bernaitis, va
žiavęs drauge su tėvu, tapo su
žeistas. Sūnūs tačiau suspėjo iš 
ligoninės atvykti brangaus savo 
tėvo laidotuvėms.

Taippat buvo atvykę iš ryti
nių valstijų Baltų giminės, da
lyvavo Liudvisė Pivorienė su 
sunum iš Kenosha, Wis., pp. 
Drigotai ir daug ciceriečių, chi 
cagiečių ir iš tolimesnių kolo
nijų.

Šv. Antano parapijos klebo
nui kun. Vaičunui atlikus baž
nytines apeigas, apie 11 valan
dą pilnas automobilis gėlių prie
šaky karavano ir apie 100 au
tomobilių palydovų ilga proce- 
cija pasileido linkui šv. Kazi
miero kapinių. Dar kartą pra
važiavo pro namus, kur Kle
mensas su šeimyna gyveno, ir 
išvyko į amžino pasilsio vietą 
— kapines.

Praėjusių metų gegužės mė
nesį kalbėjaus su Klemenso 
motina p-ia Baltiene, jo seseri
mis ir broliu Lietuvoj. Jie pra
šė mane: pasakyk, kad Klemen
sas ir Kazamieras važiuotų į 
Lietuvą, mus aplankytų, esam 
labai jų pasiilgę. Ypatingai mo
tina reiškė didelį norą pamaty
ti sūnų Klemensą.

Klemensas tą atjautė, buvo 
pasiryžęs dar kartą pamatyti 
savo tėviškę, pasvajoti, paieš
koti kūdikystės takų, pažvelg 
ti į gražią tėvynės padangę, 
pasidalinti ilgų metų pergyven
tais svetimoj šaly įspūdžiais.

Gyvenimo likimas tačiau pa
skyrė kitaip.

Gilios užuojautos reiškiu p. 
Sofijai Baltienei, jos sunui Kle
mensui, dukteriai Sofijai, bro
liui Kazimierui ir visiems gi
minėms ir draugams liūdnose 
jiems valandose. —R. šniukas

Tyrinėja WPA darbi
ninkų padėtį

Chase Park djstrikte, kad su
žinoti kokie žmonės nebereika
lingi yra valdžios pašalpos, pra
dėta daryti tyrinėjimas tarp 
13,526 darbininkų. Kad gauti ir 
toliau valdžios paramą, darbi
ninkai turės įrodyti, jogei jiems 
dar reikia pagelbos. i f

JUOZAS J. ČEPONIS
Gimė sausio 26 d. 1895 m.

Mirė rugsėjo 11 d. 1936 m.
Naktį iš ketvirtadienio į 

penktadienį, tiksliau pasakius 
penktadienio ryte, apie 2 va
landą mirė Juozas J. Čeponis, 
4111 So. Richmond Street, 
Brihton Park. Kūnas pašar
votas J. Lulevičiaus koplyčioj 
adresu 4092 Archer avenue.

Velionis buvo vienas iš seno
sios Amerikos lietuvių socialis
tų gvardijos. Pastaruo
ju laiku gal kiek pasitraukęs 
nuo aktyvaus socialistinio judė
jimo, tačiau domėjęs lietuvių 
visuomenės veikla.

Baliuose, parengimuose, ma
žesnėse draugų sueigose Če
ponis skaitėsi smagumo širdis. 
Pažinčių, draugai juokaudavo, 
jis turėjęs iki Marso ribų. Jo 
AubUrn automobilis iki pasta 
rujų poros metų, kai jis atida
vė jį kaip laužą, skaitėsi “Pa
daužų Ministerijos” kabinetu.

Nepaprastai kantraus ir ra
maus budo, jaunesnėse dienose 
energingas socialistas, jisai vai
dino žymią rolę socialistiniame: 
judėjime Chicagoj ir kart kar
tomis būdavo renkamas socia
listų mitingams pirmininkauti, 
ypač Lietuvių Socialistų Sąjun
gos skilimo laikais, kad kaip 
nors susirinkimų tvarką išlai 
kyti.

Juozas Čeponis buvo gimęs 
Roblių kaime, Rokiškio apskri
ties, sausio 26 dieną 1895 me
tų. Amerikon atvyko 1913 me
tais ir pirmiausia apsistojo 
Elizabeth, New Jersey. Vėliau 
persikėlė į Chicagą ir čia išgy 
veno daugiau kaip 20 metų. 
Per eilę pastarųjų metų gyve 
no Brighton Parke pas pp. Al 
vikius adresu 4111 So. Rich' 
mond Street.

Amatu buvo Stationary Engi- 
neer. Dirbo William Morris 
and Sons kompanijai, prie 50 
gatvės ir Morgan Street, per 
dvidešimtį metų, šešiolika ar 
septynioliką metų buvo inžine- 
riaus pavaduotojas, o pastaruo
sius tris — keturis metus bu 
vo vyriausias inžinierius (the 
chief). Įdomu1 pastebėti, kad 
per 20 metų tik vieną kartą pa
vėlavo darbui penkias minutes 
— ir tai dėliai automobilio tai 
ro sprogimo važiuojant į darbą 

šį pavasarį, kompanijos šė- 
rininkams susipykus, dirbtuvė, 
kur Čeponis dirbo, tapo užda
ryta. Su naujieniečiu Vincu 
Rušinsku jis išvažiavo atosto
goms Wiskonsin valstijoj, Rhi 
nelander ir MacNaughton apie 
linkėj, ir atostogose išbuvo 
apie tris mėnesius.

Si/grįžo Chicagon kokią de
šimtį dienų atgal, ir penktadie 
nio ryte pasišalino iš gyvųjų 
tarpo.

Buvo narys Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoj 36 kuopos 
Chicagos Lietuvių Draugijos ii 
Stationary Engineers unijos; 
well, tenka pasakyti, kad buvo 
taipgi artimiausias pasivadinu
sių “Padaužų” būrelio narys.

Mirė Juozas staigiai. Susir 
go apie 1:30 valandą, o apie 
2 jau jo gyvenimo siūlas nu 
(truko. Čeponis žinojo, kad

Namą savininkams 
pranešimas

1. Kurie jaučiate, kad jūsų 
taksai yra perdideli, tai užmo 
kėkite pirmą dalį, 1-st inštall- 
ment, ir tada galite failiuoti va 
dinamą objection. Tam galite 
gaut blankas Board of Appeals, 
kambarys 337, County Building. 
Gavę aplikaciją, bandykit išpil
dyt ją tinkamai ir teisingai. 
Prisekite prie jos dalį taksų bi- 
los ir palikite tam pačia/i kam 
bary, kur jums išduos numerį. 
Kada ateis laikas tyrinėjimo j u 
sų aplikacijos, jeigu dalyką per
statys! te suprantamai ir aiškiai, 
tada jums numuš taksus. Pir
mą installmentą arba pirmą da
lį turite sumokėti iki 28-tos die
nos šio mėnesio. Po 28-tos die
nos šio mėnesio prasidės baus 
mė. Protestuot, kad jūsų tak
sai yra perdideli, turite laiko 
visą mėnesį, bet nesivėluokite 
O kurie pinigų neturite užmo
kėt pirmą dalį taksų, tai taip
pat galite protestuot.

2. Jeigu katram Board of 
Appeals taksų nenumuš, o jau 
si te, kad jūsų taksai turi būt 
sumažinti, tai tada galėsite fai
liuoti protestą į County Court. 
County Court paskiria tiktai 
vieną mėnesį failiavimui tų pro
testų. Tas hiėnuo būna dau
giausia po Kalėdų. Jeigu jus 
tėmysite lietuviškus laikraš
čius, aš jums pranešiu per 
spaudą.

3. Daug žmonių ateina pas 
mane į Prokuroro ofisą su* tak 
sų klausimu. Nors mano valan
dos yra nuo 9:00 iki 5:00, vis 
tiek esu apsunkintas, jeigu 
daug žmonių užeina. Taigi, ku 
riems yra paranku, ateikite į 
mano privatišką ofisą, 6322 S. 
Western Avė. Nors mano ofi
sas yra atdaras nuo. 12:00 P. 
M. iki 8:00 vakare, aš paskir 
čiau kiekvieną dieną nuo 1:00 
iki 3:00 po pietų išpildymui 
jum tų aplikacijų, žinoma, be 
jokio atlyginimo. Mano sekreto 
rė atliks tą darbą. Jus galite 
pašaukt mano ofisą, kad nesu1 
sidarytų didelė grupė žmonių 
vienu kartu. Pašaukite Pros- 
pect 1012 ir padarykit sutarti 
su sekretore. Ji jums tinkamai 
išpildys.

Kurie norite, kad mes išpil- 
dytumėm jūsų aplikacijas, turi
te pribut patys namų savinin
kai ir atsineškite 1935 m. tak
sų bilas, vyras arba moteris, o 
ne jūsų vaikai, kadangi jus tu
rite pasirašyt tas aplikacijas.

—Advokatas Charles P. Kai.

North Side
Išvažiavimas

Northsaidiečių mylimas “Bi
jūnėlis”, jaunuolių kultūrinimo 
draugijėlė, sekmadienį, rugpjū
čio (Sepit.) 13 d., rengia drau
gišką išvažiavimą — pikniką 
Jefferson miške, lietuviams pri
prastoje vietoje. “Bijūnėlio” 
choro ir kalbos mokytoja p-lė 
Onutė Skeveriute pasižadėjo 
vadovauti žaismėm ir kontes- 
tam, kuriuose geriau pasižymė
ję gaus dovanas. Taipjau ren
gimo komisija rūpinasi tinka
mai svečius priimti ir pavaišin
ti. Kadangi vasara jau baigia
si, bet po lietų gamta labai gra
žiai atsigavo, tai northsaidie- 
čiam lietuviam bus maloni pro- 
'ga dar kartą šį sezoną drau
giškoj nuotaikoj susirinkti po 
žaliuojančių medžių šakomis, 
kad praleidus pailsio dieną.

• , . — Kvieslys.

$112,000 Chicagos 
žaismavietėms

■ '■ ♦

Vidaus reikalų minisiteris 
Harold Ickes paskelbė, kad 
Works Pubjic Administration 
paskyrusi kai kurios Chicagos 
žaismavietėms įrengti, o kitoms 
pataisyti $112,000.

Iš BIRUTĖS
Birutięčiai pas Norą t

♦
Pefeito antradienio vakare 

kelet.’.s Birutės valdytos narių, 
bųtent p. J. Byanskas, choro 
vedėjas, J. Ba’anda, ižd.inįnkas 
“gražusis prezidentas” panelė 
Irina Yanaitytė ir keletas cho
ristų susirinko pas musų No
rą — kitaip sakant, pas ponią 
Norą Gugis, ktfrią birutięčiai 
iš meilės ir nepaprasto artimo 
draugiškumo vadina su pasi
didžiavimu Musų Nora! Taigi 
įvyko gana svarbus susirinki' 
mas. Mat, išrinktas muzikalis 
veikalas, kuris trumpu laiku 
bus paskelbtas per pačią Biru
tę. Dabar gi galiu pasakyti, 
susirinkusieji pasirinko veika 
lą, kuris patiks visiems —- ir 
kritikams ir eiliniams žmo
nėms.

Nora vaišino
Po susirinkimo Nora mus vi 

sus pakvietė į savo “gėlių dar 
šelį”, Supraskit, nors gerbia 
ma menininkė gyvena antro 
augšto pagyvenime, tačiau te
nai atrodo tikras gėlių darželis 
turintis įvairių žolynų, kuriuos 
saugoja “Buddy”, ištikimas ke
turkojis draugas. Jis nepri
leidžia be pavelijimo ir prie 
durų prieiti. Taigi gražioje ir 
malonioje atmosferoje besikal 
bedami praleidome prie Noros 
skaniai prirengtų užkandžių ke
letą malonių valandų.
Apie ateinantį Birutės sezoną 

bei veikalus.
Birutė su4 šiuo ateinančiu ru 

deniu atidaro savo 31 sezoną 
muzikališko darbavimosi. Taigi 
mano dar vieną puslapį įrašyti 
į savo garbingą darbavimąsi 
chicagiečių tafrpe. Pamokos 
jau pradėtos ir laikomos San
daros svetainėj, 814 W. 33 st., 
8 vai. vak. kiekvieną ketvirta
dienį. Prisiųskit savo jaunuo
lius ten dainuoti. Jūsų ten 
lauks Birutė. Taigi visi dar
ban!! n d. M.

Pinigų Vakaro 
Laimėtojai

«
Pereitą ketvirtadienio vakarą 

įvykusiame pinigų laimėjimo 
traukime buvo šie laimėtojai:

Pirma dovana $25.00 teko 
Jos. Johns, 3615 So. Union Av., 
antra $15.00 — p. Edward 
Bruns, 2839 So. Lowe Avė., ir 
trečia dovana teko lietuviui p. 
Simon Maskoliūnui, 3325 So. 
Emerald Avė.
Bus trumpa pertrauka pinigų 

vakarams
Per ateinančias dvi savaites 

laiko pinigų vakarų nebus. Po 
to ir vėl prasidės jie su did
žiausiu triukšmu ir su padidin
tomis dovanomis. Dėl smulkes
nių pranešimų tėmykite skelbi
mus Naujienose. Halsted—35th 
Street Business ’Men’s Associa- 
tion ragina visus' lietuvius pirk^ 

Drauge Mano! Klausyk Senesnio Žmogaus Patarimo 
Bus Gardi, Sena ir Gera Degtinė arba 

Vynas Jeigu Pirksi iš

INTER-NATIONAL
VYNO IR DEGTINĖS SANDELIO

4611 So. Ashland Avenue. Čikagoje
Užlaikome didžiausi pasirinkimą visokių GĖRIMŲ, ypač esame specialistai Lietuviškų Gėrimų dėl Lietuvių, nes šios įstaigos savininkas pats 
tikras lietuvis. Čia jus galite aplaikyti žemesnes kainas ir sąžiningą patarnavimą. Pabandykite, busite patenkinti! Toks didelis yra musų 
pasirinkimas vyno ir degtinės—kad pristatome įsakymus tą pačią dieną. , 

*“ "" - - -f Savininkas Frank Vizgardas suteiks nuolaidą kiekvienam užeigos (Tavęrn) sa-
TA VERNAM S ninkui kuris, pašauks Boulevard 0470 ir paliks savo isakvmą.

Iškirpkite mane | Lietuviai! reikalaukite tų gėrimų, kurie yra lietuviškos įstaigos produktai.
dėl patogumo MR ANUPRAS AIDUKAS, 4312 W. 55th St., Tel. Hemlock 1908

INTER-NATIONAL | j0HN YUSHKA, 2419 West 43rd St., Tel. Lafayette 5424.
WINE & LIOUOR ................   —.............. - ~ ~ *

COMPANY I
Telefonas |

Boulevard .
0470 i

MR. STANLEY WELICKA, 4119 So. Ashland Avė., Tel. Boiilcvard 1219.
MR. GUST STOKAUSKAS, 4600 So. Marshfield Avė., Tel. Bpulevard 1657.
MR. CHARLES GfeAMANTAS, 4335 So. Roekwell SL, Tel. Lafayette 2418.
MRS DELLA DAUSKURDIS, 2543 West 45th St., Tel. Lafayetip 4595.

INTERNATIONAL WHOLESALE WINE & LIOUOR CO.
4611 So. Ashland Avenue. — Ali Phones Boulevard 0470

Pirmą negu šauksite 
kitur, pašaukit

Kur galite aiš
kiai Lietuviškai 
susikalbėti

ti reikmenes pas tuos biznie
rius, kurie duoda laimėjimo ku
ponus.

— VBA

Ir tas “biznis” pavo
jingas 

>• . -

Anksti trečiadienio ryte tapo 
nušautas alėjoj ties namais 
1707 West Madison street Paul 
Phemister 24 metų.

Jis buvo vaikas turtingų tė
vų, laikančių pietinėj Illinois 
daly viešbučius ir turinčių bra
vorą. Tačiau Chicagoj, kaip po
licija sako, Paul užsiiminėjęs 
baltosios vergijos trafiku, <t.y. 
pristatymu merginų ištvirkimo 
namams. Policija mano, kad 
konkurentai šiame “bizny” ir 
nudaigoję Phemisterį.

■ . . r

Priešingi “Coney 
Island” paežery

Chicagos meras Edward J. 
Kelly yra sumanęs statyti kaip 
ir kokį Coney Island miestelį. 
Michigan ežero pakrantėj. Vie
ta statymui nužiūrėta ant sa- 
liukės į šiaurę nuo Burnham 
parko.

Sumanymui rodo griežto prie
šingumo įtakingos Chicagos vi
suomenės organizacijos, kaip 
City Club, Lake Fromt and Park 
Defence Committee, Chicago 
Regionai Planning Association, 
Illinois League of Women Vo- 
ters ir kitos.

Iš tikrųjų, gražiąją Michigan 
ežero pakrantę tokio pramogų 
kermošiaus pastatymas pavers
tų, bent vienoj vietoj, tartum 
kokiu balanganu. Antrą vertus, 
ne vienam politikieriui atsiras-

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-r 
praleisti progos pasinaudoti 
20% nuolaida ant visų lotų 
įmokant tik dalį. O užmokant 
visus pinigus, gausite 25% 
nuolaidos, dabartinės kainos.

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

Nervuotas—Jauslus?
Štai Greita Pagelba

Kam būti nervuotu ar jausliam? Naujasis 
NUGA-TONE moksliškai pastiprintas su VI
TAMINAIS A ir D duos skubia pagelba. 
Tai tiesioginis vaistas nervuotiems audi
niams ir veikia kaipo pastiprintojas visai; 
nervų sistemai. Nervingumas padaro žmo
nes jausliais ir prikliais. Sustiprink savo 
nervus su nauju NUGA-TONE ir tuoj visi 
nesmagumai liks užmirštu dalyku. NUGA- 
TONE neturi blogo skonio. Sudarytas tab- 
lečiukėse ir lengvas vartoti. Jei nebusi pa
tenkintas pasekmėmis, pinigai bus gražinti. 
Parsiduoda ir garantuotas pas visus vaistl- i 
ninkus. Neatidėliok, įsigyk bonka Šiandien.* 
Dabokis padirbimų. Reikalauk tikrojo 
NUGA-TONE dabar sustiprinta bu VITAMI- ■ 
NAIS A ir D.

Nuo užkietėjimo imk UGA—SOL. Tai’ 
idealus liuosuotojas. 25c ir 50c.

<tų ekstra džiabas, o gal ir do- 
leris-kitas grafto. 
•' " .1- .1 /

Bridgeport
Vagiliams nepavyko

Praeito ketvirtadienio naktį 
į Mr. JuCiaus smulkių reikme
nų krautuvę, 3245 So. • Parnell, 
mėgino įsigauti vagiliai. Naktį 
pradėjus smarkiai šuniui loti 
patsai Mr. Jucius pabudęs ir už- 
žibęs šviesą kambariuose, įėjęs 
krąutuvėn atrado vieną stiklą 
iš lango išimtą ir pastatytą 
prie sienos iš lauko pusės. Tą 
stiklą jis buvęs tik kelios die
nos atgal naujai įdėjęs, tai spė
ja, kad apylinkės vagiliukai bu-

1

MORNING STAR
KLUBO

DRAUGIŠKAS

Išvažiavimas
IR AVINO KEPIMAS

■ - v. .

Įvvyks

Rugs.-Sept. 20,1936
Jefferson Miškuose

Kviečia visus Lietuvius 
atsilankyti

Dėl pataisymo tinka
mos byle pečiui, Kro- 
snei arba boileriui da
lies ' ■

“ EIK I
NORTHWESTERN
{ : ■

Mes turime keturias 
krautuves Chicagoje 
ir galime patarnauti 
sulig justi reikalo tin
kama nebrangia kai
na! ■

NORTHfflSTERN
Stove Repair Co.

I

662 West Roosevelt Rd.
312 Węst 63rd Street
2323 Milwaukee . Avė.

8816 S. Commerčial Avė.
CHICAGO, ILLINOIS *

Tel. Monroe 6600.

vo anksčiau apsižiūrėję ir nu
matę, jogei lengva bus stiklas 
išimti. Tačiau dėl šuns lojimo 
buvo nubaidyti nieko nepešę.i

— Niekutis.

Gražiausi
Naujos Mados

SEKLYČIAI
SETĄ

Galite įsigyti su dideliu

Pinigų 
Sučėdymu

Pirkdami tiesiog nuo išdir- 
bėjų ir didžiausių lietuvių 

krautuvių

PEOPLES
Furniture Mfg. Co.

11 šis augštos rūšies gražus 
I ir naujos mados Seklyčiai

Setas, tik

| $89.50
Tai mažiausia kaina 

visam mięste
| Kad tikrai įvertinti jo gra- 
I žumą, tvirtumą ir mados 
I skirtumą, turite jį matyti 
| ypatiškai atsilankę į šias 
Į krautuves.

I Norintiems yra pritaikoma 
h t i lengvus išmokėjimai.

j Imame senus rakandus į 
i mainus ant naujų — duo

dame di4ęlę nuolaidą. 
Taipgi taisome senus 

rakandus.
Del informacijų patelefo

nuokite: Hemlock 8400.

i KRAUTUVĖS
I

2536-40 W. 63rd St
Corner Maplewood Avė. 

Hemlock 8400

4179-83 Archer Avė.
Corner Richmond St. 

Lafayette 3171 
CHICAGO, ILL.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudų dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.
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P-nia Vanda Byans- 
kas grįžus iš Lietu

vos susirgo
Teko patirti, kad p-nia Van

da Byanskas, žmona žinomo ir 
chicagiečių mygiamo muziko 
ir Birutes choro Vedėjo, serga.

P-nia Byanskiene tik savaitė 
atgal sugrąžo iš Lietuvos^ kur 
praleido keletą vasaros mėne
sių. Dabar ji randasi Billihgs 
ligoninėj.

Linkime p-niai Byanskienei 
greit pasveikti ir vėl darbuotis 
lietuvių kultūros dirvoj.

— Rep. M.

Lietuvis atiduotas 
grand džiurei

Ketvirtadienį, rugsėjo 10 d;, 
koronerio džiurė nutarė atiduo
ti Michael Bo£as 24 metų bylą 
grand džiurei. Bogas yra kalti
namas antro laipsnio galvažU- 
dyste (manšlatighiter).

Automobilis, kurį jis opera
vo, sužeidė mergaitę Anną Ni
ekei, 12 metų, 2130 W. 21 Št. 
Mergaitė rtiire.

Bogas gyvena adresu 935 W. 
35 place, . Bridgeporte. Bogo 
draugas, VažiaVęš kartu su juo, 
koronerio džiurei liudijęs, kad. 
Bogas buvęs “labai girtas”.

Gubernatorius Lan- 
don Chicagoj

— -I* 1*

Penktadienį Chicagon atvyko 
gubernatorius Alt. M. Landoh, 
republikonų partijos kandidatas 
į Jungtinių Valstijų preziden
tus. Jis čia itarsis rinkimų va
jaus reikalais su vietos repub- 
likdnų vadais.

Traukinys užmušė 
trisdarbininkus >

Tris darbininkus, vadinamus 
brėkmanus, sutriuškino trau
kinys, kai jie rinko vagonus. 
Nelaimė ištiko juos anksti 
penktadienio ryte, tamsoj, prie 
106 gatvės ir Jeffy avenue.

Užmuštas automobi
lio nelaimėj

Victor Weiler iš Burlington, 
Wis., tapo užmuštas, kai jo au
tomobilis susidūrė su laikraš
čius išvežiojančiu troku. Ne- 
lamė įvyko prie 18 gatvės ir 
Michigan avenue.

Kosciuškos atmin
čiai lėnta

—I II,.... I ' ' Į. Į»

Federaliame teisme bus pa- 
dėta bronzinė lenta atminčiai 
Taddeus Kosciuszko, lenkų ka
reivio, kuris kariavo už šios ša
lies nepriklausomybę kolonijų 
kare. Ceremonijos šiam įvykiui 
paskirtos spalių mėnesio 11 ar
ba 18 dieną.

Atsidarys viešosios 
mokyklas

Pirmadienį, rugsėjo 14 die
ną, atsidarys Chicagos viešosios 
mokyklos. Laukiritea, kad j jas 
susirinks netoli pusė . miliono 
mokinių.

Įdomi konvencija
Morrison viešbuty, sekmadie

ny, pirmadieny ir antradieriy. 
rugsėjo 13, 14 ir 15 dd., laikys 
konvenciją Cremation Associa- 
tion of America. Konvencija 
tikisi turėti apie 75 atstovus, 
didžiumoj krematorijų savinin
kus arba jfrižiliretoj Us, bet da
lyvausią joje keletas daktarų, 
kunigų ir kitų pašaukimų žmo
nių, kurie pritaria idėjai de
ginti, ažuot laidoti mirusiųjų 
lavonus. ........ .

Bridgeport Roofing 
Co. padidino savo 

štabu
BRIDGEPORT. — P-as Birh- 

dorf, savinihkas k Bridgeport 
Rbofihg Čb., 3216 Šo. llalsted 
St., praneša, kad bizniui padi- 

Idėjus jis buvo priverstas sam 
dyti daugiau darbininkų ir da
bar pats turės daugiau laiko 
pats daryti apskaitliavimus 
naujų darbų. Bridgeport Robf- 
ing Co. ne vien stogus dengia, 
bet taipgi dirba visokius blėkės 
darbus prie , namų if visOkteins 
reikalams.

VBA

12 Street Krautuvė 
Neužilgo Bus At

remontuota
12 Street Krautuvė, kuri r am 

dasi atlt kampo So. Halsted St. 
ir Roosėvelt ttoad, rieUŽilgb bris 
atremontuota. Krautuvės virši
ninkai praneša, kad keletas 
šimtų tūkstančių dolerių bus iš
leista remontui ir kad įrengi
mas bus inbdėrriiškas iri daug 
patogesnis kostumiėriams.

1 > — Rep. M.!

Landono vėliavą teks 
nuimti ■

Y 1

LandonorKnoxo vėliava tapo 
iškabinta skersai Dearborn gat
vę. Miesto taryba betgi škubiki 
aptarusi jos pasirodymą nu-, 
sprendė, kad tokios iškabos vi- 
durmiešty esatičfeš nepagei
daujamos. Taigi leidimas, kute 
buvo gautas šiai iškabai rug- 
piučio 19 dieną^ Veikiausia bris 
atimtas (panaikintas). Antrą 
vertus, galima manyti, kad rie
bus šiemet nė ptėžiderito Roo- 
sevelto kandidatūros garsinirUO 
iškabu vidurmiesty. .

Moteris nudarė savo 
vyrą

Mrs. Ėdria Shiith, 38 metų, 
3020 North Hoyne avenue, nU- 
durė peiliu saVO vyrų Claririribe 
Smith 40 metų, Chicagos par
kų distrikto samdytą elektriką.

Policijos stoty moteris papa
sakojo apie sadistinius vyro 
palinkimus, kaip jis ją ilgą lai
ką kankinęs, kaip pagalios jis 
grūmojęs vežti ją į ežerą iri pa
skandinti.

Rengia šeimynišką 
išvažiavimą

Chicagos Lietuvių Politinis 
Kliubas rengia šeimynišką išva
žiavimų sekmadiėiiy, rugsėjo 13 
dieną, 12 Valaridą. Pikhiktu vie
ta parinkta prie Harlem aVe. 
ir 142 gatvės.

Visi - kliubįečiai ir kliubietės 
prašomi dalyvauti šiame šeimy- 
riiame išvažiavime iri nepaihirišti 
atsivežti valgių; O alaus kliU- 
biočiams bus veltui.

Kviečiu ir svečius, kurie in
teresuojasi politika ir norėtų 
prisirašyti prie kliubo. Vyrams 
kaštuoja tik vienas doleris per 
metus, o moterims t 50 centų.

KliUbiėčiūs ir svečius meldžiu 
suvažiuoti 12 valandą adresri 
6332 South Kedvale avenue, nuo 
čia visi Vyksime į išvažiavimą 
kartu.

Pranešu taipgi labai svarbų 
dalyką, kad sekančiame susi
rinkime įvyks politinės diskusi
jos klausimu, kokia partija ar
ba kokie ašmenys butų tinka- 
miausi Užimti valdiškas vietas. 
Musų kliube randasi visokių pa
žintų žmonių, tai visiems bris 
progos išreikšti šaVo pažiūras 
arba mintis.

Susirinkimas įvyks rugsėjo 
25 dieną 7:30 valandą Vakaro 
adresu 6332 Šb/ Kedvale aVe

.. j, •... -į-th Bubilus.

s®

Z NAUJIENOS, i

......... .........................................    -..... . .......'.......V --------T"'--!--------—-- ---------------------------

Vienas ^aia^vimaš ir jus jšįtikinsite
kad

Straight American
Bourbon Whiskey

dėRiAtJst SĖfkA&A 
ragauta Degtinė

4U.

MfiNE 
ŠIŲ 

SENA

90 l’ROOF
vvholesale onlyVIENI^TElAS DIŠtklBŪTORIUS

BRIDGEPORT LIQUOR COMPANYšš

os vestuves
Šiandie, rugsėjo 12 dieną, 5 

vrilhndą po piritų, bris dUotaš 
šliubas p-iėi1 Štephany Pėggy 
Griggs ir p-nui William C. Ka- 
įhiiiskrii. šliubo apeigos bus at
liktos Gimimo Panelės švenčiau
sios bažnyčioj, prie 68 gatvės ir 
Sb. Washtenaw avėhtre.

. Jaunųjų priėminias ir vestu 
vių vakarienė įvyks Criystal 
Ballrobiri, Sbdthniobr Hotel, 
prie 67 gatvės ir Stony Islaijd 
-Avenue.

Grand Opening
Šiandie ir rytoj ponai Brri- 

deliai užkviečia visriš draugus ir 
priešus, kurie mano vėl tapti 
jų draugais, į , jų naujai įreng
tą “Bredelis Tavern”; 3210 Sb. 
lialsted St., atidaryihą.
7rau'>.pi^i)^n^yaitę; jų ^pa

kvietimas tilpo laikraštyje, to
dėl šiąiidie ir riytoj pasiriaudo- 
kite proga pasivaišinti ir pasi
linksminti pas pp. B-redelius.

— Niekutis.

RADIO
Ėytbj, iledėidiėiiį, 11-tą va

landą priešpiet užsistatę savo 
radio ant stoties W.G.E.S., 1360 
kilbėycles, galėsite shiagiai ^rri- 
Ieisti valandėlę- besiklarisydaniĮ 
gražių dairių- įdomių kalbų bei 
svarbių prane'šiiritį. Progrėšs 
krautuvės duodamuose progra- 
rnuoše nėra vartoj aftia phiok- 
štelės, bėt programų išpildymo 
visuomet dalyvauja žymus dai- 
ninirikar, muzikai" ir kalbėtojai. 
'Taip if riyt( dienos/priograirio iš
pildyme dalyvaus grupė žymių 
meniriinkų. Patariitiha hepafniriš- 
ti pasiklausyti.

į - Rep. J.

Wofld Playhduše
410 S. Michigari Av, arti VariBuren 

Tęsis nUo pietų iki nakties 
35c iki 6:30 po piet.

Paskutinė savaitė—Išimtinas Ga
lingos Didvyrio Meilės Dramos 

Parodymas.
“7 BRAVE MEN”

—Filmuota Arktikoje.
Vėliausią Sbvietų Kino Triumfas 

-PASTABA: Rodoma tik Chicagoj 
—Nebus rodoma kituose 
Chicagos teatruose. ,

Bltinrihtal dėle* Telegram* 1 ViČM 
teahaullh fifcllfc 

LOVEIKIS 
KVffiTKININKAS

Gėlės Vestuvėms. Bankietams 
ir Pagrabairis

3316 So. Halšted St 
tek BOUiėvard 7314 

—;a.iir.. į 1-r' r rVrr 71 r'-r .r.-h.-1 -

iLaidotuvių Direktoriai!
' ■ '   riz- 1 ■1 '

t* JUOZAPAS M

REPiiblic 8340

m°okB 4
TIKTAI ■ Fl1, 

už^., , 1
STIKLIŪKĄ "

*, .Tavernų savininkai reilca- 
laujaht inusų.atstovo pašaukit

liUDRlKO PROGRAMAS

K'yt Vakarė M’o 7 'vkl,. iŠ dį- 
džiulės radio štotiėš WCFL Jšiiri 
tai tukfetaričių rhrišų tahtiėčiri 

praleista 
prie savb

sekmadie

turės sriiagiiitto vėl 
malonų pusvalandį 
radio.

Programas f šiam
riirii' špebikliai • pkririoštaš iri buk 
labai įdomus. Budrike galingo
ji radio orkestrą išpildys žymias 
muzikos kompozicijas, gražiai 
supintas iš mūšų tautinių mo
tyvų. Drilyvaris žyihųš Solistrii, 
na, žinbma, kaip ir pirmiau, iš
girsite alidriingą radio dramą.

Pirmadieniais Budriko j prb-

I’R AKAIJitlS ; k:.... ■- i

Labai įdonįįbs prakalbos at
sibus rugsėjo., 13 d; svetainėj 
2458 W. prie Archer
avė. ' 7 " - j ' ’ rilv-

Bradžia nuo 3 vai. po pietų. 
Kalbės S. Beneckas temoje 
“Publirilas I|rikščibnybės”.

.V '■ . ,r :

šiuomi .^ytričUihe Visus pro
taujančius žmfenŽš atsilankyti 
į iriinėtas prakalbas.

Tarp kitko girdėsite ką reiš
kia Babilionas ir jo sugriuvi
mas ir kada taš įvyko. Įžanga 
Veltui; riebus rinkliavos.

Bengia Lietuvių Jahovos Biri- 
dininkai. (Apsk.)

Tony The Ulėanet, 
Furrier

Sėiiiarišiaš iri gririausiriš dra
bužių valytojas ir taisytojas, 
taipgi furkautus išklihijrime, 
šUtaisbtiiri ir perdirbame, dar
bą pairiianri iŠ dailių.

2555 West 43rd Street
Tek Lafayettri 1310

u * »* *»'**w' ’~MI f'*!** ..... '*

;.. PRANOKUS CYZA

Persiskyrė ' SU šiuo pasauliu 
rūgs. 10 diehą; 7 vai; vakar b, > 
1936 m., stiraUkęs pusės amž., 
gimęs Lietuvoj, Raseinių aps
krity, Tytuvėnų parap.

L . ’ Aih'biŠkbjė.y išgyyėflįį'įp rtįbtų.
■ Paliko dideliame nuliudime f 

iptiWftflį. ikh^ą Balifiškį it gK
i hiiftSs. 'i 1 ‘ *■'
i Kurias; mšatvotaš randasi 

A. ftišalskid kdNyčibje, 3Š0?
5 LituUftiba' Avri. ‘
s Laidotuvės įvyks pirm.į iilg- 

sėjo 14 d.; 8 vąl. ryto iš kop
lyčios BUš atlydėtas į Šv. Jrif- 
klb'į pftfa^ijbš bažnyčią; ktttio-

, je atsibus, gedulingos pamal
dos už velįbtiib Sielą, o iš ten 
BUS- ridlydėtaš į Šv. Kažihiiefd 
kapiries. ,

Viši A, A. Pfanciškdus Cyzo. 
k'i'riiinlš', draugai įr pžtžįstarrii 
esat hiioširdžiai kviečiami da-. 
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam p'askiitiiiį patarnavimą it 
atšišvbikihimi.

- Krriliudęy liėktaiie, ■ , 4: 
Pusbrolis ir giminės.

Patarnauja Jaįd;; dir. A. M. • 
Phillips, ,tel. Boūlevard 4139.

DAILY BUSINESS DIRECTORY
.......... . ....................    1.0 1 < ..... t........ .rt.il. fi.Į n 1111,,^ m I -...............................    iii

KASDIENINIS BIZNIO SARAŠAS—ALFABETO TVARKOJE i 
SU įkyrius yra vedamai tikštu pagelbsti musų įkaitytojami susirasti, kur galima nusipirkti 
įvairių paprastų ir nepaprastų daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu it telpančiu itd ikilbimų 
n^pdHi^ susirasti ko ieikot, pajaukite Naujienas, Cantil 8500, ir. klaUkkit^ 
Čia jus gausite informacijų, jeigu tik jų bus galima gauti.

• AUTOMOBILIAI IR 
AUTO MEKANIKAI

_ jl . U. 2L       -•

Šiame skyriuje skelbiama tik tiri 
automobilių pardavėjai ir auto nie- 
kanikai, kutiė kiėkVienam užtikrina 
teisingą patetfiavimū ir geriausia 
pataiso automobilius.

Milda Auto Sales
Vienintelis lietuvis pardavėjas Buiek 

« ir.-Pontjac automobilių; . 
DOMININKAS KURAITIS

806 West 31-st Street 
Victory 1696

h* — ' .....— . . . > . >

John Spitlis
Gaš Iri Auto .Taisymo Stotis.

4656 ARCHER AVENUE 
Viriginih 2121.

grikiriai būna taippat labai gra
žus. - Juos transliuoja stotis 
WAAF 5 vai. vak. Nepamiriš- 
kit’ri.

Atydos Namų 
Savininkams

už 4VaMfes turime pinigų 
nuošimčių dėl rinktinų pasko
lų. Skolirinme ant 16 riietų be 
hUrilbkėjimų per pirmus du ii’ 
puse metus. '

Taipgi dubdaril paskolas arit 
5 įlietų be huriiokėjimų. Dėl 
greito ir užtikrinto patarnavi
mo matykite tuo jaus:

Z. Š. MirikeVičfe, 
6816 Šo; Western Avė.

Telefonas Hrimlock 0800 
(Apsk.)

STANISLOVAS stukas
Persiskyrė su šiuo pasauliu, 

mgs. 10 d., 11:20 vai. Vak., 
1936 irti, sulaukęs 61 metų am
žiaus, gimęs Lietuvoj j Trum- 
pbnių kaime, Aluntos par., 
Utenos apskr. Amerikoje iš
gyveno 25 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
posūnį Kazimierą Rakauską ir 
šeimyną, giminės ir draugus, : 
b Lietuvoj, šunų Joną, seserį 

y Uršulę; posūnius ir gimines,
Kurias pašarvotas randasi J. 

LitileM&diis koplyčioje, 4092 
; Archer Ayę. LaidOtuVės įvyks 

pirmadienį, rūgs. 14 d., 8:00 
v. ryto iš koplyčios į Nekalto 
Pras: Paii. šv. parai), bažnyčią 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos Už vėlioiiib šiblą, d iš 
teh bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi’ A, ,A. Stanislovo Stuko 
gimiriės, dr Augai ir pažystami 

t esat nuoširdžiai kviečianti da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jdni paskutihį patarnavimą ir 
atsisveikinimą; ?

Nuliūdę liekame,;
P'Ostiiliš; giminės ir draugai. 

Patarhauja laid. dir. J. Lįiilte- 
. vičius, tel. Lafayette 3572

av v iri?.■ >1 4ri,■! . 71:' t,u 17 7 ' 7 <

Juozapas Armalis
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

TUgšėjo 11 diedą, 3 valandą 
■ po piet'l 1936 m., sulaukęs 52 

m. amžiaus, gimęs Šiaulių ap
skr., Šaukėnų parap.

Amerikoj išgyverio 30 metų.
Paliko dideliame UUliudime 

moterį Marijoną, sūnų Leonar
dą, Seserį JteVą Dkpkiehę, ir jų 
Šeimyną ir daug giminių ir pa
žįstamų, o Lietuvoj brolį Antu

aną ir brolienę Juzefą ir gim.
Kūnas pašarvotas randasi 

i 4549 S. Padlina St. ant antrų 
lubų. Laidotuvės įvyks Tfečia- 

Ydieriį; RUgsėjp 16 d;, 8:30 Vai. 
ryto iš namų bris atlydėtas į 
šv. Kryžiads par. bažnyčią, 
kuridjė atsibus gedulingos pa7 
maldos už velionio sielą, o iŠ 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi A; A. Juozapo Arpialio 
giminės, draugai ir pažįštami 
dsat hiiošifdžiai kviečidihi da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikihimą.

Nūliiidę litekrihie,
Moteris, sUriUs, seserys ir 

giminės.
Pdtafriatija laid- dirtekt. I. J. 
Zolp, tel. Boultevard 5203.

S. K. Auto Wteckers
992^r SO. MICHIGAN AVE.

Lietuviškas S. Karalius turi išgrio
vęs apie 8,000 aUtdinobilių didelis 
pasirinkimas sėnų ir riUUjų automo
bilių dalių taipgi turime apie 50 var
totų ir peftaišytų automobilių už la
bai prieinamą kainą; nesigailėsite 
atsilankę. Tel. Pullman 4091.

Mine Run Screened 
daugiau $7.26 tonas 
sni $7.00 tonas.

5 tonai ar 
Smulkesni

•BARZDASKUČIAI 
BARBER SHOPS

Ji GRIŠKĖNAS BARBER SHOP 
Gražiai kerpa plaukus.

3218 SO. Wailače Street
..- — 1 Iir ■ ............. ĄįiŪiiiTlAii m

• DEKORATORIAI
PAINlTNG and DECORATINŲ .

A. HERMAN, Lietuvis 
'5234 Belmorit AvenUe, 

Tel. AVeriUe 5411
i.... IMK, iliiibfa.id ii ..........................................................

Educational
Mokyklos

ANGLŲ KALBA 
Prisiunčiame paštu pilną kursą ang

lų kalbos.
Amerikos Lietuvių Mokykla 

3106 S. Halsted St., Chičago, III.

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA
Tonsilai išimami

valkams .........
Palagas ligoni

nėje
Akušeriją iia-

muoše ..... .....-
Medikalė fegzami

nacija ...............
DOUGLAS PARK HOSPITAL 

1900 So. Kedzie Avė.
! II I ................... ... . ........ ................ ............. . ................. .

*1200 
$4500 
$15-00 
*100

• MEZGIMO DIRBTU
VES—Knitting Mills
THE BRIDGEPORT KNITTING 

MILLS 
.F. Selemonavich.

504 WEST 33-RD STREET 
Svėterių krautuvė atdara kasdieną— 

ir vakarais ir sekmadieniais;
Telefonas Victory 3486

0 j į 111       iiMiHJ.

• PAVEIKSLAI — 
PHOTO STUDIOS

CONRAD’AS
PHOTOGRAFAS

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

Tel. Englewood 5883—5Š40

• RESTAURANTAI

UrtiversaI restatirant
ŠVIEŽUS NAMINIAI VALČIAI 

750 Wtest 31st Strteet 
A. A. NORKUS, Savininkas.

■iiiiiH Į rfilll nl '■ IGIVi fafajiihfaiiMfa^fa

• RANKDARBIAI— 
FANCY GOODS SHOP

Auburn Fancy 
Goods Shop 

Atliekame Rankų Išsiuvinėjiipą 
3108 SO. HALSTED STREET

..... Ii......... ..... . 1.. ..... ... Į....... ...Iii.........  . ...........  Im ii ......

• RAŠOMOS MASINE 
LES—Typęwriters

Rašomos Mašinėlės
VISOKIOS IšDIRBYSTeS

*15.00^
PERKAM
PARENDUOJAM J
PARDUODAM Oįjįįįjiįiįt/
PATAISOM
RIBBON AI

25 metai patyrimo ,
DARBAS GARANTUOTAS 

Wagner Typewriter 
Sales & Service

, 3712 SO. WESTERN AVE.
Tel. Lafayette 3534

E. WAGNER CHICAGO, ILL.

39^

Garsinkites “N-nose

• KAILIAI—EUR
FU R R I E R .

(Darome pagal orderį, valomte, gla- 
zųojame, pamušus perdėdame ir 

taisome.
JOHN KOVALIK

5150 S. Dameft Avė.
Telefonas Memlock 7534 

CHICAGO; ILL.

• SALDAINIŲ KR.—
SWEET SHOPS

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

P. SIRBIKE, Savininkas.
'afafaifafafa—.■frįi-iiTi' - -<griT»Tiiiiiiffįit, laitattttiaifaM—

♦ Wholesale — Mėsa 
Pardavėjai-Distr.

M^^^^^^S*^***^^****- 1̂1**^^^**^^*^^

WHOLESALE MEAT DISTRIBUTOR 
šviežia ir Rūkyta Mėsa, geriausios 
rųšies importuoti Lietuviški kumpiai, 
dėžėse nuo svaro ar daugiau. Tele- 
fonuokite dėl informacijų ir kainų.

Joe Waltėraitiš,
4603 ŠO. Richtnohd St, 

Pristatome—Tel. Virginia 1899
»........ .... ' ................ III ... Į..........................  I I

John Gricius Tailor
Pranešu draugams ir kbstiiniterlams, 
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.

621 Wėst 34th Strėet.
Tel. Yards 6335

.i. •. ■■ fa-ii . m ■ ri i .. i. j ii... ..................................................... . ....

« 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 valgiui kasdien. 
Penktadieniais žuvis dykai.

FETER SUDENT, Savininkas.
7427 SO. WJESTERN AVENUE 

Hmm. TeL Prospect 8175.

Jos. Jacikas Tavern
Pranešu visiems draugams ir pažįs
tamiems, kad esu Tavern biznyje. 
Musų užeigoje visados randasi ge
ros rųšies degtinė, vynas; Ambtbžia 
alus, cigarai, žuvis penktadieniais 
veltui ir muzika šeštadieniais. Už
prašome visus draugus ir pažįsta
mus atsilankyti j musų naują užei
gą. SaVihinkai

JOS. & PAULINA JACIKAI
Tel. Englewdod 2792 

6556 So. State Sfc 
kampas North Wešt 66 St

Mike Biago Tavern
Musų užeigoje randasi geros rų

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

Savininkas MAIKE BIAGO 
Tel. Lafayette 1490 

4358 So. Califorrtia A v.

Little Joe’s Tavern
Visokios rųšies gėrimai kaip ame

rikoniški taip impbrtUoti: degtinė, 
šampanas, vynas, Schlitz alus ir ci
garai. Penktadieniais veltui žuvis ir 
muzika užbigk gražiai išpuošta, lie
tuviškais piešiniais ir malotiUš pa
tarus vimas. Savininkė t FILOMENA 
NEZELSKlfeNfi, Tel. Pulltnin 0151 

136 E. 107th Street

Three Star Itin
Pranešu visierils dtaligrims ir rėmė
jams, kad atidariiad naują taverną, 
kur randasi geros rūšies degtinė, vy- 
nas, Schlitz alus, cigarai, cigaretei. 
Penktadieniais žuvis dykai, o šiomis 
dienomis skanus užkandžiai ir malo
nus patarnavimas. Savininkė

MARCELLA VALENTAS
3245 W. 63rd St. Hėmlbbk 4097

21-st PLACE TAVERN
& RESTAURANT

Steikai porčiapai ir kiti šilti val
giai, Blue Ribbon Pabst alus, viso
kios geros rųšies degtinės ir savi
ninko vardu A. Stukas Tony’s Pri- 
vate Stock degtinė ir cigarai. Sa- 
vininkaį— , ... .... .. .... ..... ....

ANTANAS IR AGNĖS STUKAI
701 W. 21št Plačė

■ Tel. CANAL TOB2.
•.... s-i." ■y..,., rsr, i j-n..... , i ..

Liettfvys Venckus
Bruno

Wholesalei Liąuor Pardavėjas 
4270 AfcCHEk AVENUfe

Priorite Lafayette 2114

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėsė
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NAUJIENOS, Chicago, UI.
, ....................i,;"..,

šeštadienis, rūgs. 12, 1986
H 7 , , ,,,----------- ------r.

Lietuviai ir lietuvai
tes paėmė leidimus 

vedyboms

24

ii

šie lietuviai ir lietuvaitės ii 
ųičinl laumiųif (Įpidimne) » 
Urbonu:'

Meceslai/s. Kozuchowski
m. ir Ursula Zilinski 22 m.

Anthony Giedlecki 26 m.
Cecelia Bialas 23 m.

Theodore Jirik 26 m. ir Marie 
Bubąs 21 m.

Anthony Kaczorowski 23 m.* 
ir Helen Jankauskas 18 m.

George Milonas 34 m. ir Pau
line Mandell 24 m.

William Ankedavice 22 m. ir 
Patricia Zynakis 21 m.

Šiandie atsidaro žo 
lynų paroda

šiandie, šeštadienį, Interna
tional Amphiteater, prie Hals- 
ted ir 42 gt.) stokjardų didžiu
liame stadione), atsidaro tarp
tautinė žolynų paroda.

Įvairios gėlės, žolynai, krū
mokšliai, daržovės, vaisiai etc. 
bus išstatyti parodoj. Tarp kit
ko bus reprodukcija garsių iš 
istorijos Babilono kabančių sod
nų, kuriuos galingiausias tų lai
kų karalius Nebuchadnezzar II 
buvo įrengęs savo gražuoliai 
žmonai smagumo suteikti.

Verta atlankyti ši žolynų pa
roda.

Pasipriešino holda 
penui, pašautas

Laddie Frankland, 4705 No. 
Avers avenue, 4 taksikebo šofe
ris, naktį iš trečiadienio į ket
virtadienį tapo pašautas į pil
vų, kai jis mėgino pasipriešin
ti holdaperiui. . , ■ ; ;

Sensacingiausis atimtų karų 
Išpardavimas

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 80 dienų. Naujutėlis visais 
atžvilgiais, turi įbudavotą tru
nka, saugius stiklus, heaterį, 
padarys 20 iki 24 mylių su 
galionu gaso. Turime ir 1985 
ir 1982 Pontiac Sedan kaip 
naują už tiktai....... $245

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

CHEVROLET naujausis 1935 De 
Luxe Sedan, menkai vartotas, 
tobulas kaip tik iš dirbtuvės 
išėjęą taipgi 1933 $9QE 

Sedan už tiktai ...
DODGE tikras 1935 m., Sedan, ga

rantuotas naujutėlis, turime 
taipgi du 1933 Sedanus pi

gius kaip ... >245

CLASSIF.IED ADVERTISEMENTS

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

REO NAUJAUSIS 1934 De Luxe 
Sedan, nuostabus, ekonomiš-* 
kas karas ir naujutėlis visais 

’ atžvilgiais, taipgi 1932 “Fly- 
ing Cloud” Sedan 
už tiktai ...  ....'

HUDSON 1935, De Luxe Sedan.
, Važiuotas vos tik keletas šim

tų mylių. Taipgi 1932 Sedan 
kaip naujas už $1 AE 
•tiktai ...................... . T

! 1 1,1........... .. ... . ..... . ' " 11 "
STUDEBAKER 6 veliausis 1934 

Sedan, menkai vartotas. Turi 
6 naujutėlius tairus, trunką, 
heaterį, saugius stiklus, taipgi 
1932 Studebaker
Sedan už . tiktai ....... fcfcv

AUBURN 1932 De Luxe Sedan, 
musų garantuotas, kad tobu
las ir kaip naujas. Taipgi tu
rime 1931 Sedan $ j 45 
musų kaina tiktai .... . ■

HUPMOBILE 6 vėliausis 1932 Se
dan, ypatingai ekonomiškas 
karas už tiktai..... . >195

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

. pigiai kaip .................. faVv
OLDSMOBILE NAUJAS 1936 SE

DAN NIEKAD NEVARTO
TAS, atimtas iš dylerio. Paau
kuosime už mažiau negu pu
sės originalės kainos. Turime 
taipgi 1934 ir 1933 sedan su i 
įbudavotu trunku už >325 

tiktai ....       I
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 rusu seną karą kaipo įmokesnį ir likusiai daliai duosi
me iki dvejų metų išsimokei i m uL ■ <.

mus ATDARA KAS DIENA IŠKAITANT SEKMADIENIUS 
iki 9 valandos po pietų.

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

Atsiminkit musų numerį.

GRAHAM naujausis 1934 Sedan. 
Niekad nepamanysite, kad tas 
karas buvo vartotas, jis dar 
daug jums .ekonomiškai tar
naus, taipgi turime 1932 Se
dan už tiktai ...... , >215

VIRŠ

Pas

CHICAGOS APYLINKIŲ LIETUVIAMS
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, Melrose Park, DeKalb, Kankakee, Racine, Kenosha ir tt.

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

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

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

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

General Motors radio 
koncertai atnauji

nama

SUSIRINKIMAI
Kupiškėnų Kultūros Draugijos susirinkimas įvyks subatoj, rug

sėjo 12 d., 7:30 vai. vakare P. Balchuno namuose, 4601 So. 
Fairfield avė. Nariai visi būtinai atsilankykite, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarti.—P. B., sekret.

Teisybės Mylėtojų Draugystės svarbus mėnesinis susirinkimas 
įvyks nedėlioj, rugsėjo (September) 13-tą d., Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj, 3133 So. Halsted St., 12-tą vai. dienos. 
Nariai skaitlingai esate prašomi atsilankyti, nes yra daug 
svarbių reikalų svarstymui. Kurie esate pasilikę su mokes- 
timis, šitame susirinkime būtinai užsimokėkite—priešingai 
nustosite Draugystės teisių.—St. Narkis, sekretorius.

Garfield Park Lietuvių Vyrų ir Moterų Pašalpinio Klubo mė- 
nesinis susirinkimas įvyks nedėlioję rugsėjo 13, 1936, Law- 
ler Hali, 3929 W. Madison St., 1 vai. po pietų. Visi nariai 
būtinai atsilankykit, nes yra daug naujo apsvarstymui.

Rašt. '
Joniškiečių Labdarybės Kultūros Kliubo įvyks reguliaris susi

rinkimas rytoj, rugsėjo 13 dieną, p. J. Juškos svetainėj, 
2417 W. 43rd st. 3 vai. po pietų. Kviečiame narius būtinai 
susirinkti, nes yra daug naujų reikalų aptarti vakaro su
rengimo reikalu. —B. .Vaitekūnas, nut. rašt.

Po vasaros pertraukos Gene
ral Motors koncertai, transliuo
jami per radio, atnaujinama ši 
sekmadienį,, rugsėjo 13 dieną.

Jie bus transliubjami Mrp 10 
ir 11 valandos vakare visą šalį 
apimančiu tinklu NBC--WEAF.

Erno Rapee, žinomas koncer
tų vedėjas, ir vėl vadovaus Ge
neral Motors simfonijos orkest. 
rui susidedančiam iš 70 instru
mentų.

Albert Spaulding, smuikiniu 
kas, ir Harold Bauer, pianistas, 
bus du solistai sekmadienio pro- 
grame. Jiedu abu yra augštos 
yertės menininkai kiekvienas sa
vo srity.

Tenka pasakyti, kad tur būt 
įdomiausi programai, kokie yra 
Jatfngtinėse Valstijose- trans 
liuojami, tai General Motors 
programai ir muzikos mylėto
jams tikrai verta jų klausytis.

(MRSTNKITĖS 
NAUJIENOSE

CLASSIFIEDADS

PARENGIMAI
■ * .

Business Service
Biznio Patarnavimas

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAJ 
Musų biuras suteiks patarimus na
mų savininkams- reikale nesusiprati
mų su rendauninkais. Maža narine i 
mokestis. Atdara kasdien nuo 8 vai. 
ryto iki 8 vai. vak.« šventadieniais 
nuo 10 ryto iki piet. 1

LANDLORDS BUREAŪ OF 
CHICAGO/ Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 metų. .

Zarasiškių Kliubo draugiškas išvažiavimas įvyks rytoj, rugsėjo 
13-tą dieną Jefferson giriose, žiemių-rytų kampe nuo Cen
tral avė. Nuo Elston avė. gatvekarių eiti reikės tik 4 blo
kus iki miško. —Komisija-Valdyba.

—————.......... . ....... , ...........
VICTOR BAGDONAS ‘ 
Apskaitliavimas dykai 
Local and Long Distance 

Furniture and Piano Mdvir.g 
3406 So. Halsted Street

Phone Yards 3408
........i.... ............-...... ................... ui i..............

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

i Z. S. MICKEVICE and CO. 
6816 So. Western Aye. 

Hemlock 0800

STOGDENGYSTfi
Mes dengiame ir pataisome visokios 
rūšies stogus,- taipgi dirbame blėties 
darbus. Lęngvos : išlygos, jei pagei
daujama. c

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted St.

Victofr 4965

Situation Wanted
Darbo Ieško

VIDURAMŽIS vyras ieško darbo 
kaipo 
Dirba 
moka 
taipgi 

3859

janitorius — ne unijistas — 
tą darbą per daugelį metų —• 
visą darbą boilerius kūrenti, 
pentuoti, varnišiuoti ir tt.

Peter Daraška,
So. Lowe Avė. antros lubos.

REIK ALINGA kambarių vaikinui 
prie mažos Šeimynos į Brighton 
Park. Box No. 512, 1739 So. Halsted 
Street.

.. .... . . !■ ■ .................... ... ....■
PASIRENDUOJA šviesus kamba

rys su visais patogumais su ar be 
valgio. Republic 6251, 6815 South 
Maplewood Avė.

COAL

PIRK SAU ANOtiS Iš PATI
KIMOS ĮSTAIGOS 

WESTERN COAL & 
SUPPLY COMPANY 

INCORPORATED
Garbingas š'voris ir geras patarna- 

j vimas visuomet užtikrintas. Musų 
119, metų veikięias pilnai tai įrodo. 
Tel. PROspect 3400-3401

J. MOSCIPAN, 
Prezidentas ir Vedėjas.

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

ANGLYS! f ANGLYS!
AUGŠTOS RŪŠIES NORTHERN 
ILLINOIS ANGLYS TIESIOG IŠ 

KASYKLŲ VARTOTOJAMS 
Minė Run ......   $5.75

Lump or. Egg ..................... 6.09
Screenings ....................   4.75

4 tonai minimum 
Pašaukite Kasyklų Agentą 

Telefonas KEDZIE 8882

Financial
FinansaLPaskolos

PIRMŲ MORGIČ1Ų PASKOLOS 
$2000.00 ikF'$oo,ooo.oo 

ant namų, apartmentų, krautuvių 
ir t- t.

Mažos , palūkanos. Atsilankykit greit 
LOUIS ZIMMĘRMAN & CO. 

203 So. Dęątborn St. 
kdmliaryfi Ų)01 

Tel. Wa»hr 4737.
■■ II      ......................... ... I I>MI| Iii II ' UI! ■ .I.I.IM

Furniture ^ Fixtures
/ , Rakandai-įtaisai

IŠPARDUODAME BARU FIKČE- 
RIUS, visokio didžio su Coli Baksais 
ir sinkom. Taipgi /Storu fikčerius dėl 
bile kurio biznio įskaitant svarstyk
les, registerius Ii* ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu pirksite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. State St. CALumet 5269.

’ PARSIDUODA daining ruimio- ir 
front ruimio setai prieinamai. Krei
ptis į laikraščių standų, žiemių va
karų kampas prie 18 gatvės ir So. 
State St. arba 12 W. 18th St., 3 
aukštas, apt. 4. ,,

REIKALINGAS pečius Anglimis 
arba alyva šildomas. Box No. 513, 
1739 So. Halsted St.

PARSIDUODA RAKANDAI labai 
pigiai parsiduoda 4-rių kambarių 
rakandai. Kreipkitės sekančiu ant
rašu: A. J. Povilonis, 3108 So. Hal
sted St. Matyti galima tarpe 6 ir 9 
vakarais.

Tabako Krautuves
Tobacco Stores

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

1728 S. Halsted St., danai 9845.
I *

Miscellaneous

KAS NORITE VAŽIUOTI į Flo
ridą automobiliu, biskį primokėsite 
už gasoliną—išvažiuosime už sa
vaitės laiko. Atsišaukite 6635 South 
Sacramento Avė.

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU APSIVEDIMUI 
MERGINOS arba našlės pe 
jaunesnės 40 metų ir nesenes- 
nes 48 metų. Turi mylėti rim
tą iy padorų gyvenimų. Pa
geidaujama, kad suprastų an
glų ir lietuvių kalbas ir nusi
manytų apie biznį ir pati tu
rėtų šiek tiek pinigų. Aš ©su 
49 metų. Svaigalų nevartoju. 
Turiu pelningų biznį. Gera 
moteris turėtų gražų gyveni
mų. Rašykite ir su laišku pri- 

RYNAS DABAR | siųskite paveikslų. Kiekvienai
Pašauk mus dėl dykai apskai- du°siu fakyro, ir paveikslą

PATAISYK STOGĄ IR

tliavimų. 25 metai patyrimo—
Blekorius ir Slogius.

Leonas Roofing 
3750 Wallace Street 
Tel. Boulevard 0250

Co

ant pareikalavimo grųžinsiu
1 NAUJIENOS

1739 So. Halsted Street 
Box 509

... Chicago, III.
- — X ' ■ ■ :■ r A t : ;

T

IEŠKAU darbo ant farmų; esu 
patyręs visam ūkio darbe — 45 me
tų amžiaus. Frank Vasiliauskis, 

422 So. Clark St.

RENŲON kambarys ■ Marųuette 
Parke. Didelis apšildomas, švarus 
dėl vaikino ar merginos— pusė blo
ko nuo karo linijos. 7019 So. Map- 
lewood.

PARSIDUODA $325 už akrą nu
perka pu|kią mažą 15 akrų farmą, 
namus, barnes, sodną, elektrą, pei- 
vmentą.

A. L. WALKER,
49 S. Washington, Hinsdale, III.

PARDAVIMUI arba mainymui 
ant nedidelio miesto namo, 60 akrų 
farma, žemė visa dirbama netoli 
Chicagos. Atsišaukite laišku, Naujie
nos, 1789 So. Halsted St., Chicago, 

Jll. Box 514.

Prospect 4202.
Real Estate For Sale

Namai-Žemė Pardavimui

Help vvanted—Malė
Darbininkų Reikia

RENDON šviesus apšildomas kam
barys prie mažos šeimynos. Kreip
kitės po 6 vakare, 7132 So. Wash- 
ington Avė. Antros lubos.

REIKALINGA patyręs virėjas 
(cook)į trumpos valandas, vąlgis, 
kambarys ir alga. Taipgi janitorius, 
patyrimas nereikalingas. Turi būti 
blaivus žmogus. Valgis, kambarys ir 
alga. Atsišaukite tuojaus: South 
Central Hotel, 1245 So. Michigan 
Avenue.

ANT RENDOS kambarys dėl vai
kino ar merginos su valgiu ar be, 
prie mažos šeimynos. 4589 S. Wash- 
tenaw Avė. Tel. Lafayette 0135. 

šaukite po 6:80 vakare.

, — o— .. ?
REIKALINGAS bučeris, Turi mo

kėti Lietuviškai, Angliškai ir Len
kiškai. 4140 So. Maplewbod Avė.

RENDON vienas ar dų fornišiuo- 
ti kambariai pavieniam ar ženotai 
porai—gali vartoti ir virtuvę.

7027 So. Washtenaw, 1-mos lubos

PARSIDUODA 2 aukštų 
su tavernų gerai išdirbtu 
nyti. Klauskit pas Žyduką. 
Halsted St. 

------ 0------

budinkas 
ar mai- 
4707 So.

Parsiduoda 
Lunch Room 
Biznis senai 
-^-Parsiduoda 

1858

EXTRA
namas su tavernų ir 

prie didelių dirbtuvių, 
išdirbtas. Nėra skolų 
dėl menkos sveikatos. 
West 39th St.

REIKALINGA seilsmenų — pa
tyrimas musų bizny nėra reikalin
gas. Turi turėti automobilį. Refe- 
rencas pageidaujamas. Amžhis 25 
iki 45. Kreipkitės 9:80 iki 4:80 pp. 
Kambarys 528, 29 So. La Šalie St.

RENDON kambarys šviesus, kar
štu vandeniu šildomas prie mažos 
šeimynos—-be valgio—dėl vaikino ar 
merginos. Antros lubos. 6942 South 
Campbell..

PARDUOSIU 2 fletų namą. Nau
jai išdekoruotas namas. . Gerame sto
vyje. Savininką matysite 6101 South 
State Street.

REIKALINGAS patyręs bučerįs, 
darbas ant visados. Gera Ynokestis.

2543 West 69th St.

For Rent
RENDpN — 3 akrų farma, arti 

Chicago, pigiai. William, 162nd St. 
ir Grove Avė. Oak Forest, III.

REIKALINGAS darbininkas dirbti 
į tavern—apvalyti ir kad galėtų 
prižiūrėti barą—valgis ir kambarys 
ant vietos. Su mokesčiu susitarsime.

1537 West 63rd St.

RENDON 6 kambarių lietas, tre
čias aukštas. Pečiu Šildomas—ren- 
da $20.00. (Savininkas 2505 W. 69th 
St. Pirmos lubos.

WISCONSIN FARMA. Kad su
tvarkyti turtą paaukuos puikią pie
no farmą, 20Q akrų su 75 akrais dir
bamos, 25 aktai cukrinių klevų krū
mynas, kita ganyklos, trout upė. Di
delį pieninė, pilnai įrengta, svirnas, 
silas, kiti budinkai, 7 kambarių na
mas, tekantis vanduo, elektra, gera 
molio žemė, be akmenų, lengvai dir- 
basi, visa aptverta, bargenas. Cor- 
nel E1kow, Sheldon, Wisconsin.

REIKALINGA patyręs vyras far- 
moj dirbti. Rašyk H. Koplewski, 

Dowagiac, Michigan.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA grdsernė ir mė
sos marketas. Parduos labai priei
namai. 2953 W. 59th St. Republic 
8931.

DIDELIS BARGENAS. Parsiduo
da 2 aukštų namas 5 ir 6 kamba
rių, viškus, vana, aukštas beismen- 
tas, plovykla, naujai išdekoruotas, 
visi taksai ir asesmentai išmokėti. 
Kaina $2800, tiktai $1200 cash te
reikia. Savininkas 1111 W. 59th St., 
1-mos lubos.

REIKALINGAS darbininkas ūkio 
darbams. Darbas žiemą ir vasarą. At
sišaukite greitai. Adresas 1036 E. 
93rd st. Regent 5036.

PARDAVIMUI groserne senai iš 
dirbta. Geras biznis. Yra 5 kamba 
riai užpakalyje. Parduosiu pigiai.

4540 So. Westem Avenue.

EXTRA
BARGENAS—PARSIDUODA 

namas su tavern ir laisnės. Biznis 
išdirbtas per 10 metų—priežastį par
davimo patirsite ant vietos. 1820 S. 
49th Avė., Cicero, III.

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia

REIKALINGA mergina apie 20 m. 
amžiaus prie namų darbo. Naktimis 
pasilikti—geras užmokestis. Atsi
šaukti Charles Pozen, 3351 South 
Halsted Street: '

PARSIDUODA restaurantas ir 
lunčruimis. Tikras bargenas. Tele- 
fonuokite Victory 8773 arba kreip
kitės į 2849 Emeraįd Avė. 3-čios 
lubos užpakaly.

PARDAVIMUI 2 aukštų mūrinis 
namas, Bridgeporte, 6—5 kambariai, 
prieinama kaina, priežastį patirsite 
vietoj. Galinta matyti vakarais po 6. 

838 W; 34th St. 2-nd floor.

MERGINA patyrusi bendram na
mų darbui, gera virėja, apsibūti, ge
ra proga, Columbus 9845.

PARSIDUODA cigaretų ir tabako 
rautas. Gera proga gabiam. Kreiptis 
žydukas, 4707 So. - Halsted St., tel. 
Yards 0808.

TAVERN su 3 flatų namu ir gera 
pelną iiėš&ičia roomįng house. Turi 
būti greitai parduotas — priimsiu 
pirmą gerą pasiūtijirną. 6425 South 
Ashland. Republic 7647.

MERGINA prosijimui—patyrusi— 
Cleaning įstaiga. Kreiptis 5681 W. 
Madison St.

PARDAVIMUI arba išrenduosiu 
per daugelį metų išdirbtą duonke- 
pyklą. Box 510, 1789 So. Halsted St.

PARDUOSIU arba mainysiu 3 
aukštų namą ant farmos Indiana ar 
Michigan valstijoje. 667 West 81st 
Street.

PATYRUSI dreipų apereitore taip
gi merrow mašinos apereitore. 
413 So. Market St. 6-tos lubos.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė arba priimsiu partnerį. Parduosiu 
už pirmą pasiūlymą. Biznis išdirbtas 
per 20 metu. 711 W. 34th St.

JAUNA MOTERIS patyrusi —tu
ri turėti Steam table ir Short order 
patyrimą. Gera alga ir valandos.
American Hungarian Restaurant 

4655 So. Ashland Avė.

PARSIDUODA tavernas su sta 
lais ir Wine ruimiu. Biznis gerai iš 
dirbtas; 5029* So. Racine Avė.

PARDAVIMUI 5 kambarių bunga- 
Jow arba mainysiu ant grosernėsar 
ant didesnio namo. Namas gerame 
stovyje Marąuętte Parke. 6436 So. 
California Avė.

REIKALINGA pusamžė mergina 
dirbti į tavern. Turi mokėti paga
minti lunch ir žinoti abelną namų 
darbą. Gyvenimas ant vietos.
6556 So. State St. Tel. Englewood 
2792. .

PARSIDUODA groserne ir mėsi
nė Brighton Parke. Gera vieta lie
tuviams.

Pašaukite telefonu:
Lafayette 6546.

RECEIVERIS parduoda 2 flatu 
po 4 kambarius, cementinis beismen- 
tas, garažas^ Kaina $7000.00. 75 ak
rų farma Mich. su budinkais ant 
cementinio kelio (Highway) Prekė 
$1600. Chas Zekas, 4708 South 
Western Avė.

REIKALINGA mergina prižiūrėti 
3 metų kūdikį. Nakvoti ar ne J. 
Gold, 533 So. Millard Avė.

REIKALINGA mergina arba mo
teris prie namų darbo ir kuri galė
tų pagelbėti prie lunchaus į tavern. 
Gyvenimas ant vietos. 6556 So. Sta
te St. Tel. Englewood 2792.

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

PARDAVIMUI restaurantas tikrai 
pigiai. Pilnas stakas ir fikčeriai.

4909 West 14th St. Cicero.

BARGENAS
Parduosiu pigiai namus arba sa- 

liuną, kurio biziiis tiesiog aukso 
mainos. Priežastis vienai persunku 
tvarkyti. Kreipkitės 2042 So. Hals
ted St., Mrs. M. L.

MERGINA bendram namų darbui, 
nėra vaiku, savas kambarys — len
gvas skalbimas—nakvoti.

Kildare 0028.

PARDAVIMUI saldainių ir viso
kių smulkmenų krautuvė. 5 kam
bariai gyvenimui. Aukso mainos dėl 
tinkamo žmogaus. Priežastis—liga.

2644 West 47th St.

STEBĖTINĄ PROGA—6 kamba
rių plytų bungalow — didelis lotas, 
$4750 išmokėjimais. Fredr’k E. Hum- 
mel, 1600 W. Fulton St. Seeley 1424

MERGINA patyrusi bendram na
mų darbui, paprastas virimas, leng
vas skalbimas—nakvoti, $5 iki $6.

Briargate 6846.

Help Wanted—Male-Female

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

Flats Wanted
Ieško Flatų___

PAIEŠKAU 3 kambarių fleto su 
maudyne, pageidaujama apšildomo. 
Rašykite Naujienos, 1739 So. Hals
ted St., Box 511.

Furnished Rooms
KAMBARYS ant rendos dėl vai

kino ar merginos antros lubos iš 
užpakalio. Anelė Mereckienė, 1423 
No. Dickson St.

RENDON kambarys single arba 
ženotai porai be vaikų. 6752 South 
Artesian Avė. antros lubos.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė Ciceroje, III. (žinoma po vardu 
Cicero Lietuvių Kooperacija). Biz
nis išdirbtas su virš 20 metų. Gera 
nroga geram biznieriui. Kaina pigi. 
Kreipkitės pas direktorių po antra
šu 1419 So. 50th Avė., Cicero, III.

SAVININKAS apleisdamas miestą 
turi parduoti 5 kambarių plytų 
bungalow, furn. ir porciųs, gara
žas. Priims gėriausį pasiulijimą.

7114 South Oakley.

MAINYS 110- akrų farmą arti 
Nashvile, Illinois su gerais budin
kais, 4 arkliai, 20 karvių, įrankiai 
ir derlius. John Chmielinski, 2317 
N. Rockwell St.,

MAINO 126 akrų su pilnu staku 
ir įrankiais pieno farmą—30 mylių 
į pietvakarius nuo Chicagos. John 
Chmielinski, 2317 N. Rockwell St.

40 AKRŲ 6 mylios South Haven, 
Mich. Gera Žemė, geri budingai, 
moderniškas miesto ištaisymas—no
ri bungalow ar du flatu. Swartz, 
7312 Vincennes Avė. Triangle 7151.

Fanus for Sale
Ūkiai Pardavimui

80 AKRŲ farma pardavimui. Ge
ra žemė prie molio — visa lygi ir 
dirbama—nusausinimui kanalizaci
ja. Geros tvoros — šaltinio šulnys. 
Geros ir didelės trobos — prie pat 
mokyklos—geri keliai, arti U. S. 27 
ir U. S. 10. Parduosiu už prieinamą 
kainą. Priežastis mirtis Leo Ranks, 

Clare, Mich. Route 4.

JEI
TURIT
KĄ PARDUOT

PAGARSINKIT 
NAUJIENOSE

JEI IEŠKOT 
BARGENŲ

SKAITYKIT NAUJIENAS
Apgarsinimus ■ visi skaito 
su didžiausia atida ir sku
biai { juos atsiliepia.

NELAUKIT
ILGAI

PAŠAUKIT MUS TUOJAU
CĄNAL 8500

•
Musų apgarsinimų kainos 
prieinamos, už pakartoji
mus duodame gerą nuo
laidą.

%
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NAUJIENOS, Chicago, BĮ.
... . ............................'n . i.................. ..

šeštadienis, rūgs. 12, 198$

Lietuviai ir lietuvai
tes paėmė leidimus 

vedyboms 
»

“TZBOOBI

24

11

Aie lietuviai ir lietuvaites ii 
iriėmi laisniu* .(leidimus) 
dybomi:'

Meceslav.'s. Kozuchowski 
m. ir Ursula Zilinski 22 m.

Anthony Siedlecki 26 m.
Cecelia Bialas 23 m.

Theodore Jirik 26 m. ir Marie 
Bubąs 21 m.

Anthony Kaczorowski 23 m. 
ir Helen Jankauskas 18 m.

George Milonas 34 m. ir Pau
line Mandell 24 m.

VVilliam Ankedavice 22 m. ir 
Patricia Zynakis 21 m.

Šiandie atsidaro žo 
lynų paroda

šiandie, šeštadienį, Interna
tional Amphiteater, prie Hals
ted ir 42 gt.) stokjardų didžiu
liame stadione), atsidaro tarp
tautinė žolynų paroda.

Įvairios gėlės, žolynai, krū
mokšliai, daržovės, vaisiai etc. 
bus išstatyti parodoj. Tarp kit
ko bus reprodukcija garsių iš 
istorijos Babilono kabančių sod
nų, kuriuos galingiausias tų lai
kų karalius Nebuchadnezzar II 
buvo įrengęs savo gražuoliai 
žmonai smagumo suteikti.

Verta atlankyti ši žolynų pa
roda.

Pasipriešino holda 
periui, pašautas

Laddie Frankland, 4705 No. 
A'vers avenue, taksikebo šofe
ris, naktį iš trečiadienio į ket
virtadienį tapo pašautas į pil
vą, kai jis mėgino pasipriešin
ti holdaperiui. . , ■ ; ;

Sensacingiausis atimtų karų 
Išpardavimas

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 Pęntiac Sedan kaip 
naują už tiktai.. $245

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

CHEVROLET naujausis 1935 De 
Luxe Sedan, menkai vartotas, 
tobulas kaip tik iš dirbtuvės 
išėjęą taipgi 1933 <OQ E 
Sedan už tiktai ... fcvw

DODGE tikras 1935 m., Sedan, ga
rantuotas naujutėlis, turime 
taipgi du 1933 Sedanus pi-, 
gius kaip ... $245

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

. pigiai kaip ............
OLDSMOBILE NAUJAS 1936 SE

DAN NIEKAD NEVARTO
TAS, atimtas iš dylerio. Paau
kuosime už mažiau negu pu
sės originalės kainos. Turime 
taipgi , 1934 ir 1933 sedan su « 
įbudavotu trunku už $325

DE SOTO 1936 “AIRSTREAM” 
Sedan nesenesnis kaip 60 die
nų, negalima atskirti . nuo 
naujo karo, taipgi 1983 Sedan 
už tiktai ...... . $285

REO NAUJAUSIS 1934 De Luxe 
Sedan, nuostabus, ekonomiš-* 
kas karas ir naujutėlis visais 

’ atžvilgiais, taipgi 1932 “Fly- 
ing Cloud” Sedan 
už tiktai ............

HUDSON 1935, De Luxe Sedan. 
Važiuotas voš tik keletas šim
tų mylių. Taipgi 1932 Sedan 
kaip naujas už S*fl AE 

•tiktai .... .............. . T ■

STUDEBAKER 6 vėliausia 1934 
Sedap, pienkai vartotas. Turi 
6 naujutėlius tairus, trunką, 
heaterį, saugius stiklus, taipgi 

1932 Studebaker $9 9 E
Sedan už tiktai ....... EEv

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

HUPMOBILE 6 vėliausia 1932 Se
dan, ypatingai ekonomiškas 
karas už tiktai.. $195

GRAHAM naujausis 1934 Sedan. 
Niekad nepamanysite, kad tas 
karas buvo vartotas, jis . dar 
daug jums .ekonomiškai tar
naus, taipgi turime 1932 Se
dan už tiktai $215

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 duosL 
me iki dvejų metų išsimokėjimuL ■ > ■ ;

Pas mus ATDARA KAS DIENA IŠKAITANT SEKMADIENIUS 
iki 9 valandos po pietų.

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

Atsiminkit musų numerį.

CHICAGOS APYLINKIŲ LIETUVIAMS
J, 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, Melrose Park, DeKalb, Kankakee, Racine, Kenosha ir tt.

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

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

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

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

General Motors radio 
koncertai* atnauji

nama

SUSIRINKIMAI
Kupiškėnų Kultūros Draugijos susirinkimas įvyks subatoj, rug

sėjo 12 d., 7:30 vai. vakare P. Balchuno namuose, 4601 So. 
Fairfield avė. Nariai visi būtinai atsilankykite, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarti.—P. B., sekret.

Teisybės Mylėtojų Draugystės svarbus mėnesinis susirinkimas 
įvyks nedėlioj, rugsėjo (September) 13-tą d., Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj, 3133 So. Halsted St., 12-tą vai. dienos. 
Nariai skaitlingai esate prašomi atsilankyti, nes yra daug 
svarbių reikalų svarstymui. Kurie esate pasilikę su mokes- 
timis, šitame susirinkime būtinai užsimokėkite—priešingai 
nustosite Draugystės teisių.—St. Narkis, sekretorius.

Garfield Park Lietuvių Vyrų ir Moterų Pašalpįnio Klubo mė
nesinis susirinkimas įvyks nedėlioję rugsėjo 13, 1936, Law- 
ler Hali, 3929 W. Madison St., J vai. po pietų. Visi nariai 
būtinai atsilankykit, nes yra daug naujo apsvarstymui.

Rašt.
Joniškiečių Labdarybės Kultūros Kliubo įvyks reguliaris susi

rinkimas rytoj, rugsėjo 13 dieną, p. J. Juškos svetainėj, 
2417 W. 43rd st. 3 vai. po pietų. Kviečiame narius būtinai 
susirinkti, nes yra daug naujų reikalų aptarti vakaro su
rengimo reikalu. —B. Vaitekūnas, nut. rašt.

Po vasaros pertraukos Gene
ral Motors koncertai, transliuo
jami per radio, atnaujinama ši 
sekmadienį,, rugsėjo 13 dieną.

Jie bus transliuojami tarp 10 
ir 11 valandos vakare visą šalį 
apimančiu tinklu NBCWEAF.

Erno Rapee, žinomas koncer
tų vedėjas, ir vėl vadovaus Ge
neral Motors simfonijos orkest. 
rui susidedančiam iš 70 instru
mentų.

Albert Spaulding, smuikinin 
kas, ir Harold Bauer, pianistas, 
bus du solistai sekmadienio pro- 
grame. Jiedu abu yra augštos 
vertės menininkai kiekvienas sa
vo srity.

Tenka pasakyti, kad tur būt 
įdomiausi programai, kokie yra 
Jatfngtinese Valstijose- trans 
liuojami, tai General Motors 
programai ir muzikos mylėto
jams tikrai verta jų klausytis.

GARSINKITE^ 
NAUJIENOSE

CLASSIFIEŪ APS Į

Business Service
Biznio Patarnavimas

PARENGIMAI

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

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO, Inkorporuotas 

. 1642 West Division St. 
Tel. Armitage 2951

Mes esame jau šiuo adresu virš 
50 metų. .

Zarasiškių Kliubo draugiškas išvažiavimas įvyks rytoj, rugsėjo 
13-tą dieną Jefferson giriose, žiemių-rytų kampe nuo Cen
tral avė. Nuo Elston avė. gatvekarių eiti reikės tik 4 blo
kus iki miško* —Komisija-Valdyba.

CLASSIF.IED ADVERTISEMENTS Į
VICTOR BAGDONAS 
Apskaitliavimaa dykai 
Local and Long Distance 

Furniture and Piano Movir.g v 
3406 So. Halsted Street 

Phone Yards 3408
; .................................. ..
i GREITAS PATARNAVIMAS 
Skolinam pinigus ant mprtgičių. 
Užrašom visokios tųšies apdraudas. 
—Insurance. Padarom dokumentus. 
Išrenduojam, parduodam arba išmai- 
nom nekilnojamas savastis.

j Z. S. MICKĘVICE and CO. 
6816 So. Weėtem ■ Avė. 

Hemlock 0800

STOGDENGYSTĖ
Mes dengiame ir pataisome visokios 
rūšies stogus, taipgi dirbame blėties 
darbus. Lęngvos ; išlygos, jei pagei
daujama.,

BRIDGEPORT ttOOFING CO. 
3216 So. Halsted St.

VicUifr ‘ 4965

<Jt>AL

PIRK SAU ANGLIS Iš PATI
KIMOS ĮSTAIGOS 

WESTERN COAL & 
SUPPLY COMPANY 

incorporAted
Garbingas svoris ir geras patarna- 

i vimas visuomet užtikrintas. Musų 
Į19 metų v.eikiųias pilnai tai įrodo. 
Tel. PROspect 3400-3401 

J. MOSCIPAN, 
Prezidentas ir Vedėjas.

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

ANGLYS! ' ANGLYS!
AUGŠTOS RŪŠIES NORTHERN 
ILLINOIS ANGLYS TIESIOG Iš 

KASYKLŲ VARTOTOJAMS 
Mine Run ....................

Lump or. Egg .................
Screenings ................ ........

4 tonai minimum 
Pašaukite Kasyklų Agentą 

Telefonas KEDZIE 3882

Financial
Finansai-Paskolos

Situation Wanted
Darbo Ieško

VIDURAMŽIS vyras ieško darbo 
kaipo 
Dirba 
moka 
taipgi

REIKALINGA kambarių vaikinui 
prie mažos Šeimynos i Brighton 
Park. Box No. 512, 1739 So. Halsted 
Street.

3859

janitorius — ne unijistas — 
tą darbą per daugelį metų — 
visą darbą boilerius kūrenti, 
pentuoti, varnišiuoti ir tt.

Peter Daraška,
So. Lowe Avė. antros lubos.

——O—,

PASIRENDŲOJA Šviesus kamba
rys su visais patogumais su ar be 
valgio. Republic 6251, 6815 South 
Maplewood Avė..

PARSIDUODA $325 už akrą nu
perka pu|kią mažą 15 akrų farmą, 
namus, barnes, sodną, elektrą, pei- 
vmentą.

A. L. WALKER,
49 S. Washington, Hinsdale, III.

$5.75 
6.00 
4.75

PIRMŲ MORGIČ1Ų PASKOLOS 
$2000.00 JKLrS200,009.00 

ant namų, apartmehtų, krautuvių 
ir t.

Mažos . palūkanos. Atsilankykit greit 
LOUIS ZIMMĘRMAN & CO.

203 So. Dęafborn St. 
kambarye 1001 

Tel. Wabašh 4737.
.......... .. .......................................... ..... «

Furniture # Fixtures
. Rakandąi-Itaisai

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

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 & State St. CALumet 52$9.

PARSIDUODA daining ruimio ir 
front ruimio setai prieinamai. Krei
ptis į laikraščių standą, žiemių va
karų kampas prie 18 gatvės ir So. 
State St. arba 12 W. 18th St., 3 
aukštas, apt. 4. F

REIKALINGAS pečius Anglimis 
arba alyva šildomas. Box No. 513, 
1739 So. Halsted St.

PARSIDUODA RAKANDAI labai 
pigiai parsiduoda 4-rių kambarių 
rakandai. Kreipkitės sekančiu ant
rašu: A. J. Povilonis, 3108 So. Hal
sted St. Matyti galima tarpe 6 ir 9 
vakarais.

Tabako Krautuvės
Tobacco Stores

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

1728 S. Halsted St., Ganai 9845.1

Miscellaneous
_____________ Įvairuš __________

KAS NORITE VAŽIUOTI į Flo
ridą automobiliu, biskį primokėsite 
už gasoliną—'išvažiuosime už sa
vaitės laiko. Atsišaukite 6635 South 
Sacramento Avė.

Personai 
Asmenų Ieško 

^PAIEŠKAU APŠi VEDIMUI 
MERGINOS arba našlės pe 
jaunesnės 40 inetų ir nesenes- 
nės 48 metų. Turi mylėti rim
tą iy padorą gyvenimų. Pa* 
geidaujama, kad suprastų an
glų ir lietuvių kalbas ir nusi
manytų apie biznį ir pati tu
rėtų šiek tiek pinigų. Aš ©su 
49 metų. Svaigalų nevartoju. 
Turiu pelningą biznį. Gera

T>AmATcwrr nmAn a TT> moteris turėtų gražų gyveni- 
PATAISYK STOGĄ IR mą. Rašykite ir su laišku pri-

RYNAS DABAR j siųskite paveikslą. Kiekvienai 
Pašauk mus dėl dykai, apskai- 
tliavimų. 25 metai patyrimo— 
Blekorius ir Stogius. 

Leonas Roofing 
3750 Wallace Street 
Tel. Boulevard 0250

Co,

duosiu atsakymą ir paveikslą 
ant pareikalavimo grąžinsiu

1 naujienos
1739 So. Halsted Street 

Box509 
Chicago,-Ui. ■

■ ■ " ? f '■

T

IEŠKAU darbo ant farmų; esu 
patyręs visam ūkio darbe — 45 me
tų amžiaus. Frank Vasiliauskis, 

422 So. Clark St.

RENDON kambarys. Marąuette 
Parke. Didelis apšildomas, švarus' 
dėl vaikino ar merginos— pusė blo
ko nuo karo linijos. 7019 So. Map- 
lewood, Prospect 4202.

PARDAVIMUI arba mainymui 
ant nedidelio miesto namo, 60 akrų 
farma, žemė visa dirbama netoli 
Chicagos. Atsišaukite laišku, Naujie
nos, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
III. Box 514.

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGA patyręs , virėjas 
(cook)į trumpos valandęs, valgis, 
kambarys ir alga. Taipgi janitorius, 
patyrimas nereikalingas. Turi būti 
blaivus žmogus. Valgis, kambarys ir 
alga. Atsišaukite tuojaus: South 
Central Hotel, 1245 So. Michigan 
Avenue.

RENDON šviesus apšildomas kam
barys prie mažos šeimynos. Kreip
kitės po 6 vakare, 7132 So. Wash- 
ington Avė. Antros lubos.

Real Estate For Sale
Nąmai-žemė Pardavimui

—į—i—i—- -xriLrxi*vxjrLr

PARSIDUODA 2 aukštų budinkas 
su tavernų gerai išdirbtu ar mai
nyti. Klauskit pas Žyduką. 4707 So. 
Halsted St.

us,
ANT RENDOS kambarys dėl vai

kino ar merginos su valgiu ar be, 
prie mažos šeimynos. 4539 S. Wash- 
tenaw Avė.- Tel. Lafayette 0135.

Šaukite po 6:80 vakare.

-o

—O—
REIKALINGAS bučeris, Turi mo

kėti Lietuviškai, Angliškai ir Len
kiškai. 4140 So. Maplewbod Avė.

RENDON vienas ar du fornišiuo- 
ti kambariai pavieniam ar ženotai 
porai—gali vartoti ir virtuvę.

7027 So. Washtenaw, 1-mos lubos

Parsiduoda 
Lunch Room 
Biznis senai 
—Parsiduoda 

1858

EXTRA
namas su tavernų ir 

prie didelių dirbtuvių, 
išdirbtas. Nėra skolų 
dėl menkos sveikatos. 
West 39th St.

REIKALINGA seilsmenų — pa
tyrimas musų bizny nėra reikalin
gas. Turį turėti automobilį. Refe- 
rencas pageidaujamas. Amžiiis 25 
iki 45. Kreipkitės 9:30 iki 4:30 pp. 
Kambarys 528, 29 So. La Šalie St.

RENDON kambarys šviesus, kar
štu vandeniu šildomas prie mažos 
šeimynos—be valgio—dėl vaikino ar 
merginos. Antros lubos. 6942 South 
Campbell..

PARDUOSIU 2 fletų namą. Nau
jai išdekoruotas namas.. Gerame sto
vyje. Savininką matysite 6101 South' 
State Street.

For Rerit

REIKALINGAS patyręs bučerįs, 
darbas ant visados. Gera "mokestis.

2543 West 69th St.

REIKALINGAS darbininkas dirbti 
į tavern—apvalyti ir kad galėtų 
prižiūrėti barą—valgis ir kambarys 
ant vietos. Su mokesčiu susitarsime.

1537 West 63rd St.

REIKALINGA patyręs vyras far- 
moj dirbti. Rašyk H. Koplewski, 

Dowagiac, Michigan.

REIKALINGAS darbininkas ūkio 
darbams. Darbas žiemą ir vasarą. At
sišaukite greitai. Adresas 1036 E. 
93rd st. Regent 5036.

Help Wanted—Female
.Darbininkių reikia
REIKALINGA mergina apie 20 m. 

amžiaus prie namų darbo. Naktimis 
pasilikti—geras užmokestis. Atsi
šaukti Charles Pozen, 3351 South 
Halsted Street;

MERGINA patyrusi bendram na
mų darbui, gera virėja, apsibūti, ge
ra proga, Columbus 9845.

MERGINA prosijimui—patyrusi— 
Cleaning įstaiga. Kreiptis 5681 W. 
Madison St.

PATYRUSI dreipų apereitore taip
gi merrow mašinos apereitore. 
413 So. Market St. 6-tos lubos.

JAUNA MOTERIS patyrusi —tu
ri turėti Steam table ir Short order 
patyrimą. Gera alga ir valandos.
American Hungarian Restaurant 

4655 So. Ashland Avė.

REIKALINGA pusamžė mergina 
dirbti i tavern. Turi mokėti paga
minti lunch ir žinoti abelną namų 
darbą. Gyvenimas ant vietos.
6556 So. State St. Tel. Englewood 
2792. .

REIKALINGA mergina prižiūrėti 
3 metų kūdikį. Nakvoti ar ne J. 
Gold, 533 So. Millard Avė.

REIKALINGA mergina arba mo
teris prie namų darbo ir kuri galė
tų pagelbėti prie lunchaus į tavern. 
Gyvenimas ant vietos. 6556 So. Sta
te St. Tel. Englewood 2792.

MERGINA bendram namų darbui, 
nėra vaiku, savas kambarys — len
gvas skalbimas—nakvoti.

Kildare 0028.

MERGINA patyrusi bendram na
mų darbui, paprastas virimas, leng
vas skalbimas—-nakvoti, $5 iki $6.

Briargate 6846.

Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

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

Flats
Iešk<

Wanted 
o Flatų

PAIEŠKAU 3 kambarii 
maudyne, pageidaujama s 
Rašykite Naujienos, 1739 
ted St., Box 511.

; fleto su 
ipšildomo.
So. Hals-

Furnished Rooms
KAMBARYS ant rendos dėl vai

kino ar merginos -antros lubos iš 
užpakalio. Anelė Mereckienė, 1423 
No. Dickson St.

RENDON kambarys single 
ženotai porai 
Artesian Avė.

be vaikų. 6752 
antros lubos.

arba
South

RENDON — 3 akrų farma, arti 
Chicago, pigiai. William, 162nd St. 
ir Grove Avė. Oak Forest, III.

RENDON 6 kambarių fletas, tre
čias aukštas. Pečiu šildomas—ren- 
da $20.00. , Savininkas 2505 W. 69th 
St. Pirmos lubos.

WISCONSIN FARMA. Kad su
tvarkyti turtą paaukuos puikią pie
no farmą, 20ų akrų su 75 akrais dir
bamos, 25 akrai cukrinių klevų krū
mynas, kita ganyklos, trout upė. Di
delė pieninė, pilnai įrengta, svirnas, 
silas, kiti budinkai, 7 kambarių na
mas, tekantis vanduo, elektra, gera 
molio žemė, be akmenų, lengvai dir
busi, visa aptverta, bargenas. Cor- 
nel Ę1kow, Sheldon, Wisconsin.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA grdsemė ir mė
sos marketas. Parduos labai priei
namai. 2953 W; 59th St. Republic 
8931.

PARDAVIMUI groserne senai iš
dirbta. Geras biznis. Yra 5 kamba
riai užpakalyje. Parduosiu pigiai.

4540 So. Westem Avenue.

PARSIDUODA restaurantas ir 
lunčruimis. Tikras bargenas. Tele- 
fonuokite Victory 8773 arba kreip
kitės į 2849 Emerald Avė. 3-čios 
lubos užpakaly.

PARSIDUODA clgaretų ir tabako 
rautas. Gera proga gabiam. Kreiptis 
žydukas, 4707 So. Halsted St., tel, 
Yards 0803.

PARDAVIMUI arba išrenduosiu 
per daugelį metų išdirbtą duonke- 
pyklą. Box 510, 1739 So. Halsted St.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė arba priimsiu partneri. Parduosiu 
už pirmą pasiulyma. Biznis išdirbtas 
per 20 metų. 711 W. 34th St.

PARSIDUODA tavernas su sta 
lais ir Wine ruimiu.*4Biznis gerai iš 
dirbtas. 5029- So. Racine Avė.

PARSIDUODA groserne ir mėsi
nė Brighton Parke. Gera vieta lie
tuviams.

Pašaukite telefonu:
Lafayette 6546.

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

PARDAVIMUI restaurantas tikrai 
pigiai. Pilnas stakas ir fikčeriai.

4909 West 14th St. Cicero.

PARDAVIMUI saldainių ir viso
kių smulkmenų krautuvė. 5 kam
bariai gyvenimui. Aukso’ mainos dėl 
tinkamo žmogaus. Priežastis—liga.

2644 West 47th St.

PARSIDUODA bučernė. ir groser- 
nė Ciceroje, III. (žinoma po vardu 
Cicero Lietuvių Kooperacija). Biz
nis išdirbtas su virš 20 metų. Gera 
proga geram biznieriui. Kaina pigi. 
Kreipkitės pas direktorių po antra
šu 1419 So. 50th Avė., Cicero, III.

MAINYS 110- akrų farmą arti 
Nashvile, Illinois su gerais budin
kais, 4 arkliai, 20 karvių, įrankiai 
ir derlius. John Chmielinski, 2317 
N. Rockwell St.

MAINO 126 akrų su pilnu staku 
ir įrankiais pieno farmą—30 mylių 
į pietvakarius nuo Chicagos. John 
Chmielinski, 2317 N. Rockwell St.

40 AKRŲ 6 mylios South Haven, 
Mich. Gera žemė, geri budinkai, 
moderniškas miesto ištaisymas—no
ri bungalow ar du flatu. Swartz, 
7312 Vincennes Avė. Triangle 7151.

Farms for Sale
Ūkiai Pardavimui

DIDELIS BARGENAS. Parsiduo
da 2 aukštų namas 5 ir 6 kamba
rių, viškus, vana, aukštas beismen- 
tas, plovykla, naujai išdekoruotas, 
visi taksai ii* asesmentai išmokėti. 
Kaina $2800, tiktai $1200 cash te
reikia. Savininkas 1111 W. 59th St., 
1-mos lubos.

EXTRA
BARGENAS—PARSIDUODA 

namas su tavern ir laisnės. Biznis 
išdirbtas per 10 metų—priežastį par
davimo patirsite ant vietos. 1320 S. 
49th Avė., Cicero, III.

PARDAVIMUI 2 aukštų mūrinis 
namas, Bridgeporte, 6—5 kambariai, 
prieinama kaina, priežastį patirsite 
vietoj. Galima matyti vakarais po 6. 

838 W. 34th St. 2-nd floor.

TAVERN su 3 flatų namu ir gera 
pelną riėŠdhčla rooming house. TuH 
būti greitai parduotas — priimsiu 
pirmą gerą pasiųlijimą. 6425 South 
Ashland. Republic 7647.

PARDUOSIU arba mainysiu 8 
aukštų namą ant fanuos Indiana ar 
Michigan valstijoje. 657 West 81st 
Street.

PARDAVIMUI 5 kambarių bunga- 
,low arba mainysiu ant grosernėsar 
ant didesnio namo. Namas gerame 
stovyje Marąuette Parke. 6436 So. 
California Avė.

80 AKRŲ farma pardavimui. Ge
ra žemė prie molio — visa lygi ir 
dirbama—nusausinimui kanalizaci
ja. Geros tvoros — šaltinio šulnys. 
Geros ir didelės trobos — prie pat 
mokyklos—geri keliai, arti U. S. 27 
ir U. S. 10. Parduosiu už prieinamą 
kainą. Priežastis mirtis Leo Ranks, 

Clare, Mich. Route 4.

RECEIVERIS parduoda 2 flatu 
po 4 kambarius, cementinis beismen- 
tas, garažas^ Kaina $7000.00. 75 ak
rų farma Mich. su budinkais ant 
cementinio kelio (Highway) Prekė 
$1600. Chas Zekas, 4708 South 
Western Avė.

BARGENAS
Parduosiu pigiai namus arba sa- . 

liūną, kurio bizriis tiesiog aukso 
mainos. Priežastis vienai persunku 
tvarkyti. Kreipkitės 2042 So. Hals
ted St., Mrs. M. L.

STEBĖTINA PROGA—6 kamba
rių plytų bungalow — didelis lotas, 
$4750 išmokėjimais. Fredr’k E. Hum- 
inel, 1600 W. Fulton St Seeley 1424

SAVININKAS apleisdamas miestą 
turi parduoti 5 kambarių plytų 
bungalow, furn. ir porfciųs, gara
žas. Priims geriausį pasiųlijimą.

7114 South Oakley.

JEI
TURIT
KĄ PARDUOT

PAGARSINKIT 
NAUJIENOSE

JEI IEŠKOT 
BARGENŲ

SKAITYKIT NAUJIENAS
Apgarsinimus ■ visi skaito 
su didžiausia atida ir sku
biai į juos atsiliepia.

NELAUKIT
ILGAI

PAŠAUKIT MUS TUOJAU
CĄNAL 8500
Musų apgarsinimų kainos 
prieinamos. Už pakartoji
mus duodame gerą nuo
laidą.
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NAUJIENOS, Chieago, m.
.............. ...... ......... ‘ ...........................

• • v? • • .* ‘

šeštadienis, rūgs. 12, 1936 
...y. , ........

Lietuviai ir lietuvai
tės paėmė leidimus 

vedyboms
♦ I /

Aie lietuviai ir lietuvaites U 
įpiėm# taianina (taidimns) » 
dyboma:'

Meceslauš. Kozuchowski 24 
m. ir Ursula Zilinski 22 m.

Anthony Giedlecki 26 m. ii 
Cecelia Bialas 23 m.

Theodore Jirik 26 m. ir Marie 
Bubąs 21 m.

Anthony Kaczorowski 23 m.’ 
ir Helen Jankauskas 18 m.

George Milonas 34 m. ir Pau
line Mandell 24 m.

William Ankedavice 22 m. ir 
Patricia Zynakis 21 m.

Šiandie atsidaro žo 
lynų paroda

šiandie, šeštadienį, Interna
tional Amphiteater, prie Hals
ted ir 42 gt.) stok jardų didžiu
liame stadione), atsidaro tarp
tautinė žolynų paroda.

Įvairios gėlės, žolynai, krū
mokšliai, daržovės, vaisiai etc. 
bus išstatyti parodoj. Tarp kit
ko bus reprodukcija garsių iš 
istorijos Babilono kabančių sod
nų, kuriuos galingiausias tų lai
kų karalius Nebuchadnezzar II 
buvo įrengęs savo gražuoliai 
žmonai smagumo suteikti.

Verta atlankyti ši žolynų pa
roda.

Pasipriešino holda 
perini, pašautas

Laddie Frankland, 4705 No. 
Avers avenue, taksikebo šofe
ris, naktį iš trečiadienio j ket
virtadienį tapo pašautas j pil
vą, kai jis mėgino pasipriešin
ti holdaperiui. , • ; :

Sensacingiausia atimtų karų 
Išpardavimas

VISA CHICAGA KALBA APIE ŠIUOS 
NUOSTABIUS BARGENUS

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

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 nau;

NEPIRK NAUJO KARO KOL N
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 
naują už tiktai........ $245

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

CHEVROLET naujausis 1935 De 
Luxe Sedan, menkai vartotas, 
tobulas kaip tik iš dirbtuvės 
išėjęs taipgi 1933 $OQE 
Sedan už tiktai ... fevv

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

gius kaip . $245

S
CLASSIF.IED ADVERTISEMENTS

įjo karo arba grąžiname pinigus. 
EPAMATYSI MUSŲ BARGENUS
DE SOTO 1936 “AIRSTREAM” 

Sedan nesenesnis kaip 60 die
nų, negalima atskirti . nuo 
naujo karo, taipgi 1933 Sedan 
už tiktai ........ $285

REO NAUJAUSIS 1934 De Luxe 
Sedan, nuostabus, ekonomiš-’ 
kas karas ir naujutėlis visais 
atžvilgiais, taipgi 1932 “Fly- 
ing Cloud” Sedan $9 9C
už tiktai ....................

HUDSON 1935, De Luxe Sedan.
. Važiuotas vos tik keletas šim

tų mylių. Taipgi 1932 Sedan 
kaip naujas už

•tiktai ..........  “ I

- ---------------------------—,-------------------- ; t....................................

VICTOR BAGDONAS 
Apskaitllavimas dykai 
Local antį Long Distance 

Furniture and Plano Movir.g 
3406 So. Halsted Street

Phone Yards 3408

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

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

Hemlock 0800

Situation Wanted
Darbo Ieško

VIDURAMŽIS vyras ieško darbo 
kaipo 
Dirba 
moka 
taipgi

REIKALINGA kambarių vaikinui 
prie mažos šeimynos j Brighton 
Park. Box No. 512, 1789 So. Halsted 
Street.

3859

janitorius — ne unijistas — 
tą darbą per daugelį metų — 
visą darbą boilerius kūrenti, 
pentuoti, vamišiuoti ir tt.

Peter Daraška,
So. Lowe Avė, antros lubos.

——O-—-

PASIRENDUOJA šviesus kamba
rys su visais patogumais su ar be 
valgio. Republic 6251, 6815 South 
Maplewood Avė..

PARSIDUODA $325 už akrą nu
perka puikią mažą 15 akrų farmą, 
namus, barnes, sodną, elektrą, pei- 
vmentą.

A. L. WALKER,
49 S. Washington, Hinsdale, III.

IEŠKAU darbo ant farmų; esu 
patyręs visam ūkio darbe — 45 me
tų amžiaus. Frank Vasiliauskis, 

422 So. Clark St.

RENDON kambarys • Marųuętte 
Pąrke. Didelis apšildomas, švarus 
dėl vaikino ar merginos— pusė blo
ko nuo karo linijos. 7019 So. Map- 
lewood. Prospect 4202.

PARDAVIMUI arba mainymui 
ant nedidelio miesto namo, 60 akrų 
farma, žemė visa dirbama netoli 
Chicagos. Atsišaukite laišku, Naujie
nos, 1739 So. Halsted St., Chieago, 
III. Box 514.

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

. pigiai kaip .................. fcvw
OLDSMOBILE NAUJAS 1936 SE

DAN NIEKAD NEVARTO
TAS, atimtas iš dylerio. Paau
kuosime už mažiau negu pu
sės originalės kainos. Turime 
taipgi .1934 ir 1933 sedan su j 
įbudavotu trunku už $325 I 

tiktai ....   v |

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

AUBURN 1982 De Luxe Sedan, 
musų garantuotas, kad tobu
las ir kaip naujas. Taipgi tu
rime 1931 Sedan $1/15 
musų kaina tiktai .  I

HUPMOBILE 6 vėliausis 1932 Se
dan, / ypatingai ekonomiškas 
karas už tiktai....... $195

STOGDENGYSTĖ
Mes dengiame ir. pataisome visokios 
lūšies stogus, taipgi dirbame blėties 
darbus. Lęngvos ; išlygos, jei pagei
daujama..

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted St.

VictO^r 4965
' ! COAL "

Anglys
PIRK SAU ANUMS Iš PATI- 

' KIMOS ĮSTAIGOS 
WESTERN COAL & 
SUPPLY COMPANY 

INCORPORATED
Garbingas storis ir geras patarna- 

i vimas visuomet užtikrintas. Musų 
119 metų veikimas pilnai tai įrodo. 
Tel. PROspect 3400-3401

J. MOSCIPAN, 
Prezidentas ir Vedėjas.

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

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

RENDON šviesus apšildomas kam
barys prie mažos šeimynos. Kreip
kitės po 6 vakare, 7132 So. Wash- 
ington Avė. Antros lubos.

Real Ėstate For Sale
Nąmai-žemė Pardavimui

PARSIDUODA 2 aukštų budinkas 
su tavernų gerai išdirbtu ar mai
nyti. Klauskit pas Žyduką. 4707 So. 
Halsted St.

REIKALINGA patyręs , virėjas 
(cook), trumpos valandos, valais, 
kambarys ir alga. Taipgi janitorius, 
patyrimas nereikalingas. Turi būti 
blaivus žmogus. Valgis, kambarys ir 
alga. Atsišaukite tuojaus: South 
Central Hotel, 1245 So. Michigan 
Avenue.

ANT RENDOS kambarys dėl vai
kino ar merginos su valgiu ar be, 
prie mažos šeimynos. 4539 S. Wash- 
teilaw Avė. Tel. Lafayette 0135.

Šaukite po 6:30 vakare.

.. . ....——J
REIKALINGAS bučeris, Turi mo

kėti Lietuviškai, Angliškai ir Len
kiškai. 4140 So. Maplewbod Avė.

RENDON vienas ar du fornišiuo- 
ti kambariai pavieniam ar ženotai 
porai—gali vartoti ir virtuvę.

7027 So. Washtenaw, 1-mos lubos

Parsiduoda 
Lunch Room 
Biznis senai 
---Parsiduoda 

1858

EXTRA
namas su tavernų ir 

prie didelių dirbtuvių, 
išdirbtas. Nėra skolų 
dėl menkos sveikatos. 
West 39th St.

REIKALINGA seilsmenų — pa
tyrimas musų bizny nėra reikalin
gas. Turi turėti automobilį. Refe- 
rencas pageidaujamas. Amžtas 25 
iki 45. Kreipkitės 9:30 iki 4:30 pp. 
Kambarys 528, 29 So. La Šalie St.

RENDON kambarys šviesus, kar
štu vandeniu šildomas prię mažos 
šeimynos—be valgio—dėl vaikino ar 
merginos. Antros lubos. 6942 South 
Campbęll.,

PARDUOSIU 2 fletų namą. Nau
jai išdekoruotas namas... Gerame sto
vyje. Savininką matysite 6101 South 
State Street.

REIKALINGAS patyręs bučerjs 
darbas ant visados. Gera "mokestis.

2543 West 69th St.

For Rent
RENDON — 3 aferų farma, arti 

Chieago, pigiai. William, 162nd St. 
ir Grove Avė. Oak Forest, III.

WISCONSIN FARMA. Kad su
tvarkyti turtą paaukuos puikią pie
no farmą, 200 akrų su 75 akrais dir
bamos, 25 aktai cukrinių klevų krū
mynas, kita ganyklos, trout upė. Di
delė pieninė, pilnai įrengta, svirnas, 
silas, kiti budinkai, 7 kambarių na
mas, tekantis vanduo, elektrą, gera 
molio žemė, be akmenų, lengvai dir- 
basi, visa aptverta, bargenas. Cor- 
nel Elkow, Sheldon, Wisconsin.RENDON 6 kambarių fletas, tre

čias aukštas. Pečiu Šildomas—ren- 
da $20.00. Navininkas 2505 W. 69th 
St. Pirmos lubos.

DIDELIS BARGENAS. Parsiduo
da 2 aukštų namas 5 ir 6 kamba
rių, viškus, vąna, aukštas beismen- 
tas, plovykla, naujai išdekoruotas, 
visi taksai it asesmentai išmokėti. 
Kaina $2800, tiktai $1200 cash te
reikia. Savininkas 1111 W. 59th St., 
1-mos lubos.

ANGLYS! ’ ANGLYS!
AUGŠTOS RŪŠIES NORTHERN 
ILLINOIS ANGLYS TIESIOG IŠ 

KASYKLŲ VARTOTOJAMS 
Mine Run ......    $5.75

Lump or, Egg  .......... 6.00
Screenings ................ .......  4.75

4 tonai minimum 
Pašaukite Kasyklų Agentą 

Telefonas KEDZIE 3882

REIKALINGAS darbininkas dirbti 
į tavern—apvalyti ir kad galėtų 
prižiūrėti barą—valgis ir kambarys 
ant vietos. Su mokesčiu susitarsime.

1537 West 63rd St. Business Chances
Pardavimui Bizniai

GRAHAM i naujausis 1934 Sedan. 
Niekad nepamanysite, kad tas 
karas buvo vartotas, jis dar 
daug jums ekonomiškai tar
naus, taipgi turime 1932 Se
dan už tiktai ... $215

Tai tik keli Iš NUOSTABIŲ BARGENŲ. TURIME VIRŠ 200 
KARŲ ANT RANKOS Iš KURIŲ YRA IR TAIP PIGIŲ, kaip $25 

NESVARBU KIEK NORĖTUM Už KARĄ MOKĖTI, 
NEPRALEISK ŠIOS PROGOS. -

Priimsime jūsų seną karą kaipo įmokešnį ir likusiai daliai duosi
me iki dvejų metų išsimokėjimui.

mus ATDARA KAS DIENA IŠKAITANT SEKMADIENIUS 
iki 9 valandos po pietų.

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

Atsiminkit musų numerį.

REIKALINGA patyręs vyras far- 
moj dirbti. Rašyk H. Koplewski, 

Dowagiac, Michigan.

PARSIDUODA grdsernė ir mė
sos marketas. Parduos labai priei
namai. 2953 W. 59th St. Republic 
8931.

Pas

S

CHICAGOS APYLINKIŲ LIETUVIAMS
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
eago, Indiana Harbor, East Chieago, Gary, Hammond, Calumet City, 
Chieago Heights, Harvey, Michigan City, Aurora, Joliet, Rockdale, 
So. Charles, Melrose Park, DeKalb, Kankakee, Racine, Kenosha ir tt. 

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

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

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

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

General Motors radio 
koncertai atnauji

nama

Financial
Finansai “Paskolos

PIRMŲ MORGIČ1Ų PASKOLOS 
$2000.00 IRI ‘ $200,000.00 

ant namyf aparfmentų, krautuvių 
ir

Mažos .palūkanos. Atsilankykit greit 
LOUIS ZIMMERMAN & CO. 

203 So., Ddatbo^h St.
'■ kambaryė 1001 

Tel. Wabash 4737.
-...................................... rr.. • .................... ..... į- -r - - -.........

REIKALINGAS darbininkas ūkio 
darbams. Darbas žiemą ir vasara. At
sišaukite greitai. Adresas 1036 E. 
93rd st. Regent 5036.

PARDAVIMUI grosernė senai iš
dirbta. Geras biznis. Yra 5 kamba
riai užpakalyje. Parduosiu pigiai.

4540 So. Westem Avenue.

EXTRA
BARGENAS—PARSIDUODA 

namas su tavern ir laisnės. Biznis 
išdirbtas per 10 metų—priežastį par
davimo patirsite ant vietos. 1320 S. 
49th Avė., Cicero, III.

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia

REIKALINGA mergina apie 20 m. 
amžiaus prie namų darbo. Naktimis 
pasilikti—geras užmokestis. Atsi
šaukti Charles Pozen, 3351 South 
Halsted Street:

PARSIDUODA restaurantas ir 
lunčruimis. Tikras bargenas. Tele- 
fonuokite Victory 8773 arba kreip
kitės į 2849 Emerald Avė. 3-čios 
lubos užpakaly.

PARDAVIMUI 2 aukštų mūrinis 
namas, Bridgeporte, 6—5 kambariai, 
prieinama kaina, priežastį patirsite 
vietoj. Galima matyti vakarais po 6. 

838 W. 34th St. 2-nd floor.

SUSIRINKIMAI
Kupiškėnų Kultūros Draugijos susirinkimas įvyks subatoj, rug

sėjo 12 d., 7:30 vai. vakare P. Balchuno namuose, 4601 So. 
Fairfield avė. Nariai visi būtinai atsilankykite, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarti.—P. B., sekret.

Teisybės Mylėtojų Draugystės svarbus mėnesinis susirinkimas 
įvyks nedėlioj, rugsėjo (September) 13-tą d., Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj, 3133 So. Halsted St., 12-tą vai. dienos. 
Nariai skaitlingai esate prašomi atsilankyti, nes yra daug 
svarbių reikalų svarstymui. Kurie esatą pasilikę su mokes- 
timis, šitame susirinkime būtinai užsimokėkite—priešingai 
nustosite Draugystės teisių.—St. Narkis, sekretorius,

Garfield Park Lietuvių Vyrų ir Moterų Pašalpinio Klubo mė- t ' . \ . v „
nesinis susirinkimas įvyks nedėlioję rugsėjo 13, 1936, Law- 
ler Hali, 3929 \V. Madison St., J vai. po pietų. Visi nariai 
būtinai atsilankykit, nes yra daug naujo apsvarstymui.

Rašt.
Joniškiečių Labdarybės Kultūros Kliubo įvyks reguliaris susi

rinkimas rytoj, rugsėjo 13 dieną, p. J. Juškos svetainėj, 
2417 W. 43rd st. 3 vai. po pietų. Kviečiame narius būtinai • ■ ■
susirinkti, nes yra daug naujų reikalų aptarti vakaro su
rengimo reikalu. —B. Vaitekūnas, nu t. rašt. \ ■

- ■ — ■ ........ ........... .............................. ....... ... . ......... »■>■■■>■' ..................... ............. ..

Po vasaros pertraukos Gene
ral Motors koncertai, transliuo
jami per radio, atnaujinama ši 
sekmadienį,, rugsėjo 13 dieną.

Jie bus transliuojami larp 10 
ir 11 valandos vakare visą šalį 
apimančiu tinklu NBC-WEAF.

Erno Rapee, žinomas koncer
tų vedėjas, ir vėl vadovaus Ge
neral Motors simfonijos orkest 
rui susidedančiam iš 70 instru
mentų.

Albert Spaulding, smuikinin 
kas, ir Harold Bauer, pianistas, 
bus du solistai sekmadienio pro- 
grame. Jiedu abu yra augštos 
vertės menininkai kiekvienas sa
vo srity.

Tenka pasakyti, kad tur būt 
įdomiausi programai, kokie yra 
Jaimg'tinėse Valstijose- trans 
liuojami, tai General Motors 
programai ir muzikos mylėto
jams tikrai verta jų klausytis.

Furniture ^ Fixtures
, Rakandai-įtaisai '

IŠPARDUODAME BARU FIKCE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
ir sinkom. Taipgi štonj fikčerius de) 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les, registerius ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu pirksite kitur.

S. E. SOSTHEJM & SONS
; STORE FIXTURES 

1900 S. State St. CALumet 5269.

MERGINĄ patyrusi bendram na
mų darbui, gera virėja, apsibūti, ge
ra proga, Columbus 9845.

PARSIDUODA cigaretų ir tabako 
rautas. Gera proga gabiam. Kreiptis 
žydukas, 4707 So. - Halsted St., tel. 
Yards 0803.

TAVERN su 3 flatų namu ir g'era 
pelną riėŠdhčĮa roomįng house. Turi 
būti greitai parduotas — priimsiu 
pirmą gerą pasiulijimą. 6425 South 
Ashland. Republic 7647.

MERGINA prosijimui—patyrusi— 
Cleaning įstaiga. Kreiptis 5681 W. 
Madison St. '

PARDAVIMUI arba išrenduosiu 
per daugeli metų išdirbtą duonke- 
pyklą. Box 510, 1739 So. Halsted St.

PARDUOSIU arba mainysiu 3 
aukštų namą ant farmos Indiana ar 
Michigan valstijoje. 657 West Slst 
Street.

PATYRUSI dreipų apereitorė taip
gi merrow mašinos apereitorė. 
413 So. Market St. 6-tos lubos.

PARDAVIMUI bučernė ir ' groser
nė arba priimsiu partneri. Parduosiu 
už pirmą pasiūlymą. Biznis išdirbtas 
per 20 metų. 711 W. 34th St.

(MRSTNKUĖS
NAUJIENOSE

CLASSIFIEDADS
Business Service
Biznio Patarnavimas

PARENGIMAI

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

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO, Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951 
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 metų. -

PARSIDUODA daining ruimio ir 
front ruimio setai prieinamai. Krei
ptis į laikraščių standą, žiemių va
karų kampas prie 18 gatvės ir So. 
State St. arba 12 W. 18th St., 3 
aukštas, apt. 4. ,,

JAUNA MOTERIS patyrusi —tu
ri turėti Steam table ir Short order 
patyrimą. Gera alga ir valandos.
American Hungarian Restaurant 

4655 So. Ashland Avė.

PARSIDUODA tavernas su sta 
lais ir Wine ruimiu. Biznis gerai iš 
dirbtas. 5029* So. Racine Avė.

PARDAVIMUI 5 kambarių bunga- 
,low arba mainysiu ant grosernėsar 
ant didesnio namo. Namas gerame 
stovyje Marąuette Parke. 6436 So. 
Cąlifornia Avė.

REIKALINGAS -pečius Anglimis 
arba alyva šildomas. Box No. 513, 
1739 So. Halsted St.

PARSIDUODA RAKANDAI labai 
pigiai parsiduoda 4-rių kambarių 
rakandai. Kreipkitės sekančiu ant
rašu: A. J. Povilonis, 3108 So, Hal
sted St. Matyti galima tarpe 6 ir 9 
vakarais.

REIKALINGA pusamžė mergina 
dirbti i tavern. Turi mokėti paga
minti lunch ir žinoti abelną namų 
darbą. Gyvenimas ant vietos.
6556 So. State St. Tel. Englewood 
2792.

PARSIDUODA grosernė ir mėsi
nė Brighton Parke. Gera vieta lie
tuviams.

Pašaukite telefonu:
Lafayette 6546.

RECEIVERIS parduoda 2 flatu 
po 4 kambarius, cementinis beigmen- 
tas, garažas. Kaina $7000.00. 75 ak
rų farma Mich. su budinkais ant 
cementinio kelio (Highway) Prekė 
$1600. Chas Zekas, 4708 South 
Western Avė.

Tabako Krautuvės
Tobacco Stores

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

1728 S. Halsted St., Canal 9345.

Miscellaneoųs
Įvairus

KAS NORITE VAŽIUOTI į Flo
ridą automobiliu, biskį primokėsite 
už gasoliną—išvažiuosime už sa
vaitės laiko. Atsišaukite 6635 South 
Sacramento Avė.

Persona!
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU APSIVEDIMUI 
MERGINOS* arba našlės pe 
jaunesnės 40 metų ir nesenes- 
nės 48 metų. Turi mylėti rim
tą iy padorų gyvenimų. Pa
geidaujama, kad suprastų an
glų ir lietuvių kalbas ir nusi
manytų apie biznį ir pati tu
rėtų šiek tiek pinigų. Aš esu 
49 metų. Svaigalų nevartoju. 
Turiu pelningų biznį. Gera

■n A m A TC1V7TZ a T1D moteris turėtų gražų gyveni-
PATAISYK STOGĄ IR mų. Rašykite ir su laišku pri-

RYNAS DABAR | siųskite paveikslų. Kiekvienai
Pašauk mus dėl dykai apskai- du,osiu paveikslą

REIKALINGA mergina prižiūrėti 
3 metų kūdikį. Nakvoti ar ne J. 
Gold, 533 So. Millard Avė.

REIKALINGA mergina arba mo
teris prie namų darbo ir kuri galė
tų pagelbėti prie lunchaus i tavern. 
Gyvenimas ant vietos. 6556 So. Sta
te St. Tel. Englevvood 2792.

MERGINA bendram namų darbui, 
nėra vaiku, savas kambarys — len
gvas skalbimas—nakvoti.

Kildare 0028.

MERGINA patyrusi bendram na
mų darbui, paprastas virimas, leng
vas skalbimas—nakvoti, $5 iki $6.

Briargate 6846.

Help Wanted—Male-Female

_ . ligoninės tacos 
i prieškambarinės $35.00 
ir užlaikymas, virtuvės

REIKALINGA 
merginos, 
kambarys 
pagelbininkės $12.00, veiterkų die
nomis ar naktimis $10.00, fontano 
merginos $15.00, tavernui veiterkos 
$8.00 geri tipai. Tairgi ir vyrams 
darbai. Wabash Employment, 14th 
floor, 20 East Jackson.

Flats Wanted
_______ ĮsSSa-Ete.*1!_______

PAIEŠKAU 3 kambarių fleto su 
maudyne, pageidaujama apšildomo. 
Rašykite Naujienos, 1739 So. Hals
ted St., Box 511.

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

PARDAVIMUI restaurantas tikrai 
pigiai. Pilnas stakas ir fikčeriai.

4909 West 14th St. Cicero.

BARGENAS
Parduosiu pigiai namus arba ša

itaną, kurio bizhis tiesiog aukso 
mainos. Priežastis vienai persunku 
tvarkyti. Kreipkitės 2042 So. Hals
ted St., Mrs. M. L.

PARDAVIMUI saldainių ir viso
kių smulkmenų krautuvė. 5 kam
bariai gyvenimui. Aukso mainos dėl 
tinkamo žmogaus. Priežastis—liga.

2644 West 47th St.

STEBĖTINA PROGA—6 kamba
rių plytų bungalow — didelis lotas, 
$4750 išmokėjimais. Fredr’k E. Hum- 
mel, 1600 W. Fulton St. Seeley 1424

Zarasiškių. Kliubo draugiškas išvažiavimas įvyks rytoj, rugsėjo 
13-tą dieną Jefferson giriose, žiemių-rytų kampe nuo Cen
tral avė. Nuo Elston avė. gatvekarių eiti reikės tik 
kus iki miško* —Komisija-Valdyba.

4 blo-

tliavimų. 25 metai patyrimo— 
Blekorius ir Stogius.

Leonas Roofing Co. 
3750 Wallace Street 
Tel. Boulevard 0250

ant pareikalavimo grąžinsiu.
1 NAUJIENOS 

1739 So. Halsted Street 
Box509 

Chieago, iii.
< '■ Ą V.

Furnished Rooms
KAMBARYS ant rendos dėl vai

kino ar merginos antros lubos iš 
užpakalio. Anelė Mereckienė, 1423 
No. Dickson St.

RENDON kambarys single arba 
ženotai porai be vaikų. 6752 South 
Artesian Avė. antros lubos.

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė Cicerojė, III. (žinoma po vardu 
Cicero Lietuvių Kooperacija). Biz
nis išdirbtas su virš 20 metų. Gera 
nroga geram biznieriui. Kaina pigi. 
Kreipkitės pas direktorių po antra
šu 1419 So. 50th Avė., Cicero, III.

SAVININKAS apleisdamas miestą 
turi parduoti 5 kambarių plytų 
bungalow, furn. ir porČiųs, gara
žas. Priims geriausi pasiulijimą.

7114 South Oakley.

Exchange—Mainai
MAINYS 110- akrų farmą arti 

Nashvile, Illinois su gerais budin- 
kais, 4 arkliai, 20 karvių, Įrankiai 
ir derlius. John Chmielinski, 2317 
N. Rockwell St.

MAINO 126 akrų su pilnu staku 
ir trankiais pieno farmą—30 mylių 
i pietvakarius nuo Chicagos. John 
Chmielinski, 2317 N, Rockwell St.

40 AKRŲ 6 mylios South Haven, 
Mich. Gera žemė, geri budinkai, 
moderniškas miesto ištaisymas—no
ri bungalow ar du flatu. Swartz, 
7312 Vincennes Avė. Triangle 7151.

Farms for Sale
Ūkiai Pardavimui

80 AKRŲ farma pardavimui. Ge
ra žemė prie molio — visa lygi ir 
dirbamą—nusausinimui kanalizaci
ja. Geros tvoros — šaltinio Šulnys. 
Geros ir didelės trobos — prie pat 
mokyklos—geri keliai, arti U. S. 27 
fr U. S. 10. Parduosiu už prieinamą 
kainą. Priežastis mirtis Leo Ranks, 

CIare, Mich. Route 4.

JEI
TURIT
KĄ PARDUOT

PAGARSINKIT 
NAUJIENOSE

JEI IEŠKOT
BARGENŲ

SKAITYKIT NAUJIENAS
Apgarsinimus • visi skaito 
su didžiausia atida ir sku
biai į juos atsiliepia.

NELAUKIT
ilgai

PAŠAUKIT MUS TUOJAU
CĄNAL 8500
Musų apgarsinimų, kainos 
prieinamos, už pakartoji
mus duodame gerą nuo
laidą.


