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CAPE MAY, N. J., rūgs. 18. — šeši žmonės žuvo pasken
dus audroje žvejų laivui Long Island. Pajūrio sargyba išgriebė 
iš juros 38 žmones. v

NEW YORK, rūgs. 18.—Nepaprastai smarkus uraganas 
dabar eina New Jersey valstijos pajūriu linkui New Yorko, vis
ką griaudamas ir naikindamas savo kelyje.

Pats New Yorkas su baime laukia to atslenkančio uraga
no. Mažesni laivai skubiai plaukia į uostus pasislėpti nuo šėls
tančios juros.

Uraganas New Jersey valstijoj pridarė milžiniškų nuosto
lių pajūrio rezortų miesteliams.

Smarkus uraganas 
siaučia rytiniuose 
Atlantiko pakraš

čiuose
Per vieną salą perėjo 9 pėdų 

augštumo banga, bet 400 gy
ventojų išliko gyvi. Daugelis 
miestelių yra izoliuoti. Ura
ganas eina linkui New Yorko.

NORFOLK, Va., rūgs. 18.— 
Nepaprastai smarkus uraganas 
atėjo iš Atlantiko ir perėjo per 
abi Carolina valstijas ir Virgi- 
nia, ir dabar eina per Maryland 
valstiją.

Uraganas, kuris tarpais sie
kia 100 m. į vai. smarkumo, 
atkirto Ocean City,' Mdį, nuo 
sausžemio ir ištraukęs iš- juros 
9 pėdų augštumo vandens" ban
gą perėjo per visą Ocracoke sa* 
lą, N. C. Bet 400 salos gyven
tojų išliko gyvi, nes spėjo pa
sislėpti švituryje.

Daugelis miestelių yra visai 
izoliuoti, susisiekimas nutrauk

Lojalistai išsprogdi
no sukilėliu laikomą 

Alcazar tvirtovę
Smarkus mušis prie Madrido vis 

dar tebesitęsia, sukilėliams iš 
kanuolfų ir lėktuvų bombar
duojant lojalistų linijas

TOLEDO, Ispanijoj, rūgs. 18. 
—Senovinė Alcazar tvirtovė, ku 
rioj jau du* mėnesiai laikosi už
sidarę apie 1,2000 sukilėlių su 
savo šeimynomis, šiandie liko 
išsprogdinta dinamitu.

Tvirtovė jau buvo apgriauta 
kanuolių šūvių, o dinamitas pri
baigė naikinimo darbą. Spėja 
ma, kad didžiuma sukilėlių yra 
žuvę griuvėsiuose. Bet kiti 
pasislėpė urvuose ir vis dar ko
voja lojalistus.

Pirm išsprogdinti minas, lo
jalistai davė kelias dienas su
kilėliams pasiduoti, bet jie at
sisakė tai padaryti. Pasiduoti 
juos buvo raginama jau kurį

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

Apsiniaukę, biskį šilčiau po 
piet.

Vakar 2 vai po piet tempera 
turą Chicagoję buvo 65°.

Saulė teka 6:33, leidžiasi 
6:55.

Kaina 3c

tas, taip kad dabar negalima 
nė pradėti skaičiuoti kiek žmo
nių žuvo uragane ir kiek nuos
tolių jis pridarė. Iki šiol ži 
noma tik apie du žuvusius žmo
nes. Vienas žuvo Atlantic Ci
ty, N. J.,* o kitas—Ocean City, 
Md. ■

Nemanoma, kad kiek didesnis 
skaičius žmonių butų žuvęs, nes 
pajūrio gyventojai liko laiku 
įspėti apie besiartinantį ura
ganą ir spėjo išsikelti į sauges
nes vietas.

Uraganas dar nėra aptilęs ir 
zigzagais slenka linkui Nevv 
Yorko. Jo centras eina 15 my
lių į vai. greitumu, o apie cent
rą ratu sukasi labai smarkus 
vėjas.

Laivai ir gyventojai įspėti 
apie besiartinantį uraganą net 
iki Maine valstijos.

x Manoma, kad materialiai nuo
stoliai bus1 Idbai dideli, nes to 
kis smarkus uraganas viską 
griauna 'ir naikina savo kelyje.

Daugelis laivų atlaikė uraga 
ną, bet apie daugelį mažesnių 
laivų kol-kas neturima jokių 
žinių. v 

laiką, ragino juos pasiduoti ir 
svetimų šalių ambasadoriai, ar 
bent išleisti iš tvirtovės civilius 
gyventojus—moteris ir vaikus, 
bet sukilėliai ir tą atsisakė pa
daryti. Tada nieko kito neli
ko, kaip tvirtovę išsprogdinti, 
ypač kad prie Toledo artinasi 
sukilėlių armija ir reikalinga 
lojalistus paliuosuoti kovai ka
ro lauke.

Kadangi tik dalis tvirtovės 
liko išsprogdinta ir dar yra už
sidariusi dalis sukilėlių urvuo
se, tai jiems bus duota dar vie
na proga pasiduoti ir tada bus 
išsprogdinta likusi dalis tvirto
vės.

Smarki ekplozija supurtė visą 
miestą, o virš tvirtovės iškilo 
durnų debesis, tarsi butų atsi
vėręs ugniakalnis.
Sukilėliai bombarduoja lojalistų 

Unijas
GIBRALTARAS, rūgs. 18.— 

Didysis Talavera mušis, nuo 
kurio pasėkų priklausys ir pa
ties Madrido likimas, tebesiau 
čia visu smarkumu, sukilėlių 
artilerijai ir lėktuvams be pa
liovos bombarduojant lojalistų 
linijas.

Pats Madridas prisipažysta, 
kad sukilėliai turi daug dau 
giau lėktuvų, lakūnų ir kanuo
lių, negu kad jų turi valdžia.

Sukilėliai skelbia didelius lai 
mėjimus ir kad jie paėmę kele
tą miestelių. Bet vėliau korės 
pondentai matė sukilėlius tuos 
pačius miestelius bombarduo 
jant iš oro. Tas parodo, kad 
sukilėlių skelbimai apie tų mies
telių paėmimą buvo melagingi.

Bet vis gi išrodo, kad suki
lėliams pasisekė paeiti šešias 

į mylias į priekį.

Chicago, III., šeštadienis, Rugsėjo-September 19 d., 1936

t j .

Prezidentas Rooseveltas tariasi su Horneriu, Illinois gubernatorium.

ŠIANDIEN REGIS
TRACIJOS DIEN;

CĮHICAGO. —Visi balsuotojai, 
nežiūrint kįek kartų bucų re- 
gistravęsi pirmiau, šiandie iš- 
naujo turi užsiregistruoti savo 
precinktuose, jei nori ture;; tei
sę balsuoti ateinančio lapkičio 
balsavimuose. Visos pirmesnės 
registracijos yra panaikintos ir 
dabar visi turi užsiregistruoti 
naująja tvarka. ;

Registravimo .vietos_šiandie 
bus atdaros nuo 8 vai.' ryto iki 
9 vai. vakare.

Plieno kompanijos 
tyčiomis vilkina 
algų pakėlimą

PITTSBURGH, Pa., rūgs. 17 
—Philip Murray, kuris organi
zuoja geležies ir plieno darbi- 
ninkuš, sako, kad plieno kom 
panijos yra nusitarusios pakelti 
algas savo darbinnkams, bet su 
tuo pakėlimu vilkina “politi
niais sumetimais.”, tuo tikėda 
mosios prisidėti prie preziden
to Roosevelto pralaimėjimo rin
kimų.

_______ __fl_____ _

Richman ir Merrill 
skrenda į New Yorką

HARBOR GRACE, N. F., r. 
18.—. Amerikiečiai lakūnai Har- 
ry Richman ir Diek Merrill, ku
rie perskrido Atlantiką, bet bu
vo susidaužę prie Musgrave 
Harbor, dabar pasitaisė savo 
lėktuvą Lady Peace ir šįvakar 
atskrido į čia. Iš čia jie skris 
tiesiai į New Yorką.

Meksikos ginklai 
Ispanijai

LONDONAS, rūgs. 18. —Is 
panų laivas Magallanes atplaukė 
iš Meksikos į Cartagena, ryti
niame Ispanijos pakraštyje, at
gabendamas didelį krovinį Mek
sikos ginklų Ispanijos valdžiai. 
Jis buk atvežęs 35,000 šautuvų, 
5,000,000 šovinių ir daug ran
kinių granatų.

GiENEVA, rūgs. 18. —-Saint 
Moritz Sunkiai susirgo buvęs, 
Rumunijos užsienio reikalų mi- 
nisteris Titulescu, kuris dar ne
senai liko išstumtas iš valdžios. 
Jam padaryta du kraujo per
leidimai, bet padėtis tebėra kri
tiška. Nužiūrimas iįžnuodij.’- 
mas.

Illinois organizuotų 
darbininkų skilimo 

pavojus išnyko —;-----
QUINCY, III., rūgs. 18. — 

Nuo pat pradžios čia laikomos 
Illinois Darbo' Federacijos kon 
vencijos gręsė skilimas amati- 
nių ir industrinių unijų klausi
mu. Konvencijoj dalyvauja 
abiejų unijų šalininkai ir visą 
laiką tarp abiejų frakcijų ėjo 
aštrus kivirčiaį. Tik pasiūlius 
mdorsuotr prezidento Roosevel- 
to kandidatūrą ,visi kivirčiai lai 
kinai nutruko ir konvencija pir 
mą kartą Illinois Darbo Fede
racijos istorijoj sulaužė savo 
nusistatymą nesikišti į politiką 
ir indorsavo. .prezidento kandi 
daturą.

Neužilgo po to prieita prie 
kompromiso ir industrinių unijų
klausimu ir liko vienbalsiai; pri
imta rezoliueja, ku'ri ragino
Darbo Federaciją ir industrines 
unijas prieiti prie susitarimo ir 
bendrai dirbti organizavimui 
darbininkų. Ta rezoliucija pa 
tenkino ir vieną ir kitą pusę, ir 
pavojus skilimo visiškai išnyko

Išnykus kivirčiams kovenci 
jos darbas dabar eina sklandžiai

IŠĖMĖ ADATĄ Iš ŠIRDIES

MELBOURNE, Australijoj, r. 
18.—čia buvo padaryta nepa
prasta medikalėj istorijoj ope
racija. 2 metų vaikui liko iš 
imta iš širdies adata ir mano
ma, kad vaikas išliks gyvas 
Adata širdy įstrigo kai motina 
pakėlė vaiką ir priglaudė prie 
savęs ,visai užmiršusi, kad jos 
rūbuose yra adata.

Sekmadieniais 
Naujienų .Ofisas 
Bus Uždarytas!

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

SEKMADIENIAIS per vi
są vasarą Naujienų ofisas 
bus uždarytas.

APSKELBIMUS sekma
dieniais galite paduoti te
lefonu C ANA L 8500 
NUO 4 VAL. PO PIET 
IKI 8 VAL. VAKARĘ.

NAUJIENŲ ADM.

ZINTAK PASIDA
VĖ TEISMUI

CHICAGO.—Pašalintas Supę- 
rior teismo klerkas Frank V. 
Zintak, kuris per tris dienas 
slapstėsi, susekus, kad jis pa
sisavino $22,560 teisme sudėtų 
pinigų, vakar pasidavė teismui, 
nes jis liko apkaltintas už iš
eikvojimą minėtų pinigų.

Bet jam neteko būti kalėji
me, kadangi jo draugai jau pir- 
mw±nyo_^ųdčje „reikalingą 
kauciją. Jis sakosi pinigus išlei
dęs politiniams reikalams ir 
juos sugrąžinsiąs.

Numanoma, kad jis kovosiąs 
ir už savo vietos atgavimą,

Amerikiečiai bėga iš 
Madrido

MADRIDAS, rūgs. 18. —Ti-
kimąsi, kad šįvakar išvažiuos 
iš Madrido į Alicante, rytinia
me pakraštyje, daugau kaip 50 
amerikiečių, kurie ten sės i 
kruizerį Quihcy. Veikiausia tai 
bus paskutinė amerikiečių eva 
kuacija iš Madrido.

Grūmoja mirtimi 
streikieriams

„SALINĄS, Cal., rūgs. 17. — 
čia streikuoja salotų darbinin
kai. Samdytojai su* pagelba po 
licijos sumobilizavo virš 1,000 
mušeikų ir grūmoja išžudyti vn 
sus streikierius, kurie pasirodys 
gatvėse.

Hitlerio “amnestija”
BERLYNAS,, rūgs. ,18.—Hit* 

leris švęsdamas gimtadienį, pa 
skelbė amnestiją, kuri paliuo- 
sirošianti apie 500,000 kalinių. 
Bet bus paliuosuoti tik tokie 
kaliniai, kurie laukia teismo už 
visai mažus nusidėjimus,, ar yra 
nuteisti kokiam mėnesiui kalė
jimam Taipjau buš paliuosuo
ti ir nusikaltę naciai.

Bet amnestija nepalies mi 
lionų politinių kalinių, kurie 
yra kankinami koncentracijos 

i 

stovyklose.

CINCINNATI, O., rūgs. 18 
—Vietos ligoninėj su mirtimi ko 
voja peršauta gyvnašlė, buvus’ 
Ohio miestelio pašto viršininkė 
Ji prisipažino, kad ją peršovė 
prohibicijos agentas Almon Bo 
gardus, 62 m., kuris užsigina. 
Policija jo betgi neliečia.

Ispanijos sindikalis- 
tų reikalavimai

MADRIDAS, rūgs. 18. —Vis 
dar stiprus. Ispanijos sindikalis- 
tai, kurie nepripažindavo jokio 
politinio veikimo ir dagi neda
lyvaudavo rinkimuose, dabar 
padavė valdžiai savo aštuonių 
punktų programą, kaip “vie 
niptėlį”, kuris gali sutriuškinti 
fašizmą ir fašistų ginkluotą su 
kilimą.

Jie tarp kitko reikalauja 
draftuoti visus sveikus vyrus, 
socializuoti bankus, geležinke 
liūs, industrijas ir bažnyčias ir 
pavesti milicijai prižiūrėti 
tvarką. Taipjau panaikinti vi
durines šalies skolas.

Visuotina konskripcija, mano 
sindikalistai, padidintų miliciją 
tūkstančiais kareivių, kurie iki 
šiol susilaiko nuo prisidėjimo 
prie gynimo respublikos, nes 
dabar lojalistų milicija suside
da išimtinai iš savanorių.

Sindikalistai ikišiol nesutiko 
įeiti į valdžią, bet dabar patys 
siūlosi prisidėti prie šalies gy 
nimo tarybos, kuri turėtų susi
dėti iš penkių marksistų, pen
kių sindikalistų ir keturių res
publikonų. Premieras Largo Ca- 
ballero butų tos tarybos pir
mininkas.

Pakėlė algas
CHIGAGO.—Vakar gautomis 

žiniomis, Radio Corp. of Am., 
kuriai dirba apie 9,000 darbi
ninkų, savanoriai s pakėlė darbi- 
nihk’ams ^lgasju?o 3c iki T»c.'*f 
valandą.
• Tuo pačiu laiku Pan-American 
Refining Corp. iš Texas City, 
kuriai dirba 800 darbininkų, pa
kėlė algas po, 5Į/&C į vai., o ma
žiau uždirbantiems raštinėm 
darbininkams po $5 į mėnesį.

Armour & Co. paskelbė, kad 
ji jau kelinti metai neturėjus? 
tokio gero biznio kaip per per
eitus 3 mėnesius, bet apie algų 
pakėlimą darbininkams dar ne^ 
kalba.

Plieno • trusto U. S. Steel 
Corp. darbininkai, kurie taip
jau yra ir kompanijos akcio- 
nieriai, ruošiasi bendrai parei 
kalauti algų pakėlimo.

General Electric Co., kurios 
darbininkai pareikalavo pakelti 
algas 10 nutoš., dar nieko neat
sakė į darbininkų reikalavimą.

SOUTH BEND, Ind., rūgs. 
18.—Vienas vaikas liko užrpuš- 
tas ir keturi žmonės skaudžiai 
apdegė, George B. Williams na
muose eksplodavus kerosininiam 
pečiui. Kilęs gaisras sunaikino 
ir patį namą.

BELLEVILLE, III., rūgs. 18 
Ben Bitters, 35 m., vienas iš 
keturių suimtų vedusių vyrų 
prisipažino policijai, kad jie pa
pildė 12 plėšimų, laike kurių 
išgėdino ir 8 jaunas moteris. 
Suimta ir viena moteris, kuri 
plėšikus lydėdavusi jų plėši 
muose ir užpuldinėjimuose mo
terų.

4 UŽMUŠTI, 15 SUŽEISTA 
SUSIDAUŽIUS BUSUi

SHESHIRE, Gonn., rūgs. 18. 
—30 pasažierių busas paslydo 
ant šlapio kelio ir įvažiavo į 
medį. Keturi žmonės liko už-
mušti ir 15 sužeista.

LONDONAS, rūgs. 18.—An
glijos kabinetas svarstė paskel
bimą karo stovio Palestinoje,1 
bet nuosprendžio nepadarė.

Reikalauja pakelti 
algas

SCHENECTADY, N. Y., r. 
17.—General Electric Co. dar
bininkų taryba pasiuntė dirbtu* 
vės manažeriūi Spicer laišką, 
reikalaujantį pakelti algas vi
siems dirbtuvės darbininkams.

STOCKHOLM, Švedijoj, rūgs 
18.—Garsioji Amerikos mūviu 
aktorė, švedė Greta Gari*0 nu 
sipirko 1,000 akrų d varį už 60 
m. į pietus nuo Stockholmo.

Rusai tikisi nugalėti japonus

MASKVA, rūgs. 18. — Rusi 
jos laikraščiai, minėdami pen 
kių metų sukaktuves japonų 
užėmimo Mukdeno, pripažysta 
kad pavojus karo su Japonija 
yra labai didelis, bet kartu iš 
reiškia įsitikinimą, kad Rusija 
japonus gali nugalėti.

OAKLAND, Cal., rūgs. 18.- 
John Howard, 24 m., baigiąs 
Harvardo universitetą studentas, 
pasimirė dentisto kėdėje jį be- 
marinant prieš traukimą dan 
ties.

K LIETUVOS
Kaimuose priviso 

vilkų
MARIJAMPOLĖ. — Marijam

polės apylinkių ūkininkai skun 
džišČSi, kad paskutiniu? laiku kai- 
jONMMje 4 V rytus nuo Trakiškių 
naktimis gąsdina žmones vilkai, 
kurių “gastrolės” vietomis pasi
darė labai įkyrios. Vilkai pir
miausiai pasirodė Putriškių pa
liose, kur ėmė pinuti avis ir kt. 
gyvulius dargi dienos metu. Iš 
Putryškių naktimis vis daugiau 
ir daugiau slinko į vakarus, ir 
dabar jau* laisvai naktimis puo
la paliktus laukuose gyvulius 
Steponiškių. Nendriniškių ir 
kt. kaimuose, esančiose netoli 
^Marijampolės. Vilkai taip įsidrą
sino, jog įsikasa į tvartus ir 
ten išpiauna avis. Ligi šiol ši
tuose kaimuose papiovė per 20 
avių ir kelius veršius.

Ūkininkai laukia medžiotojų 
draugijos pagalbos, nes savomis 
jėgomis tiek nepasitiki, jog nak • 
timisi nedrįsta iš trobos išeiti.

NĖRA LIETAUS

GELVONAI, Ukmergės apsk 
Kitose apylinkėse, nors šiemet 
ir sausa vasara, nors retkar
čiais pereina lietus. Gelvonų 
apylinkėj visą vasarą nebuvo 
lietaus. Dėl to išdžiuvo šuliniai, 
mažesni upeliai, kad ūkininkai 
turi vandenį vežtis iš už 5— 
10 km. Laukai taip įdžiuvę, 
kad ir šiuo metu pūdymai ne
arti. Ūkininkai tuo labai susi
rūpinę.

Šiemet daug medaus
Apylinkės bitininkai giriasi, 

kad šiemet gavę daug medaus. 
Esą Šilta, be vėjų, lietaus va
sara buvusi labai gera medo- 
nešiui.

DEPRESIJA 
PRAĖJO TIEMS, 
KURIE NORI 
DIRBTI—

Vyrai, Moterys—šekit kas
dien NAUJIENAS. Kai tik 
pamatysit apgarsinimą — 
tuojaus važiuokit arba pa
šaukit Nelaukit ilgai, nes 
kiti užbėgs jums už akių.



MA'NO SPAKTYVA

Pahta-

ADVOKATAI

JIS su

Kupiškėnas.

Peoples Krautuvės
SURGĖON

KITATAUČIAI

Mažai tereikia įmokėti

Phone Boulevard 7589

DABAR PATOGIAUSIAS LAIKAS PIRKTI
Telefohas Yards

„'jį!,''1 ®

ir Chi'rufgas 
Vaikų ir visų

už gerus pi<- 
kandidatuoja f

į Lietuvą. Jiems abiems čia vis 
įkas įdomu.

gandus, kad bėk vėl' riibšiama 
ršiį stįi^taąf/ bet tAt dau 

■’gtaą gandų, štab .įbėtį* joks di 
desnib' mašUbb streikas nepa 
vyktų padaryti.

rgas 
AVĖ.

Mli Mipi

Kaip teko patirti, v lėtos lie 
tuviai gana smarkiai darbuoja
si politikoje. B-ai F. Mačiurlai’ 
tis ir P. Dėsris stengiasi sukur 
ti bepartyvišką lietuvių politiš 
ką klubą. K. .

Tai pagirtinas sūman'yriia# 
Manau, kad' lietuviai t’am dar
bui pritars.

JOŠEPfi J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800,. 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Re«., 6515 So. RoėkVell. Št.
Telephone: Republic 9723

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

Ofiso valandos riud 2—4 ir nuo 
6—8 v. vak. Nedelioj pagal sutartiKaune paskutinėmis dieno 

mis vėl butą nemaža areštų. 
Daigiausia suimti vis įtariami 
komunistinį darbą1 varę. Kaip 
kur rasta nelegalios literatūros. 
Suimtų tarpe yra keletas sočiai’ 
demokratų. Mat, kažkas leido

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 Wėst 22nd Street 

Valandos: nuo 1—8 ir 7—8 
Seredomis ir nedėk pagal sutarti 

Rez. 6631 So. California Avenue 
Telefonas Republic 7868

Balsavimo dienoje man vie
nais tepublikonds pareiškė,• kad, 
girdi, V^išdonšib Valkti jojė’ pto- 
grė^vė partija, kaip trečioji 
įtapti jhy tėra tik tiek pageidau
jama lyg- te trečias asmuo 
taYp dviejų bėšimylinčiųjųi Esą, 
pasisekimą JF neturėsianti.

Bet štai* praėjo1 balsavimai ir 
prdgrėsjVė partija pasirodo 
ešarifi1 Idbki pobhliariška; Kai 
kurie jds kandidatai surinko 
daugiur bhlšų nekaip demokra-

AMBŪLANCE PATARNAVIMAS PffiNĄ IR NAKTĮ 
: YARdsU1741-1742 
J. F. EUDEIKIS

Kięk man žinoma, tie vietos 
lietuviai, kurie domisi politika, 
rugsėjo 19 d. (šeštadienį) apie 
trečią valandą po pietų susi 
rinks į Martin’s Realty Co. raš 
tinę. Ten jie; tarsis visokiais 
politikos reikalais ir svarstys, 
kas dabartiniu laiku galima pa
daryti. < .

liūs. B£hė 1934 nt Alytau# 
mes ukįo parodoje totoriai jpią 
■skode organizuoti, kaip kad 
Vytauto Didžiojo laikais iš Rai- 
žią • kaimo išjojo totorią bnriąi 

viduryj buvo mėnulio skritulys. 
Savo7 gimtąją kalbą totoriai da 
bar jau beveik užmiršę. Dabhi‘ 
senesnieji totoriai kalba gudiš
kai, o jaunimas kalba tik lietu 
viškai. l^ėt seniai, kurie ankš
čiau kalbėjo gudiškai ar lenkiš 
kai, dabar jau griebiasi lietuvių 
kalboj Totoriai meldžiasi ara- 
bų kalba, nors jos paprast1' 
žmonės nėsuprhnta.

iotoFių kVvėUąihųjų nąriią 
kambariai yfa gana švarus ir 
šYi^ŠtįŠ. Seklyčibs išpuoštos pa
veikslais, kurią tarpe vidbryj 
pakabinti Vytairto Didžiojo poFt- 
retai. Totoriai' šėko, kad jie 
dar ir dabar pb 500 šimtų metų 
neužmiršta Vytauto Didžiojo. 
Ėsą kiekvieno tbtorio pareiga 
smulkiai žibuti to valdovo mio • 
Įpėlhuš, kokius jis užšitarriaVo 
pa# jų sėnblius

Tėl. Office Wentwotth. 6330
Rez. Hyde Park 33^5

Dr. Sušauna Šiakis
» Ma&rst

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
išskyrus serėdoihiš ir subatomis.

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
Rez. Tel. Brexėl 9191

DR. A. A. ROTU
. Rusas Gydytojas

Moteriškų, Vyriškų,

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

liomis ir šventadieniais 10^—12 
diena.

4631 SOŪTK ASĖItAND AVĖ. 
Ofiso valandos:

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

Rez. Telephorie PLAZA 2409

Betka#
• - M

Pasaulio sporto Berlyne .,da
lyvis iš Los Augeles Lubinas 
dabar su savo tėvu ir žmona 
vi'ėŠi- Lietuvoje. Sportininką 
Lubiną labai gražiai priėmė 
Lietuvos sportininkai ir jį lai 
ko savo svečiu*. Sportininkas 
Lubinas yra Los Angeles uni 
versiteto studentas, regią,- tei
sę studijuoja. Jo tėvas daugiaU 
kaip keturiasdešimt mėtų nė 
buvęs LiėtuVojė, o sūnūs tik 
pirmą kartą iŠ viso atvažiavo

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

> 2400 West; Madisbn Street
Vai. 1 iki 3 po pietų, . 6 iki 8 vak

Tel? Sfeelėy 733d 
Namų telefonas Bt*unswiclc 0597

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avėnue 
namų Tel.: — Hyde Park 8395

KENOSHA, WI$. 
ruoju laiku' musą mėgstamame 
“RaujiUnų” laikfaštyjė maža1’ 
tenka matyti žinučių, iš r musų 
kolonijos. Kontesto metu p. iL -r t". -
Labanauskas buvo pradėjęs ga
na daug rašyti. Kai, kurį laiką 
penktadieniai# “NaUjiėhosė'’ 
buvo dedama#' Kenoshos sky
rius.

Reikia pasakyti, jog; p; Laba
nauskas dabartiniu laiku yrą 
labai užimtas visokiais gyveni
mo reikalais, tad atliekamo Ihi- 
ko visai neturi. Tačiau teko pa
tirti, jog jis jau turi nusisam
dęs žmogų namams prižiūrėti, 
Tokiu budu jis turės datigibu 
laiko ir, reikia manyti, pradės 
dažniau į ‘'Naujienas” rašyti.

Pho% Cįįal. 61

DR, STRIKOL’IS 
Gydytojas ir Chir 
Ofisas 4645 SO. ASHLAN
Ofiso vaT.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedalioj -pagal sutarimą.
Ofiso Tėl.: Boulevard 782b 
Namų Tėl.: Prospect 1930.

riami... trockistais buvę.............
Vyriausias SSSR prokuroras 

Višinskis taip pat kiltam 
Lietuvos. Jo tėvai kilę iš Ra
seinių apskrities, : bet tautybę, 
regis, ne lietuvis bet ruąaSi Vi
šinskio •tėvas ■ popąs buvęs.

Būdamas geras pilietis, rug
sėjo, 15 d. atlikau savo pilietiš
ka# pareigai. Kitaip' sakant, ati 
daviau savo bals 
liečius, kuriė 
įvairius urėdu# pradedant gu
bernatorium ir baigiant kbiniti- 
mertu. Vėliau Užsukai pa# sąv< 
gerus pažįstamus poriUs Kulie
šius, kurie taiko taVetną adrė- 
sii 5152 — 6th AVe.

Vieta labai graži ir jauki. 
Matyti, kad biznis taip pat se
kasi neblogiausiai. Kaip sako 
nia, p. f*’. Kuodis (bartendėris) 
turėjo pilna# ranka#, 
kinėjoši ir #Ukittėjdsi patarnau
damas koštumeriams.

Paties p. Povilo Kuliešiaus 
neradau namie. Iš jo žmonoj 
patyriau, kad jis į St. Louis, 
Mo., atostogų. Gavęs pakvieti
mą iš Annbeuser-Busch Brew- 
ing kompanijos atvykti kaiv 
svečias.

Dalykas tas, kad ponų Kulie
šių užeigoje yra pardavinėja
mas tos kompanijos alus. Alaus, 
matyti, išleidžiama labai daugs 
jeigu kompanija atsiuntė net 
specialų pakvietimą, kad atvyk-, 
tų jų įstaigos apžiūrėti ir ten 
pasisvečiuoti.

P-ai Kuliešiai yra “Naujienų’' 
skaitytojai ir prOgfešyvųs žmo^ 
nes. Jie augina dvi gražias dūk 
teris. Neseniai pirko “Oldsmo- 
bile” automobilių.

Nors pasilikusi viena p-ia Ku
liešiene ir nelabai smagiai te- 
sijaučia, bet ji manė labai ma
loniai pasitiko ir pavaišino. Be 
to, pareiškė, kad “dabar duk
relės' lanko mokyklą, tad abiem 
išvažiuoti iš namų negalima”,

Manau, kad grjžęš iš Mtasod- 
ri valstijos p. Kuliešius ture# 
daug įdomių dalykų papa#ako‘

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physiiiąl Thėrapy 

■ and Midwife 
663'0 S. Westėrn 

; AVe.’, 2nd: fl'oor 
Hjemlock 9252

Patarnauju priė 
gimdymo namuo
se' ar ligoninėse, 
duodu mąssage 
electric trėat- 
ment ir niagne- 

„tįc blaąkets irtt, 
Moterims i? mei-- 
gihbms pdt a ri- 

» mai dovanai.

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai,.

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optbnietrically Akių Specialistas.
Palenpdns akių jtenipimą, kuris 

esti priežastimi; galvas skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, gkaųdamą akių karštj, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektrą,’ parodknčia mažiausiai kiaL 
das. Specialė atyda atkreipiama j 
mėkyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. ValaUUob nttė 10 iki’ 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12 . v. dieną: 
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos bė akiiiią; Kainos pigiai!
x ^ kaipy pirmiau; , ,

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Vai.: riud 2 iki 4 vi p. pi ir nuo 7 
iki 9 v. vak.- Trečiadiėiiiais ir Sek

madieniais susitarus. 
OFISAS

3156 West 59th St. 
Teli Aeniioėk 5#98.

Patarlė sako, kad “Viši vv 
rai yra gimę laisvi ir lygų#, bet 
kai kurie jų užauga ir dpšive- 
da”. Taip yra kitur, tAip yra 
ir pas mus. Štai šibmi# dieno
mis šventėme nėt' $5 mėtų p-ų 
J. ir K. Poteliunų vedybiriib gy
venimo sukaktį. Dalyvavo iškiL 
mėse ne tik vietos lietuviai, bet 
ir iš Chicagb# bėi Muskigon, 
Mich. Laiką pralėid’oble' gana 
smagiai, ir aš nub savęs linkiu 
ponams Pctėliunan\š sulaukti 
auksinio vedybų jubiltajaiis.

I Lįėtąvdję dir nub ;Vyteto 
Didžiojo laikų yra užsilikusių 
totorių. Vytd’ūto laikais toto
riai buvo labai galingi ir buvo 
Aiik^iaVę - didėlį dalį Rusijo#. 
Bįt vėliau; Jų' galybė sbsmū- 
ko ir daugelis jų pasidavė Vy
tautė’ pid^‘0 j 0 valdžiai. Vytau
tas tafe# a^vėbdirib daugiau
sia VimilaU# krašte, kur jiėnis 
davė pb’ gabalą žėhiės. t'ačiAU 
totcjFiij yi*ą it dabaftiAėjė Nė- 
prikrausbtaoje Lietuvoje. Žy.- 
miaūšia ją gyvėhamoji vieta 
yra1 Alytaus apskr., Buttitaonių 
vaisė./ Raižių krti. čia yra tik
ras! iilėtbVdM totorių eėhttas, ku- 
riataė yta( ihėčėtė ir gyvėna jų 
dvą^taihkaL Žodžiu, tai tikta 
totbthį tėspiiblika, kūribjė Viėš- 
patab'j& saVotiškr ^a^tbčiąiv 

čaižią fedtaa# diaug skiriasi 
nub kitų Lietuvos kaimų. To
toriai1 y ta1 ritalianietonys ir la
bai1 įtisitišį bti'e saVo tikėja 
mol . ^ėVėilį kibk'Vienaš paahgęš 
totoHbs žinb saVo praeitį it 
miėtaf ją višiebiš papasakoja. 
Raižią kaihiė yta nėt septyne- 
riofe kapiiiėši kuriose ant žymes 
nių: tėtdtią pastatyti
granito paminktail Mat, pagal 
mahanibtoną paptočiu# Vibhame 
žetaėš sklype galinta laidoti tik 
vieną kartą, tad nenuostabu, 
kad per penkius šimtmečius to- 
tprių kaipie atsirado net septy 
rierioš kapinės^ t

Lietuvos totoriai labai gerbia 
Liet Ovą. Višbr jie štehgiasi bū
ti , gerais valstybės piliečiais 
Totoriai yra dideli arklių mylė
tojai. Tt dabar jie stengiasi 
tutėti gražius ir greitus ark-

FAC.T U R r.NW f C O M P A. N Y©

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

CHIČAGO, ILL.
.. . . 9 ........................... l _____ JL__— . .

ŠAUKIT
WBM£T 6969
Ir ritinių prityręs inžinierius at
važiuos i jtisų naritus i^ suteiks 
DYKAI apskaičiavimą dėl namų 
aįjšildyriiri' rėikmėrių (plaht), ga
ru arba karštu vandeniu šildomą. 
NEREIKIĄ PINIGŲ ĮMOKĖTI— 
36 MĖNESIAI IŠMOKĖJIMUI— 
F. H. A. ŽEMA PALŪKANŲ 

KAINA—

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS-

i Gotai lietuvinniš žinoitiafc per 35 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias it chrdniškaš ligas 
vyrų, moterų , ir vaikų pagal, nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros priėtaiŠub.

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

Valandos nuo 19—12 pietų ir
• riuo 6 iki 7:30 vai. vakaro.

Tėl. Catotf 3110 .
.. Rezidencijas telefonai:, ,, 

riyde Park 6755 ar Central 7464

i , Lietuvoj e visi labai , atsidėj ę 
sekė Maskvos trockistų teismo 
procesą, o to teismo sprendi
mas čia darbininkus kažkaip 
'savaip riūteikė. Niekas negali 
tikrai išsiaiškinti, dėlko buvo 
butiho reikalo tiek žmonių pa
smerkti mirti, Be ’ to, visiems 
įdomi!; kąo’ užsibaigs ir raudo
nojo generolo lietuvio Putnos 
suėmimas, kuris taip vykusiai 
anuomet žygiavo į Varšuvą ir 
tiek lenkams bilYo įvaYęs bai 
mėš, O be to, ir SSSR užsienio 
tarnyboje nekartą aukštas vie
kas btivo užėmęs, kad ir štai 
paskutiniu laiku buvo Londo 
iiė karo atašė. Piitną Lietuvo 

i ją labai daūg kas pažįsta, tai 
;visai nėnuostabli, kad jo liki
mas daug kam rupi. Eina gan
dai, kad .MaskYbjė. esą ir dau
giau lietusių' siVlmtų, kurie įta-

Ofisb Tėl. Rez. Tel.
Englėwood 7151 Rądcliffe; H91

DR. G. J. TARULIS 
PIRMAS LIETUVIŠKAS 

OSTEOPATHIC PHYSrCIAN IR 
OBSTETRICIAN

OFISAS:
6331 SOUTH HALSTED STREET 
Valhndbs : nuo 10 v. r.—5 po pietų 

ir nuo 7 iki 9 vai. vakaro.

ADVOKATAS
1H W. WashmgtOri St

Boom- 737
Vai. 9 ryte iki, 5 yaj. vakaro.

Ofiso Tel. Central 4490

OHŠb TeL BfciifeVard 5913

DR. BERTASH
;.iS6V>ežt »
Cor, of 35th and Halsted fita. 

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:80-8:30
Nedaiomis iMgįOųtMį 

Rez. 4910 SO. M^CHIGAN^ BLVD.
Tek Kenvood 5107

DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

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

3343 South1 Halsted St. 
Tel. Boulevard 1401

VITAMINAI A ir D 
D Wriff i . : .

Patiknritfš VAfeittis
Kam bnti’ nėrvurit’i’ af jauMiam? Nahjati* 
NUGA TONE rtlokaliSkal paetlbHiitaa’ a J; VI
TAMINAIS A ir D duos , Skubią patHtfą. 
Tai tiesiosrinis vatetas nlrVtttfudni dūdi
niams Ir veikia kaipo paaUpnUtbiks visai 
nervų sistemai. Nervingumas padaro įmo
nes -jausliais ir prikliais^- Sustiprink savo 
nervus su riaiijd JČUGA-rONĖ ir tuoj . visi 
neariiammM hka ufniir$u dalyku, nuga- 
TONE neturi bloro skonio. Sudarytas tab- 
lečiuk&M* ir lengvas vartoti. Jei nebus! pa
tenkintas pasekmėmis, pinigai bus graznų. 
Parsiduoda^ ir garantuptąs pas visus Vdisti- nifikus. N^atidMidk. lįjTyk bonką Siatjflien. 
paHdki* padirbimų: lUitalklik t i k r b j o 
NUGA-TONE dabar sustiprintą su VITAMI
NAIS A ir D.

Nuo užkietėjlnjo imk- ŲGA—SOti Tai 
idealus liuosuotojas. 23c ir 50c.

Geriausių Išdirbysčių
. OIL HEATERS

Labai didi# pasirinkimas: 
Peoples krautuvėse parsi
duoda labai suniažintom 
kainom, šis šildytuvas ver
ta# $59.50; parsiduoda už

$39i50

Šis naujos mados šildyte 
vas dėl vartojimo visokib 
. j \ I<uro , \

MY)OBE$ išdii'bystės, ga
rantuotas ant 10 metų.;

Reguliarės vertės $49.50, už

K. P. G ŪGIS
d ADVOKATAS

Miesto ofjsas—127, N. Dearborn St.
Ramb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2
Namų ofisas—3323 So. Halstėd St.

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

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarties.

. Teko patiktų kad 4 ponai An
tanas ir Agne# Wsdtee rengia- 
si;rugsėjo^ 2d ^Uždaryti žiemai 
savo Powėrs'Lake resoritą. / ■ ........ .'•"•A ”■ ■. v ' v-bv,

Kaip, paprastai, Į tokias iškil- 
meš šUYAžtabj^ žmčhė# nė tik 
iį Kęnosha,- bet ir iš kaimyni
nių miestų. Mat, visi žino, kad 
čia galės smagiai laiką pralei
stu „į. -

• Ponai Vualiai (tVallace) tiki
si’ susilaukti nęmažai svečių ir 
iš Chicagos.- Busią ir aš tėn, 
kad turėčiau progos su savo 
chicagiečiais draugais pasima
tyti ir pasilinksminti.

Dr. Chariės Sega!
» art. * a*

OFISAS
4729 So. Ashtand Avė.

2-rds lubas . 
CHICAGO, ILL.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, riud 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nėdėlioriiis nuri 10 ild 12 
valandai dieną. u

Phone MIDWAY 2880.

KL. JŪkGEtlONIS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuos# 
Bridgeporto ofisas:

3241 S. HalstedSt. Tel. Calumfet 7262
Ofiso vai. dienomis nuo 1 iki 5 vai.

1 pb piet. Vakarais nuo 7 iki 9 
Rezidencija: . '

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

Universal Plumbing
& Heating' Supply Co.

Not Ine.
10 West 18th St.

t;.;, j vakarus nuo State St.
'Atdara vakarais iki 7 vai. Nedė-

liomis iki 1 vai, dieną. ,

■Ai n...... n.7.į ii.įMihįu ifr^'TiT Wi / iyL ...... ' į. .................

MASTER WIND0W 8HADE C0.
' • Vondrąk u Tel. Lafayette 4560

Langam ffizdangalus Padaroirie ant Užsakymo
FIRANKOM LAZDASa. ;. MES NUMIERUOJAME IR UŽKABINAME 

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

<JW labiau,- kad yM yra sveik 
•iV j’dWčMl’ ^taimingi.

PhohČ BbulėvaTd -7042 1
DR. C. Z.VEZEL’IS 

Oentistaš
4645 So. Ašhlahd Avė.

arti' 47th Stre'ėt
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj' pagal sutarti.

Pasiūlo Didžiusį Pasiriiikimą... (J'ražįą^ią

ŠILDOMI) PEČIU
t ' • J ‘ r K... • • . . . ■ .

Mažiausiomis Kainomis Mieste
LENGVAIS išOkfeJMta

° PHY ________
Offlcė' 4Ol7O Archet AVenriė 
. Tel; Virginia 1116. 

Valandos: 1—3; 7r--8:80 p. p.
Office & residėricė 2519 Wr 43rd SL 

Tėl. Lafayette 3051 
Valandos: 9—19 ryto, 5—6 p. p.

Kasdien, išskyrus sėredą. 
Sekmadieni susitarus.

I Į-........  Į- . 1 .1 I—- III ■■■<■ ■— ■■ ......f
Rez. 6609 SO. ARTĖSIAN AVE. 

Tet Prospect 34(13AKIĮ] SPECIALISTAI
DR. G.SĖRNER 

LIETUVIS i
..TeL Yar<Is 1829
BjLf' Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaisė.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35tft St 

kampas Halsted St.
Valandos: nuo 10—4 nuo 6 iki 8 

Nedeliomis riuo 10 iki 12 vai. dienos

! ■, RitV. Lietuviai Įjaklrirat _ 

Tel. Boulevard- 5914 Dieną- ir Naktj 
Ofiso valanrids: huč 2 iki 4, riUo 7 
iki 8:80 V. Nedėl. nu& 19 iki 12 a. m.

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

CHICAGO, ILL.

Direktoriai
' » < .J 1.4 / .R X. r. .-.‘•■■J i. - .L- •. L »..■ .

1 Nar
Laid

iai ttebs, 
[otuvių Diret

CicerosLietuviu
■ A i.; — « -’m S. * . Z .storių Asociacijos.

k ' AMBŲLANCE PATARNAViMAS DIENA IR KARTU 
| Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

r ■ ‘ J. LIULEVTCiiJŠĮ 4092 Archer Avenue Phone Lafayette 8572

t ■■//i?.-.’ \ , !?■
f 8307 Litur.:

. A. MASAtSfclŠ
lica Avenue Phone Boulevard 4189

I . t . • • < i |

I’

Į 1410South
A, PE 

Stfi Court (
t{..‘u i.,.

ITKUS 1

Cicero Phėhe Cicero 2109
Ir- < ,

[ 668 Wešt 1 
—

| 1646 V^est

į ' J. F.
8tti Street

,Į». J« ‘
46th Street
L-C'4 / »./*.4 ‘‘./l 4-»> *• •

mžius '.............
->• N \ - .«I». /- - i S ’ *.» ’ J

Phone Canal bl74
.3 t . t  * * ’ ' ' * - r-1' f>i !

ŽOLP
Plioiibs itautavard 5208-841^

Į .... ........ EŽERSKIS
10734 S. Michigan Ayę.

IR SŪNŪS
Tel. Pullman 5703 

V ‘ . f 1
Į . -S. M. SKUDAS , 1

718 WeŠ,t 18t.h Stfeet __________ Phohė Mbnroe 8877
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rių gydymas.

$22.50
$12.95
$29.50
$22.50
$32.50

ant lengvų išmokėjimų

Ji 
lai-

’ Jsii < bulvč-

Tamstų raštas laikraščiui ne
tinka. Patariame pradžioj ra
šinėti poeziją arba apie sveika- dyti muzikantai, mergos ir kal-

■hli

. c
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kokį nors činą, visi stos už 
valdžią ir neliks kam jos kri 
tikuoti ir jos nuversti.

— Padaužų profesorius.

tą, o kada prasilavinsi, galėsite 
ir_ korespondencijas rašinėti.

----------------- , . .4

GYDYTOJŲ GILDOS 
MANIFESTAS

■t ■

Pamoka visam 
svietui

Padaužos neturi palinkimo 
mokyti svietą už dyką, nes ja
me yra labai daug durnių, ku
rie mokslo gavę užsimanytų bū
ti redaktoriais, rašytojais ir či- 
nauninkais. Bet kadangi mo
kyklų sezonas prasideda, tad ir 
musų profesorius sumanė duoti 
vieną lekciją visam svietui.

Mat, dabar darosi visokių 
depresijų, revoliucijų, sukilimų 
ir kitokių kvarabų. Vieni žmo
nės kitus kritikuoja, kovoja, 
šaudo, smaugia, bado ir kito
kias štukas kits kitam daro. 
Vien tik Padaužų Respublikoj 
jokių nespakainasčių ir trubelių 
nėra. Tai darosi todėl, kad 
mes neturime nė vieno papras
to piliečio. Kiekvienas gyvas, 
pusgyvis ir šiek tiek gyvas pi
lietis gauna činą, rangą ir tiek 
medalių, kiek tik jis netingi dė
vėti.

Mes buvome išmokinę ban- 
kierius duoti vice-prezidento 
vardą kiekvienam klerkui ir bi- 
le kuriam skurdžiai apmoka
mam darbininkui. Sistema bu
vo gera. Tituluoti vargšai

Mes Padaužų Respublikos 
gydytojai išžiūrėjome ir iškra- 
tinejome visas statistikas ir at
radome, kad miriAių skaitlius 
pas lietuvius yra proporcinališ- 
kai tokis pat, kaip ir pas kitas 
tautas, nors lietuviai mėgsta 
gydytis pas visokius profeso
rius ir keliaropai brangiau mo 
ka už tai.

dirbo nuoširdžiai ir buvo tei
singi.

Visi žinote arba bent turėtu
mėte žinoti, kad kiekvienos or
ganizacijos viršininkai ją giria. 
Paprasti nariai arba člienai ją 
ir viršininkus kritikuoja. Kad 
išvengti šitokios svinstvos, rei
kia kiekvieną narį padaryti ko
kiu nors viršininku. Jeigu ki
tokių titulų negalima išgalvoti 
tai nors vice-pirmininkais gali 
ma paskirti visus narius, kurie 
netinka arba nenorima įsileisti 
į kitus urėdus.

Krašto, gosudarsvos arb? ! kingai numirs, kai ir profeso•• 
valstybės tvarkyme reikia ir 
saldotų, ir uriadninkų, ir mini- 
sterių, ir sudžių ir kitokio na 
rodo. Yra plati proga duoti 
kiekivenam piliečiui kokį nors 
činą, medalį ir uniformą. Pa 
vyzdžiui, kelių inspektoriai lai 
dėvi moteriškas kelines. Nuc 
to t^ransportacija žymiai padi 
dės. v,

Nėra jokio reikalo visiems 
algos mokėti. Vieni pragyvens 
iš kyšių, kiti iš pensijų.

Neramius piliečius ir viso
kius buntaučikus reikia išsių
sti į užsienius ambasadoriais, 
konsulais ir ekspedicijų vadais

Kada kiekvienas bus pakin
kytas į valdžios aparatą ir turės

RUDENINIS IŠPARDAVIMAS ANT RA
KANDŲ PARLOR SETŲ, MATRASŲ, 

STALŲ, VILNONIŲ BLANKETŲ, 
KARPETŲ.

Budrik’s Furniture Mari
— • Y 3347-4930. HALSTED STREET 
Mažos Radios 1937 QR
model po.....................................
6 tūbų Philco, General Electric 
RCA Victor radios po..............
Zenith Radios gražiuose 
kabinetuose po ..........................
Victor combinacija 
verta $100.00 už .............. .
Skalbiamos Mašinos 
naujos po ................ ...................
Prosinamos Mašinos 
po..................................................
Hoover Dulkių Valitojai • 
perdirbti po................................
Oil Burners su 2 bumeriais 
PO ................... .............................
Gražus Angliniai Pečiai 
po ...................................... . ........
Gasiniai Pečiai 
PO ..... ..... ...................... ....... .
Elektrikiniai Refrigeratoriai 
po .................................................

$19.50 
$49.00
$55.00
$29.50

$79.50

JOS. F. SUDRIK, Ine
3417 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 4705
WCFL Nedėlioję gražus programas 7 vai. vak.
WAAF Panedėlį ir Pėtnyčioj 5 vai. vak.
WHFC Ketvirtadienį 8 vai. vak.

Kad išgelbėti lietuvių tautą 
nuo didelių ekspensų, mes ap 
siimame numarinti tokį pat 
skaitlių už labai mažą pinigą 
arba ir už dyką. Ir garantuo
jame, kad ligonis taip pat tvar-

KORESPONDEN
TAMS

Lie

(Pinionzų ministerio raštas 
be pabaigos apie jo kelionę į 
Lietuvą, po Lietuvą ir iš 
tuvos).

ARTYN LIETUVOS
Oras biauriai pasmirdo. 

sugadino ne kas nors ant
vo, ir aišku, kad tokia smarvė 
nekįla iš vandens plačiomis ju
romis plaukiant. Turėjo būti 
kur nors arti sausžemis ir tu
rėjo ant jo gyventi žmonės, 
nes niekas kitas vandens taip 
neužterš. Nemalonu buvo smar
vę kęsti, vienok linksma, kad 
jau esame arti kontinento.

Musų laimė, kad vienas pa- 
sažieris vežėsi atlasą. Jį pas
tudijavę, suradome, kad atsi
dūrėme Anglijos f kanale. Reiš
kia, baigiame plaukti Francijos 
pakrančių. Tuoj bus Belgija, 
Olandija, Danija Vokietija. Pa
suksime į Baltijos juras ir atsi
dursime Klaipėdoj, kur nusam-

GERKLĖS LABO — 
Lengvas Už»irūkyma»!

Nes jūsų h balsas yra 
brangus ... ar jūs dai
nuojate, ar ne . . . 
užsimoka saugoti jūsų 
gerklę prieš knitėjimus 
... prieš kosulį. Pasisie- 
kit už lengvo užsirū
kymo ... pasisiekite už 

Lucky!

Copyrllht 1938. The American Tobacco Company

betoj ai mus pasitiks. Aišku? apsiženijimą su polioke ir So 
•dalykas, pinionzų ministeris
yra turtingiausias pasažiens
todėl jam bus suteiktos lietu
viškos juostos, jis bus apkaišy 
tas gėlėmis, prie jo plaksis 
valdžios nusamdytos mergos, 
apie jį. kalbės kalbėtojai ban- 
kiete ir jis bus pakviestas pa 
.sakyti svarbiausią patriotišką 
kalbą. Kitaip ir būti negali. 
Ką gi reiškia tokie pasažieriai. 
kurie vos šipkortę išgali nusi
pirkti į Lietuvą ir atgal?

Znočijasi, jau man prisieina 
ruošti savo prakalbą. Pasiė 
miau popieros ir alupką ir nors 
dvokiančiame ore pradėjau žy
mėti kalbos turinį. Pirmas 
dalykas, kurį kiekivenas pat 
riotas turi pasakyti, tai pakar 
toti, kad mes esame lietuviai ii 
kad lietuviai yra seniausia tau 
ta su seniausia kalba. Antras 
dalykas, reikia pareikšti, kad 
Lietuva kada nors yra buvus1’ 
labai plati ir galinga. Reikia 
suminėti trejatos kunigaikščių 
vardus ir juos pagarbinti. Pas
kui reikia nupeikti Vytautą u‘ž 
krikščionybės lietuviams įbru- 
kimą, bet nereikia užgauti ka
talikiškos bažnyčios. Toliau 
reikia * išpeizuoti Jagailą už

juzą su Lenkija. Da toliau 
reikia duoti velnių ruskiams ir 
vokiečiai^ u‘ž ^Lietuvos var
gus, lietuvių kentėtus carizmo 
laikais. Aiškinti visas priežas 
tis ir aplinkybes, kodėl Lietu
va ir vėl gavo progos tapti 
nepriklausominga, nėra reikalo 
Velyk nepriklausomybės didvy 
riais paskelbti kelis jokiose ko 
vose nedalyvavusius prošenijų 
pišorius, kurie tik autonomijos 
Lietuvai prašė pas ruskius ii 
pas vokiečius. Nors Lietuva 
yra priklausominga nuo Len 
kijos, Vokietijos, Rusijos, Frak
cijos ir Anglijos, visgi ji yra 
pripažinta kaipo valstybė, todėl 
šį faktą reikia pabrėžti. ir 
da reikia pridurti, kad Lietu
va yra laisva. Mat fašistai yra 
laisvi kalbėti, rašyti ir daryt- 
ką tik nori. Kiti gi gyento- 
jai nieko nereiškia...

Bet, atleiskite. Oras taip 
smirda, kad savo kalbos turi 
nį turėsiu užbaigti vėliau, kai 
kanalą perplauksime.

(Galo niekad nebus)

J U 0 K AI
Georgijų valstijos farmeris 

sėdi ant savo pašiūrės gonkelio 
ir ruko pypkę.
šia jo; . , t ų -į

— O kaip tamstos imedvilnė 
tarpsta?

Farmeris atsiliept:’!H
— Medvilnės neturiu. ’
— Argi nešėjai jos? — tei

raujas praeivis. . /
— Ne. Bijojau žiogų.5'
— Na, tai kaip tarpsta kor- 

nai? V; .......>
— Nešėjau ne kornų. Bijo 

jau sausros.
Praeivis
— Well, o kaip 

mis? ,<t
Farmeris: ‘
— Nesodinaū he bulvių. Bi-< * *

jojau bulvių vabzdžiiį. ’ 
Praeivis: ’ » i
— Ištikrujų! Ką gi tamsta 

sodinai ar sėjai?
Farmeris: t į
— Nieko. Elgiausi labai at

sargiai. *
^Surinko Kniskis.

V .4 .

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE1

Praeivis klau-

Tai Lengvas Užsirūkyinas;!

Lengvas Vžsirūkymas su visa gerkles apsauga, 
kurią “Toasting” suteikia, yra netik dėl radįo, kal
bamų filmų ir scenos dainaviino žvaigždžių.’ Jūsų 
gerklė yra lygiai taip pat ’fadtri . . , jūsų, balsas* 
taipogi brangus. Tikrai verta saugotis nuo knite- 
jimo ir kosulio! Štai yra lengvas užsirūkymas iš 
turtingo, brandaus-kūno vidurinių lapų tabako, su 
jumis lygiai taip švelnaus, kaip ir priimnaus. Ištikto, 
Lucky Strike yra vienintelis cigaretes, kuris suteikia 
jūsų gerklei lauktiną suraminimą ir apsaugą to 
garsaus proceso “It’s Toasted.” Tad dėl gerkles 
apsaugos, lygiai kaip ir dėl užsiganėdijimo pasisie- 
kit už lengvo užsirūkymo . . . pasisiekite už Lucky!

★★ VĖLIAUSIOS NAUJIENOS! ★*
■ . 'f . »

Gauna "Sweepstakes" Dovanų
Ant 15 m. Sukatuvty

P. Ir p-nia Arthur Bomm iš Milwaukee, 
Wisc. buvo nudžiuginti, kuomet ją 
įstojimas laimėjo jiems Jūsą Lucky 
Strike “Sweepstakes.” Bet kaip p. 
Bomm rašo: “Įsivaizduokite koks buvo 
mūsą džiaugsmas, kada mūsą penkio
likos metą vedybą sukaktuvėse atėjo 
cigaretei.**

Ar jūs jau įstojo! ? Ar laimė jot savo 
Luckies — plokščią 50 skoningą Lucky 
Strikes blėkinę?

Atsisukite ant radio “Your Hit Parade** 
— trečiadienio ir šeštadienio vakarais. 
Palyginkite melodijas — tada pabandy
kite jūsą Lucky Strike “Sweepstakes.** 
Ir jeigu dar nerūkotė Luckiės, nusi
pirkite pakelį šiandien ir taipgi pa
bandykite juos. Gal būt tuo ką nors 
netenkate? Jūs {vertinsite Luckies 
pirmenybę - Lengvą Užsirūkymą iš 
turtingo, brandaus-kūno tabako.

lengvas užsirūkymas
IŠ TURTINGO, BRANDAUS-K0NOTABAKO-"IT'S TOASTED

Daugelis žmonių klausinėja: Kas bus Spalio-October 11 dieną? Pasakome, kad lai bus nepaprastai didelis, įdomus ir gražus Naujienų rudeninis 
balius Sakalų Svetainėj. (Tėmykit pranešimus Naujienose)
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Orderiu kartu su užsakymu.

VĖ1 Etiopija
Į Genevų renkasi Europos diplomatai atlikti meti

nį Tautų Sąjungos suvažiavimų. Bet suvažiavime keti
na dalyvauti ir užkariautosios Etiopijos atstovai. Kų 
su jais' darys Tautų Sųjunga?

Italija jau seniai yra pasakiusi, kad jos delegatai 
nesėdės už vieno stalo su imperatorium Haile Selassie 
arba jo įgaliotiniais, nes Italija laiko Etiopijų savo ko
lonija ir etiopų valdžios nepripažįsta. Taigi Tautų Sų
junga bus pastatyta prieš nemalonų pasirinkimų; arba 
Etiopija — arba Italija.

Bet su Italija Tautų Sųjųnga pyktis nenori. Ang
lai ir francuzai, kurie Tautų Sąjungą kontroliuoja, bi
jojo susipykti su Mussoliniu net ir tuomet, kai jisai at
virai, begėdiškai vedė užgrobimo karą ^karalių kara
liaus” žemėje. Juo labiau tos valstybės nenorės užrūs
tinti fašistų diktatorių dabar, kuomet Etiopija jau yra 
užkariauta.

Taigi Geneva turės stengtis kaip porą Etiopijos de
legatų nusikratyti. Bet kaip? Visai jų į Tautų Sąjun
gos rumus neįsileisti ’— nėra pagrindo. Juk Etiopija 
dar nėra išbraukta iš Tautų Sąjungos narių sąrašo. O 
kai delegatai įeis į vidų, tai bus dar keblesnis dalykas 
juos išmesti lauk.

Europos diplomatai turės gerai pagalvoti, kaip iš 
to keblumo išsisukti, kad vilkas nestąugtų ir avis ne- 
blįautų. , <

' >___

Alcazar tvirtovė išsprogdinta
f ■. * * 4' n,'

Vakar Ispanijos valdžia, galų gale, susprogdino tų 
AJcųzar tvirtovę, prie Toledo miesto, kurioje beveik per 
du mėnesiu sėdėjo užsidarę daugiau kaip tūkstantis 
ginkluotų maištininkų kartu su keliais šimtais moterų 
ir vaikų; Nėra abejonės, kad didėlis skaičius gyvųsčiij 
toje ekšpložijoje žuvo.

Respublikos gynėjai dėjo visas pastangas, kad aukų 
nebūtų. Ne daug kartų siūlė maištininkams pasiduoti, 
žadėdami jų nebausti, bet elgtis su jais, kaip sp karo 
imtiniais^ Bet maištininkai tuos pašiulymus kiekvienų 
kartį atmesdavo.* Po to valdžios šalininkai atkariotinai 
kal^iųo sukilėliu vadus Alcazar tvirtovėje, kad jie bent 
išleistų is tvirtovės moteris ir vaikus. Buvo pasiustus 
j tvirtovę su Šituo pasiulymu respublikos emisaras, bet 
maištininkai jo pasiūlymų atmetė ir jį patį ką tik neuž- 
mus(|.

Su tokia pačia misija' buvo nuvykęs į tvirtovę vie
nos Madrįdb bažnyčios kunigas, paskui respublikos 
Cbile atstovas.. Bet visos pastangos nuėjo niekais. Šuįęb 
lėliai užsispyrė nepasiduoti ir neleisti moterims ir vai
kams išgelbėti, savo gyvastis. Jie žinojo, kad dąrbinipkų 
milicija tų nekaltų gyvasčių gailisi, todėl ji svyruos ir 
negriaus tvirtoves. O tuo tarpu didelės fašistų arniijos 
iš vakarų ir iš šiaurės veržiasi prie Madrido. Kiekvie
nas ginkluotas vyras valdžiai svarbu pasiųsti į frontų. 
Sulaikyti kokius 5,000 milicininkų prie Alčazųr tvirto
vės reiškė didelę paramų fašistų • armijoms.

Galų gale, padėtis aplinkui Madridu pasidarė tokia 
pavojinga, kad valdžia buvp priversta atidėti gailestin-

• -ii ■ i •__________ y* ai___________________________ m__ j___________ —

~ J♦ j* y . « a

tapo4 sudraskytą 
vo joje uždaryti. Tūkstančiai ginkluotų darbiftipkų, ku
rie per septynias savaitės laikė tvirtovę apsuptų, dabar 
.galės eiti į pagelbų savo draugams Teliaveros srityje 
arba kituoąe frontuose.

Fašistiški sukilėliai tyčia paaukojo šimtus gyvasčių 
Aliazaro tvirtovėje, stengdamiesi sutrukdyti respubli
kos gynėjų jėgąs. Jie žinojo, kad tvirtovės sienos jų ne
išgelbės, tad jie bandė pasislėpti už moterų ir vaikų nu
garų. šitaip dąj$hąį pasielgia policijos užklupti bandi
tai: kada jie mato, kad jų jėgos per menkos gintis, tai 
jie pastato prieš save kokį nekaltų žmogų ir iš už jo 
nugaros šaudo; policija, nenorėdama tų nekaltų žmogų 
sužeisti, nuleidžia ginklų ir banditas pąbėga.

Taf ve kokiu bUdu Ispanijos fašistai giną “krikšęįo- 
niškų civilizacijų”!

Ispanijos darbininkai taip nesielgia. Kada, pav. jie

gumų į šalį ir padegei dinamitų po Alcazaru. 'Į’vįrtoyė 
■ — kartu sy.gimtais gmoiįįų, kurie bu-

gynė miestą Irun ir jiems pasidarė aišku, kad fašistų 
gaujas atmušti nebegalima, tai jie pirmiausia evakuavo 
iš jo moteris, vaikus ir visus kitus kovoje nedalyvau
jančius žmones, o paskui vėl stojo į mūšį* ir: gynėsi tol 
kol įgalėjo laikytis, čia ’bųyo didvyriškumas, V o ?f ašištiį 
taktikoje pasireiškė;,banditizmas. ’ ’ ■
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ŽMONIŠKUMAS fQNĮšKAS?

Vienas komunistas rašo, kad 
tie, kurie yra priešingi žiauru
mui, tai — “poniško žmonišku
mo” šalininkai. Jisai nęsįžino 
kų rašąs.

Caro valdžia buvo ponų val
džia, bet ar ji buvo žmoniška?

Vokietijoje ponai — junke
riai (dvarininkai) Jr kapitalis
tai*— įkėjė į valdžią Hitlerį. 
Ar Hitlerio valdžia yra žmo
niška? '

Ispanijoje ponai padarė su
kilimų prieš respub|ikų. Sukili
mui vadovauja generolai, kilę 
iš bajorų Įųomo. Jj remia aris
tokratai, kapitalistai ir aukšto
ji dvasiškija. O ar tų sukilėlių 
darbai yra žmoniški ?

Ponai, kurie gyvena žmonių 
išnaudojimu, yra priversta už
miršti apie žmoniškumą, nes 
kitaip jie negalėtų būt linksmi 
ir pasitenkinu, kuomet liaudis 
skursta.

Tuo tarpu darbo žmonės, ku
rie kitų žmonių neišnaudoja, 
neprivalo būti žiaurus! Jie rie- 
tenka žmoniškumo tiktai tada, 
kada perdidelis skurdas ir po
nų žiaurumo pavyzdys juos su- 
demoralizucja. V > .

Kas žmoniškumų vadina “po
nišku”, tas yra arba aklas, ar
ba užsikrėtęs darbininkų išnau
dotojų dvasia.

HOLĄNPppS SQęĮA|L^MQ- 
KRATAI ATMETĖ “BENDRĄ 

' FROMĄ” ' f
■■ .1 1 ,>nu a ’ y. . Y'

Holandijos socialcferųokratų 
partija gavo pasiųlyrĮią iš įo- 
munistų sudaryti “bendrą fron
tą” kovai prieš fašizmų, bet 
partij os vykdomasis komitetai 
tų pasiūlymų atmetė. Savo at
sakyme’ komitetas tarp kitko 
pareiškė:

“Kova prieš fašizmų yra 
tikrumoje kova už; demokra
tijų, kaipo principu, kaipo 
metodų ir kaipo tikšlų: Šito
je jtdydje deniokratine savo 
pagrindė partija, įaip kad 
yra socialdemokratų parfiįą, 
negali vėi|itf bendrai su ko- 
mųnfsti| parĮija, kuri sAvb 
ešmėj'e yi»a anti-dembkratinę 
partija.

“Tol, koj komunistų parti
ja bus komunistų partija ir 
laikysis Komunistų Įntėrna- 
ėionalo principų j jų tikslas 
bus diktatūra, t.' y. demokra
tinių ir įoįstaftųcĮnių Žmonių 
teisių sųnąifcĮpiinąs,^ 
Belgijos ędcia|ištai taip pat 

atsisakė eiti į fjėncĮrų ftontą su 
Komunistais*. Socialistųvadas, 
prof. Vanderverlde, pąreiške, 
kad su komunistais fu'o Klausi
mu nebuvo tariafnasi ir nema
noma tartis.

mui, tai

“SVETIMA PROPAGANIM”

“Garsas” pritardamas sanda- 
riečių laikraščiui, ragina lietu
vius kovoti su “svetimos pro- 
pagaridos skleidėjais”; Bet ko
dėl jisai mano, kad ta svetima 
ptopaganda' yra ‘ vedama tik 
“po raudona vėliava”?

Svetima propaganda eina iš 
juodosios fašistiškos Italijos, 
iš rudosios hitleriškos Vokieti
jos ir iš kitokių vietų. Anų die
nų, pavyzdžiui, popiežius Pius 
sakė propagandos kalbų per ra- 
did iš savo vįsa^ihio pa|ociauš. 
Tą k'ąlbų su dideliu pasigerėji
mu citavo lietuvių klerikalų 
laikraščiai.

Taigi, jei “svetima proįktgan-* 
da” yra blogas dalykas, tai rei
kia kovoti ir prieš klerikaliz
mą, ir prieš fašizmų, ir prieš 
naciziiiį ’’ ' ■ ■

» ■- .'T,' Y f>r * i" ■ ’ - '■ Ą:'/.'
L 7:^. ĄC ■ I-_ L;Jąunuphs .; a Įfying > v Jenkin^ 

(rubšihvių unijos organizato
riaus Jankausko sūnūs) buvo 
nuvažiavęs Jcartu su grupe 
Amerikos sportininkų j Ispani- 
jų, dalyvauta darbininkų sporto 
olympijadoje. Jiems vos spėjus 
išlipti iš laiyo Barcęlonoje, te
nai prasidėjo pilietinis karas. 
Taigi tam jaunuoliui visai neti
kėtai teko ii pamaty ti savo aki
mis tai, apie kų Šiandie kaiba 
visas pasaulis, Savo įspūdžius 
jisai aprašo “Naujojoje Gady
nėje”.

Pasirodo, kad, nežįuirint pi
lietinio karo, olimpinės žaismės 
vistiek įvyko. L Jenkins apie 
tai pasajkoja:

“Buvo ketvirtadienis, mes 
suruošėm paradų, kuriame 
dalyvavo dvidešimts dviejų 
valstybių atletai, Būtumėt 
matę, kokį įspūdį šis para
das sudarė. Kiekviena grupė 
turėjo savo tautinę vėliavų 
ir ‘banner’ius’, kiekvienas at
letas apsirengęs savuoju tau
tiniu kostiumu. MarŠavom 
keturias ar penkias mylias, 
kol pasiekėm gražųjį sporfo 
aikštės stadijoĮių kalno vir
šūnėj ei Maršavbm nepaisant 

. pavojau^, į kurį būtume aį* 
sidurę pasinaujihus iriūšiamš.

‘‘Užlipę į kalną* gražiausiai 
1 matėm "visų miestą. Vaizdas 

jaudinantis: tiek čia gamti- 
. ■ nio g^cį ir, lyg tyčia, čia 

eina aiįį^Usios rųšies karas, 
civilis karas. Naikinama žmo
nių gyvastys, naikinama ir 
jų rainkomis sukurtas tur
tą^ Vi^bur-kitur dar matyt 
smilkstanti bažnyčia, iš ku
rios turafo bėgti fašistiniai

pu;stka, 3923 West 43 Street,' 
Stanley Makos, 4057 Šo. Albany 
avenue, ir Charles Cohen, 3159 
West Divęrsey boulevąrd.

Kitas Zintako advokatas, bų; 
tent Love, pareiškė, kad paski- 
rimas Ėdwąrdo H. AVmte; už- 
Iiįiti; Zintako’’; vietą • buvęs ■ netei

>Wre$ir< pnšaifcdįrio/White’ą Su- 
pėribf Žteisino klerko''' pareigoms 
eiti.

Tokie įvykiai klojosi Zintako 
byloj iki penktadienio 2 valan
dos po piet. Naujų dar laukta.

tional Ladįes Garment Work- 
ėrs unijos generalis organizato
rius; Ina White, mokytoja, pio
nierė organizatorė American 
Feęleration of Government Em- 
plbyees, Illinois valstijos Socia
listų Partijos , pildomojo komi 

narė;^ ‘

šWW6feesrai

Atsilankė prof. S.
Kolupailą

' 7 4 ...- 7
Vakar atvyko iš VVashingto- 

no į Chicago profesorįus ’ Ko- 
iūpaiia, kuris dalyvavo^ kaipo 
Lietuvos delegatas,1 jcaįtu 1 su 
inz. čiurliu; pasaulio jėgos kon
grese. Prof. Kolupaila yra hyd - 
ro-eiektrosį inžinierius, Jisai, ir 
tos srities špėčialiŠthi is 
iųjių dabai* keliauja į vakarihes 
valstijas, iki pat Pacifikd van
denyno apžiūrėti žymesniuosius 
bycĮro-elektros pastatus.

Nustojęs.» Chicagoje, svečiais 
atsilankė “Naujienose^ ir paliko 
Redaktoriui dovanų 
veikalu; “Nevėžis” 
gintaro ir kryžių šalis”. Jisai 
Retina grįžti Lietuvon tik spa 
lių menesį; \ I Iv » 1 . »

Zintako bėdos
penktadienį, rugsėjo 18 die

nų, laukta, kad buvęs Superior 
teismo klerkas Frarik Zintak 
atsiduos valstybės gyftėj b ofi
sui. Tikėtasi tų jis padarys 
popiet.

Tąįppat penktadienį grand 
džiurė išneši sprendimų, kurs 
kaltina gintakų išeikvojimu 
$22,560 Superior teismo globo
jamų pinigų.

Ketvirtadieny teisėjų veikian 
tysiš komitetas pavarė Zihta
ką iš klerko vietos. Be to, pa
skirta šerifo padėjėjai daboti, 
kad Zintak nebeįeitų į ofisų. 
Zintako vietai laikinai užimti 
tapo paskirtas Edward White, 
pasitraukęs iš tarnybos genero
las. ’' ' ;

Tuo tąrpu advokatas George 
prane surado Zintako draugas 
kurie sutiko uždėti jam bondsų 
real estato savastimi verta apie 
$10Q,060. Bondsų parūpinti su
tiko Mrs. jiilįa Kapustka, 2900 

I Wėst 27 < plačė; MrŠ.} Olga Ka*

— du savo 
ir “Lietuva 4 f

[ 11 i n o 18 s Wljstai 
pastatė pilną kandi- 

datų sąrasą
Praėjusį pirmadienį, rugsėjo 

14 diėnąę, Illinois Socialistų 
Partija užregistravo valstijos 
sekretoriaus pfišę 27,000 para- 
šį, priiiėftiį prie Socialistų Par
tijos kahdidaių sąrašo einančio 
rudens rinkimams. Mat praėju
sį Illinois legislaturbs sesija iš
leido įstatymą;, kurs reikalauja, 
kad phrtija norinti statyti savo 
kandidatus valstijoj turi surin
kti ne mažiau, kaip 25,000 pa
rašų iš 50 pavietų arba kauri- 
čių ir iš kiekvienos kauntės ne
mažiau, kaip 200 parašų. Socia
listų partija Illinois valstijoj 
surinko parašų net su kaupu,

Be to, reikia atminti, kad 
tas pats įstatymas reikalauja 
parašų tokių piliečių, kurie ne
balsavo nė su viena iš senųjų 
partijų nominacijų balsavimuo
se ir nėra pasirašę kitokios par
tijos peticijos.

Planuoja 36 dienų prakalbų
7 ; yaįų

Socialistų partijos kandidatas 
Illinois valstijos gubernatoriui 
yra John Fisher, amatu angliš
kasis. Jam yra nužiūrėta 36 
dienų prakalbų maršrutas. Ir 
vienas y prakalbas ■ jis laikys 
rpiestely" BaAville, kur, reakcija, 
Amerikos Legiono vadovybėj, 
viešpatavo per eilę metų. J X • J 'V ■ »
. Socialistų Partijos kandidatai

Kandijai, kurių vardus šią 
savaitę užregistravo Illinois Šo- 
cialistų partija, yra:

Gubernatorius — John Fish
er iŠ' Gįj|espie unijistas anglė- 
kasis.

Leįfenan^s gubernatorius — 
Joseph Goldman iš Chicago, 
biznio agentas ir unijistas. ną 
rys j|įnĮ|gamated Clothiiig 
\^orkerš 6f' America lokalo 15$.

JungfĮnijį Valstijų senatorius
— Ąrfhur G. McDowell, Socia
listų ^arfijos valstijos sekreto
rius, pKicago Darbo Federaci
jos ir iilokytojų unijos 346 lo
kalo narys.

Valstijos sekretorius—Harry 
A. CrawforęĮ iš Jacksonville, 
senas socialistas ir maliorių 
unijos narys.

Viešųjų Sąskaitų auditorius
— Ąntbn Ūdo'vic iš La Šalie, 
aktyvus metalo darbininkų i ė 
mainįėrįų uiįijos narys, dabar
tiniu laiku .Jugoslavų Federaci 
jos. Socialistų Partijos darbuo
tojas. !
"Valstijos iždininkas — Ben 
Williger, elektros dirbtuvės su
perintendentas ir aktyvus so^ 
cialistas darbuotojas Elmhurste 
ir Du Page kauntėj.

Valstijos prokuroras—Meyer 
4. Meyer, advokatas darbininkų 
gynimo sąjungoj, taipgi advo
katas Sam Bennet ir kitose by- 
losėl...... ..

Illinois Universiteto trustisai
— Roy Burt, mainieris, kuni
gas, mokytojas ir prelegentas 
Ėįward L. Adams, mokytojas, 
baigęs Illinois uniVersitefų, • tų 
rįs pojitinių mokslų magistro 
laipsnį, Socialistų Bantįjbs or
ganizatorius ; Georgia Albright, 
mokytoja ir koopęfafyvio judė
jimo Žinovė.

Gęneraliai kongresmanai — 
Nate Egnor iš Dėcatuf, Retail 
Clerks unijos narys, Amerikos 
Dafbo Federacijos ir Ihtėrna-

tomobilistus į kalėjimų už girtų 
ir neatsargų važiavimų. Jų tar
pe buvo Peter Jakštas 45 metų, 
1442 So., 15 avenue, Cicero. Jis 
buvo kaltinamas girtu važiavi-, 

• mui ir jam paskirta dešimt;die-.
nugalėti. / ....

Anksti penktadienio rytą ki
lo gaisras trobesių Torrence 
Avenue Midget Speedway, Ine., 
prie 107 gatvės ir Torrence 
avenue, Lansing apiėlinkėj. Se
niau- šioj aikštėj būdavo ren
giamos šunų lenktynės.

Republikonai turėjo 
parengimą

. , ,,,,,, - *

Ketvirtadienio vakare, rugsė
jo 17 dieną, Chicagos stadione 
buvo minėjimas Jungtinių Vals
tijų konstitucijos. .Stadioną už
pilde apie 20,000 žmonių. Fak- 
įinai tai buvo republikonų par
tijos parengimas. •

1 ,1

Lietuviui kalėjimo
‘ • I ’* T ‘ < ,U v •bausme

& I. •
■ iii •.

ŠVEDŲ AMERIKOS 
f. LINIJA

(Per Gothenburga. Švedija)
Patogi ir greita kelionė 

Pigios Laivakorčių kainos
Laivu išplaukimai iš N. Y.

Drottningholm........ Rugsėjo 26
Gripsholm, ................. Spalių 1
Kungsholm ............... Spalių 21
Gripsholm, ................. Spalių 29

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

SWEDISH AMERICAN LINE 
181 North Michigan Avenue, 

Chicago, III.

I. ■■

Garsinkitės Naujienose
Ketvirtadieny teisėjas Gibson 

E. Gorman pasiuntė kelius au-

$119.00 Refrigeratoriai netodalių miegamų

PROGRESS
KRAUTUVE
SKELBIA DIDI

RUDENS SEZONO ATIDARYMO 
fu....  j.....f..Išpardavime

Siūlomos gražiausios prekės namams 
MAŽIAUSIOS KAINOS MIESTE 

Štai keletas pavyzdžių:

Pasiklausykite musų gražaus Lietuviško Programo ry 
toj, nedėlioj, 11 vai. ryte iš stoties WGES, 1360 kil.

kambarių setaiCftci 7 E... .<
$75.00 gražus Seklyčiom 

' SĖTAI

$33.50
$80.00 3-jų dalių moderniš
ki. Miegapių kambarių setai 

$44.50
$30.00 gražus, naujos mados 

9x12 kaurai

$*6.95
$50.00 stalo viršų mados 

Gesiniai Pečiai

$24.75
$400 pilni 4-rių kambarių 
įrengimai, naujausios ma
dos, viskas kaš reikalinga 

dėl namų už

$255.00
a .. „ .., j r- •ę..■- . s

$18.00 garantuoti springsi- 
niai Matracai 

$8.95
» n -7 .

b cub. pėdų mieros

$79.50
$75.00 puikus console, 7-8 

tūbų radios 

$29.95
$30.00 Studio Couches

$16.95
9x12 gražios Klijonkės

$3.79
$35.00 5-kių dalių Brcakfi 

SETAI

$17.95
$25.00 gražus nauji Loung 

ing Krėslai 

$12,95
Naujos Mados garantuoti 

Midget Radios 

$6.95
Imame senus dalykus į mai

nus ant naujų.
Duodame didelę nuolaidą. Lengvus išmokėjimai.

3222-26 SO. HALSTED STREET
Tel. VICtory 4226
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Cicero trijų parąpį- 
jonų pasikalbėjimas

(Tęsinys)
—. Ir >taip^ Jėzus,Kriėtifs,xp^ 

mokinęs }Tal®®tinos "žė^nes > žmo
nes/, datfgiaušia vaidus - ir .Ver
gus, ;.bųyb.. hukryžifevritas f 1906 
metai atgal. Tos ,jo nukryžia
vo j imas davė pradžią krikščio
nybei ir dabartiniam miisų ka
talikų tikėjimui. Kas įvyko to
liau ir kaip platinosi katalikų 
tikėjimas, aš patarčiau jums, 
draugai, pasiskaityti Tikėjimų 
Istorijoj, kur rasite į tą klau
simą sau atsakymą.

čia dar tiek galiu pasakyti, 
kad Jėzus Kristus, būdamas, s”, 
savo Motina danguj, atrodo, vi
sai nereikalauja ir nenori, idant 
šios dienos vargšai darbininkai 
neštų savo centus ir pusdole- 
rius ir krautų kunigams į kiše
nes, kad jie gyventų kaip mi- 
jionieriai, o kai kurie dar pirk
tų už tuos pinigus savo gaspa- 
dinėms farmas, namus ir dai- 
mantas. Juk suprantate, mano 
draugai, kad Dievas yra dvasia, 
tai jam tie pinigai ir nereika
lingi. Jūsų pinigus suvartoja 
kunigai įr vyskupai, kurie gy
vena puikiuose rūmuose, kaip 
kad senovės žydų rabinai gyve
no.

Sakysite, kad ir kunigai turi 
gyventi, o valdžia algos jam 
nemoka. Tas tiesa. Bet juk pa-

rapijonai sumoka bažnyčios už
laikymui, pastato' kunigui^dar 
gražią kleboniją. 0 kad yra 
importuotas iš Šilavos mieste 
lįo koks ten paveikslas, tai dėl. 
to nėra reikalo daugiau pinigų, 
dėtį. Jtik į pievas negali biiti 
(feuįiau ^žM^hbrs*ĮntJ 
Marųuette ■|ĮarkQ,*4Į^tųiių\;,negu<Jmririį^ėis*įvertin^ąsj^eajį 
kitur gyy«naį^įi| žriiopių*, Tai 
koks; gi5ė^ėtimaSr^hti' j$d 
štai tą ’įV ^tną-fiųą atlai
dai, ir jus durni griešninkąi 
bėkite melstis, o labiausia ne
pamirškite palikti juo daugiau 
pinigų prie to pąveiksjd?

Juk Dievui arba Jo motinai 
galima riielstis bile kada. Geri 
katalikai meldžiasi kas rytas n 
kas vakaras, įr dar sekmadieni 
ateina į bažnyčią pasimels^. 
Tai koks gi čia gali būti Die
vui reikalas, kad ot kas metai 
nuo rugsėjo 8 iki 16 dienos Ji
sai per savo Motiną barstys 
mums nepaprastas malones, 
mes vargšai katalikai bėkime 
prie to paveikslo ir melskimės, 
ir tik nepamirškime pinigų pa
likti! Tada Jis (Dievas) jau 
žiūrės,- ir tiems ar kitiems, ku
rie pusėtinai karštai tame čys- 
čiuje dar tebešpirgstai gal dejos- 
progos lėkti į dangų. Supranta
ma, tokių dalykų Dievas nerei 
k alau j a ir nenori žmonių pini

NAUJIENOS,, ta.
’> 1928 .metais padaryta naują? 

pupdugpus įyeptinįpiąs real es- 
tate savasties Čhicagoj ir-Cook 
kąuntej. Tas įVefUnimąs^tapo 
užrekordųętąs knygose. Dajrbur 
atlikti buvo pasamdyta 1,40,0 
žmonių, ir jie atliko (įatjbą'į 
šešis^ mėnesius ląika^ r^įniidrąi

VT? 'į-, 
tate savasties buvo įriį)ažĮn<tąą

mų visoj saly.'. ' >!- ■ v/' ■ ■

Tačiau klaidų pasitaiko kiek
viename darbe. Pasitaikė jų ir 
minėtame 1928 metų nekilnoja* 
mos savasties įvėrtiniriie.

Taigi nuo 1928 iki 1934 me
tų padaryta pataisų, numuŠant 
žemyn įkainavimą daug maž 
300,000 real estate savasties ga
balų.

Bet jeigu surasta tiek klai
dų, kuriomis savastis buvo per- 
arigštai įvertinta, tai ■ galima 
m’ačnyti, kad įvyko ir klaidų, 
kuriomis kiti savasties gabalai 
buvo įvertinti peržemai. Šu 
prantama betgi, kad savininkai, 
kurie manė, jogei jų savastis 
tapo įvertinta peržemai, skun 
dų dėl taksų nepareiškė.

Well, prieiname prie 1935 
metų įvertinimo ir prie taksu 
bilų. Iš 1,075,000 real estate 
savasties gabalų įvairiuose Cook 
kauntės įmestuose pasirodo,

kad daug maž 600,000 gabąlų 
įvertinimas 19^5 metapis į;ąį>o 
Įiumuštąs f L arl>a <Jįd$snšinis 
sųpioinĮ?.

Dabar sudėkite 300,6QQ pa
taisysiu j padalytų pirmiau ir 
šiuos /6do,^0;:i>askp^nį^įpriW 

.:>■ • prfekąitbma

geliui Aėiiri^rių 'gyvėfcfyi. 1 19$5 
mėtų taksuš rriosiaiit prieita iš
vadas, kad tos rųšies apart mes
tai buvo peržemaį įy^tjnaįii 
taksąmą, taigi jų propoyėionajis 
Šeras takšbms buyęs pervažas. 
Todėl jų įvertinimas 1935 me
tams tapo pakeltas.

Toliau prieita išvadas, kai 
22,000 komercinių, dangoraižių 
(muHi-stotied) ir fabrikų tro
besių buVo pėrižėtnai įvertintų, 
taigi jie tapo įvertinti 1935 nie 
tų takeaps ąugščiąu.

Tokiu bildu 19'35 trieilį1 tak
sus ruošiant pataisų buvo pą- 
daryta: — “
0|00 arba

Cook kauptu ąsęsorius faipgi 
pareiškia, kad jis kviečia kiek
vienų £ąksų! rųokčtoją atkreipti 

tą ■' klaidą savasties 1ap taksavi-
,11 ■ L/. 17

Geriausi Degtine... Gerkit

—Draugai, galėčiau ir dau- ’ 
giau papasakoti, ko pįeyaą no-, 
ri arba nenori, bet mariau už- 
teks — štai jau dvyliktą va
landa. Ryt reikės eiti j Wėstern

■i iiiiruT-iM >

iksams ąugščiąu.
>kiu būdu i9'35 metų tak- 

900,‘d0'0i; ^2,249; 2^, 
viso — 962,240 iš 

bendro skaičiaus 1,075,000 gą 
balų. '•

žinoma, yrą klaidų ir 19$5 
metų ąsesmentuose, bet ąsOso- 
rįaus ofisas išlaido įsakymą pa
taisyti tas klaidas taip greitą!, 
kaip greitai jos suraiidąma.

• ' * ; ■» ** * • > i J * *. x t
---------------- ;—ui—
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MORNING STAR
KLUBO 

DRAUGIŠKAS 

Išvažiavimas
IR AVINO KERIMAS

Įvvyks

Rugs.-Sept. 20,1936
Jeffėrson Miškuose

Kviečia visus Lietuvius 
atsilankyti

1 '<

teks

Electric dirbti. i

Ir taip Petras su Jonu atsi
sveikino ir paliko mane, įsaky
dami parašytį į “Naujienas”. j

—Bukite sveiki draugai, pa
simatysime kitą kartą. Sudiev.

Cicero Jokūbas.

MMM"
Cook kauntės asesorius JoJin 

s- m w 
pareiškimą deįią^ 1935 metu 
asesmentų. Esmėj -jo pareiški
mas yra toks:

APSIDRAŲSK SĄVO GYVYBE SAVO
PjAMUSIRKARA

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

Be jokiu jūsų išlaidą. Valdžios Agentūroje.
DABAR MOKAMA 4% UZ 

SANTAUPAS
Uždirbtus divideritus išmokame 10-tą naujo mė-

. ... ' ■ f nėšio dieną.
RAŠYK, TJELEFONUOK AR ATSILANKYK.

IMiMlMMiM
Savitarpė organizacija, jsikurusi 1893 patarnauti tiems, kurie taupo

4169 g. Halsted Boulevard piop
"V, CharureA ir Sųv. Valst. Valdžios priturima .

*
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UŽKVIEČIAME
' Tamstą ir Jūsų Draugus j Motinos ir Dukters,

Gimtadienio ir Vardadienio Baliu į
UNION TAVERN
3437 SOUTBt UNION AVEkUE

šeštadieni ir Sekmadieni, RUGSEJO'-SEPT. 1£ ir 20 d. d., 1936
Bus gera muzika,' skanus užkandžiai. Kviečia savininkai: 

MICHĄEL IR KONSTANTINA ^ACKĖR*. '
** . ■ i «-| .“=-r11.t‘ A----- • - ------ - :----------------------------
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Alus, Vynas ir Degtinė 
gorčiais, pušgprčiais ir buteliais. Didžiausia 
pąsirinkimas: žemos kainos. Gėrimai ir už- 

\ kandžiai kasdien. •
Męs esame naujojoje vietoje.

.L M. TAVERN
(Jokūbas Maskoliūnas, Say?

35Q3!4 So. Halsted Street 
Telefonas Yards 3692.

CHANU OPENING
PALMES TAVERN, 135 E. 107 Street

TELEFONAS PULLMAN 0282 ,

Subatoj ir Nedėlio j, Rugsėjo 19 ir 20 d. 
Musų tavern biznis, kurią laikome jau virš 3 mėnesių, buvo nelega- 
liška, nes neturėjome grand opening iškilmių. Dabar, mes savo bižrij 
legalizuojame, paskelbdami Granc| Opening su didelėmis iškilmėmis 
—net dvi dienas. Tbdei kviečiame visus lietuvius dtsilankytį j musų 
rengiamas iškilmes. Turėsime gerą muziką, skanius valgius ir įvai
rių gėrimų. '

' K. GIRA, AD. BAUZIS, Savininkai.
<* ■, ■ 

GERA MAI EVA - GERESNIS DARBAS
Gera maleva, tinkamai užmalevota, mažiau išsipustina ir sutaupo pi
nigų. Tekios yra populiares Helman malevos. Ir kainos nebrangios, 

o stakas visada pilnas. : ’ *’ ' J
Moore’s maleva, 30 spalvų, gal.............................
Specialė maleva, 16 spalvų, gal............................
Varnish remover, gal.............. .................................
Grynas baltas enamel, gal....... ................................

ir brangiau.
Sienoms popiera, roleris ..........:...i...................:......

ir brangiau.

HELMAN PAINT STORE
1411 So. Halsted Street. Tel. CanaI 5063........... .-.—.......—. .....—- --- -----L

JAU NAUJAS ORAŠTIS
“JAUNIMAS”

. Jį leidžia grupė jaunų lietuvių žurnalįstų- 
. Eis kas dvi sąyaitės —
Redaguos Juozas Poška—

Norintieji gauti pirmąjį ‘Jaunimo’ numerį-
Šiųskite 5 centus pašto ženklais—

^JAUNIMA^
2215 West Gęrmak Road

* J,

m
$1.85
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... 4< OF VOUR 
INVtJTMENT

i iNSlIRED
.______ _____

PASKOLOS art NAMU

* «. <■* «•«.. n > , . » .N, „ .* • O • ' <• • * • • .... • •

STANLEY MANKUS, Ine.
MEN’S and VOUNG MENS CLOTHI'.S

* » * * '• ' ' * - • *• • v <«'•«. *ų,

• Darome ant užsakymo pirmos rųšies Vyrų drabužius 
Turime didelį pąsirinkimą importuotų ir naminių me-

1 * 4 v f ” k *

džiugų. Taipgi turime mažą pasirinkimą padirbtų over- 
kančių.

Valandos: 8:3Q A.M.—5:30 P. M. ir pagal susitarimą.

27 East Monrop Sįtreet
telefonas CENfRĄ^ 4^15’ ''

Skolinąm Pinigas
Morgičių lengyais įšųįp^ėjiiųąjs

Jūsų pinigai yra apdrausti iki $5,000.00 per Federal $a- 
vings anę| Loąn Įnsųraijęe Coyporątipn.

Del informacijų tcreipkiles į

2202 WĘSĮT CFRĄlA^ ĘOAP 
Ben. J. Kaząnąuskas, Rast.

m.. įiiMrrifii

me. «. ■ . w ;
' Beb žrŠditibs-T iiaduoda apelia-

M* esąs.:' pęĮcaltpš. Jo ? dalykas 
yra tpisįngai ąptąĮcsųotį sąyas- 
*tj. O jei taksų bilos padidėjo, 
tai jos padidėjo t,9.d^|> kad dau
giau pajapių reikalavo ągenti- 
jos arba vąl^įžįos cįepartąmen- 
tai, kuriuos tąįcsaį ųžląiRo.

Asmeninės savasties įvertini
mui blankos neužilgo bus pilie 
£iu rankpse. Kąuntės asesoriui 
pirrišp piliečius jas išpildyti. Jis 
visuomet priėmė patvirtintus 
prisaika pareiškimus tokius, ko
kie jie buvo padaryti.

tftHISOMnUinOIH'MrVSZtlMHIKHn

FURNASAMS

BOILERIAMS

PEČIAMS

Pataisymų
DALYS

A

n i ■M.i.’iM

I Tik pasakykite
I kių dalių reikia, jyi 
I y 'a. j* d ą įr i numerį I fiirnąsp, pečiaus, ar 
I boilerio, o mes pa- 
I rupinsipie dalis ga- 
I rantuojant kad tik- 
I tų.

I Didelis stakas viso- ■ ■
I se k^aiituvęse:
I 662 W. Roosevelt Rd.

312 w. 63rd Street
I 2323 Mįlwaųkeę Aye.I 8816 Commercial Avė. 

Į NORTHWESTERN 
I Stove Repair Co.
I MONROE 6600
I t C1HICAGO, ILL.

į

ko

U

? v*

z/,./// Uf.f(

- 7/ C; Dabar galima
J. aVi.1 . ,-a.i

<au|i kai minimam taverae.

4707 South 
Visi Telefonai YARD8 0801 

VIENINTELIS DISTKIBUl'O'RIS

Kur Geriau 
Taupyti Pinigus?
SAFETY VAULTS MOKA .................-...... 0%
BANKAI MOKA ........ ......................
RAŠTAS MOKA ...................... 2%-
MES MOKAME ............... 4%

ir įęiękyięnos ypątos apdrausti iki $5,000.00 
Duodame paskolas ant 1-mij Morgičių

STANDARD FEDERAL SAVINGS 
& LOAN ASSOCIATION of CHICAGO
2324 S. Ljeavitt St. Tel. CanaI 1679

JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas

GERKIT TIK GERA ALŲ 
^mbros/,z

SOUTH SIDE BREWING COMPANY
Visi geria ir mėgsta AMBROSIA 
ALŲ nes jie žino, kad tas alus yra 
padarytas iš geriausios rųšies pro
duktu.

Urmo (Wholesale) kainomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pris NORK, 
kur gausite greitą ir teisingą patar
navimą.

2415 West 64th Street l. m. norkus
Biznio Telefonas BOULEVARD 7179 , Res. HEMLOCK 6246 

Vm,, ,■■■■■ ^U.,, ,.,■■■ j ■ ....................................
| l-r , • • • , . ■ U. t ■

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

aliejiniai pečiai
' ' ' ■ . n .I'JĮ-J.^jHii. Ui,
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Apšildys 4-5 kambarius

$54.50
50 galionų aliejaus DYKAI 
su kiekvienu pečium ” ■ I1HI

' 2 PALIŲ parlor setai 
Padirbam nuosavoj dirbtuvėj. 

Pilnai garantuoti.
Kainos riiio 50 aukštyn

4 VISKĄ GALITE IMTI LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

RooseveltFurniiureCo.,lnc
M. P. JOVARAUSKAS ir J. P. BERTULIS, Savininkai ’

2310 West Roosevelt Road
.Phonę SĘEIey 87G0 CHICAGO, ILL.



NAUJIENOS. Chicago, m.
......... ... —................. . . . •' ... - ____

šeštadienis, rūgs. 19, 1936

Ar Užsiregistravote 
Balsavimams?

Jeigu neužsiregistrutesit, tai 
negalėsite balsuoti lapkričio mė
nesio 3 dienos rinkimuose.

Jūsų precinkto balsavimų vie
ta bus htdara registracijai šian
dien,, rugsėjo 19 dienų, ir an
tradienį, spalių 6 dienų, nuo 8 
valandos ryto iki 9 valandos va 
karo. Jeigu jau nesate užsire
gistravę miesto šalėje, tai bū
tinai užsiregistruokite savo pre 
rinkto balsavimų vietoj šian
die, rugsėjo 19 dieną.

Neatidėliokite šią svarbią 
pareigą iki paskutinės dienos. 
Užtikrinkite sau teisę balsuoti. 
Tai yra musų šalis, musų vals 
tija, musų tauta ir musų mies
tas, tad musų balsai turi dide
lės reikšmės.

Nežiūrint kas turi kokius po
litinius ryšius, pirmoji visų pi
liečių užduotis yra užsiregis 
truoti ir užtikrinti sau teisę 
balsuoti.

Registracija miesto salėj bus 
priimama iki spalių mėnesio 
6 dienos. Po spalių 6 dienos 
jau nebegalėsite užsiregistruo 
ti.

Atminkite, kad negalėsite bal
suoti lapkričio mėnesy, jei ne
užsiregistruosite iki spalių mė
nesio 6 dienos.

Visi balsuotojai, kurie gyve
na Chicago Heights, Berwyne 
Ciceroj Elmwood Parke, Ever- 
green Parke, Harvey, Morton 
Grove, Stickney Grove ir Sum- 
mit, o taip kurie gyvena mies
tuose ir kaimeliuose esančiuose 
Cook kauntės rinkimų komisio- 
nierių jurisdikcijoj, gali užsire 
gistnroti Miesto Salėj, Chica
go j, kasdien iki spalių mėnesio 
6 dienos—nuo 9 valandos ryto 
iki 5 valandos popiet, o šešta
dieniais iki pietų; jie gali taip
gi užsiregistruoti vietos pre- 
cinktų balsavimo stotyse šešta 
dienį, rugsėjo 19 dieną, ir spa
lių menesio 6 dieną.

Balsuotojai, kurie gyvena 
Cook kauntėj, bet nėra rinkimų 
komisionierių jurisdikcijoj, pri
valo užsiregistruoti savo baisa 
vimų precinktuose rugsėjo 26 
dieną arba spalių mėn. 6 dieną.

Jeigu jus vertinate savo tei
sę balsuoti, tai užsiregistruoki
te!

Daktaro sunui pada
ryta operacija

Dr-ro G. Bložio sunui pada 
ryta operacija šv. Kryžiaus li
goninėj ir išimti tonsiliai. 
Daktaras Bložis sako, sūnūs 
jaučiasi gerai ir jau pradėjo 
lankyti mokyklą.

— Rep. Rautas.

Golfininkai rengia 
balių

Bevaikščiodamas po ”'West 
Side užsukau pas Dr. G. Bložį 
P-nia Bložienė pranešė apie 
galfininkų balių, kurs yra pa
vestas jai sutvarkyti,
sikalbėjimo suprantu, kad j: 
deda visas pastangas balių pa
daryti juo sekmingesnį ir pa
mylėti atsilankiusius golfinin

kus ir visus svečius.
Balius įvyksta rugsėjo 27 

dieną Glen Eagles Golf patai 
pose. Tikietus galima gauti v 
lietuvių golfininkų kliubo val
dybos ir iš komisijos narių.

Lietuvių golfininkų kliubas 
yra skaitlingas nariais, tad nė 
ra abejonės, kad ir parengi 
mas turės geras pasėkas.

Tikiu, kad komisijos pastan
gos nebus tuščios, ir nors nesu 
kviestas, bet baliuj busiu.

— Rep. Raulas.

Padarė holdapą vi- 
dumiesčio ofisui

Keturi ginkluoti banditai pa
darė holdapą Paschen Bros. ofi- 

Iš pa-!sui, kurs randasi adresu 33 
North LaSalle street, 9-me tro
besio augšte. Piktadariai pel
nėsi $3,100. Paschen. Bros, yra 
generaliai kontraktoriai.

Lietuviai ir lietuvai
tės paėmė leidimus 

vedyboms
Ale lietuviai ir lietuvaitės ii 

tiėmė Įmanius (leidimus) ve 
dbrbomsž

Joseph Urbanski 29 m. ii’ 
Victoria Tulikangas 21 m.

John Bruce 22 m. ir Mary 
Manovich .19 m.

Frank Matlin 26 ir ir Mar- 
garet Makaskas 18 m.

Boniface Dirzius 28 ir So- 
phia David 26 m.

Jonui Ambrose pa
daryta operacija

18 G. APIELINKE — Rug 
sėjo 11 dieną mieste Fort Ma- 
dison, Iowa valstijoj, Santa Fe 
geležinkelio ligoninėj tapo pa
daryta sėkminga operacija Jo
nui Ambrose, 1843 So. Hals- 
ted street, kurs .dirba tam ge
ležinkeliui per eilę metų.

Jonas Ambrose yra brolis 
Paul ir Charles Ambrose, ta
vernos ir garažo biznio savinin- 
kų.

P-nia Carrie Ambrose buvo 
nuvykusi į Fort Madison atlan
kyti ligonį ir sako, kad jis ei
na geryn ir netolimoj ateity 
galės grįžti į Chicagą.

— Senas Petras.

P-nia Liutkienė 
dėkinga 

1 ' » '

P-nas Liutkus, 2230 Blu‘e 
Island avenue, išvyko į Los 
Angeles, California, porai mė
nesių pas savo švogerį Tųpi- 
kaitį. Prieš išvyksiant p-nui 
Liutkui tapo .surengtos išleis
tuvės. Susirinko gražus būrys 
giminių ir artimų draugų, ku
rie maloniai praleido laiką 'išlei
stuvių vakare. Už tokį drau
giškumą p-nia Liutkienė vi
siems išleistuvių dalyviams 
yra labai dėkinga.

— Senas Petras.

liečiu gerove, ypatingai Mar- 
guette Parko apielinkėj e, gau
na daug nusiskundimų apie ne* 
paprastai augštas 1935 metų 
real estate taksų bitas. Kad su
koncentruoti jėgas, kliubas šau
kia “Mass Meeting” sekmadie
nį, rugsėjo 20tą, 1936, 3 :00 va!, 
po pietų Gimimo parapijos sve
tainėje, 68th St. ir S. Washte- 
naw Avenue, Chicago. Reikalas 
yra aptarti ir paaiškinti, ką da
ryti, kad palengvinti taksų mo
kėtojams.

Taip pat bus paaiškinta apie 
naują piliečių registracijos į 
statymą. Todėl patartina atsi 
nešti 1935 metų taksų bilas su 
savim. I ‘ •

—. Adv. Juozas J. Grišius 
(Grish), 

Komisijos pirmininkas.

Kalbėsper radio 
svarbia tema •i 1

■' ’■ ................ ..—

P-nia Walter H. Hemsdorf, 
Chicagos ir Cook Kauntės Mo
terų Organizacijų Federacijos 
prezidentas, kalbės per radio 
šeštadienį, rugsėjo 19 dieną, 
4:15 valandą popiet iš W.A.A.F. 
stoties tema “Chicagos didelis 
reikalas.” Chicagos meras Ed- 
ward J. Kelly neseniai paskyrė 
p-nią Hemsdorf nariu Chicago 
Recreation Commission.

tos draugijoms, S.L.A. kuopai 
ir Chicagos Lietuvių Draugi
jai.

Aš busiu

Paremkime meni
ninkus

Nėra abejones, kad 'visi yra 
girdėję apie menininkų pikniką, 
kuris įvyks nedėlioj arba atei
nantį sekmadieriį, rugsėjo 20 
dieną, Dambrausko farmoj. 
bendrą trijų meno grupių arba 
chorų pikniką rengia Pirmyn, 
Nau j osios Gadynės ir senų j ų 
veteranų Chicagos Lietuvių Vy
rų choras. Parengimas primena 
mums tuos laikus, kada mes at
vykę iš Lietuvos į šią šalį ben
drai ^kleidėme tarp lietuvių pa
žangų kulturinį gyvenimą ir tas 
mum sekėsi. Tik, užėjus politi
nei influenzai viskas buvo su
trukdyta arba išgriauta ir pa 
daryta didelis smūgis netik mu
sų lietuvių pažangiai liaudžiai, 
bet ir visam darbininkiškam ju
dėjimui. ‘

štai jau papūtė kitas vėjas 
ir visus šaukiamus prie kon- 
traktuotų bendrų frontų, tik ne 
visiem tie kontraktuoti frontai 
reikalingi. Todėl virš minėti me
nininkai jau antrą parengimą 
bendrai rengia, tik, deja, mu
sų senesniųjų eilės kasdien re 
tėja. Jų vietas pradeda užpildy
ti naujoji gentkartė. Taigi, kad 
neatstumus nuo musų pažangią
ją jaunuomenę, musų visų prie
dermė yra juos paremti štai ir 
šiame parengime. Ir aš pilnai 
esu įsitikinęs, kad kiekvienas 
pažangus Chicagos lietuvis, ku
ris nori, kad musų jaunuome
nė nesiskirtų nuo musų, atsi 
lankys į šį menininkų parengi
mą.

Nepamirškite, kad ateinantį 
nedėldienj įvyksta bendras tri
jų chorų piknikas Dambrauske 
farmoj.

— X. š.

Sugryžo iš Lietuvos
■ • ■ 1 —

šiomis dienomis sugryžo iš
Lietuvos Justinas Matkevičius

gyvenantis 6915 So. W esteri. 
Avė. Sako turėjęs smagią ke
lionę ir gerus laikus Lietuvo 
je. Tik turėjęs gana daug ne
malonumo pasiekti lenkų užim
tą Lietuvos teritoriją, kur ran
dasi jo giminės. Taipgi turėjęs 
nesmagumo su išvežimu savo 
pinigų taip iš Lietuvos, taip ir 
iš Lenkijos. Mat, pamiršęs iš
važiuodamas pinigus užregis
truoti. Todėl pataria visiems, 
kurie išvažiuoja per Vokietiją, 
Lenkiją, o ir į Lietuvą, užregis
truoti įvažiuojant visą savo 
turtą. Kitaip gali turėti laba' 
didelius nuostolius.

Policija daboja 
bravorą

Du policininkai tapo pasikr- 
ti daboti White Eagle Brewin* 
Company, 3755 South Racir.e 
avenue. Policininkų paskirimas 
šiai vietai daboti padarytas ti
kslu užbėgti už akių suirutei 
galinčiai kilti, dėliai peštynių 
tarpe dviejų priešingų viena ki
tai unijų.

PRISIRUOŠKIT ŽIEMAI!
VIENINTELIS TOKS SANDELIS CHICAGOJE

Cicero CZERWIEC LUMBER CO.
3658-64 S0. WESTERN AVĖ. TELEFON VIRGINIA 0458

TAIP ATRODĖ PRIEŠ 
PERSTATANT

č---- -----------

KVIEČIAME ATSIDARYTI ČEKIU SĄSKAI
TAS DROVERS BANKE

Paul M. Smith serga
BRIGHTON PARK — Rug

sėjo 11 dieną German Deaco- 
ness ligoninėj Dr. S. Naikęlis 
padarė operaciją p-nui Paul 
•Smith, savininkui gražios 
Smith’s Palm Garden užeigos 
adresu 4177 Archer avenue. Ta
po išimti tonsilai. Operacija 
buvo sėkminga, p. Smith sveik
sta ir neužilgo vėl galės savo 
biznį prižiūrėti.

— Senas Petras.

Dvigubas balius
šiandie, rūgs. 19, ir sekma

dieny, rugsėjo 20, ' pas Mikolą 
ir Konstantą Zackerus įvyksta 
šaunus balius. P. Zackerienės ir 
jų dukters gimtadieniai supuo
la tą pačią rugsėjo 19 dieną, 
tik metuose didelis tarpas — 
ir abiejų vardai Konstantinos. 
Ta proga įvyksta dvigubas ba
lius.

Pp. Zackerai yra savininkai i 
ir prapertieriai gerai užlaikomo; 
didelio Union Tavem, 3437 So.' 
Union avė., biznio. Geras alus i, 
ir ne 50 rųšių gėrimų, brendęs,

Draugystė Lietuvos Kareivių 
turės bertaininį 1 susirinkimą 
sekmadienį, rugsėjo 20 dieną. 
Susirinkimas įvyks Lietuvių 
LiUosybės svetainėje. Nariai 
atsilankykite visi, kurie tik ga 
lite. Turime svAVbių reikalų ap
tarti. Išgirsite Apie metinį pa
rengimą. Komisija jau turi pa 
rengimui sudariusi planus.

Taipgi atsivykite naujų na
rių draugyštėn7- įrašyti. Karei
vių draugija čia užima pirmą 
vietą po Raudoųoą Rožės kliu
bo taip turtų, taip ■ narių skai 
čium. Kitą metą draugijai su
eis 25 metai. Jau komisija daro t’ ■' ' ■
prisirengimą Jįioms sukaktu
vėms, tad laukiui ką nors nau
jo-

— K. P. Deveikis.

Cicero
Atidarymas biznio

šiandie yra Grand Opening. 
Rengia jį S. Kiela, 4843 West 
14 street. Kas norite smagiai 
laiką praleisti ir paremti savo 
seną tautietį, tai užsukite čia 
pasiklausyti geros lietuviškos 
muzikos. Gausite skanių užkan
džių, o išsigerti tai patys nu
sipirksite.

S. Kiela Ciceroj seniai gyve
na ir auklėja gražią šeimyną, 
turi didelį namą, priklauso vie-

UŽDENKITE GONKAS—PURČIUS—BALKONĄ 
ir Apsidrauskite nuo Sniego ir Šalčio

č 
I

R
Š'

■ S

UŽ ŠTUKA

Kombinuo
tos Durys

Naujos
Durys
5x Panel
Pigiai 'kaip

Už ŠTUKA

GATAVI
LANGAI

PATOGUS • DRAUGIŠKAS PATARNAVIMAS
• Biznieriai: Neškite savo čekių sąskaitas į Drovers Banką, 
nes patarnavimas yra pilnas, draugiškas ir patikimas.

Jau penkiasdešimt keturi metai kai Drovers Bankas tar
nauja bizniams ir biznieriams. Per visus tuos metus Drov
ers Banko vadovybes tvirta reputacija ir pilnas - prideriamas 
patarnavimas buvo išlaikytas.

Laike pastarųjų metų, biznieriai pradėjo įvertinti šitą 
laiko-bandymo nusistatymą.

Kviečiame jūsų įstaigas atsidaryti čekių sąskaitas Drovers 
Banke. įsitikinkite patys delko šimtai biznierių mėgsta čia 
bankinįnkauti. Ateikite ir apsvarstykime jūsų bankiškus 
reikalavimus drauge su mumis bile kada.

Drovers National Bank 
Drovers Trust &. Savings Bank 

MEMBERS, FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION

47TH STREET AND ASHLAND AVENUE • CHICAGO

pasirinkimas. Viskas nebrangu, 
o užkandžiai bus duodami vel
tui.

Patsai Union Tavernas yra 
erdvus ir naujai puikiai išdeko- 
ruotas. Užkviesta gera muzika 
taip kad bus galima baliavoti ir 
linksmintis per dvi dienas. Pa
čių pp. Zackerų asmeniškas už* 
kvietimas tilpsta kitoj 'vietoj.

Niekutis.

Marauette Park
• I , I

Marquette Park Lietuvių Pi
liečių Kliubas, kurs rūpinas pu

Apskaičiavimas
• Namų Perstatymo
• Sienų Apkalimo
• Stogų Uždengimas.

ASBESTOS STOGU - 
, APDĘNpiMAS, 

(Asbestos Gontai^)

Pigiai vC £ C Apdengimui 
Kaip A V ■ V VlGQ ktV* PČdU

MULE-HIDE
STOGAMS 
DENGTI

WMULE-HIDE 
V ROOFS

Plasterboard2 įį
3/8 colio Storumo

GRINDYS
GONKOMS

(iporch flooring)1.80
___ užjLOO- pėdų__

ŽIEMINIAI LANGAI 
(Storm sash) 
Pigiai kaip 

$l.O7
Už ŠTUKA

Stogų Dengimas Žvyru (gravel), Asfaltu, Popierių ir Gontais.

Pirkite Medžius Lengvais DYKAI Pristatymas^ 50 Mylių aplin- 

Mėnesiniais Išmokėjimais.
kūmoj nuo Chicagos.

Ofisas atdaras kasdien iki 8 vai. šeštadienį iki 6 vakaro.

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

Vynas Jeigu Pirksi iš

INTERNATIONAL
VYNO IR DEGTINES SANDELIO

4611 So. Ashland Avenue. Čikagoje

PARAGAVĘS Ltų gardžių gėrimų, kurie yra INTER-NATIONAL 
PARDUOTUVES produktai sakysi: “Ačiū, Brolau, už gerą pata
rimą, nes tokio SKONIO, kaip randasi Inter-NationaI gėrimuose, 
niekur čia Amerikoj NERAGAUSI!”

LIETUVIAI! UŽEIKITE J SEKANČIUS TA VERNUS ŠĮVAKAR!
MR. FELIX GEDMINAS, 10001 So. Commercial Avenue.
MR. KRIST KAMARAUSKAS, 4107 South Ashland Avenue.
MR. MIKE PETROSEVIČIUS, 6914 South Western Avenue.
MR. FRANK KRIST, 817 West 34th Place f
MR. WALTER NEFFAS, 2436 South Leavitt Street
MR. WALTER JURĖNAS. 561 West 14th Street

GRAND OPENING
Šįvakar-—Užkvietimas—šįvakar 
FORT DEARBORN TAVERN 

3464 S. Lituanica Avė
Muzika, su užkandžiais ir 

gardžiais gėrimais.

PAULINE GUTAUSKAS, 
Savininkė

Tel. Boulevard 6541

INTER-NATIONAL 

Vine and Liųuor Co. 
4611 So. Ashland Avenue
Pasiklausykite musų programo iš Sto
ties WHFC, Nedėlioj, 8 vai. vakare

Pirm negu '

kitur pa
šaukite

Bou.
0470 -
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. Viena rimčiausių:knygų.apie 
Lietuvą yra parašyta p-no

na’ , -iAnthology of Lithuamhn 
and Latvian Folk Sorigšy išliet 
sta Lithuanian News Publišh* 
ing Čo., ti y. Naujienų, 1935 
rifelis;

Tik, vakar /‘Naujiehos*’ gavo 
užsakymą išsiųsti šią knygą 
riirim'ąi #. Nėwmari & Co LtJd., 
Calcūtta, India.

Tolima kelionė bus “Dainai". 
Tačiau smagu, kad ir dar taip 
toli esantys žriionės domisi 
knygomis apie Lietuvą.

O štai dar pora vietų,, kur 
daina tapo išshįSta1 knygų krriu- 
tuvėms užsieniuose:

Oscari Bufete, Viehria, Aus
trija; iš AūštiįjČŠ “Driiriri” yra 
siunčiama į VOkiėtiją ir kitas

ba-

vai

\

ĖuropbS Šalis.
Kitas užsakymas tai 

vid Nutt, London, Great BrF 
taih'.

i)ar vi'enąs užsakymas*. Ante- 
ridtty Bbbk Co. LtJdV,

šeštadienis, to, 1636 _____________ _______
.London, Gjreat Britain.

Wėllį tčgūl tiiėtų^os dąOv 
skrehdn višarii pasaulį, 6* kar- 
•tu’ lai skrenda p-iri KatzeneleiY- 
bogenur pripažinimas atlikto 
rinito mokslinio darbo.

! ~ : 1 - • j f

Š Bdš bperihoti»
Z "■'■■■■■i.......... —.fa ■■■ ,.,iI

' Indiana ir kai kurių kitų
štijy nribkyklbs rėiltafaūj’a, kad 
i^bĮįiriiąi iip'tų paihbka's auto
mobiliams operubti. Toks1 i>at 
kursas jatf yra įvestas vienose 
ir kitose aūgštesriese rriokyklo - 
se Illinois valstijoj.

Chf'čagĄ MČtori Club diarO štai 
’lcokį jpareiškiihą; girdų jei aū 
'tomobifių nelaimiu Skaičius ir 
nuošimtis neųiaŽeš, tai iš šihi- 
to mokinių, kurie dabar lanko 
augštesnes mokyklas, tik 23 
gali tikėtis susilaukti senatvės 
nesužeisti. Iš kitų 77, dvylika* 
taps užmuštų arba sunkiai si& 
žeistų, gi’ 65 būs lengviau su
žeisti.

• šitokiam automobilių neliai 
rilių skaičiui' į^ykstarit, sūpran- 
liąiria, ir iribĮyiibše įvedariią 
pamokos, kaip operuoti auto- 
m’ObiliuŠ.
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KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE •
Šti^kyriu^yra tydcunai,Jik^ kur galima nuiiplrkti
{vairių paprastų ir nepaprdstųdaiktųyintaisų ir,-r

ghutilį infoįmacijii, jeigu tik jų būt galimą gauti.

Sratliį ir nepaprdttų ^aiktųt intaisų ir reikmenų. įelgii ii telpančių iid tkflbimų 
tS^dill ^^koĄ paiaukite Naujienas? Canal 850ty £ itMlatą įhmią ĮPdtdįįjo.

A, -

ClnCAGOS APYLINKIŲ LIETUVIAMS , 
f CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJA riutdrė’ ŪHiriiti savo drgani?ū'dijbs 

ifafiafs visrib sVeikŪs Hėtb’vjUą, vyrus' i! riibteriš, ndo 15 iki ;4S riietų! 
amžiaus šiuose, Chicagok apylinkių mieštuose r Waukegan,- North Chi- 
cagd, Iridiaria Harbd>, EaŠt Chidago; Gary, Hairiūiond, Calumėt City, 
Chicagd' Hdightš, Harvey,, Michigan..City, Aurora? JOlfet, Rockdale, 
So. Charleš, Melrdsę Park, DėKalb, Kahkfekee, Racine, Kehdsha ir tt. 

Žį KrEKVIEJtAM ČIA PAŽYMĖTŲ MIESTELIŲ, jei įsirašyk didėshis 
skaičiui nauju nartų j CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJĄ, tai bus 
pairti Šios Draugijos atstovybių centrai—Lietuvių Kultūros t Draugi jbs. 
Lietuvių Kultūros Draugijoms išimtinai' priklausys tik Chicagos Lie
tuvių Draugi jos nariai. • ’

X CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJAI priklauso arti 4,000 narių, šfok 
" me skaičiuje 800 čiagimių .lietuvių nuo 15 iki 30 metų amžiaus. Drau

gija ne tik šelpia sergančius savo narius bei išmoką pomirtine^, bet 
taip pat veikia kultūros srityję. Yra 3. pašaipūs skyriai: $6; $10 i/ 
$16 per savaitę Pomirtinė—$200, paldidbjinio reikalams $50; r Narių 
mėnesiniai mokesčiai priklauso nūo skyriaus—50č,' 75, arba $1.25i 

4, CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS atstovas greitu laiku atsilankys 
j čia1 pažymėtas kolonijas, kad plačiau sūpaŽindiiRų; rietos lietuvius 
su organizacijos tikslais.. Tuo', pačiu metu jie ^tongsls1 Draugijoj ndri'- 
jų narių: sprąsti. Informacijų reikalu maldhėkitė , kfėiptfs':

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA'. 1739 So. Halsted SU CH^affo, III.

Iilii-'-hiin'Tiit

stiSlriiNKri^Ar
* ' 4' ’r-’- "L. ' . .'-KĄ ’ ■

’ .i,,.,

■" - !.

> . . • J -' . • ■ -
e ’Ų

Dr-jos “Lietuvos Ūkininko” svambus susiriiūkiril^s įvyks sėkina- 
dienį, rugsėjo 20 d., paprastoj vietoj; Į ^al. po pietą. Ėe 
įvairių reikalų, bus svarstoma ir didžiulis 30 metų draugi
jos gyva’viriio jubiliejus. Malonėkite atsilankyti aptariu 
reikalus, o nariai atsilikę su riibkesčiais prašorni užsimokė
ti. —-J. žurikriūskaš, pitinM Ieva! LiikOšiute; fih. rrilt,

■ , ’ . iv .. . ... • ų ■ .v.,.

Amerikos Lietuvių Piliečių Politiškas' ir Pašelpiniš Kliubas’ 12 
Ward laikys saVą meriesiriį susirinkimą rugsėjo 20, 10 vai. 
ryto, Hollywood svet., 2417 W. 43 St. Narių pareiga iaik’i 
Susirinkti, nes popiet svėtainė bus užimta.

Paul J. Petraitis^ rast.
šiuomi pranešama, kad svarbus susirinkimas John’ T. Žuriife 

Boosters Club įvyks pirmadienyje, rugsėjo 21 d. 8 vai. 
Vak. Hollywobd Irin, 2417 West 43rdl Street. Visi “jBooStė- 
riai” ir jty prieteliai širdingai' kviėčirinii ritšilarikytį 
bus daug dalykų svarstyti. Prašome riesivelūdkit.

Felicija Nausėda, sekr.

rie

B’

PA^EiiGIMAI
j» •» *•-»*» r’iMi .i 41 ; »’ 1 t .
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Chicagos Lietuvių Politinio Kliubo nariams ir Vi^U’dhiėhei pra- 
nešame, kad neįvykęs kliUbb šeiminiŠkAs išvažiavimai rug
pjūčio 13 dienų, įvyks'. šį sekmadienį, rugsėjo 20 dieną, 
prie Harlem Avė. ir 142 gatvių. Kviečiame višūd nacius ir 
svečius susirinkti nevėliau 12 valandos, dieną, po adresu 
6332 S. Kedvale Avė., iš krir ir vyksinie į’ išvažiavimo vie
tą. Bus nariams alus Veltui, o užkandą prašome atsivežti 
savą. Komiteto narys, A; K. Valtikdš; 6442 S. Kildarie avė.

Upytės Draugiškas Kllubas rengia išvažiavimą rugsėjo 20; 
1936 į Overall' Farm, llur buvo pereitai piknikas. Visus 
kviečiame atsilankyti, ribs tai paskutinis piknikas šįmetą. 
Bus gera muzika ir kiti dalukai jtisij šmagumiii.

Kviečia’ Kortiišija, 
Sekmadiehy, riigšėjo 20 diedą, Dambrausko farmoj įvyksta tri

jų Chičagos lietuvių chbtų parerigimaš-pikriikds. Chorai/ 
kurie rengia šį pikniką1, yra: Pirmyn, Naujosios Gadynės 
ir Lietuvių Vyrų chorai. Visi kviečiami atsilankyti j pik
niką ir pdremti ČhicagOS lietuvių pažangiuosius ihteninin- 
kus. .... . .. .. . . ,'

Moming Star Kliubo1 draugiškas išvažiavimas-piknikas įvyks 
sekmadieny, rugsėjo 20 dilbą, Jeffėrsoh girioše priprastoj 
vietoj. Visi kviečiami atsilankyti ir kartu su klittbiečiais 
praleist! pasilsio dieną.

Clevėląhde riub 21 ilcf 2^t dfe- 
nos rugsėjo įvyksta Amerikds 
Legiono konvencija.

Iš ChĮriaips^ Nėyy Yo^k Cėį- 
dral geležinkelis pasiųs du; .s^lė- 
čiAliūs’ traukinius ški^iamūš 
važiuojantiems , į- Clevelandą 
prijungs dar 36 vagomis prie’ 
reguliarių traukinių. Tie trau
kiniai išvažiuos iš LaSalle strėėt 
stoties šiandie ir sekmadienį, 
Yugsėjd 20 d?

Ieško namų darbams 
moterų ir merginų

> Reikalavimai !1^6)iį^ėVehti$k:ų 
da^bihiųkų riairiūbšė tpldkai; 
pralenkia skaičių , ieškančių to- 

’kio' darbo

Hazel S h ui tz, per dėti n ė WPA 
skyriaus, kurio užduotis yra 
priruošti moteris ir merginas 
darbui riamuosė./

Ir pirpiadiėnį, rugsėjo 21 
dierią, WPA, atidarys dari yie • 
rią mokyklą: orimų ruošai South 

: Chicago j patalpose N e-ighbor- 
hood Ilouse, 8458 Mackinaw 
avenub. b. . .■:< 

i į Kitos panašios mokyklos ran
dasi šeftaipbšė; viiętri&ė: ,

Womeri’s v Trrid’e Union Lea- 
.guę, > 630 S< Ashland Avenue. 
: UriiVėri^jty! of Chicago Settle- 
ment Hdūš’e,Af,463'0 Gririss avė. - 

į Lincelm Genter,- 700' Oakwood 
boulevard. ' f . ; i \

^bUtli ęhičriįo, Neiglibbrr 
ihoūdc HoUse, ’ 84'58 Mackinaw 
?avėnub. , , ;;

Comrtiunity Čenter, 220 EaS+ 
Fifteenth štrėit.

Dėifa,pW Dėl tą‘. Šbriority 
House, 1021 W. Wodd St.

Y.W.C.A. 514’ Stephenson'st. 
: yvbriie^š^Ci’tjr' Ciūfe; i!io’ Ma- 
disori ąyėnirie, ... ......

Y.W.Č.A. 1522 Third avenue.
Y.W.C.A. 44*5 Gėriiesėp st,
Kiekvienai namų ruošos pa

mokų lankytojai leidžiama bai- 
)gti kursą taip' grielfrijį* kaip 
^riŽitaT, jie pajėgia; Baigūrijas 
•kūrišą laukia' darbas* SU* apmo
kėjimu riūb’ $5 iki savais 
tei, su valgiu ir gyvenama vie- 
■ta. . f c .
■■ tlž pamokas mrikėti nerei
kia. Visos moterys ir mėrgi 
nps amžiuj nuo 16 iki 35 me- 
tų priiiriiaihdš pamokoms.

Shferidan road; Wilmettė mies
tely.

Rugsėjo 22 d. — Ari EvėA- 
’iŪg in Ukrairie. Trumpa kalba 
apie ukraiUį priačitį, ūkraiirip 
ir kazokų dainės/ tMdįių baž
nyčia; grupė.,susirinks 8 vairinį 
dą vakare prie 4954 So. Pau
lina Street.

; Kugsėjo 23 d; —• Ou*r County 
Clęrk^ Offip'ė,, kaūnteš teismo* 
ipošėdis, apiankyriias vedybų 
'biuro, apžiūrėjimas kaip laik0< 
fihi taksų rėkOpdrii; grupė Sū- 
šiririks 2:3Č valriŪdį pOpiet prib 
kauntės trobesio, įėjiibas iŠ' 
Clark gatvės; ;

Rugsėjo 2$ <į, yr-
Show; apžiųjėjjųiąs, vienos di
džiausių ; Clųčagos dėpartiriėriti- 
nių krautūvįg; grupė Susirinks 
Mandel Bros, krautuvėj, prie 
Statė’ ir Ma^i’Sori gatvių, prirb- 
dos kambary, 9; augšte, 2 vai. 

ii !' popiet. .■ (li. ,
tjpridare-: wp-lc J., - rfp! j,r>> -A ■J " < Rugsėjo 2S d. — An Even- 

irig iri’ tlie Lobp; apžiūriėjjriįas 
i didžiulio yiėšbučio nuo* r bhis- 
marito liti įtOgp; apŽiūrejįirias 
Chicagos, iliuminuotos nakties 
laiku; grupė susirinks Morri- 
son viešbuty 8 valanda vaka
re; įėjiriiris .i^š Clark gatvės. ' 

t ' '• 1 X A’ it \ '
i Rusgėjp 2G d; — Pullmah; 
aplahkymh'š* i^ądiriripiO “riiodČlib 
miestelio”,-. pastatyto Rullriiaho 
-samdinių 1^81 m.; griupė su
sirinks 2:^0’/valandą: Popiet prie 
įejinio į' Pūliniai!1 vrigbiių kom
panijos pą'taiprisj 110 gatvė ir 
Uottage GrOVe avenu‘0.

Mūnšaiiiės bravore- i.» L -.-i -1 w ♦ A •- /lisekspiodavo
’■ Kėtviritadiėhib . vūkatfė bėis- 
mante li'amų adresu 6625 Galu- 
męt avėiitiė ėksplbdlvb' mūrišai • 
lies’ bitaYoriSlifr. Eilšplčžijoj ap
degė ri’a'mo saVinlnkas Anton 
Andrews ir, tapo vėliait areš
tuotas. Apdegė kaipgi kitas as
muo, būtent Kūbąldo Gentilim 
5Ū metų, 603 .West 115 Street. 
Jis nukentčjb taip sunkiai, kad 
vAYgiūi bėišg^š; Nors- Gienti- 
lini at&iėaO' pa$Šl£inti, kaip jį 
ištiko nelaimė, ;į>et policija ma- 
<no, kad jis dirbęs kartu sū Ari 
drė^š;'

Valstija^sįsb pū-

' Du treko Šoferiai 
j ' sudegė
I A f . ’ • *». * ■■ ' ’ '.i ‘ J .. į

Stanley Siavinėhek 20 mėtų 
ir Fred Seider 23 metų, abu iš 
Shebbygari,, WiScpnsiri, Wauke- 
Įgari kely įvąžiąvo į kitą tro- 
iką, noris ant to troko buvo 
uždegtos priSargds šviėsos. Dėl 
susidaužimo trokas, kuriuo va- 
Į^iaVd SriVinčhėk ir Sėider, už
sidegė ir abu šoferiai sudėgė. 

,Trokas priklausė IritėTsriate 
TTuėking kompanijai.

Ieško vietos kūdikiui
' > d ? ’* t »• f • '' ' r, Ti*!- . > 5 *

Į Ju^enilė teismą buvo atgA 
‘beritąs 3 metų bernaitis. Ber 
naitisK vardu Joe, rasta beklai 
.d^ibjąš 50oD birike Wėst 14 St‘. 
Pęiiciją api’ėiirikeš gyventėjai 
įpairiformaVo, kad aūtomobiiiui 
atvažiavusi mdteriiške išleidusi 
valką iš autotnobilio ir Įsiūrituši 
į barbėrnę esančią tame bloke, 

Jo pati nuvažiavusi;
Policiją,' vėliau surado ir riiO 

‘t'ėriiškę, p-l‘Ą Miririiė Lawci\^icz 
21 m.etų, 4724 Wešt 13 strėet, 
Čicerid..
j ; L . . y' > '■ ’ 1' ''

‘ Pasak policijos, moteriške pa- 
reiškus, kad ji esanti kūdikio 
ipbtiria ir kad jo tėvas ešąs 
Joseph1 Abenti 24 metų, 4§34 
įWest 14 Street. Kūdikio tėvas 
tbti^ęš barbėrriėj tuo laiku, kai 
ji pašiūntuši vaiką į vidų. To
liau policija pranęšė, kad Abfen- 
ti liepęs vaikui eiti pas motiną 
namo, Vaikutis' išėjęs iš bar- 
įerųė^, gatyęj ,jis ir buvo ras
tas; r-(<f '...... t

Juvenile teisinas dabar ieško 
šeimynos, kuri norėtų vaikuti 
priglausti, kadangi jo motina 
laikinai negali jį užlaikyti.

į liMrnii Radauskui, 
pridaryta operacija

BRIDGEPORT. — Penkta- 
ųdienio rytą, rugsėjo 18 d.;- ta
po padaryta • suriki opeririėija 
ant vidurių Leonui' Radauskui, 
kurs gyvena antrašu 3258 So. 
Union Avė. P-nas Radauskas 
dabari guli M*t. Sinai ligonine 
j e, priri 15' ir Sd’. California 
Avė. Kambario riūihėris .3^2, 
lankylio valaridbs riuD 7 iki 8 
vakarais;

• Pėreifą rudenį p. Radausko 
žiAona Ariria išvyko' į Lietuvą 
atostogoms' ir tikisi gryžti at
gal’ ateiriaritį pavasarį. Ji dar 
nežino, kad jos vyrui buvo rei
kalingi pasiduoti sunkiai ope
racijai. Veikiausiai sužinos; ka
da Radauskas jau bus pilnai 
pasveikęs. Linkėtina Leonui 
greitai pasveikti.
t . s * ..... —- V B A.

► AUTOMOBILIAI H 
AUTO MEKA
šiame skyriuje skelbiama tik tie 

aritomobiliii pardavėjai ir auto rhe- 
kanikai» kurie kiekvienam užtikrina 
teisinga patarnavimą ir geriausia 
pataiso automobilius.

Mildą Auto Sales 
Vienintelis liėtuvis pardavėjas Buick 

ir.Pdntiac automobilių... , 
DOMININKAS KUKAITIS 

806 Wešt 8W Street 
Victorv 1696

•BARZDASKUČIAI 
BARBER SHOPS

Ji GRIŠKfiNAS BARBER SHOP 
Gražiai kerpa plaukus.

, 3218 So. Wallace Street
-» h-it, ..■■■ ■

• DEKORATORIAI’
PA1NTING and DĖČORATING

A. HERMAN, Lietuvis 
5234 Belmont Avenue, 

. Tel. AVeriUė 5411
f t -' .v h'.žu».i,k-~« *■- 1

• ANGLYS—CO AL
• LIGONINĖS-^ 

HOSPITALS

šios eltsįursijoš tai1 grupės 
žmonių atlankančių tam tikras 
vietas ir įstaigas vėritasr mies
to , gyventojų dėmesio. Šią’ sa
vaitę bite apžiūrėtos šekdnioš 
vietos:

Sekmadieny, riigfeėjo 20—Ba- 
hai Temple and Wihriėttė Hsr 
'bot; grupė susirinks 2 valan
dų popiet prie Baliai Templę

i Illinbis valstijoj dabartiniu 
laiku yra dau‘g sergančių yaikų 
paralyžium.- Ko^ai du Čia pa
vojinga liga Dr; Frank Jirika at
sišaukė į žnioheš, kurie per pa
staruosius dešimtį metų . yra' 
sirgę ta liga ir pilnai pasveikę 
Jisai pašo juos dovanoti savo 
kraujo. O ta dovana reikalin 
ga papildytį 'kiekį serūnto, kurį 
valstij(te ^sveikatos departamen
tas turi ir kUrš yra Vartojamas 
paralyžiui gydyti; Kraujo do
vanos bus priimtos antradienį 
Peoriat: iniČdtėly, St. Francis Ii- 
gdniri^je.*

W!ii< .. 5

PocaHoritas Mine Ruh Scfėėnė 
5 tbnai ar daugiau $7.25 tonas 

Smulkesni $7.00 tonas.

LIETUVIŲ TAUTIŠKŲ 
KAPINIŲ TRŲSTISŲ

PRANEŠIMAS
»> ' »■ '

Norintieji, nusipirkti jotus 
Tautiškose Kapinėse, dar galite 
gauti už . numažintų kainų — 
2iė teikiamo
mis sųlyįdihi’s.

. Kapinių valdyba kviečia ne
praleidi progod pasinaudoti 
20% nuolaida ant visų lotų' 
įbiokaiit tįk dSfj. O: užmokant 
visus, pinigus; gausite 25% 
hiiblaitidk, dabartines' ,kainos.

'faipgi , primename,, kad kapi
nių leidžiama 25 Metų Jubilie
jaus Knyga bus papuošta labai 
gražiais kapinių istdrijdš pa
veikslais. Kol dar netilti kreip
kitės į kapinių raštinę, kad ir 
jųsų pąihinkfas puoštų knygos 
sidabrinius lapus.

įsį^

Roseland

SVEIKATOS KLINIKA
Tonsilai išimami 

... vaikams ....
Pataite ligoni

nėje --- ---- —
Akušerija na

muose .............
Medikalg egzami-

nacija

-s™ 
. *45-00 
_.’1500 

»T-00
DOUGLAS PARK HOSPITAL

1900 Šo. Kedzle Avė.

Falrtier Tavernos, 135 East 
lOTtlY St., Grand Opeiiing pra
sidės šiandieh, o baigsis ry- i .i. u, itoj.

Kazimieras Gira ir Adolfas 
Bauža, Palmer Tavernos savi
ninkai, yra žymus Rošelando 
biznieriiai; kurie sėkmingai va
ro tavernos biznį jau virš trijų 
mėnėsių.

Šipmis dienomis ir man te
ko jų tavėrnoj gerai, taip Sa 
kant, paūžti. Įsikalbėjui su sa
vininkais, jie užkvietė į jų ren- 
^iamas Grand Opening iškil
mės, kurias turės šį šubatva- 
karį ir .nėdėlią — rėišl^a, net 

di^as. ii.y,
K. Gira sakė, tai busiąs ją 

biznio legalizavimas. Mat, esą, 
pagal visiems priprastų būdą, 
biznį atsidaręs tuoj . turi reng
ti grand opening, ko jie dar 
nėra turėję; reiškia, jų biznis 
iki šiol buvęs dar nelegališkas. 
Dabar jie, savo bi^hį' legali 
(žuodėhii, turėsią šaunų- Grand 
Opening. Businti gera mužiką; 
visokių valgių ir gėrimų. To-* 
dėl kviečia visus roselandiečiitfs 
atsiliankyti į jų Grand Opėr.- 
ing iškilmes. , .. .

A. Narbutas.

Tony The Gleaner, 
i Furrier

Seniatisiaš iri geriausias dra
bužių valytojas iri taisytojas; 
taipgi fūrkautus išklinijanie, 
sutaisome ir perdirbame, dar
bų painiam iš namų.

2555 West 43rd Street
,. Tel. Lafayette 1310

Shady Tifėė GroVė 
Daržo Savininkai Rengia 

r>r- -Z. -ZJ— -U2J _£j '

Seklhadiėnj, <
RŲGSĖJO-SEPT. 20, 1936 
Pradžia' 1 vai. po pietų. 
SHADY TREE grove 

88 ir Archer Road, Willow 
8pHhgA, III.

(Skersai Oir Henry Park.) 
Širdingai kviečių visus draugus ir 
pažįstamus atsilankyti. Bus gera 

muzika ir užkandžiai veltui. 
Kviečia Savininkas • ., , .

JUOZAS sPAirts;
• > * Į-' >1 •1'7.} " * ■1 "L* y_•s_';21...j...

Sianflam Gėle* Telejcrama 1 VUM' 
. Panąulip , Dalia 
LOVElKIS 

KVFETKINlNTtAS
Gėlės Vestuvėms. Barikietams

3316 So. Halsted St.
Tel. BOUlevard 7814 

M i —■f.ll!.ll II I ■■ I I ■

f* ' . ■

ILaidotitviij Direktoriai!

REPnblic 8340

&į>

i MEZGIMO DIRBTU
VĖS—Kmtting Mills
THE BRIDGEPORT KNITTING 

.MILLS
. j F. Selemdnavich . ., ,

504 WEST 33-RD STREET 
Sveterių krautuvė atdara kasdieną— 

ir vakarais ir sekmadieniais.
Telefonas Victory 3486

* PAVEIKSLAI — 
PHOTO STUD1OS

CONRAD’AS
PHOTOGRAFAS

420 West 63rd Street 
Jaunavedžiams duoda $5100 gražią 
dovaną: Modemiškų Vestuvių Pavei
kslų tuzinas $12.00.

Tel. Englewood 5883—5840

• KAILIAI—FUR
... . F U KR I E R

-Darome pagal orderį, valome, gla- 
zuojahie, pamušus perdedame ir 

taisome.
JOHN KOVALĮK

, 5150 S. Damen Avė.
Telefonas Hemlock 7534 

CHICAGO, ILL.

• Wholesale — Mėsa 
Pardavėjai-Distr.

VVHOLESALE MEAT DISTRIBUTOR 
Šviežia ir Rūkyta Mėsa, geriausios 
rųšies importuoti Lietuviški kumpiai, 
dežese nuo svaro' ar daugiau. Tele- 
fonuokite dėl informacijų ir kainų.

Jbe Walteraitis, 
4603 So. Richmond St.

Pristatome—Tel. Virginia 1899

Pete’s Place
Pranešu visiems draugams ir lie

tuviams, kad atidariau naują taver
ną, kur randasi geros rųšieš degtinė, 
vynas, Schlitz •----- f—
me 
FenpWs 

7^
—O-

jgi gamina- 
ius kasdien, 
'kai.

inkas.
ĄYENUE

Jošv laikas tavern
Pranešu visiems draugams ir pažįs
tamiems, kad esu Tavem biznyje 
Musų užeigoje visados randasi ge
ros rųšies degtinė, vynas, Ambrozia 
alus,- cigarai, žuvis penktadieniais 
veltui ir muzika šeštadieniais. Už
prašome visuk draugus ir pažįsta
mus atsilankyti i mūsų naujų užei
gą. Savininkai

JO& & PAULINA JA’CIKAT
\ Tėl.,, BnMiod' ?792;

j 6556 Soi State St., ..
karimas gorite West 66 StL

Three Star Imi
Pranėšu visiems draugams ir rėmė
jams, kad atidariau naują taverną, 
kur randasi geros rūšies degtinė, vy
nas, Sčhlitz alus, cigarai, cigare ta i. 
Penktadieniais žuvis dykai, o šiomis 
dienomis skanus užkandžiai ir malo
nus patarnavimas. Savininkė

MARCELLA VALENTAS
3245 W. 63rd St. Hemlock 4097

21-st PLACE TAVERN 
& RESTAURANT

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

ANTANAS IR AGNĖS STUKAI
701 W. 21st Place

Tel. CANAL 7522.

J

,<a
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iŠdirbystės

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

1728 S. Halsted St., Canal 9345.

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

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

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

MODERNINIS 5 kambarių frė- 
mas, furnasas, garažas, arti mokyk
los, krautuvių, transportacija, $3600 
$1100 cash. 9402 Monroe Avenue.

Brookfield, III.

PARSIDUODA vartoti 4-rių kam
barių rakandai. Kreipkitės sekan
čiu antrašu: A. J. Povilonis, 3108 
So. Halsted vSt., 2-ros lubos iš fron
te.

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

RENDON kambariai. 3540 So. 
Halsted St.CHEVROLET naujausis 1935 De 

Luxe Sedan, menkai vartotas, 
tobulas kaip tik iš . dirbtuvės 
išėjęs taipgi 1933

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

rantuotas \ naujutėlis, turimė 
taipgi du 1933 Sedanus pi
gius kaip $245

DE ŠOTO ;1986 “AIRSTREAM” 
Sedan nesenesnis kaip 60 die
nų, negalima atskirti nuo 
naujo karo, taipgi 1933 Sedan 

ui tiktai ... $285

■'

Kviečia mokytojus 
daboti balsavimo 

vietas 
o . ■

"T "F ' ■ ■' 1

The Chicago ,High School 
Teachers Association išleido at
sišaukimą į savo narius prašy
dama juos apsiimti daboti bal
savimo vietas ateinančiuose rin
kimuose lapkričio mėnesio 3 
dieną.

tai tikrai daug reiškia. Jau yra 
žinoma ir vieta, parengimo dar- 
baą taipgi jsiėjęs. Ta vieta yra 
puikioj Hotel Del Prado, -53 
gatve ir Hyde Park Ęlvd., Crys- 
tal Ballroom.

Moterų parengimai visuomet 
įdomus ir naudingi. Tad, tenka 
manyti, jos ir šiuo sykiu sve
čiams suteiks tikrų malonumų.

Rep. XY

NAUJIENOS, Chicago, III. ■ šeštadienis, rūgs. 19, 1936

Taikosi nepripažinti 
mažųjų partijų 

sąrašų

Inter-Natiunal rūpinasi 
kostumėriais

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

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai .

Septynių partijų sąrašai yra 
užregistruoti pas Illinois vals
tijos sekretorių ateinančio lap
kričio mėnesio balsavimams.

Du sąrašai tai didžiųjų parti
jų — demokratų ir republiko- 
nų; kiti penki sąrašai mažųjų 
partijų, būtent Union Progress
ive, Socialistų Partijos, Socia
listų Darbo Partijos, Prohibi- 
tion Party ir Komunistų Parti
jos.

Pranešama, kad užinteresuoti 
asmenys dės pastangas neleisti 
šioms mažesnė sems partijoms 
savo sąrašus balsavimams sta
tyti, įrodinėjant, kad surinktos 
peticijos nepatenkinančios vals
tijos įstatymo reikalavimų.

p. .Frank Vizgard 
nuo šiol bus tei- 
reikalingos žinios 
tavernoms asme-

Svetimšaliai inžinie
riai lankosi Chicagoj

Penktadieny Chicagon atvyko 
daugiau kaip 250 svetimų ša
lių inžinierių, kurie dalyvavo 
Pasauliniame Jėgos Kongrese 
Washingtone, D. C. Aprodymas 
Edison Commonwealth kompa
nijos ir kitų elektros įmonių, 
o taipgi pietus Palmer viešbuty 
buvo nužiūrėta svečių priėmi
mo programe. Svečiai inžinie
riai reprezentavo 27 skirtingas 
šalis.

Inter-National Vyno ir Deg
tinės Sandėlis, kurios adresas 
yra 4611. S. Ashland avė., o 
tel. Boulevard 0470 yra lietuvių 
įstaiga. Ypatingai reikšminga 
tas, kad ji susirūpino ir kito
mis lietuvių įstaigomis arba 
užeigomis, kad jos klestėtų.

Savininkas 
pranešė, kad 
kiama visos 
ir patarimai
niai ir telefonu, kokios yra gė
rimų kainos ir t.» t. O lietuvių 
laikraščiuose jau dabar pasiro
do vertos dėmesio žinios. j

Tai daroma • savo tautiečių 
gerui, už ką, žinoma, padėka 
priklauso p. Vizgardui. Jo pa
stangomis jau Atsiekta ir tai,! 
kad dabar vis daugiau ir dau
giau lietuviai ima kelti obalsį 
‘Savas pas savą”. (

Kas dar nesate pirkę iš šios 
grynai lietuviškos įstaigos jos 
gaminių, tai patartina prie pir
mos progos tai padaryti. Už
tikrinama, kad busite patenkin- 
;i. -—Rep. b.

Fort Dearborn Taverno 
atidarymas

Traukinys užmušė 
darbininką •

Geležinelio bėgių sukiotoją 
M. D. Smith’ą, 48 W. Hickory 
sitreet, Chicago Heights, užmu
šė tovorinis traukinys geležin
kelio kieme, Chicago Heights 
miestely.

BRIDGEPORT. — šįvakar 
3463 S. Lituanica Avė. įvyksta) 
“Grand opening” p-ios Paulinos 
Gtitauskienės užeigos, kuri pa
vadinta Fort Dearborn, Chica- 
gos miesto pirmos tvirtoves 
vardu. Savininke pareiškė, kad| 
bus linksma muzika, daug už- 
kandosK gardaus alučio, senos 
degtihės, žinoma, ir vyno. ^Pra
šo visus atsilankyti. Tel. Boule
vard 6541. —Rep. b.

Moterų Kliubo šokių 
vakaras

Metinis Chicagos Moterų 
Kliubų labdarybės šokių vaka
ras šiais metais įvyks Spalių 
24 dieną, 8:30 v. vakare.

Atrodo, kad moterys jau pra
dėjo žiemos sezono darbus. O

Stop 
Itching 
Skin

Ryt, nedėldieny, litą valan
dą priešpiet ir vėl radio klau
syto jai turės malonumo girdė
ti gražų ir įdomų eilinį nedėl • 
dienio radio programą, kuriuos 
leidžia savo rūpesčiu ir lėšomis 
Progress Furniture Company 
krautuvė, 3222-26 So. Halsted 
Street. Ryt dienos programe 
išpildyme dalyvaus žymus dai
nų talentai, kurie ir kurios pa
dainuos daug naujų ir gražių 
liaudies dainelių bei rinktinų 
kompozicijų. Taipgi bus sma
gios mv/zikos, įdomių kalbų bei 
svarbių pranešimų iš visuome-

PONTIAC 6 garantuotas tikras 
1936 De Luxe Sedan, vartotas 
tik 30 dienų. Naujutėlis visais 
atžvilgiais, turi įbudavotą tra
nką, saugius stiklus, heaterį, 
padarys 20 iki 24 mylių su 
galionu' gasd. 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

REO NAUJAUSIS 1934 De Luxe 
, Sedan, nuostabus, ekonomiš

kas karas ir naujutėlis visais 
, atžvilgiais, taipgi 1932 °FIv- 

ing Cloud” Sedan 
už tiktai ./............

> . i
HUDSON 1935, De Luxex Sedan. 

.Važiuotas vos tik- keletas šim
tų mylių. Taipgi 1932 Sedan 
kaip naujas, už. $1 
tiktai .................. ■■ I

STUDEBAKER 6 vėliausis 1934 
Sedan, menkai vartotas. Turi 
6 naujutėlius tairus, tranką, 
heaterį, saugius stiklus, taipgi 
1932 Studebaker
Sedan už tiktai ........ T1"**

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 . .  feVv

AUBURN 1932 De Luxe Sedan, 
musų garantuotas, kad tobu
las ir kaip naujas. Taipgi tu
rime 1931 Sedan J«| AE 

musų kaina tiktai •. >■ ****
HUPMOBILE 6 Vėliausis 1932 Se

dan, ypatingai ekonomiškas 
karas už tiktai..... . $195

OLDŠMOBILE NAUJAS 1936 ŠE- 
DAN NIEKAD NEVARTO
TAS, atimtas iš dylerio. Paau
kuosime už mažiau negu pu
sės originalės kainos. Turime 
taipgi 1934 ir 1933 sedan su 
įbudąvotu trunku už 9 C 

tiktai ..... .......... .....

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 ........ Jg C 

■M 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 K AR A MOKĖTI, 
NEPRALEISK ŠIOS PROGpS. - ši

Priimsime jūsų seną karą kaipo įm'okesnį ir likusiai daliai duosim 
) me iki dvejų .metų išsimokėjimui.

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

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

Atsiminkit musų . numerį.
' ■ 'f*... .............. .. ........... . ..... \ i'. . l J

NEPAMIRŠKITE ĮDOMAUS 
PROGRAMO

Sekmadienio Vakarą . lygiai ■ 8 
valandą patartina visiems at
sukti savo radio priimtuvą į 
WHFC stoti (1420 k.) ir pasi
klausyti labai įdomaus lietuviš
ko radio programo, kurį veda 
pranešėjas Povilas Saltimieras. 
Programo dalį išpildys “žaga- 
riečių Muzikališkąs 
Meldžiu pasiklausyti.

Duetas”,
-Rep. |

General Motors radio 
koncertas

General Motors sekantis iš 
eilės radio programas bus 
transliuojamas iš garsiosios 
New Yorko svetainės Carnegie 
Hali sekmadieny, rugsėjo 20 
dieną, 9 valandą vakare Chi« 
cagos laiku. Transliavimas eis 

niškų parengimų bei iš preky NBC-WEAF tinklu, kurs ap- 
bos eigoš; nes šiomis dienomis ima daugiau kaip 60/stočių.; 
eina didis rudeninis išpardavi
mas Progress krautuvėje, ka
me yra geros progos kiekvie
nam pasipirkti visokių namam 
reikmenų numažintomis kaino
mis. Patartina nepamiršti šio 
programo pasiklausyti.

. — Rep. xxx

Automobiles
BUICK 1932 mažas sedan, Stebė

tinose sąlygose.Iš tikrųjų kaip 
naujas. MekaniškaL garantuotas to
bulumas. Taipgi Studebaker Sedan. 
6 nauji tairai. Išrodo ir bėga lyg 
tik šiandien butų uš dirbtuvės. Pa
aukuos už $195. Išmokėjimai. 3138 
Clybpurn Avė. . 2 ,

Business*' Service
Biznio' Patarnavimas

NAMŲ SAVININKŲ AT YDAI 
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 piėt. 4

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO, Inkorporuotas J . 
1642 West Division St.

Tel. Armitage 2951 
esame jau šiuo adresu 

50 metų.
Mes virš

IŠPARDUODAME BARU F1KČE- 
RIDS, visokio didžio su Coil Baksaia 
Ir sinkom. Taipgi Storų fikčerius ciel 
bile kurio biznio įskaitant svarstyk
les, registerius ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjime. Pamatvkite 
mus pirm negu pirksite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FUTURES

1900 S. State St. CALumet 5269

Furnished Rooms
INTELIGENTIŠKA moteris siūlo 

kambarį rendon, šviesus, patogus, 
galima ir su valgiu. Nebrangiai.

1400 N. Hoyne Avė. 2 lubos.
• Tel. Hermitage 0815.

O'...

. *■ ■ —O—
RENDON kambarys Brighton Par

ke dėl vaikino ar merginos arba že- 
notai porai be vaikų. 4^08 South 
Rockwelll. Pirmos lubos.

■ •* ——o——

ANT RENDOS miegamas kamba
rys ir virtuvė, gražiai1 fomišivioti; 
vedusiai porai ar pavieniams, švie
sus—naujai dekoruotas. Kreipkitės 
827 West 34th Place, pirmas aukš
tas įš užpakalio.

------ O------

BUNGALOWS, APARTMENTŲ 
BUDINKAI, KRAUTUVĖS ir lotai, 
visose miesto dalyse ir priemies
čiuose. Įsakyta paaukuoti, $1500 ir 
vįrš, kai kuriuos mainys, farmos 
parddvimui, visur. Didi proga.

LOUIS ZIMMERMAN & CO. 
203 South Dearborn Street 

Tel. WABash 4737.
• ■ ....................... ------------------- i,-----------------------------------------------------

Musical Instruments
Muzikos Inetrumentai

PARDAVIMUI parlor grand pia
nas. Geros iŠdirbystės, išrodo ir 
groja kaip naujas. Parduosiu leng
vais išmokėjimais, šaukite telefonu 
Republic 2266.

BARGENAS
Parduosiu pigiai namus arba sa- • 

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

Tabako Krautuvės
Tobacco Stores

Situation Wanted
\ Darbo Ieško

SENAS ŽMOGUS ieškau darbo 
prie tavern ar prie privačių namų 
prižiūrėti furnasą ir abelnai apvaly
ti. Užmokesčio nereikia, tik padorų 
kambarį. 2635 W. 42 St. 1-st floor 
rear — Frank Bedarbis.

Personai
Asmenų Ieško

IEŠKAU merginės ar našlės dėl 
apsivedįmo. Turiu 8 metų mergaitę, 
turiu namą ir pastovų darbą. Atsi
šaukite laišku 1739 So. Halsted St. 
Box .516. . .

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS vyras dirbti ant 
faunos^ Kreipkitės. 2436 West 59th 
Street. * ■

REIKALINGI (darbininkai ant 
farmos, kurie moka dirbti su ark
liais. 433 . E, 64th St., 1 lubos.

Klauskite Staiiley.

REIKALINGAS žmogus dirbti | 
taverhą. 3510 West 63rd St.

REIKALINGAS kriaučius natvręs 
bizny, darbas ant visados. Ateikite 
pas Markų ant antrų lubų ne į 
krautuvę 5436 Montrose avė.

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia

VElTĘRKA, — turi būti patyru
si. Segal’s Sandwich Shop, 12 E. 
26th St., Calumet 7058.

MERGINA bendram namų darbui, 
patyrimas reikalinga referencas, na
kvoti, $8. Ardmore 3302.

RECEIVERIS parduoda 2 flatu 
po 4 kambarius, cementinis beismen- 
tas, garažas. Kaina $1000.00, 75 ak
rų farma Mich. su budinkais ant 
cementinio kelio (Highway) Prekė 
$1600. Chas Zekas, 4708 South 
Western Avė.

Real Estate For Sale 
Namai-Žeme Pardavimui

RENDON <2 kambarįai, karštu 
vandęniu apšildomi, dėl vaikinų ar 
ženotos poros—»su ar be valgio.

3312 So. Union Avė.

RENDON kambarys apšildomas vy
rui prie pavienės ypatos; pigiai. 
3446 S. Emerald Avė. 2 lubos prieki

RENŲON šviesus apšildomas kam 
bary s prie 2 ypatų. Kreipkitės po 
pietų. 7132 So. Washtenaw Avė. 

Antros lubos.

RENDON 3 kambariai su visais 
parankumais, 2 miegami ir virtuvė, 
ant antrų lubų. Tel. Hemlock 9258.

RENDON apšildytas kambarys be 
rakandų. Vienam ar porai be vai
kų. šviešus, nebrangiai. 6620 South 
Whipple St. 1 lubos.

RŪMAS ant rendos dėl vieno vai
kino su valgiu ar be valgio, prie 
didelių žmonių. Marųuette Park, 
antras lubos. 6824 S. Talman avė.

RENDON apšildomas kambarys 
vienam ar porai, su valgiu ar be 
valgio, nebrangiai. 6113 S. Albany 
avė. Tel. Republic 5954.

For Reiit
RENDON 6 kambarių flatas, pe

čiais šildomas — šviesus, naujai iš
dekoruotas, 3-čįos lubos—$22.00 

3961 Sd;' Campbell Avė.. t • — . .'t ................ . ./______

Business Chances
Pardavimui Bizniai 

'j-jjp J~LJ—J—J“U“  LJ-LTU-LTirlr

PARSIDUODA užkandžių ir gėri
mų vieta prie dirbtuvių, geras biz
nis išdirbtas, rėnda pigi, keturi kam
bariai pagyvenimui— priežastį pa
tirsite ant vietos. Savininką galite 
matyti visą dieną. 2408 West 16th 
Street.

BUčERNfi IR GROSERNĖ
Brighton Parke parsiduoda labai 

pigiai arba mainys ant namo, loto 
ar į ką jus turite. Visi vėliausios 
mados įtaisymai, refrigeratorius, 
aisbaksis, 5 kambarių pagyvenimas 
pigi renda, geras lysas. Tel. Grove- 
hill 0306.

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

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

2644 West 47th St. ‘

KOTELIS ant pardavimo, biznis 
gerai eina; 20 kambarių visi pilni 
Parduodu, nes noriu pasilsėti. $750.

Kreipkitės 952 W. Madison St.

VIETA tinkama krautuvei ar ta- 
vernui, su ar be gyvenamų kamba
rių, rendon arba parduos prieina
mai. 4312 So. Ashland Avė.

PARSIDUODA tavern prieinama 
kaina. Priežastį pardavimo patirsi
te ant vietos. 2540 West 45th Place 

Savininkai Bukauskai.

BUČERNĖ ir grosernė parsiduoda 
su ar be stako — nauji fikčeriai. 
Priežastis pardavimo — nesveikata. 
Parduosiu labai pigiai. 3852 Cottage 
Grove Avenue.

$350 nuperka visą restauranto sta- 
ką ir fikčerius. 4909 W. 14 St., Ci
cero, III,

Exchange—Mainai
MAINYSIU lotą į 2 flatų namą 

ar bungalow, cottage. Lotas yra 
cash. Pridėsiu cash. 4325 So. Fair- 
field Avė. 2 lubos.

Parsiduoda forkloseriai 
MARŲUETTE PARK

2-flatis mūrinis po 5 kambarius, 
cemėntuotas beismentas, pačiais ap- 
šildomas, kaina .............. $5,500.00

Kitas 2-flatis po 5 kambarius, šty- 
mu apšildomas, mūrinis    $6,650 

Kitas 2-flatis po 4 kambarius, mū
rinis, karštu vandeniu apšildomas, 
kaina .........      $5,500.00

2- flatis po 6 kambarius ir Storas,
naujas, mūrinis ..........  $7,500.00

6 kambarių muro bungalow, kai
na .......................................  $5,000.00

BRIGHTON PARK
3- flatis medinis po 5 kambarius,

kaina tiktai ...........   $2,000
Mūrinis bungalow, 4 kambarių, 

karštu vandeniu apšildomas, 
už .................................... $3,950
4 kambarių medinė katedž, gra

žioj Southsides vietoj, kaina 
tik -........................   $1,850

$500 cash tereikia.
2-flatis po 4 kahbarius, rendos ne

ša $15.00 ir $17.00, kaina .... $2,650 
$700 cash,.kitus per 17 mėnesių.

KAZYS URNIKIS 
47Q§ So. Western Avė.

■........ J"‘ n .... ................ ..

RINKTINIAI BARGENAI

namas

po 
po 
po

bu- 
tik

2 PAGYVENIMŲ po 5 kambarius 
Už $1750. $300 įmokėti, likusius kaip 
rendą.

MŪRINĖ bungalow, Brighton 
Parke už $3925.

6 KAMBARIŲ mūrinė bungalovv 
prie Marųuette Parko už $4975. 
Yra 2 karų garažas, įmokėti tik 
$1000.

2 PAGYVENIMŲ mūrinis arti 63 
ir Western avė. $55i00.

10 PAGYVENIMŲ mūrinis 
arti Kedziel avė. už $14,500.

LOTAI prie Marųuette Parko 
$800. Lotai ant Western avė. 
$1500. Lotai ant Archer avė. 
$1000.

5 AKERIŲ vištų farma, su 
dinkais, prie Chicagos už $1250, 
5300 įmokėti.

TURIME ir kitų visokių bargenų 
visose dalyse miesto forklozuotų ir 
paimtų iš receiverių. Taipgi turime 
didelį pasirinkimą visokių fannų 
visose valstijose, pardavimui arba 
mainymui.

DAROME’ paskolas ant morgičių 
nuo $5(00 iki $1,000,000 ant 5%.

RAŠOME visokios rųšies inšuriną. 
Klauskite musų rates, mes galėsime 
jums sutaupyti pinigų.

J. SINKUS & CO.
2442 W. 63 St. Prospect 9000

REIKALINGA moteris ar mergi
na nuo 30 iki 45 metų pagelbėti 
grosernej. 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.

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

MERGINA patyrusi bendram na
mų darbe, virimas ir skalbimas, sa
vas kambarys, $5. Austin 8913.

ir Dedervinė*—

nėra

Per
COAL

jį

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

MERGINA ar moteris lengvam 
namų darbui, paprastas virimas, be 
skalbimo, nakvoti, Juniper 9619.

DIDŽIAUSIS BARGENAS. Kas 
duos $1,700, nupirks $3,000 verčios 
2 pagyvenimų-^jramą . geriausiame 
stovyje. Esu priverstas parduoti. 
Atsišaukite 3604 So. Emerald Avė.

ir South Washtenaw 
•Kviečia

Egzekiutyvis? Komitetas.
BARGENAS

2 LUBŲ MEDINIS bizniavus na
mas su tavem. Lietuvių apgyventa. 
Labai pigiai. 4742 South HonoreSt.

REIKALINGA moteris — virėja 
(cook) į Restarauntą, turi mokėti 
angliškai $10.09 j savaitę. Atsišau
kite nuo 1 iki 3 po pietų. 1329 No. 
Dearborn St. į beismantą.

SLAUGĖ mptina priėdiniam. kūdi
kiui prižiūrėti, Womens and Child- 
ren Hospital 1600 Maypole.

žemo
SKIN IPRITATIONS

JEI
TURIT
KĄ PARDUOT

PAGARSINKIT 
NAUJIENOSE

___ *■n*1* s

NieUJimo. lAbenmi) 
Žemo greit palengvina skausmu* nuo 
suSvelnina iritaciją nuo Ecsemos. spuo
gų ir panaSiu odos nesveikumų. Per 25 
metus Žemo vartojamas ir giriamas 
milijonų kaipo Svarus h* saugus vais
tas prašalini mul odos irltadjų. Užkir
tas Good Housekeeping Bureau. No. 
4874. 35c, 60c, ir >1. Visi vaistinin
kai užlaiko. SUDRIKO PROGRAMAS 

WCFL

Tarpe kitų numerių dainuos 
pagarsėjęs Dono Kazokų Rusų. 
Vyrų Choras. Visiems dainų 
mėgėjams yra žinomas šio cho
ro vardas, nors ne visi yra gir
dėję jį dainuojant. Taigi ry
toj General Motors radio kon
certe bus progos išgirsti šio 
pasauliniai garsaus choro dai
navimą.

Muziką patieks General Mo
tors simfonijos orkestras vado 
vau j amas Erno Rapee.

VICTOR BAGDONAS< ‘ • i
Apskaitliavimas dykai
Local and Long Distance 

Furniture and Piano Movir.g 
3406 So. Halsted Street

Phone Yards 3408

Sfrtcia£i6Ž6, 'urhjotTnai^

/orECONOMY and 
SATISFACTION ūse 

Doub/e lėstedfDoub/eAcfion!

POV/DER.
Šame Price Todnya$45tea!sAqo 

25 ounces for 254 
Full Pack ••• No Slack Fillind

M1LLIONS OF POUNDS HAVE BEEN
USED BY OUR GOVERNMENT ,,

Ryt vakare, t. y. sekmadie
ny, nuo 7 iki 7:30 v. v. radi) 
klausytojai gėrėsis simfonine 
Budriko radio orkestrą ir pui
kiomis choro dainomis, šiuos 
programus leidžia Juozas Bud- 
rikas, kuris užlaiko radio, ra 
kandų ir muzikalių instrtfmen 
tų krautuves Chicagoj e. 
visa vasara šie nrnmmni Sm 01111 susirmKimo, Kurs. }vyKs ivugse- visą vasarą šie programai ėjo j0 20-tą, 1936 3:00 vai. po pietų 
nuo 7 vai. vakare, tačiaus ' 
bar nuo spalio-October 4 
nos laikas bus pakeistas: Bud- * 
riko programai kas sekmadie-' 
nis bus duodami nuo 5 vai. pu 
pietų iš tos pačios stoties 
WCFL. Klausykitės jų.

Taksų Mokėtojai ir 
Piliečiai:

Marųuette Parlk Lithuanian Amer
ican Citizens Club

kviečia jus atsilankyti ant nepapras
to kaslink aukštų 1935 metų taksų 
bilų susirinkimo, kurs. įvyks Rugsė- 

. : ' 7 7. '7^7 7 . ‘ - 7 da- Gimimo Pan. šv. parapijos svetai- 
dip. 68-tos

Avenue, Chicago

PILIETYBĖS PAMOKOS PRASIDĖS 
Ketvirtadienį, Rugsėjo 24, 1936, 

7:30 valandą vakaro. 
Kreipkitės prie 

JOSEPH J. GRISU 
4631 So. Ashland Avenue 
Telefonas: Boulevard 2800

GREITAS PATARNAVIMAS
Skolinanti pinigus ant mortgičių. 
Užrašom Visokios rųšies apdraudas. 
—Insurance. Padarom dokumentus. 
Išrenduojam, parduodam arba išmai
nomi nekilnojamas savastis.

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

Hemlock 0800

REIKALINGA moteris prie namų 
darbo. Maža šeimyna, vaikų nėra. 
Atsišaukite po 6 vakare. Nedėlioj 
iki pietų. 3422 S. Lowe avė., 3-čios 
lubos.

Help Wanted—Male-Female
Daibininkų Reikia

REIKALINGA mergina patyrusi 
Cashier. Taipgi reikalingas vaikinas 
patyręs grosernės biznyje.

3631 So. Halsted St.
_ . VIRĖJAI vyrai, moterys $15— 
— i $25, Veiterkos $8—$12 tipai, Paty- 

! rusios dirbtuvių merginos $10, Ho- 
.telių merginos $50, Ligoninių mer- 

—~ 'ginos, tacų merginos, $35’ kamba- 
ANFnT.Vęil užlaikymas, Užkandų merginos 
r $12» Jėgos mašinų operatoriai $17,

. • „ - NORTHERN Bušo vaikinai $12, Vyrai dišvošeriai
ILLINOIS ANGLYS TIESIOG I§ $12.

STOGDENGYSTfi
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

ANGLYS!
AUGŠTOS RŪŠIES

7 KASYKLŲ VARTOTOJAMS 
Mine Run $5.75
L&rip or Egg . ................  . 6.00
Screenings .....J.................... u 4.75

4 tonai minimum 
Pašaukite Kasyklų Agentą 

Telefonas KEDZIE 8882

Wabash Emoloyment,* 14 lubos, 
20 E. Jackson.

APERElTORIAI patyrę ant Zig 
Zag ir pinking mašinų, šilkiniai 
apatiniai. George Lewis and Sons 
Co., 1300 Mest Jackson

JEI IEŠKOT 
BARGENŲ

SKAITYKIT NAUJIENAS
Apgarsinimus visi skaito 
su didžiausią atida ir sku
biai i juos atsiliepia.

NELAUKIT
ILGAI

PAfiAUĘITMUS TUOJAU
CANAL 8500
Musų apgarsinimų kainos 
prieinamos. Už pakartoji
mus duodame gerą nuo
laidą.


