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Liepia melstis už su
kilimo pasisekimą

Kviečia visą pasaulį kovoti “pasiutusias ko
munizmo jėgas” ir remti svarbiausiąją 

atsparą—kataliką bažnyčią

Operation 
$9.27

g

CASTEL GANDOLFO, Itali
joj, rūgs. 14. — Papa Pius 
XI šiandie priėmė pas save 
Ispanijos pabėgėlius ir savo 
pasakytoj jiems kalboj palai
mino Ispanijos sukilimą ir su
kilėlius, kaipo kilnius kovoto
jus už kilnius tikslus, kartu 
kviesdamas visą pasauli stoti 
kovon su “pasiutusiomis komu
nizmo jėgomis”, kurios grąsina 
sunaikinti Ispanijoje ir visur 
kitur “pačius pagrindus visos 
tvarkos, visos kultūros, visos 
civilizacijos”.

Ypač papa apgailavo perse
kiojimą kunigų ir vyskupų ir 
visos katalikų bažnyčios netik 
vienoje Ispanijoje, bet ir visur 
kitur, nes katalikų bažnyčia 
esanti svarbiausia atspara prieš 
tas “pavojingas” Jėgas.

Papa taipjau,_Xųrstę_dąr re
miančius Isptanijos_ valdžią ka
talikus atsitrauki* nuo jos ir 
prisidėti prie sukilėlių.

Papa kalbėjo pabėgėliams 40 
minučių, bet jo kalba buvo 
miglota, taip kad sunku buvo 
ją ir suprasti. Buvo tik tiel: 
aišku, kad jis kvietė ir visą 
Europą paremti sukilimą, nes 
įvykiai Ispanijoje rodą didelį 
visos Europos tvarkai, kultūra; 
ir civilizacijai gręsiantį pavojų:

Kartais papa skundėsi kata
likų bažnyčios bejėgumu tą 
viską sustabdyti, bet tuojaus 
vėl gyrėsi, kad katalikų bažny
čia yra stipriausia atspara 
toms visai Europai gręsiančioms 
taip pavojingoms jėgoms. Taip
jau apgailestavo, kad kiti ne
nori to suprasti ir todėl varžą 
katalikų veikimą ir katalikų 
spaudą.

Taipjau liepė visiems katali
kams karštai melstis už sukili* 
mo pasisekimą.

Nors papa kalbėjo tiktai bū
reliui pabėgėlių iš Ispanijos, bet 
jo kalba buvo per radio per
duota visam pasauliui.
Diplomatai rūpinasi išgelbėti 

apgultuosius Alcazar tvirto
vėj fašistus
MADRIDAS, rūgs. 14.— Lo

tynų Amerikos diplomatai Mad 
ride pradėjo naujas pastangas 
sužmoninti civilį karą Ispani
joj.

Pirmiausia jie nuvyko į To
ledo ir pradėjo derybas apie 
užsidariusių Alcazar tvirtovėje

Chicagai ir apielinkei tedera* 
lio oro biuras šiai dienai pra 
našauja:

Nepastovus, galbūt lietaus į 
vakarą; maža permaina tempe
ratūroje.

Vakar 2 vai. po piet tempe
ratūra Chicagoje buvo 90°.

Saulė teka 6:2#, leidžiasi 7:- 
02.

fašistų paliuošavimą moterų, 
vaikų ir senelių, su kuriais jie 
yra užsidarę ir kurie turi ken
tėti didelį vargą, nes tvirtovė 
yra be paliovos bombarduoja
ma valdžios jėgų.

Diplomatai siūlo pauuosuoti 
apie 600 civilių gyventojų, o pa
tys sukilėliai, jei jie neri, ga
li ir toliau laikytis tvirtovėj. 
Civiliai gyventojai, po apsauga 
čili vėliavos, bus išvežti į kurį 
nors vienuolyną arti Madrido, 
kur ir toliau pasiliks čili glo
boj. Jų saugumą garantuos dip
lomatinis štabas ir valdžia.

Jei šios derybos pasiseks, ta’ 
bus užvesta ir daugiau pana
šių derybų.

Madridas yra pilnas sugaben 
tos iš visų Ispanijos dalių loja- 
listų milicijos ,kuri skubiai ga
benama į Talavera frontą.
.. ’ Ruošiasi pulti Bilboa *

SAN SEBASTIAN, rūgs. 14. 
—Sukilėlių kbmanduotojas gen. 
Molą davė penkias dienas suki
lėliams pasilsėti ir tada jie tu 
rėš pradėti ruoštis visu smar
kumu pulti Bilboa, kitą Baskų 
įlankos lojalistų laikomą mies 
tą.

Už pasikėsinimą ant 
karaliaus gyvasties 
nuteistas kalėjiman 

’ ■ ‘ ■ ,r " / •

LONDONAS, rūgs. 14. —Ge
orge Andrew McMahon, kuria 
prieš kiek laiko kėsinosi prieš 
karaliaus Edvardo VIII gyvas
tį ir numetė revolverį po kara 
liaus kojų tikslu “jo didenybę 
išgąsdinti’, liko nuteistas 12 
mėnesių sunkiųjų darbų kalė 
jiman. Del dviejų kitų kalti 
nimų jis liko išteisintas.

McMahon liudijo, kad “sveti 
ma valstybė” kursčiusi jį jau 
pirmiau karalių nužudyti ii 
taipjau bandžiusi jį pasamdyti 
šnipinėti prieš Angliją.

Uždaryti sulaikytieji 
skyriai

VILNIUS. —Rugpiučio 21 d 
Švenčionių Storasta uždarė an 
ksčiau sulaikytuosius Lietuvių 
šv. Kazimiero draugijos sky
rius: Pivoruose, MadžiUnuose. 
Činčikuose, Beržuvoje, Mielagė
nuose, Miečionyse, Kunčioginė 
j e, Juodgalviuose, Rimšėnuose 
Nauj. Daugėliškyje, II Mikala 
ve, Triburčiuose, Jonionyse 
Pažemiškiuose, Navikuose, Mur 
muose ir Raškutėnuose.

Suvalkų apskrities Storasta 
taip pat uždarė t>rieš kurį laiką 
sulaikytuosius Liet. šv. Kaži 
miero draugijos skyrius: Puns
ke, šlynakięmy, Ožkiniuose, 
Vaičiuliškyje, Kreivėnuose, Va
idučiuose, Paliūnuose, Kampo- 
čiubse, Burbiškiuose, Aradny^ 
kuose, žagaruose ir Vaitkiemy.

Totai annual school costs per pupi 
$96.18

Malntenance 
$3.29

School supervision 
Including salaries of teachers and principais 

$74.82

School board Miscellaneous
$5.80

Prasideda mokslo -metai. Apskaičiuojama, kad kiekvienas mo
kinys visuomenei per metus atsieina $96.18.
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Vokietija planuojan
ti karą su Čecho- 

slovakija
MASKVA, .rūgs. 14. — Bol

ševikų Pravda tvirtina, kad Vo
kietį jau. planUojąhti > vkąrą su 
čechosloVakija7 liksiu ąupaikin 
ti tą šalį ir prieiti prie Rusijos 
Tuo tikslu jau! prasidėjęs kurs
tymas čechoslovakijoje tautinių 
mažumų—lenkų ir vokiečių.

Vėl uždaryti skyriai
VILNIUS.—Švenčionių Storas

tos įsakymu šiomis dienomis 
sustabdytas veikimas Lietuvių 
šv. Kazimiero dr-jos skyrių* 
Mačiūnuose,' Bukliškėje, Čepe- 
liškėje, šulėnuose, Kelpučiuose, 
Taujunuose, Germiniuose, žala 
buose, Aidukuose, Lažinkose ir 
Giedžiunėliuose.

Uždarymo priežastis ta pati 
kaip ir ankstyvsnių: jų veiki 
mas, esą, pavojingas visuome
nės ramybei, erzinimas vienos 
gyventojų dalies prieš kitą ii 
1.1. Pabaigoje, taip pat kaip ir 
kitų skyrių uždarymo motyvuo
se, nurodyta dar, kad skyrius 
platinęs nelegalią literatūrą.

Nelaimės su automobiliais. Pernai automobilių nelaimėse 
Amerikoj žuvo apie 36,000 žmonių, šiemet tas skaičius gal pa
sieks 37,000.

Illinois legislatura 
vėl svarstys šelpi

mo klausimą
SPRINGFIELD, III., rūgs. 14. 

šįvakar Illinois legislatura vėl 
susirenka^,nepaprastam posė 
džiui dąr kartą svarstyti'bedar
bių šelpimo klausimą, teisingiau 
kaip sukelti pinigus šelpimui 
Tame klausime yra didelis nuo
monių pasidalinimas tarp gu 
bernatoriaUš ' Horner ir Chica 
gos demokratų bosų, todėl ir 
nesiseka tą klausimą išspręsti 
ir delei to jau kelintą kartą ten
ka šaukti nepaprastus legislatu 
ros posėdžius.

SANTA MONICA, Cal., rūgs. 
14.—šiandie nup plaučių užde
gimo pasimirė milionierius mu 
vių produceris Irving G. Thal- 
berg, 37 m., vyras mūviu ak 
torčs Norman Shearer.

MANILA, P. L, rūgs. 14.— 
Babuyan saloj pradėjo siausti 
smarki influenzos epidemija, ku
rioj kasdie miršta. vidutiniškai 
po keturius žmones.

GRŪMOJA GENE
RALINIU STREI

KU FRANCIJOJ
PARYŽIUS, rūgs. 14. —Dar

bininkų sindikatai Lille prigrū
mojo paskelbti generalinį strei
ką visoje Franci jo j e, jei jų rei
kalavimai nebus išpildyti pirm 
išsibaigs priemefo Blum ulti
matumas.

Pastaruoju laiku vėl pradėjo 
plyšti streikai ir užėmimai dirb
tuvių ir tas verčia valdžią 
stvertis griežtų priemonių.

Blum įspėjo samdytojus, kad 
jie bėgyje 24 valandų turi pri
imti arbitraciją, pakelti algas 
15 nuoš. ir pripažinti darbinin
kų delegatus. s

Valdžia pripažysta, kad padė
tis yra pavojinga.

Pirmadieny prasidės 
tautų sąjungos 

susirinkimas
LONDONAS, rūgs. 14.—Ang

lija stropiai ruošiasi prie at
einančio pilno tautų sąjungos 
susirinkimo, kuris prasidės at
einantį pirmadienį Genevoje.

Anglijos delegacijai vadovaus 
pats užsienio reikalų ministeris 
Eden, taipjau važiuos viskontas • ‘ 1 i* ' r
Halifax ir Ramsay MacDonald

Dar nežinoma ką tas susirin
kimas svarstys, negi nežinoma 
kokius pasiulymu's Anglija duos 
pataisymui tautų sąjungos sta
tuto. Tai veikiausia bus nu
spręsta pasitarimuose su atski. 
romis įvairių šalių delegacijo
mis.

Šis tautų sąjungos susirinki 
mas bus laikomas labai miglo
toj atmosferoj. Pačios tautų 
sąjungos prestižas yra labai nu , 
puolęs, nepavykus sustabdyti 
karą Afrikoj. Pačioj Europoj 
padėtis yra labai neaiški. Tos 
pačios valstybės kartais vienaip 
grupuojasi, o paskui vėl keičia 
savo poziciją.

Dabar laiko savo susirinkimą 
mažosios entente valstybės ti 
kslu tą sąjungą dar labiau su
stiprinti. Bet ir joje pasireiš
kia priešingų interesų.

Anglija ir Franci ja nori tai
kos, bet dar neaišku kiek jos 
yra pasiryžusios aukoti taikos 
išlaikymui. Taikos nori ir Len 
kija su Austrija, bet į jas da
ros spaudimą Vokietija. Vo 
kietija gi nori karo su Rusija, 
o Italija, Vengrija ir Bulgarija 
taipjau yra palankios karui, jei 
galėtų tuo keliu gauti daugiau 
žemių,

Dar nėra aišku kaip tautų 
sąjungai sutaikinti tuos prie
šingus interesus ir todėl nieko 
didelio nesitikima iš šio tautų 
sąj ungos susirinkimo. 

- — - - --
WASUlNGiTON, rūgs. 14. — 

Rytoj įvyks nominacijos pen
kiese valstijose Michigan, 
Mass., N. H., New York ir Wis- 
consin.

PITTSBURGH, Pa., rūgs. 14. 
—Robert Crawford, 66 m., pre
zidentas McKeesport Tin Plate 
Co., pasimirė savo namuose 
Duųuesne priemiesty.

CpPĘNHAGEN, rūgs. 13.— 
Vakar pasimirė Danijos seniau
sia ir garsiausia aktorė Mrs. 
Ada Nejson, 85 m.

Kicnman □usiaaiize
Newfoundland Saloj

Amerikiečiai lakūnai perskridę Atlantiką 
buvo priversti leistis Newfoundland sa
loj, pritrukę gasolino. Lakūnai sveiki.

i •' z '

ST. JOHN’S, Newfoundland, tis Newfoundland saloj.
rūgs. 14.—Amerikiečiai lakūnai, 
turtingas naktinių kliubų dai
nininkas Harry Richman ir la
kūnas Diek Merrill, kurie savo 
brangiu ir gerai įrengtu lėktu
vu Lady Peace, kuris kainavo 
gal $100,000 ryžosi nuskristi 
iš New Yorko į Londoną ir at
gal oru sugryšti, savo gryšta 
mojoje kelipnėje iš Liverpool, 
Anglijos, į New Yorką, perskri
do Atlantiką, bet buvo privers
ti nusileisti pelkėse ties Mu- 
grave Harbor. Leidosi ten pri
trukę gasolino.

Vieta, kurioj jie nusileido yra 
labai izoliuota ir nesitikima gau
ti tikslių žinių dar per keletą 
valandų. Betgi iš jų pačių jau 
gauta žinių, kad jie leidosi pri 
trukę gasolino ir nusileisdami 
sudaužė propelerį, bet patys la
kūnai išliko sveiki.

Nežiūrint Jų gerai įrengto lėįę-_ 
tuvo, jų kelione nebuvo sėkmin
ga., Skrisdami į Angliją jie 
taipjau pritruko gasolino ir bu
vo priversti leistis Valijos ga
nyklose, nepasiekę Londono. 
Gryšdami į Ameriką jie pasi 
ėmė 800 galionų gasolino ir skri 
do iš Liverpool. TečiaUs ir vėl 
pritruko gasolino ir turėjo lies

Maine valstija rinko 
senatorių

PORTLAND, Me., rūgs. 14.— 
Šiandie Maine valstija rinko se
natorių ir tris kongresmanus. 
Rinkimų davinių dar nežinoma.

Paprastai šie rinkimai būna 
kaip kokis barometras ir iš jų 
davinių spėjama kokie bus re
zultatai prezidentinių rinkimų, 
šiaip valstija nominaliai yra re- 
publikoniška.

Kad užtikrinti republikonų 
laimėjimą, į valstiją agitaci
jos reikalais buvo atvažiavęs ir 
pats republikonų kandidatas į 
prezidentus gub. Landon.

11 metų mergaite 
pagimdė sūnų 

_ I

NEW ORLEANS, La., rūgs. 
14.—11 metų negrė mergaitė 
Warnester Strickland pagimdė 
6 svarų sūnų. Kadangi ji yra 
maža, tai jai teko daryti ope
raciją. Vaikas yra sveikas, 
bet mergaitės gyvastis yra pa
vojuje.

ATVEŽĖ 4.000 TONŲ ŽIBALO 
IR BENZINO

KLAIPĖDA. — Į Klaipėdos 
uostą atplaukė didelis norvegų 
tanklaivis, kuris Klaipėdoje 
esantiems tranzitiniams žibalo 
ir benzino tankams atvežė 4.000 
tonų žibaįo ir benzino iš Juo
dosios juros uostų.

SALEM, Mass., rūgs. 14. — 
Republikonų kandidatas į pre
zidentus gub. Landon gryšta iš 
Maine valstijos. Kelyj iš trau 
kinio jis pasakysiąs 8 prakalbas.

Jie jau skrisdami į Angliją 
pastebėjo, kad skrendant per 
Atlantiką lėktuvas sunaudoja 
daug daugiau gasolino, negu bu 
vo apskaičiuota. Tad jie skris
dami atgal pasiėmė didelį kie
kį gasolino, ir tai abejojo, ar 
jo užteks visam keliui. Taip ir 
atsitiko. Jie pritruko gasolino 
tik du trečdalius kelio atlikę.

Jų susidaužymas primena su- 
sidaužymą Mrs. Beryl Mark- 
ham, kuri skrido iš Anglijos f 
New Yorką ir susidaužė Ka
nadoj, pritrukusi gasolino. Ji 
skrido lengvu lėktuvu ir turė
jo pasiėmusi tik 260 gal. gaso 
lino. Tokio kiekio gasolino jai 
butų užtekę 4,000 mylių nor
maliai kelionei. Bet per At
lantiką teko skristi visą laiką 
prieš* vėją ir gasolinas išsieik
vojo per^pusę greičiau, negu 
buver’ apsIcmčiddtaT./

Skrisdami į Angliją, Richman 
ir Merrill lėktuvo sparnus bu
vo prikrovę tenis bolių, kad 
lėktuvas lengviau pluduriuotų, 
jei tektų leistis juroj. Bet gryš
dami atgal turbut ir į sparnus 
prisipylė gasolino, bet vistiek 
jo neužteko.

Coughlin nori tik 
Roosevelto pra

laimėjimo

NEW YORK, rūgs. 14. — 
Fašistų vadas kun. Coughlin 
kalbėdamas per radio Mass. 
valstijai, ragino atmest* visus 
tuos kongresmanus, kurie tik 
remia prezidentą Rooseveltą.

Klaipėdos ligoninės

KLAIPĖDA.— Klaipėdos sta
tistikos būrio duomenimis, per
nai Klaipėdos krašte veikė 7 
viešosios ligoninės, būtent: Klai
pėdos miesto, Klaipėdos apskri
ties, Liet. Raud. Kryžiaus, žy
dų ligoninė, raupsuotųjų prie
glauda, Paupio psichiatrinė li
goninė ir Šilutės apskrities li
goninė. Visose ligoninėse lovų 
skaičius siekė 674, o gydėsi li
goninėse 7,203 ligoniai, 3,087 
vyrai ir 4,116 moterys. Pernai 
ligoninėse mirė 4,03% ligonių 
arba 0,02% mažiau kaip 1934 
m. Daugiausia lovų buvo už
imta pernai Lietuvos Raud. Kry
žiaus ligoninėje.

JEI ESAT BE 
DARBO—

Perskaitykit musų apgarsi
nimus ant paskutinio pus
lapio. Moterys ir Merginos 
dabar gana lengvai susi
randa gerų darbų. Sekite 
kasdien Naujienas.



Antradienis, rūgs. 15, 1936

Nu, aš atėjau* pas

bli’so Tel. Boulevard 5913

JUOKAI

CHIC/1G 05

Rez. Tel,

p-nia

Kiti Lietuviai Daktarai.

iud 7

HIRURGAS

Universal

arti Vau Buren

Laidotuvių Direktoriai

Chicago,

Chicago

10734 S. Michigan Avė

Geriausi

Telefonas Yardš

NATHAN
KANTER

rurgAš
Street

[and Avė.
vak. Nedė

ĮSTEIGTA de kal 
BOS LIETUVIŲ KUL 

TUROS DRAUGIJA

irai 4411-2 
[alsted St.

Draugijos
SUsirinki- 

iškihnirigas 
grupe arti-

Ofiso Tel
Englęwood '

Tfel. Boblevato 6614 Uiėhįį Ir Naktį
Ofiso valandos; tnio 2 įki 4

4ŠO5-07 ... . „ ..
ferighVoh fcatk Šky'riiis, 4447 Š.

— SanitAry
Khas ŠI.

.pagal sutarimą.
Wulevė!rd 7820
Prospect 1930.

Jgydi
2201

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

Telefonas Republic 7868

Lietuvių 
į tolimesnes

itage Avėnūfe Phbhėš YAMš 1741-17^2 
tat 0727

4681 SbUTH ĄStttANb AVĖ.
.. Ofiso, valaridos; _

Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po pietų
7 iki 8 vėl. NedČl. huo 10 iki 12 

Rez. Tėlephoue PLAZA 2409

MiisU šiik'abus darbriotdjAš b- 
Fran 
darbai Indiana Harbor rAttM 
nuoširdžią paramą asmenyje 
p-niofe VAlaVIČiehėfe iri kAl ito- 
rių kitų.

kultūriniais 
steigs lietuvių kai- 

jAūnūūoliAms. 
paskaitas, prakalbas.

.,rand Midwife 
6630 S. Wešterh 
AVe.į. 2nd floor 
Hemlock .9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
d u odų massagė 
electric t r e a t- 
ment ir magne- 
tic .blankets ir.lt. 
Moterims ir mer
ginoms pat ,a r i- 
mai dovanai.

756 West 85th St 
Cor. of 36th and Halsted sts. 

Ofiso valandos ndp l-S nuo 6,:B0-8:3Q 
Nedaliomis pagal sutarti.. . 

Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.
Tel. Kenwood 5107

DRAUGIJOS 
rys Juozas 
CEPONiS

Lietuvių Kultūros 
bus kaip ir skyrius

Lietiivių Draugijos
Be to Cicero Lietu-

Gyv. vieta: 6733, Crahcjon Avepue 
namų Tel.: — Hyde Park 3395

i vakarus huo Statė St.
Atdara vakarais iki 7 vai. Nėde 

Įlomis, iki L vai, dieną.

bižhiČHhiŠ.
iždinibkas, 
prezidentas 
fedžėš Klihbo, raVižij'ds narys— 
Lietuvių Pasilinksminimo Kliu

Pirmas žydas: Ir ką sakė 
ponas, kai tu nuėjai pas jį?

Antrasis: Nu, jis liepė eit’ 
mdh pas p'atį velnią.

jos skyrių Cicero j e — Cicero 
Lietuvių Kultūros Draugiją, ga
lėsite stArioketi mėriėsinius irio- 
k’ėščihš.

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis advokatas

Telephonė: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Re*. 6515 So. Rockwėll. St.
Tėlephdhė: Refrublic 9723 •

SVARBUS SUSIRtN 
KIMAS

s. P. MAŽEIKA 
!tei9 LitUatiica AVenue Phoiie Yarda 1138 2400 West Madison Street

Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak 
Tel. Seeley ,7330 .

Namų telefonas Brunswick 0597

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
YARiią 1741—1742 
J. R EUDEIKIS

Ofiso Tel. Dorchestęr. 5194 
-Rez. Tfci. t>rexel 9191 •

DR. Ai A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, (VyrjškU, Valkų It Visų 
chro

.Ofisas 6850
Valandos: 2—4,

liotnis ir Šventadieniais 10—12 
diena.

P-nas St. Bartkus Amerikon 
atvyko 1908 m., apsigyveno Chi 
cagoje, dirbo prie rubsiuvių. I 
Indiana Harbor atsikėlė gy
venti 1911 iri., turėjo tAverno 
bižhį, 0 & 
t£ rilinkšt' 
Bdltlihįr !
Bartkus netiktai yra sekmin 
gas biznyje, bet ir giliukingas 
šeimos gyvenime. Pavyzdingai 
sugyvendamas su žmona Jo liau
na susilaukė šeimoje trijų skai
sčių dukterų — Johanna, Stel 
la Ir ifefėh.

L-riAš Št. Ėabtkus, įsirašė 
Čhicaįdš Lietuvių Draugi j ori 
Viėh trio šririi'ėtiririi, kad būtinai 
įkiirtų ihdiriria ttaVb’d'r Lietu 
yilį kUlirirdš bbaUgijį, ktriia čia

Degtinė... Gerkit
KENTUCKY YEARLING

VIENU METU SENUMO.

GYDYTOJAS IR -------
, Ofisas ir Rezidencija.

Iš Chicagps Lietuvių 
Draugijos susi- 

fihkiihi)

Jaunas negras penkta kartą JO * -. i * *
buvo sugautas bevagiant viš 
tas ir areštuotas. Teisėjas už- 
klauše areštuotojo tėvd:

— Ir tu b'ė^'ali i^ttidkinVi jį''
TėvAs: Aš riibkihri & ilibki 

hri, bėt jį višUobiiėt įyrigriPnri.

Steve binkiiS

Chicagos Lietuvių braU^ija 
naujriiš pabiriis ČhięAŽ'ds apy 
linkių kolonijose sėkiriirigAi AU- 
ga. Viėha iŠ tų kolbriljį yvA 
IndiaiiA Darboh: Ši kdlOriijA 
nors ii* nėškaitiingA lietriViAis, 
bet ttiHihgA žymių dArbUbtojų 
skAičirihii. Didesne d’Aiik tii- 
diahri Drii’b’db žyiriesiiių dAhbUd 
tojų jAU riabiai Chicagos Lietti 
vių Draugijos. GVėitu laiku 
čia įsikurs iridi ari A liai’b'or Lie
tuvių kriitriridš bi'Augija.

P-riaš St. baHkriš, šaviirih

metus kaipo patyręs gydytojas Chi
rurgas ir akušeris. . .v ,

Gydo staigias ir ęhroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikiį pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros. prietaisus. ,.
; Ofisas ir LAboratorlJa:
1034 W. 18th St., petoli Mbrgan St.

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telėfdhai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Kaip 8 vai. vakaro Chicagos 
Lietuvių Draugijos prezidento 
įgaliotinis Dr. 'A. Montvidas 
atidarė sUširihkimą paaiškin
damas susirinkimo tikslą. Lai
kiniu sekretorium išrinkta p-lė 
Anna Karėta. Nutarta vien
balsiai tuoj įkurti De Kalbos 
Lietuvių Kultūros Draugiją. 
Išrinkta valdyba: pirtnininkas
— JohAš Karelas, pagelbihirikas
— Jriozas Karolis, sėkret'oriris
— Mikas PetraiiskAs, liri'arišų 
sekretorius — p-lė Anna Karė

tą, iždo globėjai — Antanas 
Petrauskas ir Krank Kuzmis-

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Naftai ____

A. Montvidį M. D.Rugsėjo 11 d., 1:30 vai. ry
to, mirė Juozas Čeponis, Chi- 
cagbš Lietuvių Draugijos ha- 
lys. Velibhiš Drarigijon įstojo 
įirieš dešimtį metų, buvo dAV 
jai.'.ias vyras, mirė 41 metų am 
žiAris. Paėjo iš Roblių kaimo, 
Rokiškio apskrities. Buvo la
bai dbarigirigas, ririoširdus žmo
gus, linksmas ir įdomių juokė- 
lių autorius draugų būreliuose.

A. MASALSKIS
8307 Litucnica Avėriue Phone Boulevard 4189

KL. JURGELIONIS 
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose
3241 S. W
Ofiso vai. dienomis huė 1 iki 5 Vėl. 

po piet. Vakarais nuo 7 iki 9 
"O0*71/1 onriiii •

3407 LoWė Avė. Tel. Yardš 2516

PIRMAS LIETUVIŠKAS 
OSTEOPATHIC PHYSICIAN IR 

OBSTĘTĘICIAN
. „ . i, • •, OF^SAŠl. •. į « w. / **
6331 SOUTH HALSTED STREET 
Valėhdos : nup . 1Q v., r.—5 po pietų 

ii- nuo 7 iki 9 vai. vakaro.

Su visais sugyveno draugiškai, 
buvo turtingas gerais draugais. 
Seneliai? daug veikės LSS. ir 
SLA., briVo/ akt^viš Chicagos 
Lietuvių Draugijoje narys. 
Gaila organizacijoms nbtekus 
t&kid datbŠtAus hAriid ir drau
gams — malonaus draugo.

š'ėhAš, žy 
riiie^ttelto vČikėj as 
SLA. Apskričio 

ŠLa. Us kį. vice- 
iždininkaŠ Baltos

Pranešu, kad Liėtrivių Laiva
korčių Agentų Sųjurigos Ame
rikoje, Ine., devintas mėtinis 
susivažiavimas • bus 1936 iri 
rugsėjo 22-rą dieną, Vienybės 
salėje, 193 Grand Street, Brook- 
lyn, N. Y. Pradžia 10 valandą 
ryte. Visi nariai kviečiami da
lyvauti, kad oficiAliškąi apkal 
bėti, pasitarti apie bėndrą biz
nį ir nustatyti EkskubsijAs į 
Lietuvą 1937 irietairis.

—- Joseph AihbražiejUs, 
pirniinirikas.

J.LIULEVICIUS 
4092 Archer Avenue Phbriė Lafayėttė 3572

Nariai ChicagOs, Ci'ceros Lietuviu 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR KAKTĮ. 
Turime Koplyčias VisOsė Miesto Dalyse,

WORLD PLAYHOUSE
410 S. Michigan

/ Paskūtinj kartą šiandien 
Tęsis nuo pietų iki nakties 

—25c iki 2 po piet.
“7 BRAVE MEN”

Vėliaūsis Sovietų Kino Triumfas 
PASTABA:

“7 Brave Meri’ nebus rodoma ki
tuose Chicagos teatruose—-pama

tyk ČIA—Pamatyk DABAR

DR. VAittTSH, OPT.
* tlfeTŲVIŠ .

Opfiom'etrlčahy Akių Spėcialistaš.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjinio, 
svaigimo, akių aptemičio, hėrVuotu- 
mo, skaudamą akių, karšti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti; 
kiihdosė egząmiriayimąš daCpiriaš. su 
elektra, parpdariČia mažiausias klai
das. Specialė atydA atkreipiama į 
mokyklos vaikės. KteiVos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12 v. dieną. 
Daugely atsitikimų akys atitaiso- 

ihoš be akinių. Kkinįos pigiau
4712 SouthAsbiand Av.

Phone Boulevard 7589

kas, iriaršalka — Jorias Dėčių 
Lėnas. Plačiari Api'ė tAi bus 
š'ėkamą Ahtbadi'ėhį.

ŠAUKIT

GALUMET6969
Ir niusiį patyręs ihžihiėriiis a L 
važiuos į jūsų namus ir, suteiks 
DYKAI apskaičiavimą dėl namų 
apšildymo reikimenų (plant), ga
ru arba karštu vandeniu šildomą. 
NEREIKIA PINIGŲ įmokėti—. 
36- MĖNESIAI IŠMOKĖJIMUI— 
F. H. A. ŽEMA PALŪKANŲ

KAINA—

Rugsėjo 8 d., vakArė, įvykd 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
susirinkimas, šiame susirinki
me naujų tarimų nebuvo.

Prezidentas j. Mickevičius 
savo Paperite pažymėjo, kad va
saros metui baigiantis yria ple
čiamas darbas Chicagos apy
linkėse, kad butų galima įtrauk
ti daugiau naujų narių. Kolo
nijose, kuriose įrašoma dides
nis skaičius naujų riaHų, bus 
įkurta Lietuvių Kultūros Drau
gijos iš ChicAgos 
Draugijos narių 
kolonijas nuo Chicagos darbas 
nebus plečiamas, bet vien arti
mose Chicagos apylinkėse.

Tiro j busią įkurtos Lietuvių 
Kultūros Draugijos De kalbo
je, Ciceroj, ‘Springfielde, Ilar- 
vey, Indiana Harbor, Waugė- 
gan, Gary ir dar pustuzinėje 
vietų, kur lietuvių tirščiau gy
venama.

Iždininkas J. Degutis prane
šė, kad rugpiličio iriėnėšį bu
vo įplaukų $2,1’0'0, išmokė ji 
mų $900, už rupi ličio mėhesį 
ižde liko $1,100.

Sekretorius P. Miller praiiė- 
šė, kad pašalpų išmokėta ser
gantiems nariams v.*ž ru'gpiučio 
mėnesį $700. Mirė viena narie 
— Domicėlė šulcienė.

Draugijos daktaras A. Mont
vidas pranešė, kad sergančius 
narius, kuriuos įsako Draugijos 
valdyba atlankyti — atlanko.

Vice - prezidentas K. kairiš, 
užrašų sekretorius V. Manhus 
ir iždo globėjas P. Milaševičius 
prirengtų raportų neturėjo.

Draugiškai pasitarus mažes
niais klausimais, susiririkiirias 
8:30 vai. vakaro buvo uždary-

Penktadienio vakare, rugsėjo 
18 d., 7:30 valandą, Liuosybės 
svetainėje įvyksta svarbus su
sirinkimas visų Chicagos Lie
tuvių Draugijos narių, kurie 
gyvena Ciceroj e. -šiame susi 
rinkime bus įkurta Ciceros Lie
tuvių Kultūros Draugija iš Chi
cagos Lietuvių Draugijos narių.

Cicero 
Draugija 
Chicagos 
Ciceroj e. 
vių Kultu'ros Draugija rūpiu 
sis vietos lietuvių 
reikalais 
bos mokyklėlę 
rengs 
draugiškus parenigiihus.

SusiHnkimas bris įdomūs: p. 
K. Steponavičius duos gražų 
niu*zikalį programą, dr. A. 
Montvidas pasakys atatinkamą 
prakalbą šiam susirinkimui. 
Bus ir daugiau įvaikių progra
minių pamarginimų.

Visi Chicagos Lietuvių Drau
gijos nariai Ciceroj e kviečiariii 
dalyvauti šiairie susiririkiriie: 
išgirstite getą programą, {kur
site Chicagos Lietuvių Draugi-

Rugšėjo 12 d., įvykb piritas 
Chicagos Lietuvių 
UaHų susiririkiirias. 
irias buvo tikrai 
Iš Chicagos atvyko 
stų vadovaujant Vytautui Ta
ručiui : p-lė Pečiukaitė, į)“le 
VėSpėnderaitė, p-lė Grybiūtė ir 
p-nas Vytautas Bėliajris su sa
vo gerai išlavintų šokėjų gtu*-

PIRKIT
kur visi Lietuviai perka 

Nahrij Apšildymo. Reikmenis

Pasveikę Draugijos 
nariai:

Vincas černauskas, Spring- 
field, lh.

Alex Gydauskas, Spririgfiėid, 
Illinois.

Kazys žiibutis, Spririgfieid, 
Illinois.

Katrina Kubilienė, Cicero, 111.
Pranas Demikis, Chicago, III.
Kazimieras KaiminskAs, ’chi- 

cago, tll.
Anastazija šliauterienė, Chi

cago, III.
August Balčaitis, 

Illinois.
Antanas Jusčius, 

Illinois.

Naujai apsirgę Dtait^i- 
jos nariai:

Nikodemas Jankauskas, Chi
cago, III.

Mikolas Ditkūs, Chicago, III
Petras Kurila, Springfield 

Illinois.

Dr. Chatles Sega!
4729 So. Ashiand AVė.

2-ros lubos 
CHICAGO, ILL.

OFISO VALANDOS:. . .
Nuo 16 iki 12 vai. ryto, .nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir huo 7 Iki 8:36 vai. 
vakari). Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880.

DR. V. A. ŠIMKUS 
gydytojas ir chirurgas 

Valandos huo 2 iki 4 ir hūo 7 iki 9 
vėl., Nedeliomis huo 10 iki 12 

3343 South Halsted St. 
Tel. fiouievard 1401

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

So. Cėnter Pliimb- 
irtg and Heating 

Supply Co.
N. W. Corher 55th and 

State Streėts
Visi telefonai ATLANTIC 4290
Atdara nuo 7 v. ryto.subatoj nuo 8 
v. ryto,nędelioj nuo 9 jki 12 dieną.

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS

111 W. Wašhin£foft St
Rddm 737

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

tek Dffice Wehlwbrth *6330 
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanfta Slakis
Moterų h- vaikų ligų gydytoja 
6900 So. Halsted St.

Valandos i—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
išskyrus seredomis ir subatomis.

DR;STRiKOViŠ
Gydytojas ir Chirurgas 
drįsau 4^5 Š'O. AshLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak: Nedėlio 
Ofiso Tel. 
NaM Tel.

j. F. KADŽIUS
668 Wešt 18’th Street Phone Ganai 6174

i. j. zolp ~
hbriėš fioūievard 520ft-Š41^

DktŽMiš 
DENTISTAS

4645 So. Ashland Av<e.
t. arti 47th .Street . 

Valandos nuo 9 iki ,8 vakaro.
Seredoj pagal sutarti.

KITATAUČIAI
DR. HERŽMAN

IŠ RUSIJOS

. ūmbiw
& Heating Supply Co.
«Not,inc, .

GERA MAI EVA “ GERESNIS DARBAS
Gera maleva, tinkamai užmalęyota, mažiau išsipustina ir sutaupo pi
nigų. Tosios yra populiares Heiman malevos. Ir kainos nebrangios, 

o stakas visada pilnas. 4
Moore’s mal'evA, 30 spalvų, gal.................................. $1.85
Specialu maleva, 16 spalvų, gal.......... ................ .
Varnish remover, gal................................................
Grynas baltas enamel, gal. .... ........... .............

ir brarigiau.
SicriOihs pbpiera, roleris .... .....................................

ir brangiau. ■

HELMAN PAINT STORE
1411 Stt. Halsted Street. Tel. Canal 5063

PiriUašis: O M tri j)Ada 
BUTAw W6 m ?

AritVašiš 
tAirista.

— sUHriito Jbhti ir.

Dabar galima gauti kaimininiam taverae.

MUTUAL LIUUOR GO.
4707 South IlalRtod Street >
Visi Telefonai YARDS 0801 

VTENINTEtlS DISTBIBUTORIS

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofipas—127 N. pearborn
Kamb. 14Š1-1434—Tel. Cę^Cl; 1'1
Namų ofisas—3323 So,

Valandęs vakarais nuo.6..iki 8:30. 
Tel. Boulevard 1316.

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais-^— 
pagal sutarties.

AKIŲ SPECIALISTAI
DR. G. SERNER 

, LIETUVIS , 
T<d* YariJs 16Ž6

Pritaiko Akihjtiš 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofisas ir Akinių DfrbVuvŽ 

756 West 35th St. 
kampas Halsted St.

Valandos: nuo 1.0—4. huo .6 iki 8 
Nedeliomis nuo 10 iki 12 vai. dienos

DR. A. J. MANIKAS
PHY$ięiAN-SURGEpN 

Offtcė 4070 Archer AVehtfe 
Tel. Virginia 1110.

>1( Valandos: 1—3; 7-rrJB:30 p., p.
Otae & rešldehcė 25» W. 4ŠM SL 

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

Kasdien, išskynus se'redą.
Sekmadienį susitarus.______

fa*. ėėiVs so. ARtfeštait Avė. 
Tęl. Prošpect 3403.

Dr. A. L Shimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai.: nuo 2 iki 4 v.^p. p. it nud 7 
iki 9 v. vak. Trečiadieniais ir Sek

madieniais susitarus.
* * .OFISAS >.. 

3156 West 50th Št.
Tel. Hemlock 5998.



Antradienis, rūgs. 15, 1936 NAUJIENOS, Chicago; UI

I Kaliforniją Ir Atgal Visa

Rašo Dominikas Kuraitis
(Tęsinys)

Cicero
ir dar ker-popiet Namų savininkų reikale

1937

PHILCO
atskaičius aerial

Reiner
Stropiai Persijotos, Švarios, III. Nut Anglis

LIETUVOS-AMERIKOS

Termometras

Kainuoja Tiktai $5.55 už Toną

Grovehill 1000Musų Ofisą PAŠAUKIT

duodame ant

DYKAI

Jos. F. Sudrik
SOUTH SIDE RREWING COMPANY

BUDRIK
Furniture Mart

3347 So. Halsted St

STANDARD FEDERAL SAVINGS

GARSINKITES “NAUJIENOSE

Su Philco High Efficient Aerial kad užtik 
rinti galiniai geriausi priėmimą $84.95

PHONE 
CICERO

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

Siųskit money orde 
rį arba čekį —ir kiekvienos ypatos apdrausti iki $5,000.00 

Duodame paskolas ant 1-mų Morgičių

2733 Mllwaukee Avė. 
4231 W. Madison St. 
852 W. 63rd St. 
2950 E. 92nd St.

NAUJIENOS 
1739 So. 

Halsted Si. 
CHICAGO

2411
So. 52nd 
Avenue

Namų savininkų at 
Taip ilgai būt:

Improve- 
Vęliau prie jo

Iš laisvamanių 
darbuotės

kerštinčiai skelbia turį daug 
narių, gerai veikių, kalba apie 
organizatyvį veikimą ir lt. Juk 
buvo gražus organizatyvis vei
kimas ,tačiau patys jį sugrio
vėte, o dabar veidmainiaujate. 
Vietos gyventojai tą gerai at
mena ir neužmirš kol gyvi bus. 
Tai toks jūsų veikimas!

— Senas Kliukietis.

Kliubu
Antaną veliama netik į biznį, 
bet ir į politiką 
štinčių politiką, lyg jam nebe 
ra danguj kas veikti.

Ir per savo gazietą “Draugą*

GERKIT TIK GERĄ

PUIKUS PIRKINYS Yra Tikra Vertybė!

Senieji gi kliubo nariai susi 
renka ir svarsto kas bus 
apielinkė apleista, o kliubo rei 
kalas teisme, Politikieriai vai 
dininkąi tik džiaugiasi ir ran 
kas trina 
jtovybės nėira 
negali.

parą 
van- 
apie

ką daryti. Eiti prie ‘bedie
vių” ir jiems nusilenkti? Ne, 
to negalima padaryti! Turime 
šventą Antaną, jo globoj gali
ma daryti viską. Taigi pava
dinama namų savininkų būre
lis “švento Antano Parapijos 

Atrodo, kad šventą

2324 S. Leavitt St. Tel. Canal 1679
JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas

Accordioną yra lengva iš
mokti kadangi pilnąs 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

šešiolika priimta per S. Dam
brauską ir du per Kirkų. Turiu 
pasakyti, kad 'S. Dambrauskas 
eina kuopos iždininko pareigas 
ir pasirodo geras organizato
rius. Jis yra plačiai žinomas 
veikėjas. Ir šioj kuopoj be jo 
nėra ne vienos komisijos, viso
kiuose parengimuose S. Dom- 
brow dalyvauja ir veikia.
Iš naujų narių P. Dubickas tai 

senas laisvamanių veikėjas, A. 
Dainis taipgi plačiai žinomas.

Na, ir kiti kuopos nariai ne
pasiduokite S. Dambrauskui, 
parodykite ką galite, * nors po 
vieną savo draugą prirašykite 
prie laisvamanių kuopos. Jei 
kiekvienas narys nors po vieną 
naują narį prirašys, tai greitu 
laiku narių skaičius pasieks 
500. Dabar pasidarbuoti iki 
Naujų metų labai gera proga, 
ba nėra jokių duoklių, visi na
riai priimama be mokesčių, o po 
Naujų Metų žadama įvesti ki
tokią tvarką, žinoma, ir šiokias 
tokias duokles.

Po Įvairių komisijų raportų 
pakelta klausimas, ką veikia 
komitetas, kuris buvo įslinktas 
Clevelande, Ohio, ir kurio už
duotis yra organizuoti laisva
manių kumpas visose lietuvių 
kolonijose. Po ilgų diskusijų 
nutarta, kad kuopos valdyba 
arba sekretorius atsilankytų į 
to komiteto posėdžius arba as
meniškai pasikalb*ėtų su komi
teto nariais ir pakviestų prisi
dėti prie šios kuopos. Tuomet 
bus galima sėkmingiau darbuo
tis ir išpildyti Dr. šliupo atsi
lankymo į šią šalį tikslą ir pra
šymą.

Nutarta netolimoj ateity įre
gistruoti charterį visose valsti
jose, kur daugiau lietuvių gyve-

Dabar jau yra sutvertas liau
jas kliubas ir gautas jam. par
teris.' Veikimas prasideda. 
Kerštinčiai švento Antano pas
togėj, svaigulio pagauti, nežino

• Tai tikras “X” modelio Philco ... kas 
reiškia, kad jis duoda turtingumą tono, ga
limą tik su Philco palinkusia balso lenta. 
Tai Philco išradimas... Įtaisymas tunini- 
mo sistema .. trys tuninimo rodyklės, ap
imančios Standard Amerikos .tinklą ... val
stybės ir miesto policijos šaukimus... die-J 
nos ir nakties užsienio ir Amerikos trum-

■ *

pos bankos ... 17 tunijimo apskritainiai... 
trijų punktų tono kontrolė... tai tikroji 
vertė kokias teikia vėliausis radio Išsivys
tymas.

Naujoviškas kabinėtas turtingo walnuto 
ir kontrastinio medžio sudėjimas. Pamaty
kite šį radio pas ELECTRIC SKOPS.

Laisvamanių z Etinės Kultū
ros Pirma kuopa Chicagoj lai
kė mėnesinį susirinkimą rug
sėjo 8 dieną. Pirmininkavo S. 
Dilius.

Pirm skaitymo protokolo bu
vo priimti šie nauji nariai: V. 
Pūkas, J. J. Pranokus, F. Ru- 
beš, B. Rubeš, P. Dubickas, P. 
Martinkaitis, Al. Dainis, A. 
Kazlauskas, J. P. Jasinskas, M. 
Jasinskas, L. Šatas, S. Rimkit 
nas, S. Ladigas, J. Ladigas, P. 
Valentas, L. Valentas, _P. Stro- 
pikas, A. Kudukis, M. Kirkus 
— viso 18 naujų narių.

meškos, viena 
kad visos kitos 
ir atsistojo ant 
•Sustojusios ant

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

ALŲ 
į\U\ljV0S7(?

Mes DYKAI per paštą pasiųsime jums 
listą 150 Berwyn ir Cicero TIKRŲ 

REAL ESTATE BARGENŲ 
Telefonuokite, Rašykite arba Pašaukite

IŠMOKĖJIMAI
MOKĖK MĖNESIAIS 
su savo elektros bila.

jeigu DABAR 
užsirašysit “Naujie
nas” ant metą ir 
prisiųsit
Chicagoje ..... $8.00
Kitur Suv. Valstijo
se ir Kanadoj nupi
ginta kaina .... $5.00

na, surasti budus kuopoms or 
ganizuOti kitose kolonijose, < 
Chicgoj savaime ’ kuopos atsi 
ras, nes vienoj nebus galima vi 
siems sutilpti.

’ .' : Senas Antanas.

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

L. M. NORKUS
Res. HEMLOCK 6240

$21 1 $350
Lengvais Išmokėjimais.

Kaip tik tinkamo didumo dėl bile ko
kios krosnies arba pečiaus. Palieka 
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 ir 
pastovią šilumą, virimo, apšildymo pe
čiuose, grate arba jūsų krosny.

Tūkstančiai jau vartoja Reiner’io 
5-59-5 Anglis per paskutinius 3 metus. 
Jie dabar nenori nieko kito vartoti, nes 
jie sutaupo pinigus ir gauna puikiausius 
rezultatus.

Visi geria ir mėgsta AMBROSIA 
ALŲ nes jie žino, kad tas alus yra 
padarytas iš geriausios rųšies pro
duktų. / /(
Urmo (Wholesale) kainomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitą ir teisingą patar- 
navimąj

INCORPORATED

3417 So. Halsted St.
Tel. Boūlevard 4705

Kad padengti palūkanas ir kitas išlaidas skai
tysime kiek aukštesnių kainą už radio parduo 

damas išmokėjimais.
COMMONWEALTH EDISON

Downtown—72 W. Adams St—132 S. Deatborn St.
i Telephone RANdolph 1200, Local 979
4562 Broadway
4833 Irving Park Blvd.

■''»'3460 S. State St.
4834 S. Ashland Avė,

11116 S. Michigan Xve.
DUODAME FEDERALIUS KUPONUS

Budriko duodami radio progra
mai nedėliomis WCFL 970 k. 

,7‘val. vak.
Panėdėly WAAF 920 k. 5 v. vak. 
Ketvirtadieny WHFC 1420 8 v. v. 
Pčtnyčioj tWAAF; 920 k. 5 v. vak.

REALTOR
Real Estate Paskolas nuo $800 iki $5,000 

PENKTO (5%) nuošimčio ir žemą komisą.
22 metus real estate ir apdraudos patyrimas

metamas gana aukštai ir iš ga
rų susidaro debesys.

Vienas senis, kuris Yellowsto 
ne parke dirba jau 34 metus, 
pasakojo mums, jog “Ištikima
sis” esąs labai ponktualus. Per 
visą tą laiką, girdi, jis nė kar
to nepasivėlinęs.

Montanos valstija
Pasivažinėję po Yello\vstone 

parką, patraukėme per Monta 
nos valstiją į Seattle, Wash. 
Montanos valstijoje jau pada
rėme tris šimtus mylių ir vis 
dar nieko gero nematėme. Kur 
pažiu'ri, vis nuplikę kalnai, kaip 
ir Wyoming valstijoje. Per 
mylių mylias niekas neauga. 
Keliai nuvesti slėniais. kur 
taip pat nieko nėra. Kai ku
riose vietose yra įvesta iriga- 
cija ir tokiu budu dirbtiniu bu- 
du laukai yra laistomi.

Reikia pasakyti, jog irigaci- 
ja aprūpintuose slėniuose f ar
mėnai visai gražiai gyvena. 
Bendrai Montanos valstijoje 
daugiausia yra auginami gyvu
liai skerdykloms. Tačiau' tuo 
atžvilgiu Montana vis dėlto ne 
gali susilyginti su Wyoming 
valstija.

Keliai visur gana geri. Tie
sa, jie nėra cementiniai, bet pa
daryti iš mišinio aliejaus su 
smala. Tačiau jie lygus ir jais 
ganh patogu važiuoti. Yra ne
mažai kalnų, į kuriuo stenka 
važiuoti antru “spydu”.

Vienoje vietoje privažiavo
me anglies kasyklas ir matėme 
anglies prikrautus vagonus.

(Bus daugiau)

Dažnai spaudoj matėme pra 
nešimų apie Lietuvių namų sa
vininkų kliubo veikimą. Se
niau/ buvo Lietuviu 
ment kliubas 
darbuotės pridėta- politika, ir 
labai puikiai veikta visuose rei
kaluose.

Bet ta nelemta politika ir- 
pavydas viską sugriovė. Vienas 
karštagalvis su keliais fanati
kais iškėlė kliubui teismą. Va
dinasi, jeigu nėra man, tai \te- 
gul nebūna nė tau.

Tačiau įstatymai palieka 
įstatymai: jeigu pats nesusival
dai, tai bus kas tave suvaldys. 
Teismą pradėjęs turi ir baigti, 
o jei ne,' tai liksi su ilga no
sim. Tatai atsitiko ir čia.

Bylinėtis reikia pinigų. Pra
džioj pasitikėta vadu, sudėta 
keletas desėtkų dolerių. Pini
gai praleista, o darbas nepas- 
tumėta nė iš vietos. Dabar 
dolerių niekas nebeduoda, o se1- 
nasis iždininkas, kišene išpū
tęs, vaikšto ir juokiasi. Tad 
imta rašinėti jam grumojan- 
tys laiškai, tačiau ir tai nieko 
negelbsti. Vadinasi, išeities 
jau nebėra, reikia tylėti ir 
laukti. Nes jie savistoviai pro
tauti nemoka, turi būti jiems 
“vadas”, kurs diktuoja iš saky
klos. Taip yra ir čia.

Reiner (oal (ompany
Yardas ir Ofisas: 59th ir Wood Streets 

Nav. 9-9-36

2415 West 64th Street
Biznio Telefonas BOŪLEVARD 7179

Meškos
Apie šeštą valandą 

žmonių privažiavo apie trys 
tūkstančiai. Jie visi sustojo 
prie tos vietos, kur buvo užra
šyta, jog- bus nješkos maitina 
mos. Ten įrengta didelė aikš
tė automobiliams pasistatyti, o 
kalne sėdynės iš drūtų rąstų.

Iš pradžių matėsi tik anie ko 
kios šešios meškos. Jos visai 
jaukios ir maišėsi tarp žmonių. 
Kai patarnautojai atnešė meš
koms maisto ,tai per kalnus pra
dėjo bėgti visokios meškos, — 
pilkos, juodos ir kitokios. Su
sirinko apie pora tuzinų. Dėl 
maisto jos pradėjo tarpusavyje 
niauktis ir kovoti. Pasidarė 
visai įdomu, kai didžiosios meš
kos pradėjo stumti mažąsias, o 
tosios — dar mažesnes.

Grupėje, kur buvo susirinku
sios didžiosios 
tiek supurkštė, 
paliovė ėdusios 
dviejų kojų, 
kojų jos ėmė dairytis, kur čia 
“trubelis”. Mat, kai dvi meš
kos susikivirčija, tai įsimaišo 
ir kitos. Pasitaiko, kad viena 
meška persimeta ant žemės ki
tą ir gerokai apkramto.

Ištrukusi meška dūlina į ša
lį, o laimėtoja eina atgal prie 
maisto. Kur buvusi, kur ne
buvusi ateina nuo kalno “ma
ma” su dviem meškiukais.. Ma
tyti, gana smarki, nes kaip be
matant įveikė vieną kitą meš 
ką ir pati prisigrūdo prie mai
sto. Meškiukams, matyti, ne
valia prie maisto prisiartinti, 
nes jie stovi nuošaliai. Kada 
“mamė” susiremia su kitomis 
meškomis, tai meškiukai taip 
pat atsistoja ant paskutinių ko
jų. Tečiau vis dėlto neturi 
pakankamai drąsos, kad galėtų 
kibti į priešą.

“Ištikimasis”
Iš visų Yellowstone įdomybių 

gal įdomiausias dalykas yra 
“Old Faithfiril”. Tas vardas 
yra visiškai teisingas, nes iš 
“ištikimojo geizerio” vanduo iš
siveržia kas 60 minučių, 
dinasi, tų išsiveržimų per 
įvyksta 24 kartus. Karsto 
dens išsiveržimas tęsiasi 
keturias minutes. Vanduo iš

SYKORA
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Apžvalga
JĖZUITŲ KOMUNA

apie herojųPatogi legenda

AMERIKIEČIŲ PINIGAI
Niekše!

jos man

Niekše,

Nedrąsi kalba
£

POLITIKIERIUS IR BALSUOTOJAS

kas reikia su žmonėmis

ne

$8.00
4.00
2.00

KAIP BUVO SUŠAUDYTI SE
NIEJI BOLŠEVIZMO yADAI.

$5.00
2.75

daroma 
aš pats 
budeliu.

draskė kreivais 
ir kriokė:

“Tada prie abiejų nušau
tųjų priėjo Peters. Kalėjimo 
gydytojas trumpai pastebė-

Reikaiaukite “NAUJIENAS1 
ant bile kampo, kur parduoda
mi laikraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas Jums pa
tarnauti. Jisai tenai stovi ne sa
vo smagumui, bet Jūsų pato
gumo delei.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
III. Telefonas Canal 8500.

s nekaltas 
nedrįsk... i

Entered as §econd Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 3rd 1879.

mažos valsty 
ių žmones mo

Subscription Kates:
$8.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa 

Published Daily Except Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co., Ine

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

Jis pastropėjo, sulyso

deginkite... Į židinį

ginkit
revoliuciją! Jis
mano laiškai ? P-plėšykit
up-ųp

Jis nuvirto j krėslą prie ka
mino, nusiėmė akinius ir, šluo
stydamas jų stiklus į kelius, 
sudejavo:.

pasakiau jam 
mano kojos drebėjo

automo-
kuris visus lavonus

— Taip — ką gi jus? Nai 
kinkite, plėšykite, deginkite,..

akis: jos buvo mažutės, bespal- 
be blakstienų ir užsidegu- 
— paslėptos į tokius rau- 

tur būt

Vienas žmogus Anglijoje, George Andrew McMa- 
hon, buvo suimtas, kada jisai grūmojo revolveriu ka- 
raliui Eduardui, dalyvavusiam iškilmingoje procesijoje, 
pereitą liepos mėnesį. Vakar Londono teismas nūsikab 
tėlį teisė. '

Teisiamasis pareiškė, kad tame momente, kai jisai 
buvo nutvertas sji revolveriu rankoje, jisai nenorėjęs 
šauti į karalių. Bet jisai papasakojo, kad viena "sveti
ma valstybė” bandžiusį jį pasamdyti, kad jisai Anglijos 
karalių nužudytų, ir siūliusi jam už tai $5,000.

Tačiau teismas šitą jo "prisipažinimą” palaikė tuš- 
čia pasaka ir nuteisė jį vieniems metams kalėjimo už 
pasikėsinimą karalių nugąsdinti.

Jeigu Anglijos karalius butų tikrai nusigandęs, tai 
prieš tą žmogų butų buvęs iškeltas kaltinimas, kad ji
sai kėsinosi karalių nušauti. O bausmė už pasikėsinimą 
prieš karaliaus gyvybę butų buvusi daug didesnė.

Diktatoriškose šalyse žmogus, kuris grūmoja revol
veriu valdžios galvai, butų sušaudytas per 24 valandas.

Popiežius Pius vakar pasakė kalbą, kurią seniai bu
vo išgarsinę Vatikano propagandos agentai. Buvo skel
biama, kad katalikii bažnyčios galva pasmerksiąs bol
ševizmą ir atsišauksiąs į visą pasaulį, ragindamas jį į 
"šventą karą” prieš Lenino ir Stalino sekėjus. Bet savo 
kalboje papa bolševizmo nė nepaminėjo.

Jisai apgailestavo, kad Ispanijoje eina brolžudiškas 
pilietinis karas, kurio baisenybės graudinančios jo šir
dį. Tas karas, jo nuomone, yra vaisius "pragaištingų 
ideologijų”, kurias skleidžia masėse visame pasaulyje 
gudri ir atkakli propaganda. Tuo tarpu visi žmonės ži
no, kad pilietinis karas Ispanijoje yra rezultatas gink
luoto sukilimo, kurį padarė armijos generolai, susitarę 
su dvarininkais, kapitalistais ir svetimų šalių fašistais.

Popiežius neturėjo drąsos tuos sukilėlius pasmerk
ti, nes dauguma Ispanijos vyskupų ir aukštųjų dvasi
ninkų eina su jais išvien. Bet jam nesmagu buvo juo
sius ir perdaug atvirai girti, kadangi sukilėliai turi pa- 
sisamdę Afrikos maurus-mohametonus Ispanijos liau
džiai skersti. Taigi, galų gale, papa negalėjo pasakyti 
nieko aiškaus. Jo vingiuotas frazes apie "krikščionišką 
sielą” ir "artimo meilę” vargiai besupras vienas iš tūks
tančių žmonių, kuriuos jisai norėjo pamokyti.

jiems prisisapnavo, kad jie ta
po galingi, bebaimiai ir gali pa
daryti kažkokį žingsnį į šalį nuo 
įprasto kelo? Gal jie ieško žmo
gaus, kuris jiems nurodytų, 
kaip padaryti tą naują žingsnį, 
ieško vado, kuris paimtų juos 
savo jėga ir vestųsi paskui sa

vęs, 
sios 
donučius pagalvėlius 
pilnus pūlių. Aš ilgai ir atid
žiai jas žiūrinėjau, paskui pa 
ėmiau jį už apykaklės ir pąkė 
liati iš krėslo.
' — Niekše!
į akis.
[ir krūtinėj aš girdėjau pjau 
nąntį sielą žiemos švilpimą, plo 
ną ir piktą.

MAKSIMAS GORKIS

Pasakojimas

skarelėmis. Rai pasigirdo 
Šūviai, Zinovjevas atrodė 
jau baigtais. Likusieji 14 są
mokslininkų turėjo žiūrėti į 
tą ekzekuciją. GĘŲ viršinin
kas Peters davė įsakymą:, 
‘šauti*

“Pasigirdo dvylika šūvių.”
8 sykius kartojosi ta prpce* 

i dura.
“Kamenevas, kaip akmuo, 

nuvirto žemėn, o Zinovje
vas susmuko palengva savo 
virvėse.

STALINAS • BUSIĄS "TEVY 
NES TĖVAS.’’

gus taip pat bailys, kas jis ne
būtų. Gali būti, kad jis bijoki 
ne to, ko bijo Žmonės, bet — 
jis bijo žmonių. Jų taip daug ir 
jie taip jam svetimi. Bijojimas 
žmonių ir duos žmogaus in
stinktui teisę būti ne gailestin
gai žiauriam su žmonėmis, ne
nuginčijamą teisę, nes jo šak
nys — savisaugos instinkte. 
Jonas žiaurusis tikriausiai buvo 
bailys, kaip visi, taip vadina
mieji, tironai. Bailių politika
— visuomet žiaurumo politika, 
visi politikai negailestingi. Tai
— teisėta, kitaip negali būti. 
Tiktai tas, kuris visuomet jau
čia gyvenimo pavojus ir moka 
gerai bijoti, ryžtingas smarkiai 
veikti. Gali būti, kad “geroj ų” 
geroj iškurnąs — tiktai kraš tu
tine nusiminimo išraiška. Net
gi tikrai: geroj izmas yra bevil
tiškas išsigandusio žmogaus el
gesys.

Taip, jeigu aš turėčiau val
džią, aš palikčiau pasauliui bai
sią, nustulbinąnčią apie save 
atmintį, aš nustelbčiau visų pa
saulio tironų garbę, a’š išvelė
čiau ir iškočiočiau žmones, kaip 
nosinaites. . ;

Man rodos, kad nuo šio bu-, 
tent vakaro gyvenimas ypač 
greit ėmė kisti, dalytis vis la
biau, maištingas. Kažkas iro
niška pradėjo reikštis lėkščiuo- 
se ir, tikrumoj, mirtinai nuo
bodžiuose veiduose žmonių, kaž
ko nusikalstamo laukiančiuose. 
Ko? Koki, masiną regėjimai ki
lo tingiuose jų smegenyse? Gal

Po to prasidėjo mėnesiai, kai 
aš įsitikinęs laukiau, kad val
džią žmonėse paims mano pa
tronas. Šis įsitikinimas buvo ir 
jame 
dar dažniau ir stipriau glosty
ti savo rankas, akyse jo sužibo 
šiurpus melsvas žiburėlis. Ir vis 
dažniau aš mačiau, kaip links
mai ir alkanai blizga jo dan
tys. Naktimis aš galvojau, kas 
manęs laukia, ir krūtinėj jau
čiau virpėjimą augimo to nusi
minimo, baimės jėgęs, kuri su
kuria gerojus ir diriguoja mili
jonų žmonių gyvenimu. Atsiti
ko tik tai, ko aš laukiau, ir, sa
kau aš, žmonės pamatytų žmo
gų tikrai baisų.

Bet įvyko kitaip. Miesto na
mai gatvėn išvėmė visus žmo
nes, į aikštę išsiveržė suerzin
ta tamsi masė gyvos, alkanos 
ir godžios mėsos. Raudonos vė
liavų dėmės, šūviai ir vėl, ir 
dar vėliavų dėmės, 
.priminė mėsinę krautuvę.
• Paskui į mano kambarį, luž- 
tamąi susilenkęs, įsiveržė Nova- 
kas ir, užsirydamas žodžiais, 
šniokšdamąs, pradėjo garga
liuoti, staugti, stumti mane į 
patrono kabinetą.

— Ko jųą sėdit? Plėškit, de- 
jųs iš proto išėjot? R- 

suimtas! Kur

aš jam sakiau 
jau su pasigardžiavimu, ligšiol 
man dar nežinomu. — Aš ta
vęs bijojau, aš tavim tikėjau, 
tikėjau, kad tu — stiprus ir 
baisus. Kuo gi man dabar tikė
ti, ko bijoti? Tu many užmu
šei baimę, tu žmogų many už
mušei, niekše!

Ir nustūmęs jį, aš išėjau.
...Apie metus aš išsėdėjau 

kalėjime. Ten susipažinau su 
grupe banditų, tai išleido mane 
iš kalėjimo ir davė man krimi
nalinio agento pareigas. Užmu- 
šinėjau žmones, — tai 
labai paprastai.; Dabar 
banditas. Galiu būti 
Vis tas pat.

(Galas)

Wllliam C. BulUtt

William C. Bullitt, Amerikos 
ambasadorius Rusijai. Dabar 
jis liko paskirtas tokiom pat 
pareigom eiti Prancūzijoj.

Kaunp spauda praneša, kad 
“Statistikos biuro žinio- 

mis, 1935 m. iš Jungtinių 
Amerikos Valstybių į Lietu
vą pinigų atsiųsta 6 mil. 
585 tukst. 700 lt. 1934 m. iš 
Amerikos gauta 6 mil. 950 
tukst. 600 lt., o 1931 m. — 
22 mil. 900 tukst. lt.”

pasakiau aš, 
supurtydamas mokytoją. — Ge
roj ų auklėtojas, a? Galvijau,— 
kur tavo gerojhi?

Jis šokinėjo, 
pirštais rankas,

— Nedrįsk... 
revoliucionieriai 
davike...

(Tęsinys) 
žiūrėdamas ią savo kamba

rio apačion, aikštėn, aš mačiau 
sutrumpintus žmones kitokius, 
negu jie buvo anksčiau, toki 
pat žemučiai, pripusti rūkų, jie 
judėjo greičiau, vikriau. Ręsto-: 
rane, kuriame aš pietaudavau, 
Vis augo svarstymų drąsumas 
apie valstybės gyvenimą, ir aiš
ku buvo, kad šips drąsos šalti
nis — Valstybės Durna, greit 
tvirkinusi protus, užkrečianti 
kvailos kritikos akiplėšiškumu.

Vakarais aš mėgau sėdėti ki
nematografuose, iš tamsumos 
stebėdamas pilkų šešėlių gyve
nimą, kuris taip įdomus išgal
votais pavojais arba netikusio
mis kvailybėmis, šmėklišką gy
venimą, kuris nereikalauja, kad 
apie jį galvotų. Kinematografąs 
veikia puikiai, nušluosto sielą 
nuo gyvenimo .realybės įspū
džių, kaip dulkės nuŠluostomps 
Skepeta.

Bet ir čia aš pastebėjau kaž
ką tyčiomis papuošta ir prie
šinga: pradėjo rodyti miestus 
geriau sutvarkytus, negu mū
siškiai, kad žiūrėdami į švaru
tį, žaisliukišką 
bės miestuką, '!
ketų lyginti ir kritikuoti. Nepa
sitenkinimas visur buvo kelia
mas, visais budais, ir aš prisi
miniau pulkininko Bėro žo
džius: tas galima buvo sulaiky
ti tik stebuklu, nors žiaurumo 
stebuklu, bet — nustelbiamu 
stebuklu. . . -

Mano patronas — ne toks 
žmogus, kuris galėtų nustelbti 
žmones, ne, ne toks! Ąš visa 
tai aštriau supratau. Ir, jąus- 
damasis apgautas, nuskriaus
tas, nuėjau pas Novaką, pasi
dalinti su juo savo mintimis:

Taip, pasakė j i$, stovė
damas prie lango, kambario 
kampe, plėšąs ir ilgas. -- Jus 
jaučiate būtent taip, žmogaus 
— nėr! Nėr žmogaus. Visur — 
teoretikai, kritikai, o tikro, va
lingo žmogaus; — nėr L

Blandųs lango stiklai pripil
dė kambarį pilkai žalsva prie
blanda, kurioj Novakas atrodė 
dar mažiau jaučiamas. Jo vei
das buvo numiręs daugiau, ne
gu visuomet, balsas skambėjo 
gailiai. Jis negalėjo man pasa
kyti nieko, kas mane suramin
tų, aš išėjau susirūpinęs ir gat
vėj pergyvenau; aštrų, beveik 
beprotišką žiaurumo priepuolį, 
mane užvaldė žvarbus staigus 
drebulys, man norėjosi sušukti 
praeiviams:

—Cit!
Paskui aš ilgai sėdėjau gra

nitinio suolo pusiauraty, Nevos 
pakrantėj ir galvojau, kad jei
gu aš turėčiau valdžią, aš žino
čiau 
daryti. Juk visi žmonės gyvena 
baiine elgetystės, bado, baime 
mirties, 6 'visa kita jiems pri
metama “idėjų” išgalvotojų, 
kad juos nuramintų ir tuo ap
gautų, kad jie nepamirštų, ne- 
sužverėtų iŠ baimės ir nenu
stotų ditbii, suptatę, kaip be
prasmiškas ir baisus jų gyveni
mas.

Gali būti, kad šį būtent va
karą many gimė mintys, anks
čiau man nežinomos. Aš galvo- 

i jau, kad, tikrumoj, juk ir žmo-

Anglų “Daily Expoąess” ko
respondentas Maskvoje patie
kė aprašymą, kaip buvo nuga
labinti 16 senųjų Ipomunistų, 
kuriuos Maskvos teismas ne
perseniai pasmerkė į mirčiai, 
kaipo “sąmokslininkais’’, norė
jusius nužudyti soviįetų vadus 
ir įsteigti Rusijoje/' fašistinę 
tvarką. Jie buvo sufšaudyti už 
20 valandų po teisučio sprendi
mo. Pasigailėjimo^ prašymus 
komunistų centro^ komitetas 
atmetė. .

Ta drama įvyko! Lubiankos 
kalėjime. Pirmiau jsia tenai at
vyko prokuroras Višinskis, ku* 
ris pasakė Kameiįevui ir ki
tiems, kad pasigaili ėjimo nėra. 
Netrukus atvyko/, į kalėjimą 
GPU (žvalgybos kareivių kuo
pa. Kaliniai buvo; aprengti ca
ro laikų katorgininkų rūbais.

“Ęąi pasmerktieji mirtį 
i. atvyko į kalėjimo • kiemą,” 

pasakoja koręsipond e n t a s, 
j “ten jų jau laukė |12 karei

vių. Ten pat Stovėjo tribu- 
nolo nariai sri pirmininku 
Ulrichu. . į' >

“Ulrichas iššaukįė Zinov- 
jevą ir Kamenevą4

“Kamenevaus, žapogus sų 
inteligentišku veidu primi
nė universiteto jįprofesorių. 
Paskutinė j e kelionėj e jis ėj d 
pirmas. Zintovjeviis pats

j j°, nes ji» biivo j apalpęs. Jį 
? prie sienos prinešę du ka

reiviai ir pririšę i prie stulpo. 
Abiem akis užrišo baltomig

šv. Juozapo “Darbininkas” 
rašo:

“Jeigu bolševikai x butų 
mokęsi pas Jėzuitus, tai bu
tų stengęsi išmokyti vieno 
jiems reikalingiausįo daly
ko—kaip sukurti pavyzdin
gą komuną. Tačiau bolševi
kai nemkoą ir nenori su
tvarkyti komunos, reiškia, 
čia jie nepasekė Jėzuitų pa
vyzdžiu.”
Taigi tas klerikalų laikraš

tis pripažįsta, kad ir jėzuitai 
stoja ųž komunizmą. Tik ji
sai mano, kad jie esą geresni 
komunistai už bolševikus.

Bet kame geresni, “Darb.” 
neparodo. Kodėl jisai vadina 
jėzuitišką komuną “pavyzdin
ga”?

“—Kamenevas mirė, Zi- 
novjeyas mirė.

- “Buvo tik dvi skarelės 
akims užrišti, todėl jas nuo 
nušautųjų nurišo ir užrišo 
akis kitiems, kuriuos tuoj 
sušaudė. Ta procedūra pa
sikartojo 8 sykius, ši baisi 
tragedija tęsėsi 18 minučių.

“Tada į kalėjimo kiemą 
įvažiavo sunkusis 
bilius 
išvežė į Chodinkos nusikal
tėlių kapus. Ten juos visus 
suguldė į vieną kapą.

“Nei paminklas, nei joks 
ženklas neprimins, kad ten 
palaidoti Sovietų tvarkos 
kūrėjai ir bolševizmo ideo
logai/

Kai šie žodžiai pasirodys spaudoj^, jau bus žinomi 
balsavimų rezultatai Maine valstijoje. Vakar tenai buvo 
renkama senatorius, atstovai į J. V. kongresą, guberna
torius ir įvairus kiti valstijos valdininkai.

Nuo seniai yra pasklidusi legenda apie Maine vals
tiją, kad "kaip eina Maine, taip eina Jungtinės Valsti
jos”. Bet Maine anaiptol nėra typinga valstija, pagalį1' 
kurios gyventojų nusistatymą butų galima tikrai spręs
ti apie visus Amerikos balsuotojus.

Visas dalykas yra tas, kad Maine atlieka savo rin
kimus kelioms savaitėms anksčiau, negu renkamą Jung
tinių Valstijų prezidentas. Kitos valstijos savo rinkimus 
nukelia į lapkričio mėnesį, kad butų sumažintos balsa
vimų išlaidos, renkant vietinius valdininkus kartu sų 
prezidentu. Bet Maine valstijos politikieriai tyčią palai
ko tokią tvarką, kad tos valstijos piliečiams reikėtų eiti 
balsuoti du kartu: vieną kartą rugsėjo mėnesį, antrą — 
lapkričio. v ,

Tokiu budu ta valstija įgijo vardą; kaipo viso kraš
to politikos barometras. Tai yra labai patogi reklamą 
jos politikieriams. Republikonai ir demokratai Maine 
valstijoje gauna daug aukų iš savo vienminčių visame 
krašte, nes kiekvienai tų partijų labai rupi pasirodyti 
kaip galint geriau valstijos balsavimuose, kadangi — 
"kaip eina Maine, taip eina Jungtinės Valstijos”.

Tokį pat "raketą” galėtų daryti kiekviena kita val
stija, bet jos sarmatijasi. *

Užsakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams .....
Pusei metą
Trims mėnesiams ____
Dviem mėnesiams .........
Vienam mėnesiui ...........

Chicagoj per išnešiotojus
Viena kopija
Savaitei ___
Mėnesiui

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
\ paštu:

Metams ...................
Pusei metą ..........
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams ••••■■•••••••■•••••••••■•••••••••••a $8.00
Pusei metą 4.00
Trims mėnesiams .................... 2.50 
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Anot “L. Žinių”, rusų social
demokratų laikraštis, einąs 
Paryžiuje, praneša, kad lap
kričio 29 d. visos Rusijos so
vietų suvažiavime bus ne tiki 
tai ^priimta nauja konstitucija, 
bet ir gausiąs naują titulą 
diktatorius Stalinas. Girdi,— 
; “‘Soc. Vestriik* spėja, kad

sovietų suvažiavimas pa
skelbsiąs Staliną konsulu vi- 
Sam gyvenimui ir bus pava
dintas -tėvynės tėvu? ” 
Dar mes nesame , matę to 

rusų laikraščio numįerio, ■> ku
riame įdėtas tas pranašavi
mas, Pats titulas “tėvynės 
tėvas” atrodo gana gramoz
diškas. Jeigu butų “sovietų są
jungos tėvas”, tai [skambėtų 
šiek-tiek sklandžiau, nors ne
būtų teisinga, nes t^ sąjungą 
įsteigė ne Stalinas.

Titulą “konsulas visam gy
venimui” (iki gyvos, galvos) 
buvo kitąsyk gavęs [Bonapar
tas Napoleonas, pirma negu 
jisai patapo imperatorium.
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Lietuviai ir lietuvai-

vedyboms
M« HtttfriM IfettlVaitSi n

atlankyti kiekivenam ir kiek 
vienai, ypatingai lietuviam^. 
kUbiė yta 'gimę ir augę Ukįud- 
se ir kurie myli gėles ir augA 
lūs.

Per visą savaitę programai 
duodami šUSirihkUšiąi publikai. 
Trys vAkabAi stos savai tos pro- 
gramams yra paskirti Vytautui 
DelihjŪi. į » v •

Siįtoortd A'užbikes 25 
Člarą Begams 22 m.

Wibiam Ėiriby Š4 m. 
ibthy Laraly 21 to-

Charles Sholer 30 ni.
leij Pocias 28 m.

Johh Gabrys 23 m.

m. ir

ir bo-

ir Hė-

Delihjto. VtohAš bbVo tortoA- 
dienį, kitas šį vakarą, t. y. ant
radienį, o trėčiAs biVš kėlvirtA- 
dienjį kada vien tik Beliajaus 
visi tookihiai dalyvaus ir šoks 
tarptautinius šokius. —XY.

Johh Gabrys .23 m. (Hani 
mond, Ind.) to Stėphanie Gotek 
19 m-

Petęr Marazas 26 m. ir Le
na Balseawicė 25 m.

jEtbvAfd bkūlAniš 24 tn. ir 
Mary klopčtowski ži m. <

George \Verres 30 m. ir Ma
ry BUdrička 28 m.

Serga Juozas 
Bartulis

Bridgeportą
Prbėjūšid jtohktadienio va 

k Are, ^bgsėj’d 11 diehą, pet Sli- 
siedijon Grįžimo iškilmes, ku 
ri’dš b’ūvd tų vakarą Apvaikščio 
jatoos Šridge|tort'e, Chicagos 
meras Edward Kelly taippat 
atlankė feblėgbp’obtą, tai yra 
susiediją, kurioj jis gimė.

Mėras Kelly netik gitoęs 
^Hdgeporte, bėt Ir išauklėtas 
čia. Jis apie savo jaunystė? 
dienas Bridgeporte kalbėjo di 
dėliai hilhiai žhtonių, kuri už
kimšo Mark White Šųuare Par 
ko salę.

Mėras tU'd pat laiku ApvAini 
kavo Bridgeporto populiarumo 
karalaitę pdę Johnson. Pa 
įtolei (ibvAhbt’a 25 doleriai, įteik
ta bukietas gėlių ir pilna eilė 
apsirengti drabuži^.

SbšiHhkitttUi bAįVAiribti buvo 
tHitopas trijų šokių programas, 
kurį išpildė feeliajus su kele
tas jo grūpėš narilj. Lietuviš
ką šokį pašoko Beliajus su p-ie 
VenA TvAnosA, ukrairiiėtišką 
šokį suteikė Ocep Pelecb ir p-le 
LUKĄ KowAIška. Tai blivb tf 
pati pora, kuri sužavėjo tūks
tančius svečių susirinkusių Ka 
reivių Aikštėj per Darbu Die 
nos taiitihių šbkių iškilmes 
Trečias šokis buvo meksikoniš 
kAs, ktirį suteikė BeliajUs ii 
p-lė Letra Kuėharik.

» Rugsėjo 10 dieną sunkiai su
sirgo Juozas Bartulis, 1443 So. 
Avers avenue, ir randasi Mbunt 
Sinai ligoninėj, prie 15 place 
ir Califbiliia aVėhuė.

Pažinties draugai norintys 
ligonį atlankyti gatvėkarį turi 
imti Ogden avenue.

Jūožaš Bartulis yra rimto 
budo ir draugiškas žntogus, 
taipgi jis yra Chicagos Lietu 
vių Draugijos Aatys. Linkiu 
ligoniui greitai pasveikti.

— Senas Petras.

Vanda Byanskiehe

Kilosią pfogf amus 
žolynu parodai

Per visą šią sAvaitę stok j ar 
dų amfiteatre, prie 43 ir Hals 
ted gatvių, yra laikoma Tarp
tautinė žblyhų paveda. Gėlės 
daržovės, žolynai, krūmai ir 
m'ed^iai gal iŠ Viso pasalilio 
yra prisiųsti ir rodomi. Paro 
da tikrai įdomi ir' verta ją

** <11 £- ą,M a.>

z • Tavern, savininkei relkAMUį'i 
musų atstovo pašaukit 

VICTORY 5382
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Ar Jus 4 F n Už Geresnę 
Mokėtumet f Degtinę

TAD ŠTAI Ji ciA..

' BkANb
Straigth American

Whi<ėy
12 MENESIŲ SENA

— -bAi šMĖfokA 
geresnios degtines.

VIĖNlNTfcLiS DiStRIBUTOfelUS WlioLĖsA.LE "oSLy 
BRlDGEMmt UQUOR C0MPAHY5E 
« S. HAl.StH> ST. CtttCAGO
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DAILY BUSINESS DIRECTORY
KAŠUlENiNIŠ BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE

tkyriiu yra vedamai tikėtu pagelbsti musų skaitytojams 'susirasti, įcur 'galima nusipirkti 
įvairių papratlų Ir nepaprastų daiktą, intaisų ir reikmenų. Jeigu ii telpančių Čia skelbimą 
keifaliU k6 tllkal, pa^dukUe Naujiena*, Canal 8ŠOO, Ir. l^lauMle Minia Pąiaįijb.

jąe 'gausite informacijų, jeigu tik jų bus galima gauti. >

paslydo, j to pagriŪVo ApVersdA- 
toas valtį.

5 * > • - * ■ j - ,i

Puolė žmoną gelbėti, bet pats 
paskendo. /Mat patekęs į van 
denį užspringo tabaku, kuri 
gVOmtoiAvo; Mutėrį išgelbėjo 
kiti žmonės.

'''•f'#'' ■ . V ■' ’ * i *

Protestuoja taksų 
biias

AUTOMOBILIAI IR •, RAVElksLAt - 
LUTO MEKANIKAI PHOTO STUDIOS
jljl jl

AUTO
šiame skyriuje skelbiama tik tie 

automobiliu pardavėjai ir auto kne- 
kanikai, kurie kiekvienam užtikrina 
teisinga patarnavime ir geriausia 
pataiso automobilius.

■<* — - »• «J»- ... ...

Milda Auto Sales
Vienintelis lietuvis pardavėjas Buick 

_ ir..Pontiac automobilių.
DOMININKAS KURAITIS 

806 We8t 31-st Street 
Victorv 1696

• ...... ----

STUDIOS
ČONRAD’AS

PHOTOGRAFAS
420 West 63rd Street .. 

Jauhavedžiams duoda $5.00 gražią 
dovaną. Modemišku Vestuvių Pavei
kslų , tuzinas , $12.00. ., a.

Tel. EngTewood 5883—5840

Mums linksma pranešti, kad 
p. Vanda Byahškienė, Birutes 
Choro vedėjo p. Jono Byansko 
žniona, jau sugrįžo nahio iš 
Bilings ligoninės^ kur ji buvo 
keletą dienį riiivažiaVus obser- 
vacijai. Gydytojai patarė jai už
silaikyti ramiai ir dabotis su 
valgiu. Jusų reborteris buvo 
labai šūsiri?pihęs, kad p niai 
Byahskiėhei nereikėtų pasiduoti 
operacijai.—kep. M.

Atląttkius gelių w 
rodą Storiu tardą 

patalpose

sa-
Dabar jau tu-

Cicero
Lutkus Chicagoj bizny

yra 
kaipo geras, 

Dirbo viso-

Cicerietis A. J. LUtkuš atida
rė Chicagoj pirfttoš klasės ta
vern biznį adresu 1255 West 
Madison Street. Užpereitą še
štadienį turėjo grarid opening, 
kurs buvo labai pasekmingas.

Suvažiavo svečių iš visos apie- 
lihkes.

P-nas Lutkus Cicėroj 
plačiai žinomas 
teisingas pilietis.
kius darbus koliai išauklėjo sū
nūs ir pasidarė jau perankšta 
jų Hardware krautuvė adresu 
1421 So. 40 et., Cicėio.

Tėvas, pilnas energijos, per
sikėlė Chicagon, o motihA ir 
sūnus jfrižiuri sėnAjį biznį ir 
padeda tėvui naujame. Atrodo, 
kad viskas pas jtioš yi*a O. K.

P-nas Lutkus papasakojo, 
kad Cicero biznis begalįs pri
lygti Chicagos bizniui. Jeigu 
taip, tai- visi bėkime iš Cicero

į plačiją ČAicagą, o aš kaipo 
Cicero patriotas tani neprita 
riu. Yra ir čia žmonių ir biz
nierių, kurie gerai verčiasi ir 
daro daug geriau, negu surū
kusioj Chicagoj.

Na, tiek to. Kur kam ge
riau patinka, tas ten eina. Tad 
“good luck, Tony l” Aš esu tik
ras, kad po kiek laiko 'vėl ma
tysimės senoj Ciceroj.
žodis, kitas vietos gjyv'ėntėjatos

Jau k'ėletas mėnesių kaip Čia 
eina didelis bruzdėjimas turėti 

Chicagos Li'etAvių Dradgijds 
atstovybę. Nors draugi jos ofi
sas randaši ne , toliausia, visgi 
jis yra ne* Ciceroj.

Chicagos Lietuvių DrAligijos 
vaidybos nariai, kaipo gabus ve
dėjai, tai permato ir 
vo žodį išlaikė.
rime draugijos atstovybę ir 18 
dieną šio mėnesio, t. y. atei
nantį penktadeinį vakare, įvyk
sta Lietuvių Liuosybės svetai
nėje susirinkimas ir progra
mas. Tai bus padėjimas pama
to arba pavyzdys, kaip tvarko
si Chicagos Lietuvių Draugija.

Mes, kaip draugijos nariai 
gyveną čia vietoj, visi imkime 
dalyvumą, jau'skimeš kaipo sa
vi, politinius įsitikinitobs pa
dėję šiuo atveju į šalį. Imki 
me kultūrinio darbo, kad išpil
džius statutus Cicero Lietuvių 
Kultūros Draugijos,- kurie jau 

/ > R » t t > i A

yra viešai paskelbti. Tik mums 
reikia juos Užtikrinti ir SU jais 
susipažinti. Tad . nuoširdžiai 
kviečiu visus penktadienį į Lie
tuvių Liuosybės svetainę 7:30 
valandą vakaro.

— K. P. Deveikis.

Pereitą šeštadienį, rugsėjo 12 
d,, atsidarė boriikulturos paro
da Stock Vardų didžiulėj sve
tainėj prie 42 ir So. Hals'ted 
gatvių. ,

Visi trys aųgštai to didėlio 
trobesio yra pilnai užimti įvai
riomis gėlių ir daržovių ėxpd- 
natomis. Didžiajame pavilijone 
ypatingą vaizdą sudaro njaži 
darželiai su fontanais, padla- 
gėja ir didžiulis feabilionijoš 
gadynės keturių augštų palo- 
cius papuoštas gyvomis .gėlo
mis. .Įdomaujantiems gėlėmis 
ir ūkio produktais labai patar
tina tą parodą atlankyti. Įžan
ga 40c.—VBA.

Chicagiečiai nepatenkinti gau- 
toihiš bėšeniai iAkstį biloinis. 
Į tarybą taksams apeliuoti kas
dien suplaukia į)'o porą šitotų 
protestų. Apeiiaciji| gi taryba 
jau pradėjo tyrinėti taksų mo
kėtojų sktori'dūs ii* piritti šito- 
tas skuiidų buvo nužiūrėta iš- 
klAušyti birmadfenį, rugsėjo 14 
dienę. Per šią savaite didžiu
mą skundų apeliacijų taryba 
klausys nUo mažų hamii savi
ninkų.

ANGLYS—COAL
.1

. ... ..
beahontas Mine Run Scrėened 

5 tonai ar daugiau $7.25 tonas 
Smulkesni $7.00 tonas.

1 5iiZ SsUjSM®. Avc

V

tarp Mus v

•BARZDASKUČIAI 
BARBER SKOPS

J. GRIŠKĖNAS BARBER SHOP 
Gražiai kerpa plaukus.

3218 So. Wallace Street

■ •Dekoratoriai
PAINTING and DECORATiNG

A. HERMAN, Lietuvis 
5234 Beltoont AvehUe, 

Tel. Avenue 5411

Mokėjo alimoniją 24 
metus

478,000 mokinių su
grįžo į mokyklas

SUSIRINKIMAI
__________ ___ _________________ M; '’ •*'■ į .

North West Lietuvių Moterų kliubo susirinkihias įvyks antra
dienį, rugsėjo 15 d., P. Bdciunų bute, 5547 N. Austin avė., 
7:10 vai. vak. Narės matohčkite AtšilaUkyti laiku.

M; K.,Sėkr.

William Ellis, užsitarnavęs 
pensiją geležinkelio bėgių’ stl- 
kiotojas, išmokėjo atsiskirusiai 
nuo jo žmonai alimoniją 24 
metus. Mokėjo po $10 k Aš sa
vaitė. Praėjusį pirmadienį tei
sėjas paliuosavo jį Aito torėsAto 
alimonijos mokėjimo. Mat jb 
buvusi žmona persikėlė pas dūk 
terį gyventi. Pats gi Ėllis 
vena iš pensijos, kurios g 
$100 mėnesiui.

na

Pirmadienį, rugsėjo 14 dieną, 
Chicagos viė^Ošios mokyklos 
atidarė duris 'naujiems mokslo; 
mėtainš. PernAi jas lankė; 
478,753 mokiniai ir mokinės, 
šiemet tikėtasi susilaukti 478,- 
000. Mažesnio skaičiau? šie
met tikėtasi todėl, kad skain 
čius gimimų sumažėjęs.

Vasaros atostogų l'aik i pabu-i 
davota naujų arba padidinta 
senų penkiolika mokyklų tro-; 
besiu. ;

Išdėstomų mokyklose dalykų, 
programas šiemet taipg* paki
tęs, Nužiūrėta pakeitimai mo. 
kymo ihetodose, kad mokiniai 
ir mokines turėtų juo daugiau*! 
naudos iš mokyklos.

Auštesnėse mokyklose moki-, 
niai bus duodami baigimo diplo
mas net jei kuriame viename 
dalyke pasirodytų silpni, ypač 
kAi silpĮiuniaš pAširddyS tokia-, 
me dalyke, kurs nėra vienas iš 
pagrindinių to ar kito kurš’d 
dalykų.

Laikrodžiai ir lietūs

Tinkaitidi Apšildy t a š 
Nantas Patoį^ešniš ii- 

Sveikesnis Gyve
nimui

RAŠOMOS MASINE 
LfiS—Typewritėrs.

Rašomos Mašinėlės
VISOKIOS IŠDIRBYSTflS 

TlSfcUUvifš. 
PERKAM 
PARENDUOJAM 
PARDUODAM 
PATAISOM.
RIBBONAI ............ ..........

• . 25 metai natyrimo.
DARBAS GARANTUOTAS

Wagner Typevvriter 
Sales & SerViče 

3712 SO. WESTERN AVĖ.
Tel. Lafayette 3534 

E. WAGNER CHICAGO, ILt.
». .. ta. <4 A" <• 'j X' yi » Z *‘J *»

• KAILIAI—FUR
F U R R. r E R

Darome pagal orderį, valome, ga
zuojame, pamušus perdedame ir 

taisome.
JOHN KOVALIK

5150 S. Daftien Avė.
Telefonas Pėmlock 7534 

CH1CAGO, ILL.

P R A N Ė Š I M A S .. _____
. CHICAGOS APYLINKIŲ LIETUVIAMS
|, CHICAGOS LIETUVIŲ DRAU(įbA nutate priimti savo orgAnižacijds 

nariais visus Sveikus lietuvius, .vyrus ir moteris, Yiuo 15 iki 48 metą 
amžiaus šiuose Chicagos apylinkių miėstiiOše: VVaūkegAh, North Chi- 
cagd, Indiana HArbol, East Chicago, Gary, HammoŪd, CalU’mėt City, 
Chicagą Heights, Harvey, Michigan City, Aurora, J oi i et, Rockdalę, 
So. ChArlės, Melrose Park, DeKMb, Kahkakee, Racine, Kehosha ir tt.

4 KitekvlfeNAta TAŽYMeTV MIESTELIŲ, jei 'įsirašys didesnis 
skaičius WaujU narių J CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA, tai bus 
įkurti šios Draugijoj atstovybių, centrai—Lietuvių Kultūros Išraugi jos. 
Lietuvių Kultūros Draugijoms išimtinai priklausys tik Chicagos Lie
tuvių Draugijos nariai- . t ..

3. CHICAGOS LIETUVlŲbĖ AUGI JAI prikląusp 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 savait'ę. Pomirtine—$200, palaidojimo reikalams $50. Narių 
menesiniai^mokesčiai priklauso nud skyriaus—50c, 75, AVba $1.25.

4. CftICAGOS tifeTŲVlŲ DRAUGIJOS atstovas greitu laiku a’tsilankys 
I čiA pdžymėtas kotonljaš, kad plačiau supažindintų vietos lietuvius 
su organizacijos tikslais. Tuo pAčiu metu jie stengsis Draugijoj naii-

u jų narių surasti. InforAracijų reikalu malohčkitė kreiptis:

Sveikiems ir t ligo 
niams žinotina

Prie 1900 So. Kedzie Avė. 
randasi Douglas Park Ligo
ninė. Pastebėtina, pirmiausiai, 
kad ta ligoninė lyg ir lietu
viams taikintiną, nes yra 
kaip ir vidury visą libtuvių 
apgyventų apielinkilj. kitas 
dalykas tai tas, kad kainos 
už patarnavimą labai prieina
mos,’ pvyzdžiui, vaikų tansu- 
lus išima už $12.00, akušerija 
atliekama namuose už $15.00, 
o medikalė ekzamin’acija hž 
tik $1.00. ’

Tad kam reikalas priseitų, 
a jų narių surasti. Infortoacijų reikalu malonėkite kreiptis: j nepamirškite
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA, 1739 So. Halstėd St., Chicago, III: antrašo.

Kai smarkiai ib ĮlgAi palyja, 
iii visiems žinoma, kA'd ant ry
tojaus prosytojai .turi getu 
biznį. Tai aišku ir supranta 
toA. Dėt praėjusį šeštAdtoiiį, 
kai užėjo lietus su b^bkhhija, 
tai daugelio žmonių laikrodėliai 
“SUstteikavo” it pirtoatftofr 
laikrodininkai turėję biznio nė- 
mažai. Mat, dėliai elektrines 
aUdros kokios tai brūžintos laik
rodėliuose S’ūtVdkbsios.

Tiė bAtoų savihįhkai, kurie 
tūri ĮšitAtoę boilerius skreito ii’ 
šildė vtą'ą hamą karšti! vabd'ė- 
hib ArbA ^Aru, turėtą dabūr 
apžiūrėti saVo boilerius.

Artinasi rudūo, greit ateis ir 
žiema, reikės įkūdėti kūrenti 
boilerį. Bet jei jis bus sugedęs, 
tada bus didelio vargo. Dabar 
kėl dAr nereikia kūrenti, tinka
miausias laifcAs jį apžiūrėti.

Tiesa, raAdas'i įvairių konlĮiA 
nijų, kurios parduoda nafnū ap
šildymo reikmenes. Vienok pa
tartina kreiptis į tas įstaigAš. 
kurios garsinasi Nau j tonose.

Universal Plutobing Ahd 
Heating Supply CotopAny, 10 
West 18 St. '(bito pAt S t Ate 
gatvės), dabai- gArsihAsi Nab- 
j ienose khšdtoto. Šios kombatii- 
jos savtoihfeAi yrA taihe 
biznyje žmohės įtot* 15 metų. 
Jie šAkOi “tik pašaukite tofe 
telėtonU ,’ca.iiiih'ėl 6969, 6 
patyrus ihžihiiei'itaš at'viažitfos į 
jūsų toAtoūs ir sbteiks dykai 
apskaičiAVitoa dėl ŪAtoų apšil
dymo.” . *

Dėikia dAb ^Ąžyto'ėti, kad b'rto 
boiito-iiį yi-A išrūstū dAhg geVb 
ir hAbdiiigų bhįėrinimą. Page
rinti bbileHai toAžiau sunaudo
ja Ąiiįiią ib daliaiAb* šilitooš 
duądA. Tai^i verta Apžiūrėti 
boitot-į, 0 jėi yra ireikAlas, p'Asi- 
šauRti pAtyPusį inžititorią.

•—Biznio žvalgas.

Uabėir teūętos Lai
kas Maltevati Naftią
iSiėhA AbejbŪėS, kad iiAtoą ša- 

VininkAi žibo, jdį'ei gerai bu- 
mArėVolAs hamas yPa kur kas 
stipresnis ir gražesnis, o jei 
itoįkiA niaihyti Arba parduoti, 
ibi ir brangesnis. z
. WAhlAtoa, M toelėVoti ūa-

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA
Tonsilai išimami 

vaikams t......
Palagas ligoni- 
. nėję ........!......
Akušerija na- 

toliose .......-
Medikais egzami- 

hacija .........

*1200 
500

00
100

bdift&AS park hospItAl 
_______1900 So. Kedzie Avė.

• MEZGIMO DIRBTU-
VES—Knittilig Mills
THE BklDGEPORT KNI^TING

, m į L L s
F. Selemonavlch

504 WEST 33-RD STREET 
Sveterių, krautuvė atdara kasdieną— 

ir vakarais IV sekmadięniais.
Telefonas Victory 3486

keikia priminti, kūd šioje krau
tuvėje daugelis lietuvių perka 
sau hialevą ir sienohis popierą.

Laigi, kas mano dabar male- 
voti namą, iš lauko arba iš vi
daus, nepadtorys klaidos, jei 
atsilankys | Dželtoan Store ir 
hūsipfrks sau reikalingo mote- 
riolo bAbuoŠitoūi namų.

—kiekybės žValgas.

Atydos Namų 
Savininkams

v > . *

Paskendo
sa-

s

šios ligoninės
* —Rep. x-y.

Albert Dollarhite 42 metų 
vo gyvenime išgelbėjo keturi 
žmęne’S , nuo pAskęnuitoo. Pra- 
bjdfeį šekmadienį jis su žtobfea 
važinėjo laiveliu Spear ežere, 
arti Fort \Va^ne, Indiana. Dol- 
iarhite atsistojo valty, jo kojaiarhite atsistojo valty, jo

toAIėvą. MATeVų yra visokių— 
^e’Pesniij irz įfti&tfesnių. Namų 
sAvininkas turi pasirinkti gerą 
krautuvę, kur galėtų nusipirkti 
geros malevos ir nebrangia kai
na.

rieitoAn‘^aint sfeVe, 1411 S. 
ifAlŠte’d Št., ^‘a^ihaši Naujie
noje kasdien ir štoje ki’AulU- 
vėje užlaikoma vien tik gera 

O kainos nebrangios.maleva

• Wholesate — Mėsa 
Pardavėjai-Distr,.

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

J6ie Walteraitis, 
4603 Sb. Richmond St.

Pristatomo—Tel. Virginia 1899

» SIUVĖJAI—TAILOR
John Grifciiis Tailor

Pranešu draugams, k kostomeriams, 
kad jaū laikas užsisakyti rudeninius 
ir žieminius, vyriškus ar ihotėriškus 
drabužius, arba senus pataisyti. Nau
jus padarau pigiau nekaip kitur. Esu 
patyręs ir darbą garantuoju.

821 West 34th Street.
TeL Yards 5335

■

• TAVERNOS
Pete’s Place

Praąešu visiems draugams ir lie
tuviams, kad atidariau nauja taver
na, kur randasi geros rųšies degtine, 
vynas, Schlitz alus, taipgi gamina
me pirmos rūšies valgius kasdien. 
Penktadieniais žuvis dykai.

PETER SUDENT, Savininkas.
7427 SO. WESTERN AVENUE 

TeL Prospect 8175.

loši J atikas Tavern 
Pranešu visiems draugamš ir >>ažjf*- 
tamiems, kad esu Tavern bizUyj*.

zia 
iais 

ž-

Mes turime pinigų už 
nuošimčių dėl rinktinų pasko
lų. Skoliname ant 10 metų b-s 
nUmokėjimų per pirmus du ii 
pusę metus.

Taipgi dUodam paskolas ant 
5 metų be nUmokėjimų. Dėl 
greito ir užtikrinto pa’tarnavi 
mo matykite tuojaus:

Z. S. MickeVice, 
6816 Sb. Western Avė. 
Telefonas Hemlock 0800 

(Apsk.)

4’/2

Siunčiam Očle* .Telerroma I VIsm

kVCETKINtNlKAS
Gėlės Vestuvėms. Bankietams .. ...

331$ So
Tel. .BOUlevard 7314

Si
■ta

ILaidotlivių Direktoriail

■ JUOZAPAS
UDtiKI

. IR TĖVAS 
REPublic 8340

alus,, cigarai, žuyis penktadlento 
veltui ir muzika Šeštadieniais. Už
prašome visūs draugus ir Varto
mus atsilankyti i musų naujų užei
gą. Savininkai . , , . ..

JOS. & PAULINA JACIKAI
Tel. Enrglewo.od 2792 

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

DirefeStetoft
Pranešu visiems draugams ir rėmė
jams, kad atidariau naują taverną, 
kur randasi geros rūšies degtinė, vy
nas, Schlitz alus, cigarai, cigaretai. 
Penktadieniais žuvis dykai, o Šiomis 
dienomis skanus užkandžiai ir malė- 
nūs

3245 W.

i patarnavimas. 'Sayftiinkė 
MARCELLA VALENTAS ,

5 W. 63rd St. Hėfafock 40Š7

21-st PLACE TAVERN
6 RESTAURANT

Steikai poVčihpžd ir kiti kilti val
giai, Blųe Ribbon Pabst alus, viso
kios geros rųšieą degtinės ir savi
ninko vardu A. Stukas Tony’s Fn- 
vate Stock degtinė ir clghtol. Sk- 
vin inkai—

ANTANAS UI AGNĖS SAUKAI
701 W. 21st Place

TeL CANAL 7522.



NAUJIENOS, Chicago, UI Antradienis, rūgs. 15, 1936

Siūlo darba mote- 
rims ir merginoms
Tenka dažnai girdėti nusi

skundimas, kad negalima gaut’ 
darbo. Nusiskundžia seni ir 
jauni, vyrai ir moterys, vaiki
nai ir merginos.

čia norėtųsi atkreipti skaity
tojų dėmesis į tai, kad “Nau* 
j ienose”, vadinamame “Classi- 
fied Ads” skyriuj, vis daugiau 
pasirodo paieškojimų darbinin
kų ir darbinipkių.

štai ir šiandie telpa kalba
mame skyriuj reikalavimas dar
bininkų. Tą reikalavimą paduo 
da Goldberg’s Clothing Shop, 
4756 So. Ashland avenue. Kal
bamai firmai yra reikalingos 
kaip pardavėjos—sales ladies— 
moterys ir merginos.

Gal vienai, kitai merginai ar 
moteriai siūlomos darbe sąly
gos nepatiks, o gal pasirodys 
ir priimtinos—kas žino?

Taigi ar ne vertėtų atsilan
kyti ir sužinoti. Juk keletas 
blokų paeiti nieko nekaštuoja; 
antrą vertus kokie pinigai yra 
ir 14 centų gatvėkariui nuo na
mų iki krautuvės ir nūn kiau- 
tuvės iki namų.—X.

A......... —...... .

Pamokos anglų kal
bos ir pilietybės
v —---------

HgagejL- Neighorhood House 
prao|^itį)ie sekamas anglų 
kalm^r pilietybės pamokas.

$$fetybės pamokos— treč’a- 
diėiiais. ir penktadieniais prieš? 
pjelus nyoį.<lQ įįį 11:15 valąn- 
d|»s. < ....

’ Pilietybes pamokos— pirria-
> ..............- ■■ ----------------------------------------------------------------------- - --------------------------

r..........................- ' .............................................................. ..

dieniais ir trečiadieniais nuo 7 
iki 9 valandos vakaro.

Pilietybės pamokos—pirma
dieniais nuo 9:30 iki 11:30 vai. 
prieš pietus.

Anglų kalbos pamokos —ant
radieniais ir ketvirtadieniais nuo 
7 iki 9 valandos vakaro.

Pradiniams anglų kalbos pa
mokos—pirmadieniais nuo 9:30 
iki 11:30 valandos prieš pietus.

Pradiniams pamokos anglų 
kalbos antradieniais ir ketvir 
tadieniais nuo 7 iki 9 valandos 
vakaro.

Pianą skambinti pamokos — 
trečiadieniais nuo 7 iki 8 vai. 
vakaro.

Dainuoti pamokos—trečiadie
niais nuo 8 iki 9:30 valančios 
vakaro.

Pamokos, siūti —ketvirtadie
niais nuo 1 iki 3 valandos po 
pietų.

Pamokos apie vaikų augini
mą—antradieniais nuo f iki 3 
vai. po pietų.

Taipjau bus duodamos pa
mokos mezgimo, audimo, išsiu-

Tai Lengvas

MALONŪS JŪSŲ 
GERKLEI — 

Lengvas Užsirūkymas 
Kiekviename užsitrau
kime yra jaukus poilsis, 
ir suraminimo ir paleng
vinimo jausmas, kada 
jūsų cigaretas yra 
Lengvas Užsirūkymas iŠ 
turtingo, brandaus-kūno 

tabako—LUCKY.

JUOZO J. ČEPONIO LAIDOTUVES
Juozas J. Čeponis, kuris mirė rugsėjo 11 d., 

bus laidojamas šiandien, rugsėjo 15 d.
2 vai. po pietų velionio kūnas bus išlydėtas iš 

J. Liulevičiaus koplyčios, 4092 Archer Avė., į Tau
tiškas kapines.

Prie kapo ir koplyčioj kalbės P. Grigaitis, Dr. 
Montvidas, V, Ambrose, K. Augustas ir kiti.

Išpildyta bus ir muzikalė programa dalyvau
jant St. Rimkui, A. Zajbukienei ir Valerijai čepu- 
kiutei.

vinėjimo, etc.
lĮdomaujantys - galite patirti 

smulkesnių žinių apie šias pa
mokas Howell House‘patalpose 
adresu 1831 So. Racine avenue: 
telefonas Monroe 0800.

Kad lijo, tai lijo
• ... N *

Nuo praėjusio penktadienio 
vakaro 8 valandos iki sekma
dienio popiečio iškrito lietaus 
Chicagoj ir jos apielinkėj 4.25 
coliai. Nuo 1 dienos rugsėjo 
iki sekmadienio viso iškrito lie
taus 5.01 coliai. Normalia gi 
kiekis lietaus tokiam laikotar
piui Chicagoj ir jos apiclinkė- 
je yra- 1:34 coliai.

Dėliai pastarųjų dienų lietaus 
keistų dalykų teko patirti chL 
cagiečiams. Grant Parke neįvy
ko koncertas. Sugadinta biznis 
bėsbolo lošio. Tūkstančiai dole
rių žales padaryta turtui. Ke- 
nilworth miestely vaikai gatvė
se maudėsi. Kenilworth avenue 
žmonės valtelėmis plaukiojo. Du 
kartu Chicagos upė buvo pasu-

I ®ffiB

Užsirūkymas!
Lygiai Taip Malonus Kaip Ir Priimnusl
Nes Lucky Strike yra netiktai švelnus ir išnokęs 
skonyje, bet tikrai lengvas užsirūkymas, kuris visuo
met jumis maloniai sutinka. Jūs atrasite jį lengvu 
jūsų gerklei, maloniu kada užsitraukiate, draugišku 
per ištisą dieną. Jei jūs pasitikite švelniam užsirū- 
kymui, jūs pasitikite Luckies! Visų cigaretų tarpe 
šis yra vienu, kuris suteikia jums to garsaus, žinomo 
pasauliui kaipo “Zt’s Toasted” proceso lauktiną 
apsaugą. Ir šis yra vienu, į kurį milionai kreipiasi 
—dėl skoningumo, dėl apsaugos, dėl ištisos dienos 
užsirūkymo malonumo! Luckies yra Lengvas Visi- 
rūkymas iš turtingo, brandaus-kūno tabako.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS! **
Sweepstakes" panaudoja 6,000 žmonių 

adresavimui įstojimo blankas!
% 6,000 žmonių yra duota darbas

adresuoti grąžinimui įstojimo blankas 
tam didžiuliui tautiniam lošimui, 
Jūsų Lucky Strike “Sweepstake«”. 
Įstojuntieji randasi js kiekvienos šios 
v>alies Valstijos.

Ar jūs jau įstojot? Ar laimė jot savo 
.uckies — plokščią 50 skoningų Lucky 

Strikes blokinę? Atsisukite ant radio { 
“Your Hit Parade” — trečiadienio ir 
šeštadienio vakarais. Klausykite, spręs
kite ir palyginkite melodijas — tada 
pabandykite jūsų Lucky Strike “Sweep- 
atakes”.

Ir jeigu dar nerūkote Luckies, nusi
pirkite pakelį šiandien ir taipgi pa
bandykite juos. Gal būt tuo ką nors 
netenkate? Jus įvertinsite Luckies 
pirmenybę - Lengvą Užsirūkymą iš 
turtingo, brandaus-kūno tabako.

Lengvas už s [rūkymas
IŠ TURTINGO, BRANDAUS-K0NO TABAKO-"IT'S TOASTED"

kusi savo kursą normalia kryp- 5 per metus, Joniškiečių Kliu-» 
timi, būtent į Michigan ežerą, bas pareįką jau atliko. Jis nu- 
6 ne iš ežero,’kaip kad inžinie.r Įtarė mokėti 3 dolerius ir pini 
riai nulėmė jos vandenims te
kėti.

Joniškiečiu Kliubas
Pereitą sekmadienį Yuškoft 

salėj, Brighton Parke, įvyko 
Joniškiečių Kliubo mėnesinis 
susirinkimas. Nors lietus li
jo iki 3 valandos po pietų, bet 
| susirinkimą narių atsilankė 
daug.

šį kartą susirinkimo tvarką 
vedė pirmininko pagelbininkas 
V. Kazimieraitis.

y

Išvažiavimo raportą išdavė J 
Jankus ir Povilaitis. Piknikas 
davė ^35.35 pelno; komitetas 
gavo pagirimo už pasidarbavi-

-i ■Į kliubą įstojo septyni nauji 
nariai, butent ^Vaitiekūnienė, 
Stankai, Keturakienė, Povilai- 
tis Jr. ir biznieriai pp. Vaičiai. 
Buvo truputis diskusijų, išsky
rus Vaičius, kam nauji nariai 
neatvyko į susirinkimą, nes kon 
stitucija to reikalauja, ir kai 
kurie nariai stojo už tai, kad 
tų narių, prięmijnąs butų atidė
tas iki sekančio susirinkimo.

.Vakaro rengifno komisija, 
Miravičienė, Mickevičienė ir 
Vaitiekūnas, paaiškino, kad va 
karėlis su muzikaliu programų 
ir vieno veiksmo komedija įvykis 
spalio mėnesio T8 dieną Hooly 
wood svetainėje adresu 2417 
West 43 Street.

Lietuvos Demokratinei Tvar
kai Atsteigti Amerikos Lietu 
vių Kongreso tarime, sulig kų 
riuo kiekviena organizacija 
moka duoklių nuo 1 dolerio iki 

gus atidavė R. šniukas Vykdo
mojo Komiteto sekretoriui L. 
Jonikui.

— R. š.mm
Dainuos Genovaitė Giedraitie
nė, Akvilė Ančiutė, Antanas 

čiapas ir kiti.

šiandie 7-tą valandą vaka
re iš stoties W. G. E. S., 1360 
kilocycles, oro bangomis plauks 
žavėjančios lietuviškos dainos, 
graži muzika, įdomios žinios ir 
svarbus pranešimai, kurių iš
pildyme dalyvaus virš paminė-* 
tos žymios dainininkės, daini 
ninkai ir muzikai. Prie to, pro 
gramo vedėjas, J. Krukas, pa
tieks daug įdomių žinių bei pra
nešimų. Ypatingai bus visuo
menei įdomu žinoti apie pirki
mus visokių namam reikmenų, 
kurių šiomis dienomis eina di
dis išpardavimas šių programų 
leidėjų krautuvėse, Peoples 
Firrniture Company, 236 W. 
63rd stręet ir 4183 Archer avė. 
Patartina3 -nepamiršti užsistatyti 
s^vo ržidio minėtu laiku.

Po susirinkimo buvo iškel
tas biedidėlis baliukas, kuriame 
visi nariai draugiškai pasikal 
bėjo ir liko pavaišinti dėka p. 
Vaičio ir f kitų.
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PILIETYBĖS PAMOKOS PRASIDĖS
Ketvirtadienį, Rugsėjo 24, 1986, 

7:30 valandą vakaro. 
Kreipkitės prie 

JOSEPH' J. GRISK 
4631 So. Ashland Avenue 
Telefonas: Boulevard 2800

■MM

CEASSIFIED ADS.
Business Service
Biznio Patarnavimas

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

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO, Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 metų.

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

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

Leonas Roofing Co. 
3750 Wallace Street 

Tel. Boulevard 0250 

—O—
VICTOR BAGDONAS
Apskaitliavimas dykai
Local and Long Distance 

Furniture and Piano Movir.g 
3406 So. Halsted Street

Phone Yards 3408

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

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

Hemlock 0800

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted St.

Victory 4965

COAL
Anglys

PIRK SAU ANGLIS Iš PATI
KIMOS ĮSTAIGOS

WESTERN COAL & 
SUPPLY COMPANY

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

J. MOSCIPAN, 
Prezidentas ir Vedėjas.

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

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

Financial
Finan sai -Paskolos

PIRMŲ MORGIC1Ų PASKOLOS 
$2000.00 IKI $200,000.00 

- ant namų, apartmentų, krautuvių 
ir t. t.

Mažos palūkanos. Atsilankykit greit 
LOUIS ZIMMERMAN & CO.

203 So. Dearborn St. 
kambarys 1001 

Tel. Wabash 4737.

Furniture & Fixtures
Rakandai-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 S. State St. CALumet 5269.

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.

975 Yardai naujų karpetų, klejon- 
kių, kaurų, visos mieros, namams, 
ofisams, krautuvėms, laiptams, pi
giai, cash, rakai. Apskaičiavimas dy
kai. Oakland 7070.

Tabako Krautuves
Tobacco Stores

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

1728 S. Halsted St., Canal 9345.

Situation Wanted
Darbo Ieško

VIDURAMŽIS vyras ieško darbo 
kaipo janitorius — ne unijistas — 
Dirba tą darbą per daugelį metų — 
moka visą darbą boilerius kūrenti, 
taipgi pentuoti, vamišiuoti ir tt. 
. Peter Daraška, 
3359 So. Lowe Avė. antros lubos.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGA seilsmenų — pa
tyrimas musų bizny nėra reikalin
gas. Turi turėti automobilį. Refe- 
rencas pageidaujamas. Amžius 25 
iki 45. Kreipkitės 9:30 iki 4:80 pp. 
Kambarys 528, 29 So. La Šalie St.

■

25 STIPRUS dirbtuvei vyrai, nuo 
latinis darbas. Ali Trades Employment 
Bureau, 809 South La Šalie St. 
Kambarys 101.
.... .. -........................... —
REIKALINGAS blaivus žmogus j 

Restaurant ir Tavem prie abelno 
darbo. 671 West 14ti St.

....* ‘ ...........-
REIKALINGAS pirmarankis duon

kepis, kuris moka kepti juodą duo
ną. 932 West 29th St. 2nd floor.

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia

REIKALINGA moteris ar mergi
na nuo 30 iki 45 metų pagelbėti 
grosernėj. Trumpos valandos, gera 
mokestis, norint gali gyventi ant 
vietos; nemokančią išmokinsiu—dėl 
teisingos moters nuolatinis darbas.

1458 W. 15th St. vienas blokas 
E. nuo Ashland Avė.

REIKALINGA moteris arba naš
lė prie namų darbo. Valgis, kamba
rys ir $5 j savaitę. 4120 South Map- 
lewood Avenue.

REIKALINGA SEILSLEIDŽIŲ 
REIKALINGA PATYRUSIŲ PAR
DAVINĖTOJŲ MOTERŲ ,K A U- 
TAMS IR DRESĖMS.

GOLDBERG’S 
4756-58 South Ashland Avė.

MERGINA patyrusi prosyti — 
klynijimo įmonei, 4700 So. Woodr 
lawn Avenue. Drexel 6100.

MERGINA patyrusi visame namų 
ruošos darbe, nakvoti, geri namai. 
Finder, 2749 N. Spaulding Avė.

REIKALINGA mergina už veiter- 
ką į lunčruimį ir taverną ir pagel
bėti prie baro. 7427 So. Western 
Avenue. ,

APEREITORIŲ patyrusių dirbt! 
su Bonnez siuvinėjimo mašiną. 
Kreiptis Quality Sales Co. 1219 W 
Van Buren St.

Help Wanted—Male-Female
Daibininkų Reikia ^

REIKALINGA ligoninės tacoš 
merginos, prieškambarinės $35.00 
kambarys ir užlaikytas, virtuvės 
pagelbininkės $12.00, veiterkų die
nomis ar naktimis $10.00, fontano 
merginos $15.00, tavernui veiterkos 
$8.00 geri tipai. Taipgi ir vyrams 
darbai. Wabash Employment, 14th 
floor, 20 East Jąckson.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

EXTRA
Parsiduoda namas su tavernų ir 

Lunch Room prie didelių dirbtuvių. 
Biznis senai išdirbtas. Nėra skolų 
—Parsiduoda dėl menkos sveikatos.

1858 West 39th St.

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.

PARDUOS arba mainys dėl mo
ters mirties—namą taverną. Biznis 
išdirbtas per 15 metų. Atsišaukite. 
4559 So. Wallaee St. D. Shidlaus- 
kas.
-------------- £—s------------------------------

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
CANAL 8500
Musų apgarsinimų kainos 
prieinamos. Už pakartoji
mus duodame gera nuo
laidą.


