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Lietuvos Naujienos

žengimą prie

rūgs

54 arabai užmušti

upę ties Stnegalima iššaukti

yra kompromt
reikalaujantis

patys
fron-

pasitenkihimufe. net daugiausia 
koncesijų reikalaujama iš Fran
cijos ir jos sąjungininkų. Te 
čiaus pati Anglija nežada jo 
kių koncesijų iš savo pusės, tik 
jų reikalauja iš kitų valstybių

CHEYENNE, Wyo. ,rugs. 24. 
čia streikuoja namų statybos 
darbininkai, reikalaudami pakė
limo algų.

Ji reikalauja pasiaukojimo iš 
kitų šalių, bet pati niekame 
nesutinka pasiaukoti

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

Landon reikalauja 
augštų muitų

Japonai Shanghai 
juje suėmė 3 
chiniečius

JEI ESAT 
T>TP

Atsiėmė Quismondo ir dabar artinasi prie 
Maųueda, grąsindami sukilėlių linijoms.

Sukilėliai artinasi prie Toledo

Sekmadieniais 
Naujienų Ofisas 
Bus Uždarytas!

vakar 
šešias

Sukilėliai artinasi prie Toledo

Chicago, III., šeštadienis, Rugsėjo-September 26 d., 1936

Treciųjų teismas 
tar Lietuvos ir 

Vokietijos

SEMINOLE, Okla., rūgs. 25 
—Keturi darbininkai liko už 
mušti eksplodavus boileriui alie
jaus laukuose.

Ispanija smerkia fa 
šistinių valstybių 
rėmimą sukilimo

Francijos fašistai 
planuoją nuversti 

valdžią

Marijampolietis lie
tuvis žuvo Ispanijos 

kovose

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

Veikiausia lietus; Šalčiau į 
vakarą.

Vakar 2 vai. po piet tempe
ratūra Chicagoje buvo 64°.

Saulė teka 6:40, leidžias- 
6:43.

Šiandie registracija 
Cook kauntės mies

teliuose

Bet kartu pasmerkė ir Anglį 
jos ir Francijos “neutralite 
tą”, ktiris nepastoja kelio fa 
šistų ginklavimui sukilėlių

JERUZOLIMAS, rūgs. 25. — 
Anglijos kareiviai ir lakūnai 
susirėmime prie Jenin užmušė 
54 arabus.

Fr uncija galbūt si 
silauks franko de 

valiųacijos

Pramonės šnipai se 
ka darbininkų 

veikimą
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motina gyvena 
o dabar prispausta 
verkia, kad jos su- 
nuo Ispanų sukilėlių

TALAVERA, rūgs. 25.—Fa 
šistų armija artinasi prie To 
ledo, kad išgelbėti savo drau 
gus, kurie yra apgulti Alca 
z&r tvirtovėj.

Prieš Toledo stovi 10,000 lo 
jalistų armija ir tas verčia su 
kilėlių vadus būti labai atsar
giais. Todėl jie atsigabeno ar
tileriją ir šarvuočius ir ruošia 
si smarkiam mušiui.

GENEVA, rūgs. 25 
lijos užsienio reikalų ministeris 
Anthony Eden šiandie tautų są 
jungos susirinkime pasakė ilgą 
kalbą, kurioj įspėjo valstybes 
atsižadėti karų, nes kitaip žus 
civilizacija.

Jis kartu pasiūlė ir savo pro 
gramą išsprendimui Europos ki* 
virčių, kad neleisti Europai pa
sidalinti į dvi priešingas gink
luotas stovyklas ir sulaikyti da
bartinį Europos 
karo.

Jo programas 
sų programas, 
koncesijų kaip iš vienos, taip ir 
iš kitos pusės, kad tais kom

CHICAGOi— šiandie vyksta 
registracija visuose Cook kaun
tės miesteliuose ir kaimuose, 
kurie nėra Chicagos rinkimų 
komisionierių jurisdikcijoj.! Re
gistracijos vietos bus atdaros 
iki 9 vai. vakare. Registruotis 
privalo visi piliečiai, kitaip jie 
negalės balsuoti lapkričio mėn 
rinkimuose.

DALLAS, Tex., rūgs. 25. — 
George W. Dedstone, buvęs pik
tadarybių ir tvirkavimo urvų 
tyrinėtojas Chicagoje ir dirbęs 
ten dėl-prekybos buto slapto 
“šešių komiteto”, liko rastas 
kaltas u*ž nužudymą vietos 
smuklės . savininko Farrow. Ju* 
ry rekomendavo 5 metus kalė
jimo.

ropos politikos klausimais. Del 
Vayo kalba parodė kur tas pa
sidalinimas jų politikoje gludi.

Tarp kitko Del Vayo pareiš
kė, kad “sukruvinta Ispanijos 
žemė jau dabar yra pasaulinio 
karo mūšio laukas”.

Jis tvirtino, kad ateities ka
rai nebus konfliktai tarp vals 
tybių, bet bus kova tarp dvie 
jų grupių—tarp “demokratijos 
ir priespaudos.”

Jo kalbą sekė labai smarkus 
plojimas.

HENDAYE, Francijoj 
25.—Gautomis žiniomis, Ispani 
jos sukilėlių aštuoni dideli lėk
tuvai per dvi valandas bombar 
davo iš oro Bilboa miestą, nu
mesdami daugybę bombų ir už
mušdami 100 civilių, gyventojų, 
Atgiežai, lojalistai esą tuoj aus 
sušaudę ,60 įkaitų.

4 darbininkai žuvo 
eksplozijoj

KAUNAS. f— Kariuomenės 
teismas svarstė Šiaulių gyven 
tojų I. šochato ir M. štormine 
bylą. Juodu buvo kaltinami 
priklausę komunistų parijai ir 
laikę literatūrą.

L šochatas nubaustas 6 mt., 
M. štorminas—5 mt. kalėjimo.

MINNEAPOLIS, Minn., rtfgs.
25. — Archer-Daniels-Midland 
malūnas sutiko pripažinti uni
ją ir,apie 500 darbininkų nu
tarė baigti streiką. Tas galbūt 
privers nusileisti ir kitus ma
lūnus.

SIOUX CITY, la., rūgs. 25. 
—Dulkių audros, panašios toms, 
kurios siautė po 1934 m. saus* 
ros, perėjo Iowa, Nebraska ir 
Dakota valstijas. Kai kur nuo 
dulkių tiek aptemo, kad ir už 
kelių žingsnių nieko 
buvo matyti.
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taipjau ir kitas “ne 
valstybes sulaikant

Daugelis marijampoliečių Va 
laitį pažįsta ir atsimena, ka 
jis dar vaidino spektakliuose.

Velionies 
skurdžiai, 
sielvartos 
nūs žuvo 
kulkos.

NORFOLK, Va., rūgs. 25.- 
Du karo laivyno lakūnai užsi 
mušė, laivyno lėktuvui nukri 
tUs į Elizabeth 
Helena.

GENEVA, rūgs. 25. — Pu 
Anglijos užsienio reikalų minis 
terio Eden, tautų sąjungos su
sirinkimui kalbėjo Ispanijos už
sienio. reikalų ministeris Julio 
Alvarez Del Vayo ,kuris savo 
karštoj kalboj kaltino Vokieti
ją ir Italiją (jas tik apibudin
damas, bet jų neįvardydamas} 
už rėmimą Ispanijos sukilėlių. 
Kartu jis kaltino Angliją ir 
Franci ją 
utrales” 
ginklus teisėtai Ispanijos val
džiai, kad ji negalėtų gintis nuo 
sukilėlių, tuo pačiu laiku lei
džiant Vokietijai ir Italijai ii 
toliau ginkluoti sukilėlius

Sukilėlių lėktuvai 
bombardavo 

Bilboa

Nubaudė du komu 
nistus

PARYŽIUS, rūgs. 25.— Ge 
neralinęs Darbo Konfederacijos 
prezidentas Leon Jouhaifx pa
skelbė, kad fašistai planuoją 
nuversti liaudies fronto val
džią “spalio ar lapkričio mė
nesy”. Tuo tikslu jie bando 
pasinaudoti visais esančiais dar
bininkų streikais, kad 
visoje šalyje paniką.

MINNEAPOLIS, Minn., rūgs. 
25.—Gub. Landon, republikonų 
kandidatas į prezidentus, kalbė
damas čia vakar aštriai pasmer
kė abipusio palankumo preky
bos sutartis, einant kuriomis 
abi pusės sumažina muitus, kad 
padadinti tarpusavę prekybą. 
Jis nori augštų muitų, kad jo
kia kita šalis negalėtų į Ame* 
riką įgabenti savo prekes, kad 
tuo budu pačioj Amerikoj pa 
laikyti augštas prekių kainas, 
ypač ūkio produktų.

(Tas buvo bandoma ir prie 
Hooverio. Bet Amerikai pakė
lus muitus, tuoj ir kitos vals* 
tybės pasiskubino uždaryti sa
vo duris Amerikos prekėms ir 
Amerikos prekyba su užsieniu 
veik visai apsistojo. O kainos 
nevisuomet priklauso nuo augštų 
muitų. Hooverio laikais vienu 
laiku kviečių kainos buvo nu 
kritusios iki 43c už bušelį, kuo
met tuo pačiu laiku kviečių mui- 
tai, buvo 42q ant bušelio. Taigi 
augštai muitai neįstengė išlai
kyti kviečių kainas).

NORFOLK, Va. — Kai viesulas praūžė, tai miestas turėjo per
gyventi kitą nelaimę, — prasidėjo potvynis. ■,

SHANGHAI, rūgs. 25. —Ja
ponijos jurininkų patrolius 
šiandie areštavo tris chiniečius, 
kurie yra įtariami nužudę ja
poną jurininką Taminato.

Delei to jurininko užmušimo 
japonai paėmė savo kontrolėn 
dalį Shanghai miesto.

Bet tai tielf pablogino chi- 
niečių ir japonų santykius, kąd 
japonai buvo priversti uždaryti 
savo mokyklas, taipjau pasi
traukti iš dalies užimtos zonos.

Į Shanghai uostą plaukia dar 
keli Japonijos karo laivai, nors 
ir dabar čia yra išsodinta 
3,000 japonų marinų.

Nors japonai ir labai akylai 
daboja savo dalį internacionali
nės miesto dalies, bet iš chinie- 
čių distrikto pasitraukė, išė
mus vieną restoraną, kurį lan
ko daugiausia japonai.

QUISMONDO, Ispanijoj, rūgs. 
25.—Lojalistai, kurie ikišiol tik 
gynėsi, dabar pradėjo 
pulti sukilėlius Maųueda

Lojalislaistumiasukilėlius 
Madrido apielinkėj

SEKMADIENIAIS per vi
są vasarą Naujienų ofisas 
bus uždarytas.

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

NAUJIENŲ ADM.

RACINE, Wis., rūgs. 25. — 
William Horlick, įkūrėjas ir 
prezidentas Horlick Malted 
Milk Corp. pasimirė savo na
muose nuo širdies ligos. Jis 
buvo 90 m. amžiaus.

Vyrai, moterys — kasdien 
atidžiai perskaitykite mu
sų “Darbininkų Reikia” 
Skyrių—jus tikrai susira
site sau darbą.

Tai buvo labai nesmagi kal
ba Anglijos ir Francijos dele
gacijoms. Ji karštai ir aiškiai 
iškėlė aikštėn viena faktą, ku
rį Anglija ir Franci j a vis nori 
užslėpti ir nieko apie tai ne
kalbėti, būtent, kad jos negali 
ir nenori griežtai pasipriešinti 
Italijai ir Vokietijai, jei bent 
jos pačios butų jų užpultos.

Karšta Ispanijos ministerio 
kalba buvo pilna paniekos “ne- 
turalams” ir Anglijai su Fran
ci ja ji labai nepatiko.

Edeno kalba dar kartą paro -

WASHINGiTON, rUgs. 25.— 
Šiandie senato komitetui, kuris 
tyrinėja privatinių šnipų vei
kimą pramonėse, liudijo Pin- 
kerton šnipų agentūros prezi
dentas vice-prezidentas Acher 
Rossister.

Jis prisipažino, kad jo kom
panija yra šnipinėj usi ir seku
si visą darbininkų veikimą dėl 
pačių didžiųjų kompanijų, kaip 
General Motors, Bethlehem Steel 
Corp., Baldwin Locomotive 
Works ir New York Shipbuild- 
ing Corp.

Jie sekę neva komunistų vei
kimą dirbtuvėse, nes daugely 
unijų esą komunistų. Tečiaus 
nė vienos tokios unijos įvardyti 
neįstengė.

šnipų, agentūra iš to šnipinė
jimo turi didelio pelno. Jos 
metinės pajamos siekia virš 
$2,000,000 į metus ir kasmet 
vis didėja, šiemet gi, išrodo, 
bus didesnės negu kuriais ki 
tais metais.

(Pinkerton šnipų agentūra 
yra viena iš pačių didžiausių 
šnipinėjimo įstaigų. Ji turi sky
rius veik visoje šalyje. Ji ne 
tik parūpina šnipus Sekti dar
bininkų veikimą, bet taipjau vi 
sokius provokatorius, mušeikas 
ir streiklaužius).

PARYŽIUE, rūgs. 25. —Spė 
jama, kad Franci j a greitai su
silauks franko devaliuacijos 
(nupiginimo), nepasiliaujant 
auksui plaukti į užsienį. '

Finansiniuose rateliuose eina 
gandų, kad valdžia paskelbsian
ti aukso embargo (uždraudimą 
išgabenti auksą), kokis yra pa
skelbtas ir Amerikoje.

Po visos dienos mūšio 
lojalistai paėjo į priekį 
mylias. Jie atsiėmė Quismondo, 
pusiaukely tarp Maųueda ir 
Santa OlaUa ir dabar yra tik 
už vienos mylios nuo Maųueda. 
svarbios geležinkelių kryžkelės.

Lojalistai pradėjo ataką va 
kar anksti ryte. Jų nuostoliai 
buvo maži, bet sukilėlių nuos
toliai buvo dideli, iš priežasties 
smarkaus lojalistų lėktuvų vei
kimo. Jų lėktuvai ne tik bom
bas mėtė ant sukilėlių, bet ir 
iš kulkosvaidžių juos apšaudė.

Ryte lojalistų artilerija pra-j 
dėjo smarkiai bombarduoti pa
čią Maųueda iš keturių mylių 
atstumo. Paskui pradėjo veik 
ti lojalistų lėktuvai.

Po mūšio lojalistai išsikasė 
tranšėjas Quismondo apielinkėj 
ir jas užtvėrė spigliuotomis vie 
lomis. ’ . .u

Veikė ir sukilėlių artilerija, 
bet t ręikįa. paątebfiii, ką d -dau
gelis jų šovinių Visai nesprogo.

Sukilėlių linijos pavojuje
MADRIDAS, rūgs. 25. — 

Kuomet dešinysis sparnas gem 
Franco sukilėlių armijos ban
do apsupti Toledo, tai atidary
mas Alberche upės tvenkiniu 
ir užliejimas vandeniu viso tos 
u*pės klonio davė galimybės lo 
jalistams pastatyti pavojun pa
tį centrą sukilėlių linijos ties 
Maųueda.

Pavargusi sukilėlių armija 
varoma yra pulti Toledo. Bet 
apkasuose stovi 10,000 lojalistų 
armija, kuri yra pasiryžusi gin
tis iki paskutinio kareivio.

Paleidimas tvenkinio pridarė 
sukilėliams didelės žalos. Tven
kinys liko atidarytas tada, kada 
sukilėliai jau buvo nusigabenę 
į klonį visas savo reikmenis ir 
ginklus. Visą tai žtfvo. žuvo 
ir daug sukilėlių. Lėktuvai Ii 
ko sutrinti kaip šipuliai, o ir 
visi tiltai liko nunešti smar
kios vandens sriovės.

Tada lojalistai puolė ir be 
didelio pasipriešinimo atsiėmė 
Quismondo ir dabar eina prie 
Maųueda, svarbios kryžkelės į 
Madridą ir Toledo. Maųueda jau 
bombarduojama ir manoma, kad 
sukilėliai, išlaikymui savo lini 
jos, galbūt bus priversti atsi
traukti nuo Toledo ir gelbėti 
Maųueda.

Sulaužymas linijos prie Ma
ųueda gali nulemti viso sukili 
mo likimą.

MARIJAMPOLĖ.— Marijam
polėje gyvenanti EI. Valaitienė 
gavo laišką iš Pietų Francijos, 
rašytą Petronio. Tame laiške 
rašoma, kad laiško autorius bu
vęs draugas Kosto Valaičio, ku
ris kaudamasis vyriausybės ka
riuomenės eilėse nuo sukilėlių 
kulkos žuvęs. Mat, Petronis ir
gi kovojo vyriausybės kariuo
menės eilėse drauge su Valai
čiu*, o paskui pabėgęs į Franci- 
ją, iš kur ir laišką savo drau
go motinai parašęs. Petronis 
su Valaičiu kariavę Barcelono- 
je, Kartagenoje, Valencijoje, ir 
Malagoje ,kol pakliuvę į šiau
rės frontą ir čia Valaitis žuvęs.

Valaitis Ispanijon atvažia
vęs bene 1924 m. ir dirbęs 
viename uoste prie laivų iškro
vimo. Jis susituokė su* ispane 
ir sulaukė trejeto vaikų. Velio
nis buvęs gabus karys ir vado
vavęs 40-ties žmonių karių gru-
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Vokietijos vyriausybė ren
giasi Kaune paskirti savo pre
kybos atstovybę, kadangi pas
kutiniu metu plečiasi prekybos 
santykiai.

Padidėjo ir kiaušinių išvežimas
Rugpiučio 24—30 d. ‘ Pieno

centras” išvežė 1,463,760 kiau
šinių. Pernai rugpiučio 24— 
30 d. kiaulinių buvo išvežta tik 
843.120. Iš viso šiemet kiauši
nių išvežta 59,639,234, o pernai 
per tą patį laiką buvo išvežta 
21,184,200 kiaušinių.

Anglija siūlo kom
promisą išvengimui 

karo Europoj

KAUNAS.—Teko patirti, kad 
netrukus bus sušauktas trečių
jų teismas tarp Lietuvos ir Vo$ 
kietijos ginčytiniems optacijos 
klausimams išspręsti. Tarp kitų 
bus sprendžamos Brindiingerio 
ir šreiberio bylos.

Vienas teisėjas bu‘s pakvies 
tas iš Šveicarijos.

Sakytus optacijos klausimus 
jau svarstė mišri komisija, ber 
ji nepriėjo jokio susitarimo, v.
Vokietijos prekybos atstovai 

Kaune

Kita fašistų armija, kuri 
veržiasi linkui Madrido irgi su
stojo, kad sustiprinti savo po 
zicijas prie Maųueda.

(Sukilėliai girėsi, kad jau apie 
vidurį šios savitės paimsią To 
ledo, bet ir ikišiol nėra priėję 
miesto. Tai tik rodo blogėjan
čią sukilėlių padėtį).
Lojalisitų laimėjimas šiaurinėj 

Ispanijoj
HENDAYIE, Francijoj, ru*gs. 

25.—Gautomis čia žiniomis, val
džios jėgos pradėjo staigų 
kontr-ofensyvą į pietus nuo Bil
boa ir prasimušė iki keturių 
mylių nuo svarbios geležinkelių 
kryžkelės Vitoria.

Valdžios kariuomenė užėmusi 
Gamarra, kuri yra pačiams pa
kraštyje Vitoria. Jei lojalis- 
tams pasisektų paimti ir pačią 
Vitoria, jie perkirstų svarbų 
kelią iš San Sebastian į suki
lėlių centrą Burgos. Tas kelias 
yra labai svarbus sukilėlių ka
riuomenės judėjimui.
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Atsirado
Laikraščiai

14?Laikraščhj, ttobau pa- -wY^e įbųyo^ ^įtosę. valstybė?
rse, jienis1 'laikraščio vardo,

iTaijJpuvo .<<■
tik paprRstif maži lakstėliau 
kuriuose būva surašyti tik $var- 
fc^ięji jįyykįąi. ‘ ' J

Tokie ranka rašyti laikrąšČiaį 
seniau’buvo labai brangus ir tik 
aukštesnių j am luomui tenrieiųa- 
mi, nes jiems rašyti reikėdavo 
labai daug laiko.

Laikraštis šiandienine pras
ime atsirado tik apie 1456 f me
tus, kai vokietis Jonas Guten- 
bergas įsteigė spaustuvę.

Įsteigęs spaustuvę, Gutenber 
gas sumanė atspausdinti šven
tąjį Raštą, bet .neturėjo lėšų. 
Tuomet jis vargais..negalais ga
vo pinigų pasiskolinti pas tų lai
kų bankininką Fusą, bet labai 
sunkiomis sąlygomis. Kadangi tiį 
sąlygų Gutenbergas išpildyt] 
nepajėgė, tai visos Gu’tenbergo 
spausdinamosios mašinos atite
ko Fusui.

Nors Gutenbergas ,ir ’‘ban- 
krotavo”, bet jo išradimas ne 
tik kad neišnyko, bet laikui bė
gant vis tobulėjo.

Pirmieji spausdinti laikraš
čiai yra užsilikę nuo 1498 me
tų. Jie buvo spausdinami Vie
noje, Niurenberge, Antverpene,; 
Venecijoj ir daugely kitų mies
tų.

’n^fdtyti 
aišku, kad laikraščiai tegaŪ 
atsirasti tik po to, kai buvo iš
rastas raštas, o ištobulėti išr.’ 
radus spausdinamąsias maši
nas. *

Laikraščio pradžios moksli
ninkai ieškojo aigiptiečių “iero- 

.glifuose” ir babilioniečių bei 
asiriečių “dantiraščiuose”. Nors 
kalbama, kad kai kuriems mo
kslininkams ir pavykę rasti len
telių, kuriose yra surašyti; svar
besni tų dienų įvykiai,. bet dar 
nėra aiškiai ištirtas dalykas ii* 
todėl tų lentelių dar negalima 
laikyti šių dienų laikraščio pra
nokėjom.

Aiškesnių žinių apie leidinius 
kuriuos jau galima pavadinti 
laikraščių pirmtakunais galima 
rasti tik senovės Romoj ir Ki- 
nijo, nes ten reguliarįai išeida
vo ranka rašomi Leidiniai, ku
riuose bu’davo dedamos žinios 
apie karus, apie įvairius svar
besnius įvykius, būdavo deda
mi valdžios įsakymai, javų kai- 

>s ir kitos svarbesnės žinios 
moję tuomet ėjo leidinys 
ta Diuma”, o Kinijoj — 

įsing pao”.
Panašių rankomis rašytų pe

riodiškai leidžiamų lakštelių se-

Peoples Krautuvės 
20-tas Metinis Rudeninis 

DIDIS

Išpardavimas

NAUJIENOS. Chicago, m
Juose .yra ąprąšomi■< vjsi įžy

mesnieji tų laįkų 
.teisįmai Ajrtį

^nužuitenąi, k«^/ žyųjieą>: 
nių žmonių mirimai, gamtos '<a-

W^t< .■ Y •:
-•< Nors tuomet laikraščiai jaū; 
ir biivo^ spausdinami/ bet dėl 
spausdinamųjų mašinų netebu-

..-X - ■ , 4

;Ėai ■ 'ihižžš"1'
čius jų

Apie -1461 metus . Venecįj oj e 
buvo rastas būdas laikraščių 
skaitytoj ų skaičiui padidinti, ne- 
didinant spausdinamųj ų egzemp-

i

liorių skaičiaus. Venecijoj tu'o 
laiku ė jo. laikraštis yąrdu f‘N o- 
tizie Scritte” ,ir f tam t tikras jo 
ęgzeippliorių skaičius būdavo 
viešai iškabinamas tam tikrose 
skaityklose. Tuos laikraščius 
galėdavo skaityti kiekvienas, 
kurįs užsimokėdavo tam tikrą 
pinigą vadinamą ‘‘gazette”, 
iPuo,4o mokamo , už laikraščio 
skaitymą pinigo, gavo “gazie- 
tos” vardą . ir > pats laikraštis.

• Panašių skaityklų įsteigimas 
(davė galimumą ir .plątešniems 
liaudies sluoksniams naudotis 
laikraščiais. Tęs skaityklos vi
suomenėj turėjo pasisekimą ir 
buvo, gausiai lapkomos.

Anglijoj laikraštis šiandieni
ne prasme, pirmasis buvo iš
leistas Londone 1622 metais 
“Veekly Nevs”, Prancūzijoj 
1672 metais “Mercoure de 
France”, Švedijoj 1643 metais 
“Ordinarie Post Tridende”, 
Austrijoj 1526 mt., “Neve 
Zeitung”, Vokietijoj 1615 mt. 
^Frankfurter Jornal”, Rusijoj 
“Sanktpeterburgski j a Viedo- 
mosti” 1702 m. Jungt. Am. 
Valstybėse — 1704 mt , Italijoj. 
— 1716 mt., Danijoj — 1749 
mt.,-‘Suomijoj 1818 mt., Latvi-

Estijoj —- 
1848

*• k

savo virtuvę arba

Gražiausių Namam Reikmenų 
Mažiausioms Kainoms Mieste

" mt

■ * hh

0

;' ■ ■ i

. - f ™ "v 1

4 *

Papuoškite 
dinette kambarį; su šiuo .Nau
jos Mados Setu — všis brak- 
fast setas kaip parodytas pa
darytas iš aržuolo medžio,r; 
stalo didis 33x44 kaip uždari 
rytas — galima padidinti iki^ 
5 pėdų — Krėslų ;sėdynes..

apmuštos su spalvuotą skurele — reguliarė vertė $50.00. 
per šį išpardavimą sumažinta kaina 29.95

jtW.

O

Naujos Mados Gražus ir 
tvirtai padaryti Parlor ,Se- 
tai, verti $75.00, parsiduo-

Bargain Kainos ant vįsękių 
Radios Console Radios >po-

. - <■'<. v

19.50
: Midget Radios nuo

44.50
Lengvus Išmokėjijnai Pritaikomi Visiems ,r 

Didelė nuolaidą už senus baldus, mainant ant .paujų.

1179-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63rd St.
Tel. Lafayette 3171 Tel. -Hemlock 8400

CHICAGO, ILL. 
• ■ . . A .

trinius skaitytojų skaičius Ir 
yiia įąfeąi dideli h k^ip pav. Loh* 
dono New

■ko , <jĮĮ3aee’^
Nors tie laikraščiai yra labai

1 !;T ' ''-'"'.T-l ' ' ..........I ’ '

skirstą įvairiomis sritimis.
Pienių , redakci

jose, .be yymusio redakto- 
rįaus dirba daugybė įvairių 
skyrių vedėjų — :redaktorių ir

didelį, r;bęt , hiaįiu yra ir visai jų padėjėjų. s Be jų redakcijos 
pigus — jie kainuoja mažai ‘ '
daugiau kaip^pats , popierius, 
ant kurio spausdinami, o tai 
•f ra> delbto,*^įad|.vi^Ltdidiej i. dafc 
įraščid^gj^eha1 daugiausia iš 

■):>v ■' -'h-skeibinhj. ? .
Skelbimų įvedimas padare 

tai, kad laikraščiai nusikratė 
medžionės .įpriklau’spmybės., 
Prieš skelbimų laikraščiuose 
įvedimą visas reikalingas lai
kraščio leidimui lėšas įduodavo 
ątskirL turtingi* ąsmeųys ,ar 
ga^izacijos, bet įvedus skelbi^ 
mus laikraščiai liko nepriklau 
somi.

Prie laikraščių turinio išto
bulinimo bene ^augiausiai pri 
sidėjo „patys laikraščių gamin 
tojai — žurnalistai.

Iš pradžių Žurnalistas buvę 
ir laikraščio ^redaktorius Jr rai
džių riekėjas, ir Jeidėjąs (1ir tt. 
ir ? tt., vadinasi, Jįs Jtirįjo. yįęą • 
laikraščio leidimo naštą ant sa 
vo pečių pakelti, bet laikui bė : 
gan t laikraštininko darbas pa
sidarė-. /sudėtingesnis, ir jam 
dirbti prireikė didesnio skai 
čiaups žmonių, kurie darbą pa
prastai turi tarpusavy pasi-

*

turi dar daugybę straipsnių 
rašytojų, korespondentų, repor
terių ir kit.
'LąikrąŠčių turinio tobulėj i; 

iįiįe jbuyo^fedąryta didšiausia 
pažanga Hpb ?;.to» ^ąį; įvesta te
legrafas ir telefonas, nes tuo 
buvo žymiai pagreitintas žinių 
perdavimas laikraščiams.

Atsiradus .telegrafui, atsira
do ir ’ įvairios telegramų agen
tūros, kurių tikslas aprūpinti 
laikraščius žiniomis. Agentu 
ros buvo steigiamos išvien vi
sų laikraščių, nes bendrai iš
laikymas mažesnio skaičiaus 
korespondentų pigiau kainuo 
ja.

turinio tobulėji

šeštadienis, rūgs. 26, 19'36
t Be telegramų agentūrų už- 

sieniuose dar yra tąm tikri 
spaudos sindikatai, kurių .tiks* 
ląs aprūpinti laikraščius.straip 
sniais, apysakpmis, feljetonais 
ir kitokia laikraštine medžia
ga. Kai kuriuose sindikatuo
se bendradarbiauja, žyjniąusieji 
pasaulio, rašytojai kaip- Wellsas, 
Hau’ptmanas. Be to, yra su

, I į ,

Tony The Clęaner, 
|Furęier i

Seniausias ir geriausias dra
bužių valytojas ir taisytojas, 
taipgi furkautus išklinijame, 
sutaisome ir ( perdirbame, dar
bą paimam iš namų.

2555 West 43rd Street
Tel. Lafayette 1310

sitvęrųsių bendrovių, kurios 
aprūpina laikraščius įvairiomis 
iliustracijomis.

■, -jl r.-—t
Ofiso Tel. Boulevard 5913

JuR. .BERTASH 
7756^West 35th Št 

Cor. of 35th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:80 

Nedėliomls pagal sutarti.
Rez. 4910 $O. JMięHIGĄN JBtVD. 

Tel. Kenwood 5107
11 .........................  mm i.—...........  ię .. į į m ...... —

nM 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Vąląądos: .mio 1—3 ir 7—8 
Seredpvus jr-Mil pagal sutarti 

"'„Bež. Be, . Cftlifornia Avenue 
Telefonas Republic 7868

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Ryde Park 3395

Mrs. Anelia :K. Jarusz 
Physięal Therapy 

and ,Midwife 
6630 S. Western 
Ave„ ?nd floor 
Hemlock 9252 

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

Ofiso Tel. Rez. Tel.
Englewood 7151 Radcliffe 1191

DR. G. J. TARULIS 
PIRMAS LIETUVIŠKAS 

OSTEOPATHIC PHYSICIAN IR 
OBSTETRICIAN

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

ir nuo 7 iki 9 vai. vakaro.

joj — 1830 mt 
1840 mt. ir ^Lietuvoj 
mt.

Iš pradžių, pirmieji laikraš
čiai buvo labai paprasti; skur
dus tiek formos, tiek turinio 
atžvilgiu, bet lajinį, bėgant ir 
tohųlėj K ^gaiasSiųamosioms 
mašinoms, šbttlejo ir laįkraš- 
.čiai, iki, pasiekė tokio laipsnio, 
kękįame dabar randasi. Se1 
niau laikraščiai paprastai buvo 
spausdinami ant popieriaus 
Jakštų vienoje pusėje, bet 1804. 
metais anglas, lordas Sterhopa' 
išrado presą spausdinantį iš 
abiejų pusių. Nuo to l^ikp. 
spausdinimas ėmė f greit • tobu
lėti, o tobulėdamas kartu ir pi- 
gėjo.

Ilgą laiką spausdinimui rai
dės buvo išpiaustomos iš me
džio arba metalo. žinom?,, 
toks raidžių gaminimo būdas 
buvo labai nepatogus . .ir bran
gus. 1805 metais anglai Ving

; PER

Lietuviams gerai

(Per Gothęnburgą, Švedija)
■ • . • 1 ' j

Patogi, ir gręiita kelionė
Pigios Laivakorčių kainos

Laivu-ašpjaukimai iš, N. Y.
' " ' -.V ’ ’’ ‘ i'' , • jr, f

Kungshohn ....
Gripshoiin, ......

Gripsholm \aJ...

Platesnes žinias , apie kelione teikia 
veltui ir., pąx$ųęda laivakortes, visi 
musu autorizuoti -laivakorčių agentai 
ir visi šyedu -Ąmerikos Linjios Skv-;
riai. ■ ' ■- ■■■

SVVEDISU " AMERICAN LINE 
181 North Michigan Ayęnue, > 

7 . ęįfč|igd.7ni. : : .

ŠAUKIT

OALUMET 6969
Ir musų patyręs inžinierius at
važiuos į jusu namus ir suteiks 
DYKAI apskaičiavimą dėl namų 
apšildymo reikmenų (plant), ga
ru arbą karštu vandeniu šildomą. 
NEREIKIA PINIGŲ ĮMOKĖTI— 
36 MĖNESIAI IŠMOKĖJIMUI— 
F/H. A. ŽEMA PALŪKANŲ

KAINA

ADVOKATAI
K. P. G U GIS

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

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

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarties.

liDr. rSusaima Sjakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St.

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

Gydytojas ir • Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.:Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal sutarimą.
Ofisp Tel.; Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 6036

Ofiso valandos nuo ^2—4 ir nuo 
6—8 v. vak. Nedėlioj pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockwell St. i 1
Telephone : Republic 9723

Phone Boulevaru 7042
DR.C. Z. VEZEL’IS

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė. 

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

. Seredoj pagal sutarti.

Spalių 21 ;
..... Spalių 29 i 
Lapkričio' 19

j Gruodžio 8

Įį>:

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas:

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

po piet. Vakarais nuo 7 iki 9 
Rezidencija:

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510
7

Universal Plumbing 
&Heating Supply Co. 

/Not Ine.
10 West 18th St.
į yąkąrųs; nųo State St.

Atdara vąkarais iki 7 vai. Nede- 
liomis iki 1 vai. dieną. , ‘

.. , ...... ---------- -——

A. A» SLAKIS ' *
^ADVOKATAS

111 W. Washington St
Boom 737

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

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avenue 
namą TeL: — Hyde Park . 8395

AKIU SPECIALISTAI

Kiti Lietuviai Daktarai.
Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktj
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėk nuo 10 iki 12 a. m.

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija.
3335 So. Halsted St

CHICAGO. JLL.
<• ..... .... ,.i„..... . .. ................ . .................. .

’ PH YSICIAN-SURGEON
Office 4070 Archer Avenue -n 

Tel. Virginia 1116. 
Valandos: 1—3; 7—8:30 p. p. 

Office &.residence 2519 W. 43rd SL
Tel. Lafayette 3051 

Valandos: 9—JO ryto, 5—6 p. p, 
Kasdien, išskyrus seredą. 

Sekmadienį susitarus.

ir Vhitte išrado mašiną rai- į 
dėms atlieti. Kiek vėliau i 
nas vokietis dar išrado garu 
varomąjį presą.

Apie 1880 metus buvo išra
sta ir rotacinė spausdinamoji 
mašina. Išradus rotacinę ma*’ 
šiną, spaudos darbas žymiai 
palengvėjo, nes rotacinė maŠi-< 
na labai greit gali spausdinti.

Visi minėti spaudos išradi
mai-, labai padėjo ištubųiėti.lai 
kraščių spausdinimui, 'kas ži-' 
noma, teigiamai atsiliepė ir į 
laikraščių turinį.

Didelę įtaką spaudos tobu
lėjimui padarė išradimas visos 
eilės raidžių renkamųjų mašinų, 
iliustracijų, kurios davė gali
mumą patiekti laįkyaščiuose 
įvairių paveikslų. Dabar kai 
kurių laikraščių — žurnalų di
džioji dalis susideda iš iliustrą- 
cijų, nes iliustruotus laikraš
čius skaitytojai labiau męgsta.

< Dabartiniu laiku užsieniuose 
laikraščiai yra labai išsinjati- 
nę, kai kurie turi net milijo*

‘ ’ ■ ■ ’* > 

l■;... -i
Nauja Pąjęga, Susilpne- 

jusięmš Orgapams
Naujasis NUGA-TONE dabar mokįsliSkai su-, 
stiprintas su VITAMINAIS A ir I) 8UfltIbri-! 
na susilpnėjusius orgranus. Tai puikus; skil
vio vaistas, pataisas apetitą ir yra Jiėsio- 
gin$ nagelba. Padidina .skilvio ir plonųjų] 
žarnų sulčių apytakų. NUGA-TONE veikia 
širdj ta prasme, .kad padidina energijų, vi. 
sais atžvilgiais. Beveik fOan t po Iteoų jis 
yra ypatingas vaistas. , J^8gink dąbar .nauf 
iaii NUGA-TON- sustiprintų su VITAMI
NAIS A ir D. Pertikrink f save sui NAUJA 
PAJĖGA Šiuose vaistuose. Pasekmės užtik
rintos arba pinigai grąžinami. T Parsiduoda 
pas visus vaistininkus. . _ .

Nuo užkietėjimo imk —yGA-SOL—tgj 
idealus liuosuotojas—25e ir 50e.

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

Dr. A.J.Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

madieniais susitarus.
. OFISAS

3156 West 59th St. 
•Td. .H.mlock W8.

nŪTATAUČIAI

Laidotuvių Direktoriai

4092 Archer .Avenue Phone Lafayette 8572

S. C. LACHAVICZ
42-44 East 108th St. Tel. Pulljnan 1270 arba CanaL2515I

■ ■ • ..............................------------------------------ ---------- . --------------------------------------------. ■ ■ ... I

S. P. MAŽEIKA
8319 Lituanica Avenue Phone Yards 1188

- -1111 8 JIlI 4 - JJ IĮ 1. .J l. J H ■ II -Į - ____________  _   —   --
* » 77 ; - * -• 7; ;' r » .....................

LACHAWICZ ir SŪNUS 
2814 West 28rd Place Phonęs Gana] 2515—Cicero 5927

J.FEUDEIKIS
4605-07 S. Hermitage : Avenue Phones Yards 1741-1742 4
Brįghton Park .Skyrius, 4447 S. Fairfield, Laf. 0727a

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

Tel. Yards 1329
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis
* Ištaiso.

Ofisus ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vat dienos 
'■ ■ ' *1 ' ; x’ ■ > • ...

i

HETUVIAI

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

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Ęrunswick 0597

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

_______ Draugijos Nariai *

""■■r...........   | i

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

• AiMĮBULANCE. PATARNAVIMAS DIENA IR MAKTL 
’ Turime/ Koplyčias Visose Miesto , Dalyse. r* u

A. MASALSKIS <
8307 Litusnica Avenue Phone Boulevard 4189 i

. A. PETKUS
aUlO^SoRth 49th Court Cicero Phone Cicero 2109 '. - —TT—  -- ---- ?---‘y-'-o

I ■■■. . . t

Phone Canal 6174

i.j.zolp . "£
;1646 Węet*46th Street Phones Boulevard 5208-84M ,»'■! -- ---- ---- —-----—   

* EŽERSKIS IR SŪNŪS
10734 S. Michigan ,Ąve. Tel. Puilman 57035

J.F.RADŽIUS
668 Weąt 18th Street

liV ..'ii' i M, iilĮwii..i »<.liiW«.lll.ll!».ĮIIIiliy»i»l!l <iii,|

s.M. sklu.vs
718 West 18th Street , Phone Monroe 8877

.. 1 ■ . . ___ ■ - . ' ___ • v ;

DR. VArrUSH,OPT. 
LIETUVIS 

Optiometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speciajč atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nekėlioj, nuo 10 iki 12 v. dieną.
-Daugely atsitikimų -akys atitaiso- 

mos be ąkinių. Rainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

IŠ; RUSUOS
Gerai lietuviams žinomas per 35 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Cana! 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Sega!
OFISAS 1

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12. vai. ryto,.nuo 2iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880.

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

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

JRez. Tęlephoue PLAZA 2409

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
YARds 1741—1742 į e

.f!

DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS. IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki' 4 ir nuo 7 iki 9 
vai., Nedaliomis nuo 10 iki 12 

3343 South ..Halsted . St. 
TeL Boulevard 1401

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTI!
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moterišku, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų.

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

liomis ir šventadieniais 10—12 
dieną.
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PADAUŽŲ FILOSOFU

atimti vie
mažiau išgipustina ir sutaupo pi

vežimus

ALAUS

SOUTH SIDE BREWIN6 COMPANY
kietu frontu, žalčio Svietiškis

Budrik’s Furniture Mart
3347-49 SO. HALSTED STREET

Division of Arrow Petroleum Company

viršžuvo ir

NATHAN
KANTER

kraujo 
bedievių, 
jus neži-

$1.85
- 970
- 950 
$1.39

WCFL Nedėlioję gražus programas 7 vai. vak 
WAAF Pagedėlį ir PČtnyČidj 5 vai. vak. 
WHFC Ketverge 8 vai. vak.

DIENA RUSTI, 
DIENA ANA”

kores- 
fronto

6017 SOUTH KEDZIE AVENUE
Phone PROspect 7565

neleidžiami ir jiems leidžiama 
prekiauti tik atskiroje miestelio 
vietoje.

KENAIS, PUSGALIONIAIS 
.AŠTUNTADALIAIS IR 

KETVIRTADALIAIS. 
VISADA ŠALTAS 

COIL BOXES RENDON

išsimaudyti; jei gertuniėt, galė
tumėt prigerti ir būti sotus, ir 
patenkinti... Bet jus norit būti 
kruvini ir baisus!

Geo. P. Cunningham
DISTRIBUTORIUS

liubse pasitaiko kurią dieną tur
gus, lygiai tų pačią dieną tur
gus būna ir Vokietijos mieste
lyje. Turgaus dienomis net 
tiems Vokietijos gyventojams, 
kurie turi iu sienai pereiti kor
teles, ir maistui išsinešti korte
les, neleidžiama nieko iš Lietu
vos išsinešti. Tai daroma, kad 
Vokietijos gyventojai palaikytų 
savo ūkininkus, pirktų iš sa
vųjų. Bet Vokietijos gyvento
ja; j turgus ateina ir nusipirkę 
ką nors Lietuvos pusėje, pasi
deda pasienio miestelyje ir ki
tą dieną išsineša į Vokietiją. 
Kai yra turgai Vokietijos mies
teliuose

Jūsų pinigai yra apdrausti iki $5,000.00 per Federal Sa 
vings and Loan Insurance Corporation.

Dėl informacijų kreipkitės į

Pristatymas atliekamas trokais su myteriais ir pilna miera ga 
rantuota. Del savo apsaugos_______________

Pristatome Alų Visokiems 
Reikalams.

Šlifuotai AfIŠPARDAVIMAS

ZMMTvN 
OF VOUR 

tNV.STMCNT

KENTUCKY YEARLING
VIENŲ METŲ SENUMO.

Lietuvos gyventojai 
ten neša ir veža įvairius pro
duktus parduoti.' Tačiau Lietu
vos gyventojai į bendrą turgų

Pilnas didelis pasirinkimas, 1937 radio Zenith, Philco 
General Electric, RCA Victor

Ė, ė, jus, dvasiškiai! Ypatin
gai jus, kurie dengiatės Mari
jos vardu, jums šį pamokslą 
sakau.

Klausau jūsų kalbų, skaitau 
jūsų raštus ir stebiuosi’ Ir ste- 
biasi mano kaimynai ir kaimy
nų kaimynai, ir šiurpus jaus
mas sukrečia kiekvieną, kad 
jus, kaip kokie žvėrys pašėlę 
šaukiate: kraujo, kraujo!...

Jus trokštate kraujo radika
lų, kraujo komunistų 
socialistų, kraujo 
kraujo žmonių, kurių 
not ir nepažįstat.

Tūkstančiai žmonių 
žūsta — kraujas upeliais srio- 
vena; pašėlę brolžudžiai maudo
si kraujuose — o jums vis dar 
negana!

Jus garbinate žvėris gimu
sius iš žmogaus ir laiminate 
rakalius. O kai palaimintas ra- 
kalis perduria radikalo širdį, 
jus su pasigėrėjimu šaukiat: a- 
ta-ta!

Jei maudytumėtes, galėtumėt

rius sieną tuojau tūkstančiai 
gyventojų kasdien eis per .sieną 
ir čia viską pirks. Tačiau yra 
kitaip. Iš visų Vokietijos gy
ventojų, uždarius pasienio su
sisiekimą, Vokietijos ■ įstaigos 
atėmė sienai pereiti korteles ir 
dabar turi išduoti naujas. Bet 
išdavimas naujų kortelių eina 
labai lėtai, atrodo, lyg kažin ko 
delsiama, valdininkai gyvento
jams aiškinasi, kad jie nespė
ju naujas korteles išrašyti, Su
rinkti žinias kam duoti, kam 
negalima duoti. Vokietijos gy
ventojai, kurie jau turi sienai 
pereiti korteles, ir ateina į Lie
tuvos pusę, mažai beperka.

Kaip tyčia pasienio mieste-

mie, tai aš
kalbu už visus ir sakau: 
žos bus neitralųs.

Tečiau musų vajauni 
pondentai akylai seks 
judėjimus ir užrekorduos kiek 
vieną svarbesnį įvykį.

— Sienų Ministeris.

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lietu
viai igyja naudingų 
žinių ir gerų pamo
kinimų.

MT. GREENWOOD S. L. A. 
178 kuopos

Kongreso Balius
ĮVYKS SEKMADIENĮ,

Rugsėjo 27 dieną, 
OMLLEYS 
Svetainėje

3016 West llith Street
Įžanga ....... ................. 10 Centų

K A TP DARAU AT- sausiai prisikrovusių produktų

RODO LIETUVOS
VOKIETIJOS

PASIENIS

8478 Vincennes Avenue
Tel. Vincennes 4300

3020 West Ohio Street
Tel. Nevada 4300

2202 WEST CERMAK R0AD 
Ben. J. Kazanauskas, Rast.

Nuo rugpiučio 25 d. Vokie
tijos pasienio gyventojams vėl 
leidžiama, eiti į Lietuvą ir pirk
tis maisto produktų. Pasienio 
miesteliuose ir bažnytkaimiuo
se, kurie yra sienai pereiti 
punktų ribose, dabar didelis pa- 

Ir taip kruvini nuo galvos iki i gy vėjimas; Atnaujinami ir nau- 
kojų padų, jus einat j žmones pa\ statomi įvairus pastatai, 
ir sėjat neapykantą; o prie al
toriaus meldžiatės j Kristų!

Ė jus akli vadai! Jus' nežinot 
ir žinoti nenorit, jog Kristus, 
prieš kurį jus neva galvą len- 
kiat, buvo radikalas ir komu
nistas. Ir Kristus pralėjo savo 
kraują ne dėlto, kad pasotintų 
jūsų troškulį, bet kad kunigai 
ir farzėjai neapkentė radikališ- 
kų jo idėjų. Visas tas idėjas, 
ką Kristus skelbė, jus sumynio- 
jot kojomis ir suteršėt krau-

FEDIRAL SAVINOS
AND LOAN ASSOC1ATION 

Of CHICAGO

NEVada
Pašaukite: V’Nnpnnes

AUStin

NAUJAS GĖRIMU SKLADAS
Alus, Vynas ir Degtinė 

gorčiais, pusgorčiais ir buteliais. Didžiausis 
pasirinkimas: žemos kainos. Gėrimai nir už-

• i < , kandžiai kasdien
Mes esame naujojoje vietoje.

J. M. TAVERN
(Jokūbas Maskoliūnas, SavJ 

3503'/? So. Halsted Street 
Telefonas Yards 3692.

SVIETIŠKIO PAMO 
KSLAS DVASIŠ

KIAMS

PRALEISKIT ŠIA ŽIEMA SMAGIAI!
' VARTOKIT STOVOLj

Tobuliausias Pečiams Aliejus
Stovol ištobulintas ir duoda švarią ir karštą liepsną visokios išdir 

bystės aliejum šildomose krosnyse ir pečiuose.

i statomi įvairus pastatai, 
prekybos įmonėms rengti- Tie 
visi pastatai ligi šiol buvo už
kalinėti, .niekam nenaudojami. 
Dabar jie atnaujinami. Visuo
se miesteliuose butams kainos 
pakilo. Darbininkai turi gra
žaus uždarbio, nes užimti prie 
remontų ir statybos, nemaža 
tarnautojų ir darbininkų pa- 
samdoma prie parduotuvių ir 
atidaromų valgyklų.

Turgadieniais privažiuoja iš 
artimų ir tolimesnių apylinkių 
labai daug ūkininkų

GERA MALEVA - GERESNIS DARBAS
Gera maleva, tinkamai užmalevota, mažiau išgipustina ir sutaupo pi
nigų. Tokios yra populiares Helman malevos. Ir kainos nebrangios 

o stakas visada pilnas.
Moore’s maleva, 30 spalvų, gal. ....... ....... ..........
Specialė maleva, 16 spalvų, gal................. .l.

Varnish remover, gal.......................  .....................
Grynas baltas enarpel, gal................................ .......

ir brangiau.
Sienoms popiera, roleris ................... .....................

ir brangiau, ,

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

L. M. NORKUS
Res. HEMLOCK ’ 6240

Visi geria ir mėgsta AMBROSIA 
ALŲ nes jie žino, kad tas alus yra 
padarytas iš geriausios rųšięs pro
duktų.

■ ,,f . ■ . . . ■'

Urmo (Wholęsale) kainomis pri
stato į alines Ir kitas įstaigas, Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitą ir teisingą patar
navimą.

2415 West 64th Street
Biznio Telefonas t BOULEVARD 7179

MODERNINIS 4-* ‘^GRAŽUS PASTATOME NAlįA A&R0W OIL 
ŠILDYTUVĄ DABAR!

Nauja VILYČIA neša jums GERIAUSI aliejum kurenam; 
cirkuliacijos šildytuvą — be jokios kainų bausmes, 
švelnus, žibantis paviršius, ru- .
dos Spalvos porceliano enamelis-- S BMi kgA 
Paskiausios mados, neturi berei- fl HvV
kalingų niekniekių, lengvas va- 
lyti ir užlaikyti —
Vienodai maloni šiluma visą žie- 
mą . . . be kiaurpučio, be “šaltų 
vietų” jūsų patogumui gadinti —

LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS 
Ofisas ir Akinių Dirbtuve. Patenkinimas Garantuotas.
756 West 35th Street Telefonas Yards 1829

Pagaliau, atsiminkit, jog ne 
drumblio amžių gyvensit. Pra
eis metai keli ir... Sąskaitą1 
visvien reikės suvesti... Kur ta-1 
da pasidėsit kruvini? Nei Kri-J 
stus, nei pranašai jūsų nepasi-, 
gailės; nei motina Marija —■ 
nepriglaus... O čia visi pirštais 
badys ir sakys: aure, kruvinie
ji brolžudžių draugai! i

Bet, jeigu jus neapkenčiat 
tiesos; jei artimo meilė ir žmo
niškumas neduoda jums ramy-j 
bes — eikit savo keliais tolyn 
ir gilyn... Svietiškiai sukurs 
naują, geresnį gyvenimą be j u- l

PASKOLOS ant NAMŲ
Skolinant Pinigus ant Pirmų 
Morgičių lengvais išmokėjimais

šventasis sostas paskelbė iz- 
mams vainą. Dabar iš visų pa
rapijų ateina pranešimai, jog 
kunigėliai rikiuoja frontą ir 
paskubomis rengiasi žygiuoti 
prieš šiokius ir tokius izmus.

Izmai, jei tikėti kunigėlių 
aiškinimu, pasirengę es/j ka
riauti prieš Dievo karalystę ir 
dar magaryčioms 
rą. Marijonai praneša dar dau
giau. Jie sakosi turį žinių, jog 
ir pragaras prisidėjęs prie iz- 
mų vaisko.

Kunigėliai tvirtina, kad pik
čiausias iš visų izmų esąs ko
munizmas, o jo užpakalyje sto
vįs “šėlstantis radikalizmas” ir 
ant galų galo — radįkalizmas. 
Vadinasi: trys pikti izmai -už
sigeidė padaryti perversmą Die
vo karalystėje ir atimti vierą! 
Tai gana drąsus pasikėsini
mas!

Dėl Dievo karalystės kunigė
liai labai nešokinėtų, bet vierą 
— jie gins iki paskutinio klie
riko. Viera, tai didžiausias ku
nigėlių skarbas.

Kaip matome, padėtis gana 
rusti. Izmai esą gerai apsigink
lavę naujos gadynės doktrino
mis ir kitais pabūklais; o ku
nigėliai 
gudrumu, davatkų durnumu ir 
dar kai kuo. Tie du galingi 
frontai gali bile valandą susi
durti. Vaina, vadinasi, pirštu 
prikišama.

O ką Padaužos darys?
Natūralu šitokį klausimą sta- 

jy?r1kiekvienas Inųsų respubli
kos pilietis. Oficialų atsakymą, 
žinoma, gali duoti tik visas mi- 
nisterių kabinetas. Bet, kadan
gi daugelio ministerių nėra na- 

Sienų Ministeris, 
Padau-

Vyriausias ofisas 
Arrow Building, 505 Lake St, Oak Park, III 

Tel. Euclid 8700 — Mansfield 6700
South Side

Ofisas
North Side 

Ofisas

Dabar galima gauti kaimininiam taverna.

MUTUAL LIOUOR 00. 
4707 South Halsted Street 
Visi Telefonai YARDS 0801'

VIENINTELIS DISTBIBUTORI8

Pasiūlo jums dideles vertybes rakandų 
negirdėtai žemoms kainomis

Bendrai visame Lietuvps-Vo- 
kietijos pasienyje didelis gy
ventojų susidomėjimas sienos 
atidarymu ir gyventojai tikisi, 
kad iŠ jo turės nemaža naudos. 
Didžiausias tik vienų ir kitų su
sirūpinimas, kad neleidžiama Į 
Vokietiją nešti mėsos.

Tsb.

Žieminiai pečiai po $12.50 
Gasiniai pečiai po $29.50 

Oil Burneriai po OO

Prastą regėjimą, silpnas ir kreivas akis ffraHHMBBi 
galima dažnai atitaisyti su naujai išras- g ■■■ i 
tais ŠLIFUOTAIS AKINIAIS. Jie ap- į į 
saugo» jūsų akis, pašalins akių nuovargi H*** I nl 
ir galvos skaudčjimą. Jus galėsite su jais 
skaityti mažas raides, siūti ir aiškiai 
toli ir arti matyti. Išbandykit šiuos nuostabius akinius,

JOS. F. BUDRIK, Ine
3417 South Halsted Street 

Tel. Bouleyard 4705

PETROLEUM CO

PETROLEUM CO
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fS.Oo.pcr year in, Čanada 
$5.0<Vper year outside of Chicago 
$8.00 per year in Chicago, 
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> Užsakymo kainas
Chicagoje — paštu:

■ Metams
Pusei metų ------------ .......

. Trimsfmėnesiams .-^rr
VcPyienfimėnęsiaihs'-^^.—. 1.50
/Vikiam ;xiffiiiesitti

Chicagoj;per išnešiotojus

$8.00 
.■4M 
. 2.00

I

J-

Entered as Second Class Matter 
Marcb 7th 1914 at thę Post Office 
of Chicago, III. under the act oi 
Marcb 3rd 1879.

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

_____--iO
Shvienyiošė* Valstijose, ne Chicagdį' 

paštu:
Metams _______ ....— $5.00
Pusei metų .......................... 2.75
Trims mėnesiams ...........  1-50
Dviem mėnesiams _____ ... 1.00
Vienam menesiui ..^.m . .75

Lietuvon ir r kitur užsieniuose t
(Atpiginta)

Metams ...-----.....--------------- $8.00
Pusei, metų .....____________ _ 4.00'
Trims menesiams ....—.......... 2i5ty-
Pinigus reikia siųsti pašto Moųey

OrdėrĮ^. kartu šų. užsakymu^

nominių keblumu pasėka. O? tuos keblumus pagimdė de- 
fjiadja. . ; .

Galų gaiė^įfrancuzųfkanti’ybė^pasibąįgė. Jie rengia^ 
franką nuo’’įųk^ 

širiįo pa^indo^P^nešimąKiš^P^yžiauslii^iš Loridono 

finansininkams suvažiuoti ir padaryti kokią nors tvar
ką su visų šalių pinigais. N^s tokia finansinė anarchi
ja,kaip dabar, veda į suirutę.

’ .1 ’ ■ .. ‘ . .i . . 'L . y i J-
A

------  1 ...~“ 1 ............... . .. ...

Ispanijos Karas tarp Argentinos lietuvių
Musų bendradarbis rašo iš Argentinos:

"Verdą aštri kova. Klerikalai su fašistais, ge
riau sakant kun. Janilionis^ su Kliauga apšaukę is
panų spaudoj. Lietuvos ministerį;. Aukštuolį ‘sovietų 
agentu’. Lietuviams vėl uždaromos durys į fabri
kus. Tai Ispanijos pilietinio karo atgarsiai.”

r - --- - -   . ■ - - - '

Franci junueisnno* ąiiksinio pagrindu
Dvi žinię^ i^ s^sriBį%>Praneša> kad ir 

Francija ren^ą^; ątsią^ytį ?̂ auksinės valiutos; Ko
kioje formoj^ dar esą nenutąrta.
Valdžia gali at^i-jai'nBTO^ valiutos vertę.arba 
uždrausti aukso;ęksĄęĮ#& Jęigą, Ifcąncijos auksas nega
lės būti išgaįaeiįamąą?. taį: nupuls popierinių Francijos 
pinigų vertė ųžsięnįųpa^; —q , paskui ir namie.

Šitą antrąjį; kęli%: ąpąmęL pąsirįnko Didžioji Brita
nija, kuomet ji, nębęgaiįję/ sĮBjąįįyfi aukso’ “bėgimą” į; 
užsienį.

Fpranci ja, šįą^; p^i j “ “
paliovos plau}dą/į;s¥ątjpaąSxŠąĮįa ir;'emisijos banko,auk
so atsarga vik,ęi^ ipąžjųi. Išeitą; savaitę bankas nete
ko 840,000,0QQ frankų / vertęs aukso, užpereitą — 653,- 
000,060, savaitę prieš tai; -^ 328,000,000. Banko sklypuo
se dar tebėra daugiau, kąip 52 bilionai frankų aųkšo, 
bet jeigu jišąi vis taip kas savaitė tirps, tai, galų j gale, 
jisai galį išnykti visąi, '

Taigi išeities nebėra, Tenka ir Franci jai stoti. įjeiįę 
tų šalių, kurios savo pinigus nupigino. Kartu su j< vei
kiausia, nusmuks nuo auksinio pagrindo , ir kitos: šąlys, 
kurios iki šiol dar vis laikė auksinę valiutą, 
sios tarpe jų tai — Holandija ir Šveicarija, 
litas irgi turi pilną aukso vertę.

Infliacija ir defliacija'

iį^bėdą. Jos auksas be 
ir;'emisijos bankoaųk-

Svar]t||ąų- 
Lietūvos

Jp8;pi^i-

I

Franci ja jau kartą- pergyveno infliąęiją.
gas. (.frąpkąg). p/ięš, kąrą. buvo. vertas 20 auksinių 

. dąp^y kąipĮv tfii$ ketvir- 
tą#$įų tos; sayp > vertės^ Betį galųt ^ale, taą. smukimas 

t^ystą^ii?.^?,. p.ąįarius ji 
vergtą, ą$ją 4,-ąjnfs-ilęąirife, ęenftį.

Ihfliacija pasibaigė, atnešus didelių nuostolių vi
siems tiems gyventojams, kurie turėjo sutaupų bankų 
sąskaitose, paskolose ir bond’uosę. Infliacija jiem& nu
šlavė apie keturis penktadalius jų sųtaųpų. Kas turėjo 
nusipirkęs bond-ų už 100 dolerių, tas pasijuto bethrję 
tik 20 dolerių. Daugiausia nukentėjo vidurinė klęsa^.o 
ypatingai- vadinamieji “rentiers”, kurie buvo , sudėję sa
vo pinigus { visokių rųšių paskolas ir gyveno iš? nuo v •- v • 1simcių.

Tas finansinis smūgis iššaukė daug nerimo Frak
cijoje, padarė daugel} žmonių desperatiškais.

Bet paskui prasidėjo nauja bėda. Neilgai trukus po 
to, kai frankas buvo. stabilizuotas, ir dar, nespėjus., žmo
nėms atsigriebti nuo infliacijos, kitos šalys ėmė savo 
valiutas (pinigus) “nuvęrtinti”. Nusmuko nuo auksjpio 
pagrindo japonų yena, paskui Anglijos sterlingas ir 
kartu su juo pinigai įvairių kitų valstybių, kurios yra 
finansiniais ryšiais sujungtos suf į»oi$ouūf ĘagaJios, bu
vo smarkiai nuj>igintąs ir turtingus doleris.

Tuomet frąncuzų frankas pasvare "parbrangus”, 
palyginti, su kitų šalių valiutomis. Jo auksinė vertė pa
sidarė kliūtis prekybai su užsieniais; Frąnęija buvo pri
verstą daryti ekonomiją savo išlaidose, kapojant vals
tybės tarnautojų ir darbininkų algas, žodžiu, jai dabar 
teko pęrgyvenri defliaciją. Bet! j|/ nanor^ pąsidųoti. 
Kaip sako, “karštu nudegęs ir į šaltą pučia”. Masės 
žmonių, panešusios didelį nuostolį dėl franko nupipimo, 
dabar nęnpr^jp. pamanyti apio t^, 1^ fr^Ko. vertė 
butų vėb apkapota,

. Mes ne karta esamę i&čW&t&4^^ 
tinis nęrimąs, kupis pęr. kelis pastaruęęiua WP 
aštriai pasireikšdavo* Francijoje, jogėi ątr^ydavoį kad 
ten>i gali net įvykti fašistiškas perversmas? ..tai ^-.ekb:

[Apžvalga
NĖ SEIMAS, BET “PAULAI 

MENTARINĖ PARODU JA”

sako, kad 
pariamen-

“Tėvynė”, rašydama apie 
Smetonos “sęimą”, kuris, susi
rinko' Kaune rugsėjo m. 1 d-.' ir, 
už poros dienų vėl: išsiskirstė, 
nieko , nenutaręs, — 
tai .ne seimas, bet tik' 
tarinė parodija.

“Jei seimas negalės lais
vai sava iniciatyva funkcio
nuoti”, tęsia SLA. organas, 
“tai jis paliks vyriausybės 
atstovybe, o ne tautos atsto
vybe, nežiųrint kiėk * vyriau
sybės organai nebubnys, kad 

; dabar susirįnkp tikroji tau? 
> tos atstovybė/’■

Šitie žodžiai tai jau visai ne 
iš Karpiaus kantičkų. “Tėvy
nės” redakcija, beje, dabar jau 
turi drąsos uždrožti ir pačiam 
“tautos vadui” Smetonai' kU-f 
ris to savo “seimo” atidarymo 
proga pjudo pirmesniuosius 
Lietuvos “partijų seimus”.

Šeštadienis, rūgs. Ž6, 19'36 .. ...... ........... . ... -..............-
šiandie vakare, rugsėjo 26 j 

d.,# apie aštuntą valandą įvyks-1 
ta Chicagos Lietuvių Draugi
jos narių susirinkimas Paul: 
Rice (Ivanovo) svetainėje, 2101. 
Btoadway, Ind. Harbor. Visi4 
draugijos nariai prašomi atsi
lankyti, — įkursime Indiana.’ 
Harbor Lietuvių' Kult. Draugi-i 
ją. Taipgi bus įdomus progra
mas. Iš Chicagos dalyvaus pa-* 
sižymėję artistai: Vytautas Tą>: 
rutis, p-lė Pečiukaitė, Vytautas: 
Beliajus, p-lė Grybiutė ir kete-į 
tas kitų. Inž. K. Augustinavi-ė 
čius duos trumpą paskaitą, ke< 
lėtą žodžių tars ir ChicagoS. 
Lietuvių Draugijos daktaras Aų 
Montvidas, bus ir daugiau pro-į 
graminių pamarginimų. S

Chicagos Lietuvių Draugijos 
nariai, kurie gyvenate Indianą 
Harbor ir East Chicago, būti
nai atsilankykite į šį pirmą sa-; 
vo organizacijos susirinkimą. :

Harburietis.

kas, f negu , užsigynimąs. Bet tai 
yra pasenęs galvojimas. Tokiu 
galvojimu; , kitąsyk / vaddvauda- 
yptį?įii^ j Bet
gyveninio^ patyriihaš jį a sumu
šė ir / šįb dienų ' teismai žiuri ' į. 
prisiptžinimus<:įXkrimiifalihė$eį 

prBipa^iiitĄas įg^tų įrodymb 
Vertę,.J^ikfiląuiaĮdą, kąd jisai' 
butų paremtas, nepriklausomais; 
^oĮajektyyiais) faktais ir paliut 
dyiųais.
t, Šitokio parėmimo ypatingai 
reikia tenai, kur gali būti nuo
žiūra, kad kaltinamojo valia 
nėra-laisva; kur. jisai yra kan- 
kinamasi gąsdinamas arba yra, 
po kitokios rųšies > spaudimu, 
kuriam jisai nestėngia atsispir
ti.

Teismo istorijoje yra žinomi 
faktai, kad* tais ■ laikais, kai bu
vo persekiojami “eretikai”, 
“burtininkai” ir “raganos”, tei
siamieji kartais “prisipažinda
vo” turėję net santykių su veb 
ųiu, Mes šiandie, gerai. žinome, 
kąd j toklę dalyko, kaip, “sąnty- 
jciąvimąs su; velnių’’, niekuomet 
negulėjo, būti, o betgi.teismai, 
pasiremdami" šitokiais “prisipa
žinimais’’, žmones pasmerkdavo 
mirčiai!
>; Rpkj spaudimą daro boljševi, 
kų teismai. į teisiamuosius,: ku
riuos. Stalinas' nųri sunaikinti, 
mes tikrai nežinome. Bet: kad 
jie. daro spaudimą, dėl to negali 
būti nė mažiausios abejonės. 
Nes kįtąip, kaip., gi. butų galė- 
ję taip atsitikti, kad viepoję 
byloje tas pats. Zinovjevas 
griežtai savo, kaltės užsigynė, o 
kitoje “prisipažino” ? • Jisai f bu- 
voi ne “beihė” ir., jam, turėjo 
būti aišku, kad jeigu jisai gin
sis iki galo; tai prokuroras jam 
negalės nieko padaryti; nes j o- 
kių. faktų arba, dokumentų, įro
dančių Žinovjevo kaltę, proku? 
roras neturėjo.

✓

O betgi jisai/‘prisilažino”-, in 
ne tįk “prįsipą^ino”, bot dą ir 
visaip. sąy.e i^nįękįno ir, pažemi
no! IŠ to kiekvienas f . galį nu
manyti, kad ZįnOyjęvas atėjo 
į teismą, jau>,gahiti^F.ių<>M^^-' 
kai sutriuškintas. Matyt, jisai 
žinojo, kad “teismas” jokią įro
dymų nepaisys. Taigi-jisai; tur 
būt, mane, kądf vjęniptųlę’viltis 
jam išsigelbėtu tai; — kąįp/gą- 
lįnt, labiau, save, smerkti, ir, nie
kinti ir. kaip. galint, šuniškiau 
prieš despotą šliaužyti, kąd' ji
sai susimylėtų.

'I

; Bet Sta|inąs sutrypė jį, kaip 
slieką. Nuginkluotą, geležiniais 
pančiais surakintą ir 'vjsąi ne
tekusį moralės pajėgos vargšą 
diktatorius liepė*: sušaudyti!

Ir komunistai dabar mėgina 
šitą šlykštų kruvino keršto dar
bą pateisinti.

“Laisvė” dar bando palyginti 
su ta žiaurią Stalino priešų 
ekzekucija atskirų žmonių tero
rą prieš valdžią. Mes niekuo
met teroro žygiams nepritarė
me, nežiūrint prieš ką jie butų 
atkreipti. Bet kuomet valdžios 
priešai, kuriems nėra progos 
teisėtomis priemonėmis prieš 
valdžią, kpvptį, griebiasi bom
bos arba reyoįyerio, tai jie vei
kia iš desperacijos. O kada val
džia, turinti; visą galią savo 
rankose, žudo savo priešą, hu- 
ris jau yra nuginkluotas ir jai 
nebepavojingas, tai šitoks jo
kios terorąs yra vjsai; kas kita. 
Čia jau ne beprotystė, bet šal- 
te galvotas-; žia<wBmas.:

“ IkORESPONDENCIJOS] td
lt- .V' i i ■!■■■! I n.! m.. -* nl n uriMi»wi linini •

i --------- -..-....

Indiana fiarbor, Ind.

Vytautas BeLajus ir p-lė 
Venera Grybiutę

i '

fll
sąndariečių Šulai, nurodo; kad 
tas “seimas”, kuris Lietuvoje 
buvo išrinktas birželio mėn. 
9^—10* d‘. d., tai — tik lakių |dim 
mim*a^ žmonėms, štai,' kas; re* 
zoliucij oj e sakoma:.
r “..Kadangi ta valdžia (Lie* 

tuyos tautininkų valdžia, — 
^N.” Ęęd.) sumanę apsiimti- 
akis žmonėms ir < suklaidinti 
viešąją opiniją kitose šąlyse; 
paskelbdama neva rinkamus 
į seimą, tačiau neduodama 
teisės žmonėms nei laisvai 
statyti kandidatus, nei syar-

• styti jų tinkamumą spaudoje 
ar suširinkinniose ir nęlęiS” 
dama veikti nė vienai ’Lię-^ 
tųyps pęįįrinęi partijai,, iši* 
mant valdančiąją tautiųinkų 
partiją, — tai

“^..Tebūnie nutarta, kad 
šis ” Seimą? nepripažjstaį tik
rąja. tautos atstovybe,, to Lie
tuvos seimo,kuris bųVo ^iš
rinktas šio mėnesio 9—10 
dd., bet reikalaują^ kąd[be 
atidęlipjimo. bųtų. paskeįbti 
nauji seimo rinkimai tąja 

; tvarka, kurią seimų rinki
mams buvo nustatęs Lietu
vos Steigiamasis Seimas”-

, Lygiai tą, kas čia pasakyta, 
dabar savo straipsnyje “Tėvy
nėje” reiškia (tik kitokiais žo> 
džįaiš) p: Vitaitis. Taigį bal* 
šuodamas prieš rezolįuęiją»; 
“Tėvynės” yędaktorlus bąlsąyo 
prieš savo ^sąžinę.

Liūdna, kad taip. įyyko^ > bet 
taį faktas.

.. .IKODYMAS?

“Laisve” pakartojo •Zihoyje- 
vo žodžiu^ pasakytus tęisnąe, 
kųr,< jisai buvo tei?įąmas cįėl 
sąmokslo prieš Staliną:
( “Aš prisipažįstu esąs kjal- 

tas, kad- buvau, vyriausjąs 
Kirovp užmušimo organizątp- 
riusA”
Iš tą žodžių BrpukĮįhią laik-. 

rastis darė. išvadą; kad SąQv- 
jeyąs tikrai dalyvavo Ęįroyo 
Užmušime. Bėt mus tatai į nejį!-? 
kiną, ir šįai dėlko.
1 Višų-pirma Zinovjevas jąu 
prieštai buvo teisiamas cįėl Ki- 
rovo nužudymo, ir teismą^; ąe- 
rądo; j 0 kaltu., nęi užmųšipie’ 
inęj užpą^jmo, oj-ganizayįpie. 
Tėjspuąs; yį: ,■■ nu^S ju-

jitei!* prisidėk prie siid^yTno 
tėrorui.

j|^įib^^yr^tėi^ j Imlieji-

P

“LABAI NERIMTA” SMETO
NOS KĄLĘA

“Tėvynę” rąšų;
“Br'ėri^^ltąs/ Smetona tik- 

riąąy kąį. bjauriųjų Lietuvos 
seirąųy nę^aj^ą/ pavadinti. 
tąu<toąi< ^tąvyhėmis dėlto,, 
kąd į įuiy$7 rfenkįapiiy parti
ją r s<t^i^US^šų pagrindu.; 
Jįsą, dąbąriini{? seimas yra 
kas kita; nes jis" nerinktąs, 
partijų ' statomų sąrašų pa- 

’grindu. irčtodel jis yra tikrą? 
ja tautom j atstovybę;

“Tačiau kiekvienas pro-' 
' tau jautis žmogus- žino, kad

šiapdien Lietuvą valdo viena 
tautininkų f pąrtiją, kuri įga^. 
vus gajią pasmaugę visąsjtkį- 
tas. gyvavusias partijas Liė-' 
tuvoje. Rodos, nętf patys, tau
tininkai neturėtų drįsti savo 
partiją skaityti visa tauįa. 
Taigi šiandie Lietuvą valdo1 
tautininkų partiją, Jos žmo
nės sudaro visą valdžios apa- 
rątąv valdžipą: žmones; parią-r 
ko>kapdįdątųs seimo<ąUto»-.

i vyb.ei, m^džląjdtf nįęįlįąnfi/kį^

Į naši, vjs^ąs. ’VJ«W’
i >*e,

; 'Ii teis^ystėjs dėl

“Todėl, labjū. nęt;
'i i)ačiwi preziden-
; ti*i '■ slseJUJ^itpkisis, nę^«ixnq* ! 
' nes...”7

Tikriausia tięsa — ir rej^ia 
tik pasidžiaugti'; kad;:jąv gajų 
gale, ištarė SLA. organo re
dakcija. Bet yrą be galo, keis
ta atsiminus, kad prieš tas pa
čias • mintis; kariąs; dąbąr iš* 
reiškė p. Vitditiš “Tėvynėje^’; 
jisai balsavo SLA. Seime.

šios savaitės “Tėvynėje” kaip 
tik paskelbta’ ta/ dališ. SLA, 
Seimo protokolo, į kurią įeina 
rezoliucija Lietuvos reikalais, 
ir paduota sąrašas delegatų, 
balsavusiųjų ūži ir prieš ręzo- 
liuęiįą* Tarpe tų, kurie bąjsąvp 
prięŠ revoliuciją^ yra ir p. S^ Ę./ 
VitaiČfcj vardas. >

s
>

SLA. REZOmąCIJA. ĄITDKr 
SMETONOS “SEIMĄ”

Ęęzoliucija, prięš kurią bUh 
savo Clev.elande p. Vįtąjtiė^p. 
Vinikas, p. St. Gegužis, ? A. Bv 
Strimaitis, P. Bajoras ir kiti

1
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j am išsigelbėti; tai

Garsinkitės Naujienose

STANLEY MANKUS, Ine.
, MEN’S and YOUNG MEN’S CLOTHES
i. J ’

/ • Darome ant užsakymo pirmos rųšies vyrų drabužius
Turime didelį pasirinkimą importuotų ir naminių me-

4 džiagų. Taipgi turime mažą pasirinkimą padirbtų o v er-
* kaučių.

Valandos: 8:30 A.M.—5:30 P. M. ir pagal susitarimą.
27 East Monroe Street

Telefonas CENTRAL 4615

Žmogaus 
dftr tą^s kįarttis; 

įįU|į^j|i šitos:- tąįšyklėš yra 
tj^įįr atsitįki-

kąkpd;;fc0<^-i^įa aikštėn 
ttati jF įrodantys neteis
tojo kaltę. Bet dabartinėję; by
loje jokių: naujų faktų parpdy? 
ta nebuvo. Buvo tik patię$tei
siamo j o ‘ ‘prisipažinimas’• — 
to paties asmens, kuris pirmes/ 
nėję byloje, buvpi užsigynę^ (į^ 
teismas jo užsigynimu bįiyo 
patikėjęs!),.
■ Taigir“^aisyė’:’ bą ręikaĮoj star 
,tp kĮąųąijųų apie tai, kurię^aų^ 

“Naujienų” redaktdpūs,
giau žinąs (apie Zinovjevp kai-: 
tę)\— “Naujienų” redaktėųjds, 
ar pats Zino'vjevas. Ji turėtų 
klaustį: kuriems Zinovjeto ’ž>į 
džiams reikia daugiau tikėti 
tiems, kįųrĮuos jisai; pasakė pir-s 
moję* savo byloje, už^igi^daį 
mąą kaltės, ar tiems, kprjup$. 
jį$aii pasakė antroje savo; bylo
je, prisipažindamas prie kaltės.

“Prisįpažįnimąs” budelio; Ąąr- 
L w p?t«win«. 9'i 

Prisipažinimas “Laisvei at
rodo daugiaus patikimas daly-

it. savęs
r.iaferiM Tootb 'PiUK-

SS. ai kuriaoB raut*

USTJĘRINE 
TOOTH PAŠTE

4
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kai tąjjįo* pąląięįbtą, ir - jaudpilie* ' 
čjams tęiįką keliauti tolį,-; kad 
pasiektį ir ŠĮįtęišrpą. čyv jau 
pet uždraustą , turėt j’,'perkalbi j

tikos <. karo* už nepriklaųSomy: 
bę. • Taigi dabar norimaVpąsta- 
tyti paminklas, kurs atvaizdu© 
tų-įiųps į du vy^tiS kartuį suj J ur 
giu ..Washingtonu.

f

i?

įfe?

4 
ifc*

C

* 
’< 
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šeštadienis, rūgs. 26, 12'36

Lietuviai* ir lietoj
i-

šie«lietuviai ir lietuvaitės-iš 
siemė laisnius (leidimus) ’ ve
dyboms:

James Jankun 29 m. it Mar- 
tha Globic 31 m.

Walter Petrulaitis 26’ m.
Bose Kaczmarczyk 19 m.

Charles Viacukėnas 42 m.
Helen Staskus 48 m.

Fred McCallum 32 m. ir Tu- 
cille Kishkus 20 m.

Planuoja naują pa
minką

Chicagoj yra organizacija su
sitvėrusi tikslu pastatyti nau
ją paminklų. Organizacijon į- 
eina tokie žmonės, kaip merą- 
Edward J. Kelly, pulkininkas 
Sprague, Barnet Hodes, Lau- 
rence Armoųr, Loradp ■ Taft, 
gubernatorius Hornęr, North- 
western universiteto preziden
tas Walter Dili Scott ir kiti.

Norima pastatyti parankias 
trims asmenims, būtent, Jurgiu’ 
Washingtonui, Robertui Morris

•, a.,) ► • s v « ' * • v .♦ i v < Ii "■ .* * < X ’ t .t 1.

ir Haym Salomonui.
Kaip žinoma, Jurgiui Wash- 

ingtonui yra daug paminklu 
pastatytų. Tačiau ir minė.ti.čia 
du kiti asmenys, būtent Roberl; 
Morris ir Haym Salmon, daug 
prisidėjo prie laimėjimu Ame-

-■i Nnš6yį^tffc|in^t,-<. 
chinietį

Nežinomas piktącjlarią, ch|niei 
tis, nušovė JoKn Ėng’ą, 6Qf'me- 
Įtų, turtingą partnerį, ctypĮečių 
šeimos, kuriai priklauso^ eilė 
restoĮrapų ir: naktinių l$uhų' 
Chicagoje ir kituose miėątuo 
sę.. Policija prįsi^įjp, kad. ta*; 
galinti būti atnaujinimas.; cha 
niečių. draugijų, kivir^iųĮ, dėl 
kurių papildoma galvažudys-, 
čių* Antra vertus, spė|ąmai 
kad John Engą nušovęs koks, 
nors buvęs: pirmiau^ jo sąmdi- 
nys. Engi tapo nušautas. Pa- 
radise lanJ patalpose', adresu1 
4007 West Madison streeį

li^ipėj,tpp;įį^ 
gfitvių,
a Spalių > mėn.t 2.—TpWąrtowp 

and •the^Gold JCbąšt; grupe 
sirinks 8 įval^ądą} vakarė 3ptįę: 
Watęr Tower,^Michigąn buįyąįi 
ras ir.ChicagO; avėnue. 1 < ’

(esko hllpsno^ių ląta 
dailingam darbui

-----------
Howell Neighborhpodi House. 

1831 So. Racine. aven.ue rengįą 
Tag. Day. spalių mėnesio 5 die
ną, kūdikių naudai. Įstaiga kvie
čia; liuosnores merginas, ir mo
terie.; pasidarbuoti. Norinčios 
pasidarbuoti prašomos susižino 
ti su įstaigos vedėjomis ir ve 
dėjaiė.

a|goĮnis vietoj teikiino pąšąF 
j^s;į jįą ^taipgi Žąiiėjp, n^mąžip“ 
ti.taksus apt rėal; eštate. ir pa- 

visaįj&yas^ 
tiš, kuriu vertė; .yra mažesnė: 
negu; $3,000. - ;

■.„M- ,;, r „ * \ ■

MunicipalioteisMo
i( teikalu:

kai tą;
L ... ....... . ...
pasiekti ir šį' įtęišmą- čįa ; jau

‘ ■ __y.j-.L-— —--i..'— ii- *. * 
tdją: • ■ ą ;

i

Kiekvienas policijos teisrriąs 
.^rąeĮity;šyątimšalių apgy^hįds^. 
apieiinkėse turėjo nors - vieną

samdinį, kurs/galėjo susikalbę- 
ti su ; žmonėmis ; jų gimtine1; kai | 
ba. Visa tai panaikinęs .dabar
tinis/ * vy r iausias municipaiio 
tėišmo teisėjas. .

Teisėjas Casey, statydamas 
sav^^ąpdidaturą, deda ’ pUštan- 
gas padaryti -.municipalį teismą 

» tiri. .7;;;.;;:^. - i,u;lllli A.i&ū.'r...
- - - f - ■ • ' ■ ■ — *

vėl lengvais prieinamą žmo
# , i V K * F i" | --1

Skalbimą! Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yrą naudingos.

Fu rnašai

Virtuves Šildytojai 11 f

Virtuvės Pečiai'

Kad atitiktų, kįę.kyįę-. 
nam reikalui.

NORTHWESTERN 
Stove Repair Co.

Ė

Išdirbėjai ir djstributo- 
riai pataisymui dalių, 
kurios tinka visiems 
Pečiams, Furnaęąms ir 
Boileriams.

Keturios Didelės Krau? 
tuvės Chicagoj e

662 W. Roosevelt Rd.
312 West 63rd Street 
2323 Milwaukee Avė, 
8816 S. Commerciąl ąyją

CHICĄGO, IĮX.
,» . Mpnroe 6600.

*’ • t * • •»

Svarbi kalba per 
radipi

Miss Har^iet E. Vitum;
Northwes.terh Uniyęrsįty SęttĮe- 
mento, kalbės per radio . šian
die, rugS.ėjp 26 d., 4:15. vąlan-' 
dą popiet. Ji kalbės tema“Re- 
crąatm.and, tfcę,, kęjąurg. Ttoą. 
Service pf Chicago’s Priyate 
Agencies”.

GęnęmJ Motors ra
dio programas

Sekmadienį rugsėjo 27 dieną, 
nuo 9 valandos vakaro (Chięa- 
gos laiku) vėl bus transliuoja
mas General Motors radio pro
gramas.

Solistė; šiamę; program bus 
Metropolitan operos dainininke 
Bose Pbnselle; Ji dainuos 
akompanuojama General Mo
tors simfoninės orkestros, kuri 
susideda iš 70 instrumentų.

Programas bus transliu'oja- 
maą iš Garpegie Haį, Neiy 
Yorke, tinklu NBC-WEAF.

Rinkamų vajus Įsi 
siūbavęs

į; Repnblikįonų partij os kandi 
datai jau, galima sakyti, po ke 
lis kartus apsuko savo prabai 
bų raute.
< Dabar, ir . žinomas chicagie 
čiams - William Hale Thompson, 
buvęs keliais, atvejais Chica 
gos meras; ne juokais pradėjo, 
rinkimų vajų. Praėjusi pirmą- 
dienj, rugsėjo 21 deiną, jis. iš
vyko į ^toliau esančius nuo Chi- 
pagpą ,mįęčlųą. su, rmkimu, r kam 
panijos prakalbomis. Kaip žino
ma, Thompson stato savo kan
didatūrą- Illinois gubernatoriau* 
vietain Union Progressive Par 
tijps- sąrašu.

Antradienį jis' kalbėjo Pe.o 
rią, III., kur, sakoma, susiriko 
jo kalbos klausytis 25,000 žrpo- 
nių. Kalbėdamas jis aiškįpo 
planui suteikti darbą šimtams 
tūkstančių žmonių su geromis

Ekskursijos porChi- 
■' cagą

• Ghicagai apžiūrėti ateinančią 
savaitę bus daromos sekamos 
ekskursijos:

Sekmadienį, rugsėjo 27 d,-— 
lĮuli Hoųse and Mel|iiig Po t; 
grupė susirinks 2:30 valandą 
popiet Hųll lĮpuse: pąįąlpęsę 
adresu 800 Sę. Haįstęd r sfrp.eit,

Rugsėjo 29—La S^Įle/, Street 
Financial District; grupė susi
rinks 10 valandą ryto prie. Boari 
of Tradę trobesio adresu 141. 
West. Jącksoją bouleyąpd-E

Rugsėjo 3'O^-lįpųsjng. Frpjęęts. 
and Glums; grupė susirinką 
prie Fields Apartaments adresu 
411. Bląck.hawk st7 2 i i© vaj. 
popiet.

, Spalių . iądnv lf—South Chięa- 
go Indusrial District; grupę, su-
Sirinks 2:30 vąl. popiet; prie, 
Common Ground. Genter, 3029 
Ęąst 91 st;

Spalių mėn. 2-»—Ghicago Me 
dical Ceąte.r ; grupę. susirinks 
1:3Q vai. popįęt- Co'ok kauntįįs

Taupyti Pinigus?
SAFETY VAULTS MOKA .........   0%
BANKAI MOKA,........... v.................
PAŠTAS ............ -.......... 27į

ir kiekvienos -ypatos ąp$Taustii}ų .$5,000.00;
Duodajne paskola^; ąpt 1-mą. IVfprgičių

STANDARD FEBERAL SAVINGS 
& LOAN ASSOCIATION CRICAGO
2324 S- Leayitt St., Tel. Canal 1679

JUSTIN MACKIEWIČH, Prezidentas

i

>■

4,

i ■

' Kal^ėdąjnąš praėjusį vą^arą 
į grupę lietuvių advokatų Bre- 
vorf viešbuty, teisėjas Ed^atd 
B. Cąąęy, rop.ublikonų kąndįda- 
tąs Vyriausiam' Municipaliv 
Teismo Teisėjui, nurodę, kad 
kaip akušerė ir šeirriynoS <^ak- ! 
taras lankydavo savo pacien? 
te, kaip kunigas atlankydavo 
ligoniu^ taip praeity teigėjas 
lankydavo savo apskrities žpib- 
ųes,-

štai ką iš„ tikrųjų reiškia žo
džiai “Circuit Court”. Buvo la.V 
kai, kada teisėjas raitas apjo
davo apskritį; ir tejkday? pąta- ' 
rinlų žmonėiiis.

ši prąktijįtą yra taip seną, 
kaip senas yra pats įstatymas. 
Tačiau ana . pirmesnėj i praktika 
skiriasi nuo šių difenų prakti
koj, kai žmonės—tūta? t Ančiai 

»• • • • . 4 *• - < • . - j *• -. >

jų—turi keliauti kėlętą mylių 
ieškodami, teisėjo, kurs daugė;. 
lip atvejų ‘ nepajėgia suprasti1 
jų kbištai tariainoj anglų kal
bos.

Ir visa.. tai, sako. tęisėjąą. ęą: 
sey, yra bereikalinga. Ba Chi- 
cagos Municipąlįs Tę.ismas kaip 
tik ir yra nužiūrėtas eiti pas 
žmones, o ne žmonėms ei|i į 
teisnią. Kitaip sakant, Muni- 
cipąlis Teismas nužiūrėtą, lai 
cyti1. tam tikrose ? apieljnkė'šei, 
kad jis. butų juo arčiau pyie. 
žmoąitį.' Tačiau šio tėišmo, es
me, sakyti, jo dvasianraktiš

V* •^-•***^ .W r »»► < ♦.;» • “ J Ą4 ? Xf •< ¥ i 4 T7-* W t ' • • •• * »

ALIEJINIAI PEČIAI
Apšildys 4-5 kambarius '

50 galionų aliejaus BIUKAI" 
su kiekvienu pečium I Blfi i

» *

AT.*:.

F 1

l

2 RALIŲ RARLOR ŠUTAI< 
Padirbant' nuosavoj dirbtuvėj?; 

Pilnai garantuoti.
Kainos , nuo $ *ukštyp,

VISĘ4 GALITE IMTI LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

Roosevelt FurnitureCo., Ine
P. JOVARĄŲSKAS ir L P. BARTULIS, Saviniiikdi

2310- West Roosevelt7 Road-
Phone SEEley 8760

« J *• . I • • « 1 ■
GHICAGO, ILL.

•Tai Lengvas UžsirūkymasJ

1 y
Six z*'

;1|:

■MiB

: ■' .. •• * 
.; 1; •

ŠVIEŽUS oras-mankštą 
i saules SPINDULIAI

leH9Va« užsžrūkymas!

? Jūs,v kurie m e g f f Ą'f e 
j save apsižiūrėk’,7 bei ku- , 
/ rie taipgi mylite gyvo- j 

nimo linksmybes - 
tik dėl jyšų yra .MįfeĮ 
mintas ^garėta* ųž$- 
rūkym^s iš puikfc/ti^: 
tingo-skonio 
ir taip1 * !!'-•>_.
jumis, 

.ii,.. .

fe m«iom>y»' w 
.tengyaj-u^Ų^,. j

Užslrūkymas, kuri#
Jūe, kurie atsiduodate sportui". . . ir jūs kjutie 
. . . akieji iš jūsų turite reikalo gerai save pasivai
šinti . . . pasisiekti už lerigvo užsirūkymo . . . u| 
Liicky. Nes, lengvas užsirūkymas yra svelųus su - 
jumis. Lengvas jums kada užsitraukiate? Malonų^ 
jūsų(gerklei. Ir. kadangi<jūsų Lucky. ... lengvąf 
už^irūkymfls... . . yjra. pAgamįntaę iš riųMiniauąię 
vidurinių lapų tabako, jis taipgi turi gerą skopį 
net ir kada jūs rūkote per ištisą dieną. Tad dėl 
užsirūkymo, kuris jus tinkamai sutinka, išmintinga 
pasisiekti už Lucky. Ir atsiminkite, jog garsiojo 
“Toasting” proceso apsauga yya gprčjamasi tiktai 
tų, kurie rūkp.Luckjes.

“SWEEPSTAKES” NAUJIENOS!*
Iki šiol nupirkta virš? 176Qf 

toniį popieriai
Strike “Sweepstake.” 

prpc^Eios buvo, nupirkta daugiau, kaip
< 1760 tonų popierio atspausdinimui 

“Swfej>8tąkes” įstojimo blankų. Tik 
pagalvokit! Tai užtenkamai popięrio 

k pripildyti apie 88 prekinius vagonus.
Ar jūs jau istojot? - Ar laime jot tavo 

' skoningus Lucky Strikes? Atsisukite 
ant radio “Your Uit Parade** — trečia
dienio ir šeštadienio vakarais. Klausy
kite, spręskite ir palyginkite melodijas 
— tada pabandykite Jūsų Lucky Strike 
**Sweepstakes**. Ir jeigu dar nerūkote 
Luckies, nusipirkime p.akeįllšiąndien ir 
taipgi pabandykitų jų^i. Gal būt tuo 
ką nors netjęįj&^r/ Jūs j^rtynsite 
Luckies pirnj^ąybų.- Leng^ą Užsbū- 
kymą iš turtingo, brandans-kųų.O ta
bako.

lengvas .
IŠ TURTINGO, BRANDAUS-K0NO TABAKO-'IT'S TOASTED

uįsirūkyrnas
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Paul J. Ridikas ati 
darė koplyčią 
Bridgeporte

Cicero

1

ar. 
et

Bridgeportiečiai susilaukė 
dar vieną naują laidotuvių di
rektorių asmenyje puikaus 
jaunuolio, p. Paul J. Ridikas, 
kuris atidarė modernišką kop
lyčią nuosavame name antrašu 
3354 So. Halsted St., telefonas 
Boulevard 4089.

Povilo tėvas Joseph Ridikas 
yra vienas iš pirmųjų biznierių 
Bridgeporte, kuris apie 30 me
tų atgal jau buvo biznyje. Ri
dikai yra plačiai visiems žino 
mi kaipo seniausi bridgeporte 
biznieriai. Sūnūs Povilas bai
gė laidotuvių direktoriaus mok
slą, yra dirbęs tūlą laiką pas 
kitus direktorius ir pagaliaus 
dabar pats savistoviai pradėjo 
teikti patarnavimą nuliudymo 
valandoje, kaip pilnas laisniub- 
tas laidotuvių direktorius. Lin
kėtina naujam laidotuvių di
rektoriui pasisekimo.

— VBA.

Ateinantį sekmadienį po pie
tų skambės vestuvių varpai, 
šv. Antano bažnyčioj bus su
rišti šeimynos ryčiais B. Dir- 
žius ir S. Doyidauskaitė. Abu 
jaunieji čia gimę ir augę ir rim
tai yrapri si rengę vesti savisto- 
vį gyvenimą. To visi jiems 
linki.

Jų vestuvių puota įvyks Com 
munity salėj, prie 18 gatvės ir 
51 avenue. Manoma, kad su
plauks nepaprastai daug sve
čių, nes jaunųjų tėvai turi pla
čią giminę ir galybes draugų. 
Vieni jų yra suvalskiniai, kiti 
kauniškiu.

Na, tai linksminsimes. Jeigu 
pasiseks, tai pranešiu plačiau 
apie pačią puotą.

Draugystė Lietuvos Kareivių 
turėjo susirinkimą praėjus j 
sekmadienį Liuosybės svetainė
je. Aptarta įvairus reikalai.

S. Ygnatavičia dar serga. Ir 
serga jis gan ilgai, tai tikra 
nelaimė žmonėms.

V. Bernotas naujas ligonis,

jo ranka palaužta, tai draugai 
šposaudami pasitarnavo. Neat
sargus šposai.

R. Rakašius irgi naujas ligo
nis. J

Visiems jiems veliju greitai 
pasveikti. .< .

Draugijos metinis parengi 
mas įvyks lapkričio 14 dieną 
Lietuvių Liuosybės svetainėje. 
Orkestrą jau pasamdyta Henry 
Peters. Komisija davė pra
nešimą, kad bus šaunus balius.

Jauniems ir seniems, kai
po metiniame parengime, ten
ka duoti dovanos už neėmimą 
pašalpos iš draugijos per 10 ir 
20 metų. Bet sekantį metą 
draugija švęs 25 metų jubilie
jų. Tad geresniam įspūdžiui 
šių metų dovanų dalinimas ati
dėtas iki sekančio meto. Patys 
garbės draugai tam pritaria.

Jau, dabar kai kurie darbuoto 
jai suka galvas, kaip padaryt 
jubiliejines iškilmes juo įspū
dingesnes > ir pasekmingesnes. 
Tai priklauso nuo visų narių. 
Kaip ten nebūtų, bet Kareiviai 
sujudins visą apielinkę. Lauk^ 
sime tų įvykių nekantriai.

ar

Buvo lai- jų, taip kad visiems stfspės pa
kai, kai šitokios kolektorkos tarnauti, 

krautuvę.

parių” epidemija?

dirbo vadinamu fifty-fifty pa
grindu. žinoma, joms buvę 
neprastas biznis.

Jau vieną žinau panašią su
tartį, o todėl žinau, kad yra 
padaryta mano susiedijoj. Tė-> 
mykite Naujienas dėl plates
nių pranešimų.

Beje štai klausimas suiiia- 
niems žmonėms, kurie dar nė
ra bizny: Ar ne vertėtų šis 
biznis įkorporuoti ir atidaryti 
ofisai pavyzdžiui tokiu adresu 
— Surprise Party Directors, 
Ineorporated ? , ' '

•— N. Rašėjas.

Šiandie Boston Shoe 
Store atsidarys 

6 vai vakare
Kadangi.

kurie atsilankys į 
—■ VBA.

1

ATYDOS NAMU SAVININKAMS
• Mes turime pinigų už 4'/2 nuošimčių dėl rinktinų paskolų. Skoli
name ant 10 metų bte numokėjimų per pirmuosius du ir pusę metus.

Taipgi duodame paskolas aut 5 metų be numokėjimų.
DĖL GREITO IR UŽTIKRINTO PATARNAVIMO MATYKITE 

TUOJAUS:

Z. S. MICKEV1CE & CO.
. 6816 SO. WESTERN AVĖ.

Telefonas Hemlock 0800

Tur būt laikai gėrėja, 
kas . . . Dažnai tenka matyti 
po porą moterų einant. Tai 
ženklas kolektorkų parems.

Argi grįš senoji “siurprai*

BRIDGEPORT 
šiandien supuola paskutinė die
na žydų švenčiu, tai p. Pati- 
cha, savininkas Boston Shoe 
Store, 3435 S. Halsted St., pra
šo pranešti, kad jo batų krau
tuvė bus uždaryta per visą die
ną iki 6 vai. vakaro. Tuojau 
po šeštos valandos vakare jo 
krautuvė ir vėl bus atidaryta 
su padidintu štabu patarnauto-

LIETUVIŲ TAUTIŠKŲ 
KAPINIŲ TRUSTISŲ

PRANEŠIMAS
Norintieji nusipirkti lotus 

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

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

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

GERB. Naujienų ( skaityto
jo* ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti i tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

r

3 METŲ BIZNIO SUKAKTUVĖS

MARKUS TAVERN
Įvyksta Rugsėjo 26-27 d., 1936 m. ✓

Kviečiame visus draugus, kostumerius ir pažįstamus j musų 3 metų 
sukaktuviij Tavern biznio parę, bus veltui skanus užkandžiai, paga
minti Mrs. P. Markus ir grieš gera muzika; linksminsimes visi iki 
ankstyvo ryto.

Kviečia savininkai Mr. and. Mrs. MARKAI 
2408 West 71 st Street

GRAND OPENING

BUNGALOW TAVERN
Įvyksta šiandien, Rugs.-Sept. 26 d. 1936
Kviečiame visus draugus, kostumerius ir pažįstamus at
silankyti į naujos užeigos atidarymą, bus veltui skanus 
naminiai kilbasai, kopūstai ir importuoti baravykai.

Grieš gera muzika, linksminsimes visi. '

Kviečia savininkas,

WM. KRISCIUNAS 
1537 West 63rd Street

■ ' r ■ >

ARTINASI ŽIEMA
Tad budavokite savo atsparumą prieš šaltį ir 

ligas vartojant

New Health Beer
Pradėkite šiandien ir gerkite kasdieną — 2 stik- 'i \ <
lines dienoje padarys jus sveikais ir džiaugsmin
gais.

GALITE
PIRKTI

Vz Galiono
bonką už tik 
30c iškerpant 
šį skelbimą ir 
pasiunčiant 
jį bravarui.

RUDENS RŪBAI JAU ČIA!
kad butų ir PAS

COMP
F. VIZGARDAS

*

< 1< »
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1*
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didelio pasi-
dabar MAR-

Gerų ir
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GERKITE GERESNIUS GĖRIMUS

SPALIO-OCT. 11
PRADŽIA 6:00 VAL. VAKARO

.  —- ..........-..............  ' z/
... ■ .... _ ... . ;iL; 'II .

-------------- --------- —r-A—--------- -------------------------- -k
APSIMOKA MODERNIZUOTI

Šildymo
JDERNIZUOTI FI^Lk-l
Sistemą DObOjl LINCOLN BREWING CO

2101 SOUTH 54TH AVENUE (CICERO)

*».r-

Vyrams reikia šiltesnių aprėdalų, ne, 
tik kad butų šilti, bet 
puošnus. 

Niekad nebuvo tokio 
rinkimo svederių kaip 
TINKAUS KRAUTUVĖJE, 
gražių grynų vilnonių ir įvairių spal
vų svederių, šaižų nuo 34 iki 56, kai
nuoja ...... ...... ....... - $.50 iki $5.95

Gryni vilnoniai viršutiniai marškiniai, plonučiai, bet 
šilti ir puošnus. Kaina .........................................  $4.75

Didelis pasirinkimas rudeninių skrybėlių. Portis Bros, 
ir Mallory firmų................. Kaina nuo $1.45 iki $4.95

Viršutinių marškinių puikus pasirinkimas, baltų ir 
spalvuotų. Šaizai nuo 13^ iki 20-to. ........... Kaina $.95
iki $1.95* Wilson Bros., Arrow ir Cortley firmos.

Džeketų “Jackets” gelumbinių, skurinių ir kailinių. 
Kainos nuo ..................  $2.35 iki $12.50
KEPURĖS nuo ...................................... ..... $.35 iki $.05
DIRŽAI ......................................................  $.50 ir $1.00
KAKLARYŠIAI nuo ................................. 250 iki $1.00

Apatiniai Union Siutai nuo .............. $.95 iki $4.95
Dviejų šmotų apatiniai nuo .................. $.25 iki $.75
Ir daug kitokių smulkmeniškų vyrams reikalingų ap

rėdalų kaip tai: Pirštinių, petnešų, kalnierių, kojinių ir 
taip toliau.

STASIO MARTINKAUS KRAUTUVE 
VYRIŠKŲ APRĖDALŲ 

3340 South Halsted St Tel. Boulevard 3210 
Bridgeporte, Chicagoje

ATING

• Nevergaųkit šią žiei/ą savo furnasui... bet įsitaisy
kit paskučiausią kokią begalima gauti šildymo patar 
navimą su moderninia šildymo sistema. Pašalinkite ku 
ro perteklių ir pataisymo išlaidas modernizuojant da 
bar.

DYKAI BOILERIO INSPEKCIJA
Užeikite arba telefonuokite GALUMET 5366 šiandien 
Duodame šildymo inžinierių patarnavimą dykai. Leis
kit jiems pasakyti ko trūksta jūsų dabartinei sistemai ir 
duoti savo pataisymo patarimus.

MI ETB taEsV B
Plumbing and Hsating Supply Go.

2117 SO. STATE STREET
Calumet 5366

Atdara Sekmadieniais iki 1 vai. po pietų
Atdara kasdien iki 7 vai. po piet.

NAUJIENŲ BALIU J E

A.

INTERNATIONAL
4611 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Tel. Boulevard 0-4-7-0
VYNO IR DEGTINĖS URMO SANDELIS

GARDI, SENA IR GERA DEGTINU
Sekite musų apgarsinimus, šeštadieniais. Klausykite 
Lietuviško RADIO PROGRAMO SEKMADIENIO 
VAKARAIS, 8:00 vai. iš W. H. F. C. Stoties (1420 k.)

Lietuviška Įstaiga dėl Lietuvių

GRAND OPENING LIETUVIAMS UŽKVIETIMAS
ANT LINKSMŲ LAIKŲ NUO JOHN SIMKUS ir MIKE KROGO, 1458 
West 63rd St. Hemlock 6463. BUS MUZIKOS, UŽKANDŽIO IR GARD- 
ŽIU GĖRIMŲ.
MR. and MRS. WM. MATSONS CPALM TAVERN). 1238 W. 59th St. 

Dvi dienas—Subatoje ir Nedėlioję, DYKAI Užkandžiai ir Muzika.
SCHULTZ’S TAVERN, 2449 W. «9th St. Bus Gardžių Gėrimų, Užkan

džių ir šokis iki vėlumos. Sav. J. SCHULTZ ir MARY EURKAITIS.
' CHARLES ŪKELIS, 3436 So. Lituanica Avė. Telefonas Boulevard 0328 

Išrenduoja svetainę dėl visokių parengimų, labai pigiai.
ANTON TEBELSKIS, 4018 So. Rockwell St., Telefonas Lafayette 2820 
GRAND OPENING, VINCENT BARDAUSKIS. 4622 So. Western Avė.

PP A KTlT&TIVr A T! Atidarymo pasilinksminimas tęsis per dvi dienas Subatos vakare 
Jl jlVxxJLN JL• Jį. Nedėlioję.

KONTES

1936 M
ĮŽANGA 40 CENTŲ ASMENIUI
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Ar. Jus a dJ^Geresną |
MpkStjimet gzB'* Degtinę

, TAP ŠTAI JI-ČIA... . ' ,

V * • ■ BRAND j

Strąįgth American 
Bourbon Whiskey 
■12 -MENESIŲ -SENA

IšTIKRO TAI SMETONA 
GERESNIOS DEGTINES.

• Tavernų savininkai , jeikąteująnt i £
, musų atstovo pašaukit t 

VICTORY 5382 \
y...... ■ įįiįi. .n I ii | |i t I' įii) ^ I   
4—i- " ‘

VIENINTELIS ■PISTRIBŪTORIVS WHOLBŠAlį3 ONLY, į

3252 S. HALSTED ST. CHICAGO!

Gubernatorius Henry Horner vėl bus renkamas į . guberna
torius lapkričio 3 d. Su kitais žymiais demokratais jis dabar 
važinėja po Illinois valstiją, nurodinėdamas 
dento Roosevelto administracijos nuopelnus, 
apie Rooseveltą, negu apie save, tačiau ir 
prie žmonių būvio pagerinimo šioj valstijoj.
kaip širdingai žmonės jį sutinka, galima sakyti, kad gub. Hor- 
nerio išrinkimas yra užtikrintas.

žmonėms prezi- 
Jis daugiau kalba 
jis daug prisidėjo 
Sprendžiant iš to,

kad jie aukuoja aliejinį šildytu
vą už $59.50 galima pripažinti 
už tikrą pinigą ko negalima 
gauti kitur, nors ir aukštesne 
kaina.

Pastebėtina, kad ši bendro
vė yra viena iš stambiųjų toje 
darbo šakoje ir gamina geriau
sios kokybės namų reikmenis.

Apskelb.

įdainuos Kaimiečių Kvartetas 
ir kiti.

Moterų Klubas pa
gerbė “Health Beer” 

darytojus
Pirmadienį Grant Woman’s 

Civic Club apsilankė Lincoln 
Brewing Co. dirbtuvėje, kuri 
yra prie 2101 South 54th Avė., 
Cicero. Mr. Sturm jas lydėjo 

* per dirbtuvės - patalpas t$r pa-j 
, ” aiškino56‘Health ‘’feč’Žr’* padkrj^ 

mo “paslaptis”, ir kaip tas alus 
yra padaromas.

Dalyvių tarpe buvo Mrs. Sa- 
rah Skridulas, prezidentė, Mrs. 
Helen GuintaL Mrs. Tillie Tim 
ųrins, Mrs. Hattie Haynes, Mrs 
Anna Muraska, Mrs. Estella 
Dowiat, Mrs. Wilmeth Beuke- 
ma, Mrs. Gęrtrude Beukema, 
Mrs. Ann Vander Wagen, Mrs.

Emma Steinhaus, Mrs. Kathe- 
rine Wierouski, Mrs. Ann Skri 
dūlis, Mrs. S. Beluski, Mrs. A. 
Shusha, Mrs. J. Bagovicli, Mrs. 
H. Bredvgtes, Mrs. Anna Bark, 
Mrs. Mary Raymond, Mrs. Le
na lanozzi, Mrs. Blanch Sliwa 
Mrs. B. Rimdzius. Apsk.

Dar vienas užpuoli
mas merginos 

viešbuty
Piktadarys užpuolė Aldą 

Deery, 23 metų aktorę, Wash 
ington viešbuty ądresu 167/ W. 
Washington Street.

Piktadarys pirmiausia ąpsvai 
gino merginą plyta, Kurią poli 
ei j a vėliau surado po lovos, ma- 
trasu. Be to, ji prismaugė ją' 
pąnčiąka.

Rytoj, nedėldięny, 11-tą , va
landą priešpiet užsistatę savo 
radio ant stoties WGES., galė
site smagiai valandėlę pralei 
sti-/beklausydami ,gražių (dai
nų, muzikos, įdomių kalbų ii 
svarbių pranešimų. Patirtą 
kad programo išpildyme daly
vaus Anelės Steponavičienės 
vadovaujamos pasižymėięs har
moningas “Kaimiečių” Kvante 
tas, kuris' susideda iš pasjžy 
mčjusiu dainininkių ir dąini 
ninku: Albina THlikaįtė, Este
te Rimkaitė, < Jonas ; Rakštelė.

Kam tas vargas
urner Co. paArrow'* Oil * 

skelbė, kad ji pastato gražų ir 
modemišką aliejinį šildytuvą 
už $59.50. Tai iš tikro stebė
tinas dalykas, ko negalės nepa
stebėti Naujienų skaitytojai na
mų savininkai.

Arrow Oil Burner Co., bū
dama Arrow Petroleum Co». 
skyriumi, yra plačiai po visą 
šalį išgarsėjusi. Jų garantija,

CHICAGOS APYLINKIŲ LIETUVIAMS
jį, CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA nutarė priimti sayo organizacijos 

nariais visus sveikus lietuvius, vyrus ir moteris, nuo 15 iki 48 metų 
amžiaus šiuose Chicagos apylinkių miestuose: Waukegan, North Chi- 
cago, Indiana Harbor, East Chicago, Gary, Hammond, Calumet City, 
Chicago Heights, Harvey, Michigan City, Aurora, Joliet, Rockdale, 
So. Charles, Melrose Park, DeKalb, Kankakee, Racine,. Keno^ha ir tt.

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

3, CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJAI priklauso arti 4,000 narių, šia* 
me skaičiuje 800 čiagimių lietuvių nuo 15 iki 30 metų amžiaus. Drau-

’gija ne tik šelpia sergančius savo narius bei išmoka pomirtines, bet 
taip pat veikia kultūros srityje. Yra 3 pašalpos skyriai: $6, $10 ir 
$16 per savaitę. Pomirtinė—$200, palaidojimo reikalams $50.' Narių 
mėnesiniai mokesčiai priklauso nuo skyriaus—50c, 75, arba $1.25. 
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS atstovas greitu laiku atsilankys 
į čia pažymėtas kolonijas, kad plačiau supažindintų vietos lietuvius 

' su organizacijos tikslais. Tuo pačiu metu jie stengsis Draugi ja j nau
jų narių surasti. Informacijų reikalu malonėkite kreiptis:

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

8 JhDI O
Trijų didelių krautuvių Brid 

geporte savininkas Juozas Bu-j 
.drikas, pirmųjų lietuviu rądio < 
progromų iniciatorius Chic.a- I 
goję, per daug metų nuolatiniai 
leidžia radio progrąmųs kas - 
sekmadienis iš , galingos stoties 
WCFL, tradiciniai išlaikįda-. 
mas Jas pirmoje eilėje popu
liarumo atžvilgiu. Rytoj, 
septintą valandą, vak. iš stoties.). 
WGFL pasigirs ir vėl žavingi'; 
muzikos ir dainų tonai, nes ;pro4 
grama šiam .sekmadieniui ypa- ‘ 
tingai paruošta klausytoj ųu 
skoniui. Dalyvaus, kaip pir-1 
ma, galipga Budriko radio or
kestrą, žymus solistai ir tt.- 
Nepamirškite, kad nuo October* J 
4 d. programai .sekmadieniais 
bus transliuojami . 5 vai, po? 
pietų; iš tos- pačios stoties. 
WGFL. O ketvirtadieniais. nuo ‘ 
8 iki 9 vai. vak. iš1 stoties 
WHFC. — F-.

Al A
JONAS VAIŠVILAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Rugsėjo 24 d., 4:30 vai. rytą. 
1936 m., sulaukęs pusės, amž., 
gimęs Šiaulių apskr., Žagarės 
pąrap. ij' mieste. ’ '■*

, Amerikoj išgyveno apie 29 
metus,

Paliko p dideliame nuliudime T 
motęrį ■Joaną, po tėvais Pu-$ 
činskąite'į- 3 sūnūs: Joną, Vįa--h 

I džiovą ir Edvardą, 2 dukteris: !; 
Joaną ir Eleną., brolį Aleksąn-i(i 
drą, brolienę Eleną, .. seserį.Bri- į: 
gytą šlogerienę,, šyogerį Lęoną 
šlogerį, švogęrį Juozą Pučins
ką, Švp^erką į»iųdviną Berną- «, 
tavičiėne: ir; girniųes; o Lietu- ' 
voj: 2 seseris: Suzaną ir Ma
rijoną ir gimines,

Kūnas pašarvotas randasi <: 
6938 S.; Rockwell St. Laidotu
vės jvyks pirm., Rugsėjo 28d'. 
8:00 vai. rvtą iš namų bus at
lydėtas į .Gimimo Pan. Šv. M. 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už - 

'Velionio sielą, o iš ten bus nu-• 
lydėtas >i šv. Kazimiero kapines.

Visi A. Ą. Jono Vaišvilo gi
mines, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da-^ 
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jani paskutinį patarnavimą ir 
atsįsyejkinimą.

-NuĮiudę liekame, ’ $
■ Moteris, Sūnūs, Dukterys, Bro- 

lis, Sesuo, švogeriai, Brolienė tį
ir Giminės. \

Patarnauja laid. dir. A. Pet
kus, Tel. CICERO 2109.

Persiskyrė su šiuo pasauliu

1936 m,, sulaukęs pusės, am: 

pąrap. ir mieste.

mėtys,
Paliko

.    W.. —rr-

SUSIRINKIMAI i

Cicero Lietuvių Kooperacija, valgomųjų daiktų bendrovė, šau- 
kia visų serininkų extra susirinkimą seredoj, rugsėjo 30 d. 
Lietuvių Liuosybės syet., 14 St. ir 49 Ct., Cicero, III. 7:30 
vai. vakare. Bukite visi šėrininkai, nes labai svarbus daly
kas krautuves reikalu. Kviečia Direkcija.

Marųucčte Park Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubas laikys mė
nesinį susirinkimą rytoj, 27 d. rugsėjo, 2 vai. po pietų, 
bažnytinėj svetainėj, 68 ir Washtenaw avė. Malonėkite vi
si atsilankyti ir atsivesti naujų narių. Bus daug svarbių 
dalykų svarstoma ir pakeltas klausimas kas link perdaug, 
uždėtų taksų namų savininkams. —KoTeSp. ,F. B.

John T. Zuris Boosters Club susirinkimas įvyks pirmadienį, 
rugsėjo 28 d. 8 vai. vak. Dr. J. P. Poškos ofice, Lietuvių 
Auditorijoje, 3133 S. Halsted Street. Bilietų adv. Jono T. 
Zurio pagerbimo bankietui bus galima gauti busimam su-, 
sirinkime. širdingai kviečiame visus skaitlingai atsilankyti. I

Felice Nausėda, sekr. . 1

METINĖS MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

A' X' •

JUOZAS ZACHARAUSKAS
Persiskyrė su -šiuo pasauliu £ 

28 d. rugsėjo (Sept.), 1935 m.' 
po baisios nelaimės ąutęmobi- 
lio, kurj atsitiko subatoj 6-tą 
vai. ryto 28 d. Rugsėjo Indja- { 
na valstijoj, sulaukęs 47 am-ii 
žiaus, Gimęs Lietuvoj . Mari-f 
jampolės apskr., Veiverių vals-t 
jčiaus jr parapijos, Skriaudžių z 
kaime. Amerikoj išgyveno 36 i 
metus. Palaidotas Lietuviškose; 
Tautiškose kapinėse, spąlio 2 
d. Paliko dideliame nuliudime.. 
moterį Petronėlę Kaminskaitę/ 
sūnų Joną, dukterį Evutę, mo
tiną Magdaleną, brolį Joną, jo 
moterį ir šeimyną Chicagoj/, 
Taipgi Bostone 1-ą pusbr. Juozą*’ 
Maurušaitį ir Brpoklyne, N. Y.c 
2-rą pusbroli Juozą Žacharau- * 
ską.

Liūdnai atminčiai vyro, tė
velio, sūnelio ir brolelio bus 
laikomos šv. Mišios Aušros- 
Vartų š. ;M- P. bažnyčioje pa-( ; 
nedėlj. 28 d. 7_:30 rytą. Prašo- ! 
me visus draugus ir pąžista-u 

. inus Ząchapuskų šeimynos, 
kuriems ląikas -leidžia ant pa-^. 
maldų atsilankyti, o paskui- 
į „namus 2216 So. Leavitt St.

Nuliūdę Jieka,
Moters, sūnūs, duktė, motina' 
ir brolis Jonas šu šeimyna, t

j'        '!.. Ų

DAILY BUSINESS PIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE i 

lįįi^ skydus yra vedamas tikslu pagelbsti musų skaitytojams susirasti, kur galima nusipirkti 
ir reikmenų. Jeigu U telpančių Ma skelbimą 

negalite susiras tik o ieikottpažaukite Naujienas, Canal 8500, ir, klauskite. Bisnio Patarėjo, 
^formactlų. jflgft Vk ją Inu gaUmą,faufl.

" * “■ , • > < > x N * *■

T;t "k

Peliksas Mazėnas. ’ Visi.jie pa
dainuos gražių liaudies dainų 
ir rinktinų kompozicijų, prie 
to, Adv.( K. Qųgis pateiks nau
dingų patarimų, o programo 
vedėjas J. Romanas patieks 
daug svarbių i žinių .ir praneši 
mų. Tarpuose smagi muzika 
linksmins ir žavės kiekiyeną. 
Nepamirškite pasiklausyti.

• —- Rep. J.

r» AUTOMOBILIAI IR

Šiame skyriuje skelbiama tik tie 
ąiitomobilįu pardavėjai ir autb jnę- 
kanikaį, kurje kiekvienam užtjkrina 
teisingą patarnavimą ir geriausia 
pataiso automobilius.

Užsiregistruokite balsavimui.

Chicago, Chicago Hęights 
Berwynę, Cicero, Elmwood 
Parko, Evergreen Parko, Har 
yey, Morton Groye, Stickney ii, 
Summito, taipgi kitų miestų ii 
kaimelių gyventojai, kurie yra 
Rnkirnų Komįsionierių Tarybos 
jurisdikcijoj, gali užsiregist
ruoti balsavimams Ghicagoj, 
miesto salėj, iki antradienio, 
spalių mėnesio 6 dienos. Užsi 
registruoti galima kasdien nuo 
9 valandos ryto iki 9 valandos, 
vakaro, o šeštadieniais iki 5 va
landos popiet.

Be to, piliečiai gali užsiregis;

Milda Auto Sales 
Vienintelis, lietuvis pardavėjasBųick 

jr Pontiac automobilių.
DOMININKAS KURAITIS 

806 West 31-st Street 
Victorv 1696 ■I. -t »

i—, i.■ i į ■ . ji. m ių u ."y" į ■> į t"«■ ■   -r '■        ’

truoti, savo ap.ieli.nkes balsavi
mų precinkte antradienį, spalių 
mėnesio 6 dieną, nito 8 valan 
d.os ryto iki 9 valandos vakaro.

Cook kauntcs balsuptojai, 
kurie negyvena Rinkimų Komi- 
sjjonierių Tarybos jurisdikci
joj, turi užsiregistruoti savo 
apielinkių balsavimo precinktuo- 
se šeštadienį, rugsėjo 26 die
ną, ir antradienį, spalių mėne
sio 6 dieną.

ANGLYS—COAL

Pocahontas Mine -Rųn Screened 
5 tonai ar daugiau $7.25 tonas 

Smulkesni $7.00 tonas.
tonas

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA
Tonsilai išimami ^l>00

.. >45 00
Medikais egzami- • C 4

nacija ......................
DOUGLAS PARK HŲSPITAL 

1900 So. Kedzie Avė,

WORID PLAYHOUSE

. Sipo<iam GSleti Telegrama i Vlaaa 
Paiiaulio Dalia "

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms. Bankietams 
ir Pagrabams

3316 So. Halsted St,
Tel. BOUlevard 7314

’■"> ’ 1 .1 ! ĮŲ". | l.'l.ij

• DEKORATORIAI
PAINTING and PECORATING

A. HERMAN, - Lietuvis 
5234 Belmont Avenue, 

Tel. Avenue 5411

410 S. Michigan—arti Van Buren
Tęsis nuo pietų iki nakties 

—25c iki 2 vai. po piet.
Garbios Meliodi jos Sovietų 

Triumfo
• •. MF ,•

99

ALĘRSANDER GRANACH
LALA CHĖRNAYA

' "  ' ' 1 ,'L. HU, I. ii;      t

ILaidotuvių Direktoriail
-ni.il ■■ ■_■■■ ............................. n II-qH.il ■■■■r

I JUOZAPAS
U D EIK]

IR TĖVAS
REPublic 8340

DVEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVĖS
DM ‘ -Lr*'

ZENONAS LĖKIS
* •. •' 1 ■ i

Mylėjom mes jį gyvą. Neužmirškime nė mirusio.

• MEZGIMO DIRBTU- 
VES—Knitting Mills
THE BRIDGEPORT KNITTING 

MILLS
F. Selemonavich 

504 WEST 33-RD STREET 
Sveterių krautuvė atdara kasdieną— 

ir vakarais ir sekmadieniais.
Telefonas Victory 3486

• PAVEIKSLAI — 
PHOTO STUDIOS

CONRAD’AS
PHOTOGRAFAS

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

Tol. Enrievood 5883—5840

Baras Studio
VISOKS FOTOGRAFIŠKAS

DARBAS ATLIEKAMA
3200 So. Halsted St

PADĖKAVONfe

EJJEOtfORA SVEREIKIENĖ, 
po tėvais :Alušaite

kuri mirė Rugsėjo 22 d., 
ryto ir palaidota tąpo Rugsėjo ' 
25 d,, 1936, o dabar ilsis. Šv.,/ 
Kazimiero kapinėse, amžinai/ 
Uutilus ir negalėdama atsidė-’ 
kavpti tiems, kurie suteikė jai^, 
paskutinį'patarnavimą ir paly-* 
dęjo ja i tą neišvengiamą am-! 

Jiųybės vietą.
Mes atmindami ir apgailė

dami jos p^asišalmimą ią musų / 
tarpo, reiškiame giliausią pa- 
dėką, dalyvavusiems ląįdotuvė-‘ 
se žmonėms ir suteikusiems« 
vainikus draugams. Dėkavoja- ‘ 
me musų dvasiškam tėvui, '• 
kun. Baltučiui, kurs atlaike įs- - 
pudingas pamaldas už jos šie- ; 
(ą;; dėkavojame graboriui J. F. 
.Eudeįkiui, kuris savu geru ir . 
.mandagiu patarnavimu garbiu- 
gai nulydėjo ją i .amžinasti, o 
mums palengvino perkęsti nu
liūdimą ijr rūpesčius, dčkavo- 
jame gj-abnešiams 4* visiems,.
jsurie pūkavo ant šventų mišių į 
ir. pagalios, dėkavojame vi- fe 
sieijis laidotuvės dalyvavusiems 
žmonėms; o tau musff mylima; 
moteris ir motinėle sakome: 
ilsėkis šaltoj žemėje.
Vyrąs George švęjreikis, 3 su- 
.ųai George Jr., Albert ir .

Herman. I

Zenonas Lękis mirė /Rugsėjo 29 
dieną, .1934 metais. Jau du metai 
sukako kaip musų mylimas tė
vas ir vyras Zenonas Lėkis, liko 
ištrauktas iš mų.sų tarpo. Nėra 
žodžių tam, kad butų galima iš
reikšti kokia didelė žaizda yra 
palįkta musų širdyse—Motinos 
ir Vaikų.

Sutęik Jam Aukščiausias, len
gvą šios palies žemelę. ___________________

Atminimui pamaldos atsibus ...... .......
. ■ A*1

• šv. Jurgio parapijos bažnyčioje, antradienį, Rugsėjo 29 r 
d., 7:00 vai. ryte. Kviečiame visus gimines, draugus ir 
pažįstamus nepasigailėti laiko kaip kad buvote laidotu
vėse musų mylimam vyrui ir tėveliui Zenoniui, taip neat-^ 
sisakykite būti jo minėjimui dvejų metų mirties sukak
tuvėse. Nuliūdę lieka: MOTERIS IR VAIKAI. ,

Trejų Metų Mirties Sukaktis
A.TA.

Zofija Leščauskienė
Mirė 1933 ■ m. Rugsėjo 27 d.

Trys metai, trys ilgi metai jau praslinko kai negaiLęstin-: 
goji mirtis ištraukė tave mano mylimą moterį ir mtisų^ 
mylimą mamytę iš musų tarpo.

Nors laikas bėga, musų ilgesys ir 
neramumas vis didėja dėl tavęs 
mamytė. Tave jau ne vienas iš 
drąugų pamiršo, bet mes Tavęs ne
galime pamiršti. Tu esi su mumis jį 
visados, nors ne kūniškai, bet dva- U 
šioje. J

1 Atmindami tą liūdną prasišaii-1 
nimą iš niusų tarpo, yra užprąšy-‘« 
tos dvejos Šv. Mišios, pirmadieny- ' 
je, rugsėjo 28 d. 7:00 ir 7:45 vai. 
ryto $ v. Jurgio bažnyčioje.

širdingai kviečiame visus gimi
nes, draugužes, kaimynus ir pa
žįstamus dalyvauti šiose pamaldose

V
A-

5;

Xw-

4.;
M;;.- \ t. < j:

1

kartu *žįstamus dalyvauti šiose pamaldose ir pasimelsti 
su mumis už a. a» Zofijos Leščauškienės sielą.

Nuliūdę Leščauskaivyras Juozapas, dukterys Jad
vyga ir Stpphie, suims Juozapas, žentas W. Simonaitis. '

• KAILIAI—FUR
F U R R I E R

Darome pagal orderi, valome, gla- 
zuojame, pamušus perdedame ir 

taisome.
JOHN KOVALIK

5150 S. Damen Avė.
Telefonas Hemlock 7534 

CHICAGO, ILL.

• RANKDARBIAI— 
FANCY GOODS SHOP

Auburn Fancy
GoodsShop

Atliekame Rankų Išsiuvi nė ji m ą
3108 SO. HALSTED STREET

Wholesale — Mėsa 
Pardavėjai-Distr.

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

Jpe Walteraitis, 
4603 So. Richmond St.

Pristatome—Tel. Virginia 1899

•TAVERNOS
Jos. Jacikas Tavern
Pranešu visiems draugams ir paži^ 
tumiems, kad esu Tavern biznyje 
Musų užeigoje visados randasi ge
ros rųšies degtinė, vynas, Ambrozia 
alus, cigarai, žuvis penktadieniais 
veltui ir muzika šeštadieniais. Už
prašome visus draugus ir pažista- 
p)us atsilankyti i musų naują užei
gą. Savininkai

JOS. & PAULINA JACIKAI 
Tel. Englewod 2792 

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

21-st PLACE TAVERN
& RESTAURANT

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

ANTANAS IR AGNĖS STUKAI
701 W. 21st Place

Tel. CANAL 7522.
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B. ir 0. Zemeckiu su 
nai abu į mokslą

PARK. — Su 
metu Blado ii'

darbo 
ir gy- 
gryno 

šeimos

jiedu buvo nusitarę

BRIGHTON 
šiuo mokslo 
Onos Zemeckiu ir antrasis sū
nūs apleido tėvų namus aukš
tiesiems mokslams siekti 
Jis išvažiavo į Seattle, Wash- 
ington, kur nito pe*rnai mokosi 
jo brolis.

Mokslas, tiesa, nevaržomas ir 
visiems Amerikoj prieinamas, 
tad, rodos, nieko čia nepapras-' 
to. Vienok šiuo sykiu turime 
gana retą gyvenimo atsitikimą, 
gerą pavyzdį, kurio negalima 
tylomis praeiti. Ponai Zemec- 
kai yra labai taikaus budo, rim
ti darbo žmones ir pavyzdingi 
kaimynai. Negarsiria jų didi 
turtai nė kitos gyvenimo praš
matnybės. Turi savo 
vaisiaus puikius namus 
vena, tiesa pasakius, iš 
savo darbo ir sti gerais
norais. Bet, negi mokslui to 
pakanka, reikia juk kapitalo.

Walteris ir Aleksas tai ge 
rai supratę iš karto ėmėsi Už 
mažiau
užbaigti aukštesniąją mokyklą 
ir tada pradėti, kaip sakoma 
vargo žmogaus gyvenimą ~ pa
prastą »darbą. Tačiau gyveni
mas jiems nusišypsojo į akis. 
Walteris nepaisydamas galimo 
sveikatai pavojaus ir, nors tė
vų perspėjamas, ėmėsi sporto, 
ypatingai “football” žaidimo 
savo atsakomybe. Tas jam pa
sisekė net su kaupu. Už ką. 
baigęs Lindbloom aukštesniąją 
mokyklą, gavo stipendiją su iš j 
laikymu mokslams siekti. To' 
negana. šiais metais baigė 
Kelly mokyklą ir Aleksas. Ta-j 
da, Walteris, įvertindamas mok- 
lo reikšmę ir jaunesniojo bro-’ 
lio norus jo siekti, padarė visą' 
kas galima, ko pasėkose gavo j 
ir broliui stipendiją tomis pa
čiomis taisyklėmis, kaip ir sau.

Tai sektinas pavyzdys ir tik
ra broliška meilė.

— J. Kairys.

Ir lenkai prieš Zin 
taką

Apie 30 lenkų, vadų Chicagos 
lenkų demokratų tarpe turėjo 
susirinkimą kartu su visos 
Cook kauntes demokratų komi

EXTRA EXTRĄ EXTRA
Ypatingai padidėjus musų atimtų karų stakui ir kad patenkinti * savo 
draugus ir pirkėjus mes randame reikalingu persikelti į didęsnę; vietą.
Musų dabartinė vieta apima veik apie blakų 

prie 1340 West 63rd gatvės
Mes galime jums duoti didžiausius automobilių bargenus kokius Chica- 

goj dar nesate matę..
Ką nepanorėtumėte ar naujutėlį ar vartotą ikarą mes galime užtikrinti, 
kad busite patenkinti tokiomis musų GARANTUOTOMIS KAINOMIS, 

kokių negalima gauti kitur.
KIEKVIENAS KARAS YRA BESĄLYGINIAI GARANTUOTAS, KAD 

GAUSITE TOKĮ PAT PATARNAVIMĄ, KAIP IR Iš NAUJO.
CHEVROLET tikras 1936 metų 

De Luxe ' Sedan, vartotas 
tik 30 dienų. Naujutėlis visais 
atžvilgiais, turi įbudavotą tru
nka, saugius stiklus, heaterį, 
padarys 20 iki 24 mylių su 
galionu gaso. Turime: ir 1935 
ir 1932 Pontiac Sedan kaip 
naują už tiktai.... . $245

DE SOTO 1936 “AIRSTREAM” 
v Sedan nesenesnis kaip 60 die

nų, negalima atskirti nuo 
naujo karo, taipgi 1933 Sedan 

už tiktai .   $285

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
Business Service
Biznio Patarnavimas 7

Personai
Asmenų Ieško

Real Estate For Sale
Namal-žemė Pardavimui

BUICK tikras 1936 De Luxe Sedan. 
Važiuotas tik 200 mylių. Buick 
Co. ir musų garantuotas, kad 
vartojant bus tas pats kaip ir 
naujas. Tikrai lai gražiai pa
darytas karas. Turime ir ke- 
turįus kitus paskiausio Buick 
modelio už tiek $93H 
pigiai kiek .......

REO NAUJAUSIS 1985 De Luxe 
Sedan, nuostabus, ekonomiš
kas* karas ir naujutėlis visais 
atžvilgiais, taipgi 1932 “Flv- 
ing Cloud” Sedan $9915' 
už tiktai ...... .

CHRYSLER “AIRFLOW” nau- 
jausis 1935 metų De 
Luxe Sedan, menkai vartotas, 
tobulas kaip tik iš dirbtuvės 
išėjęs taipgi 1933 $9Qf%

Sedan už tiktai ........

HUDSON 1935, De Luxe Sedan. 
Važiuotas vos tik keletas šim
tų mylių.. Garantuojame, kad 
padarysi 18 mylių su galionu 
gaso. Taipgi 1932 Sedan kaip 
naujas už $4 QĖ
tiktai ..................

DODGE tikras 1936 m. Sedan, mu
sų garantuotas, kad naujutėlis, 
turime taipgi du 1933 Seda- 
nūs pigius kaip $285!

NASH vėliausis 1936- DE LUXE 
Sedan. Tai tikrai naujutėlis ka
ras. Reikia pamatyti, .kad pil
nai įvertinti, taipgi turim* dn 
1933 Nash Sedanus $9CC 
pigiai kaip .......... fcVv

STUDEBAKER 6 vėliausia 1934 
Sedan, menkai vartotas. Turi 
6 naujutėlius tairus, trupką, 
heaterį, saugius stiklus, taingi 

1932 Studebaker $991%
Sedan už tiktai ....... fcfciv

PONTIAC vėliausis 1935 Sedan, 
musų garantuotas, kad nau
jas. Taipgi turime du 1933 Se
danus, tiktai ..... . Už $245

HUPMOBILE 6 vėliausis 1932 Se
dan, ypatingai ekOnomiŠkA'- 
karas už tiktai..... . $195

GRAHAM naujausis 1935' Sedan. 
Niekad nepamanysite, kad taę 
karas buvo vartotas, jis dar 
daug jums ekonomiškai tar-

$215

OLDSMOBILE NAUJAS 1936 SE- 
DAN NIEKAD NEVARTO
TAS, atimtas iš dylerio. Paau
kuosime už mažiau negu pu
sės originalės kainos. Turime 
taipgi 1934 ir 1933 sedan sų s naus, taipgi turime 1982 > S*- 
įbudavotu trunku už $325 Į. dan už tiktai ..... . . $215

tiktai
Tai tik keli Iš NUOSTABIŲ BARGENŲ. TURIME VIRŠ 200 
KARŲ ANT RANKOS Iš KURIŲ YRA IR TAIP PIGIŲ, kaip $25 

NESVARBU KIEK NORĖTUM Už KARA MOKĖTI.
PIRK Iš SENIAUSIOS CHICAGOJE AUTOMOBILIŲ FINANSAVIMO 
BENDROVĖS IR SUTAUPYK.'NEPRALEISK ŠIOS PROGOS.
Priimsime jūsų seną karą kaipo įmokesnį ir likusiai daliai duosi

me iki dvejų metų išslmokėjimui.
Pas mus ATDARA KAS DIENA ĮSKAITANT SEKMADIENIUS 

iki 9:30 valandos pp pietų.

U. S. AUTO FINANCE CO.
1340 West 63rd Street
ATSIMINKITE MUSŲ NUMERI.’

X • - •• v, < '
teut. Jis svarstė Zintako kan
'■< X i . > -į C ŲP ‘

didaturos ištraukimo klairtsupą.
Ir dalyvavusieji lenkai sutiko 

daryti spaudimą, kad Frank 
Zintak ištrauktų savo kandida 
turą iš demokratų sąrašo at
einantiems rinkimams. Susirin 
kimas įvyko ketvirtadienio va
kare.

Rinkimas 5 Gražiausių lietuvaičių
Dovanos: gražiausiai - $25, o kitoms po $5

Kaip daugeliui jau žinomą, Naujienos rengia nepa
prastai gražų balių sekmadienį, spalio 11 dienų, Sakalų 
svetainėj, 2343 S. Kedzie Avė. Tame baliuje susirinkusi 
publika turės progų rinkti penkias gražiausias lietuvai-1 
tęs, iš kurių viena bus tam tikros komisijos paskirta 
dalyvauti su kitų tautų gražuolėmis Chicagos Automo
bilių Parodoj, lapkričio 14 iki 21, International Amphi- 
theatre.

Tokia nepaprasta proga lietuvaitėms pasitaiko dar 
pirmų sykį Chicagoje. Ir vien tik Naujienos tų progų 
joms parūpino.

Raginame visas gražias lietuvaites tuojau siųsti sa
vo fotografijas į Naujienas, sykiu su iškirptu iš Nau
jienų kuponu. Tas kuponas telpa kasdien dienraštyje.

Motinos irgi turėtų nepavydėti savo dukterims da
lyvauti šiame gražuolių konteste. (

Kandidatės gražuolės turės būti pasipuošusios 
šventadienio suknelėmis. Jokių kitokių ekstra išlaidų 
joms nebus.

Taigi kviečiame gerbiamu visuomenę ir kandidates 
gražuoles dalyvauti Naujienų rudeniniame baliuje, 'čia 
atsilankę visi turės didelio smagumo.

——----------------- ------------- — ..... —
LINKSMAS BALIUS nedėlioję, 

RUGSĖJO 27 d., 19'36 ’;m. TAUTI
NĖS PARAPIJOS' svetainėje, 3501 
So.‘ Union Avė. Pradžia 7 vai. vak

P. S. Virš minėtoj vietoj kas ne- 
dėldienio vakarą draugiškas susiėji
mas ir linksmai laiko praleidimas.

Kviečia
KUN. S. LJNKUS. ir Valdyba

NAMŲ. SAVININKŲ ATYDĄI 
Musų biuras suteiks patarimus na
mų savininkams reikale nesusiprati- 

,mų su rendauninkais, Maža narinė 
j mokestis^ Atdara kasdien nuo 8 vai. 
ryto iki 8 vai. vak. šventadieniais 
nuo 10 ryto iki piet.

LANDLORDS BUREAU OF 
z CHICAGO, Inkorporuotas 

1642 West Division St.
Tel. Armitage 2951

Mes esame jau šiuo adresu virš 
50, metų.

PAIEšKAU Martyno Grupę, gy
veno Pullmane. Turiu svarbų rei
kalą. Skubiai atsišaukite arba, kas 
apie jį žino, praneškite. ,6028 South 
Sacramento Avenue.

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

PILIETYBĖS PAMOKOS PRASIDĖS 
Ketvirtadienį, Rugsėjo 24, 1936, 

7:30 valandą vakaro. 
Kreipkitės prie 

JOSEPH J. GRISK 
4631 So. x Ashland Avenue 

. Telefonas: Boulevard 2800

CLASSIFIEDADS I
Automobiles

AUBURN 1933; Sedan, tikrai kaip 
naujas. Bėga taip kaip tik ką iš 
dirbtuvės išėjęs. Taipgi Studebaker 
De Luxe Sedan. 6 nauji tairai, la- 

„ bai mažai važinėti. Garantuoti. 
, ;kia pamatyti kad įvertinti.

/ Aukuoju už $195.00.
3138 Clybourn Avė.'

Rei-

Building Material
Statybos Medžiaga

AUKUOJANT VISAS 
Pasaulinės Parodos 

Lentas

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

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

Leonas Roofing Co. 
3750 Wallace Street 

Tel, BoUlevard 0250

REIKALINGA patyrę vyrai pres- 
monai atmatų popieriaus įmonei, 
taipgi vyrai trokąms valdyti ir krau
ti. Thomas Paper- Stock Co. 841 W. 
22nd St.

REIKALINGAS vyras, gali būti 
ir senyvas, patyrimas nereikalingas, 
dėl janitoriaus darbo, turi būti tei
singas ir negirtuoklis, mokestis $20 
į mėnesį ir pilnas užlaikymas,- val
gis, guolis ir skalbimas. Atsišaukite 
laišku, pažymėdamas apie savo sto
vį. M. A. Sharka, 123 Brown St., 
Rhinelander, Wis.

REIKIA DEGTINES SALESMANŲ
• Turi būti patyrę. Pardavinės vien tavernoms. Didžiausia tavernų 
Distributorius turi vietos dėl 8 GERŲ SALESMANŲ dirbti senkan
čiose kolonijose: Melrose Park, Town of Lake, 18th St. Apielinkėje, 
Brighton Park, Marųuette Park, Roseland ir Cicero, Įll. Geriausia 
komisas ir išlaidos bus apmokėta.

KLAUSKITE PONO HERMIT.

01d Fort Dearbom Wine & Liąuor Co.
4270 Archer Avenue Lafayette 2114

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

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

Hemlock 0800 
~VICTOR BAGDONAS 
Apskaitliavimas dykai 
Local and Long Distance 

Furniture and Piano Movir.g 
3406 So. Halsted Street 

Phone Yards 3408 
STOGDĖNGYSTfi ~

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 Šb, Halsted St.

Vicjtory 4965

REIKALINGA vyras dirbti far- 
mojo, kreiptis i 2436 West 59th St.

REIKALINGAS virėjas, vyras ar 
moteris — trumpos, valandos ir ge
ra alga. Atsišaukite tuojaus. *4171 
So. Halsted St.

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia

REIKALINGA moteris arba mer
gina — dėl abelno barnų darbo 
prie taverno. Gali būti ant vietos ar
ba eiti namo. Klauskite Mrs. Bud- 
ris, 2710 West 59th St.

«■

COAL 
Anglys

ANGLYS! ANGLYS!
AUGŠTOS RŪŠIES NORTHERN

* ILLINOIS ANGLYS
$5.75

6.00
4.75

REIKALINGA patyrusių moterų 
atmatų popieriams sortuoti. Tos, 
kurios neturi patyrimą, tegu neat
sišaukia į šį skelbimą. Thomas 
Paper Stock CO., 841 W. 22nd St.

* ■ V ' ' . .

REIKALINGĄ mergina bendram 
namų darbui, maža šeima, geri na
mai .geras mokestis, referencas. 
Galper, 426 So. Austin Boulevard, 
Oak Park, III.

Mine Run . ....
Lump or Egg
Screenings .......

Pašaukite , dieną ar naktį
Telefonas ^EDZIE. 3882

PIRK SAU ANGLIS Iš PATI
KIMOS ĮSTAIGOS/

WESTERN> COAL & 
SUPPLY GOMPANY

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

J. MOSCIPAN, 
Prezidentas ir Vedėjas. 

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

Financial
Finansai-Paskolos

PAIEŠAU mielų širdingų žmonių, 
kurie galėtų paskolinti $3,000 mor
gičių ant namo su geru procentu, 
bet be komišino. Atsišaukite kuo- 
greičiausiai. 22 East 110 PI. T. G.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisal

Naujos plywood kv. pėd. tik už 2c 
Naujos 
Naujos 
Durys po 25c rėmai ...........
Toiletai $1.50, sinkos, vanos 
90 sv. stogams dengti roliai.. 
Paprasta $2.95 maleva i’“ .... .

Pirm negu pirksi naujas ar senas 
1”, 2”, 3” lentos, rąstai, 
grindimo rėmai, durys, balanos, 
siding, pieno decking, plieno rė
mai, plieno durys, stiklai, medžiai 
ar plieno varžtai, vinys ar plieno 
sijos. •

GAUKIT MUSŲ KAINAS PIRMA 
Louis Meitus Lumber Co. 
3800 SO. WESTERN AVENUE 

(Įėjimas iš Archer Avė., tuoj už
Standard Oil stoties)

Skyriaus y ardas 3393 ARCHER AV. 
Lafayette 0074. Dykai pristatymas

sienų lentos, kv. 
insulacijos lentos

,pėd. l%c 
k. p. 2%c 
.... po 15c 

.. $6 
$1.49 

už gal. 95c

klevo

5IU3K1TPČK
NAUJIENAI
PINIGUS LIETUVON

lopraŠo Lietuvos žmonesk 

tepataria Lietuvos baito

REIKALINGA mergina prie namų, 
darbo ne jaunesnė 25 metų. Nėra 
skalbimo, nė virimo; atskiras kam
barys. Atsišaukite B. Smardock. 
7658 So. Union Avė. tel. Triangle 
7620.

MERGINA bendram namų darbui, 
lengvas skalbimas, geri namai. $6.00 
Albert, 5741 Kimball. Keystone 6649

MERGINA pagelbėti narni) darne 
ir prižiūrėti 9 * mėnesių ku^’kį — 
hėra skalbimo, $5.00.

1 Bittersweet 0573

RENDON 3 kambariai — šviesus 
ir švarus, 2 aukštas, priešaky — 
$9.00. 913 W. Cullerton. (20th St.)

STORAS RENDON—pelninga vie
ta dėl kriaučiaus arbą kitokiam biz
niui arba pirksime kas turite par
duoti kriaučiaus įrengimus.

4436 So. Fairfield Avenue

RENDON 6 kambariai, šviesus — 
naujai išdekoruoti,—3-čias aukštas 
iš priekio. Renda $23.00. 2230 W 
22nd St.

RENDON 6 kambarių flatas, ga
ru apšildomas. 1021 W. 60 St. Tel. 
Englevvood 2116.

PARSIDUODA bučemė ir groser- 
ne. Parduosiu už pirmą pasiūlysimą, 
arba mainysiu j automobili, arba 
į lotą. Biznis išdirbtas per daugeli 
metų. 711 West 34th St.

TAVERN PARDAVIMUI, pigiai 
priežastį pardavimo patirsite ant, 
vietos. 2540 West 45th Placė. Savi
ninkai Bukauskai.

PARDAVIMUI groserne, gera 
vieta išdirbta per ilgą laiką. Parduo
siu pigiai iš priežasties nelaimės.

3111 So. Halsted St.

PARSIDUODA labai pigiai čeve- 
rykų taisymo šapa — Gerai įtaisy
ta—Pelningas ir gerai išdirbtas biz
nis. 608 West 47th St.

BUCERNĖ ir GROSERNfi 
4556 So, California Avenue. 

Visi vėliausios mados įtaisymai: 
Elektrikinis refrigeratorius — par
siduoda labai pigiai. Galima pirkti 
ant lengvų išmokėjimų — kas turite 
namą, lotą arba farmą, galima mai
nyti. Krėipkitės:

6555 So. Kedzie Avenue.
Tel. Grovehill 0306

ANT RENDOS štoras ir 3 kam
bariai dėl pagyvenimo, geras dėl 
bile kokio biznio. Renda pigi.
Ant. Ūsas, 4240. S. Artesian Avė.

GREITAM PARDAVIMUI barber- 
nė pirmos klesos 2 krėslai su visais 
įrengimais. Priežastį patirsite ant 
vietos. 5150 So. Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė — Labai 
^eroj vietoj—Pardavimo priežastį 
patirsite ant vietos 2534 W. 45 PI.

RESTAURANTAS ant pardavimo, 
gera vieta išdirbta per daug metų. 
Electric refrigerator, su mažu įmo
kėjimu.' 1203 West 63rd St.

PARDUOS arba mainys pirmos 
klesos prosernę. Kaina prašoma yra 
tik dalis stako ir fikčerių vertės. 
Gyvenami kambariai, žema kaina. 
2109 S. Halsted St.

PARDAVIMUI tavernas, biznis iš
dirbtas, parduosiu visą arba pusę. 
5601 S. Carpenter St.

PARSIDUODA kriaučių šapa ma
žame miestelyje, 13 mylių nuo Chi
cagos. Biznis geras per daug metų. 
Nėra kompelicijos, ba tik vienas 
kriaučius esu. Ant darbų prekės ge
ros. Apleidžiu šapą ir išeinu ant 
farmos, ba mano rendauninkai šj 
rudenį apleidžia mano farmą. Geras 
biznis dėl gero" kriaučiaus. Parduo
siu už prieinamą prekę. Atsišaukit 
laišku

1739 S,1 Halsted Sį Box 519

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

PARDAVIMUI namas 2 pagyveni
mų po 4 kambarius. Parduosiu pi
giai iš priežasties nesveikatos.

819 W. 34 Place

MAINYSIU namą į gerą} ūkį, yra 
tik keli šimtai mortgečiaus. Namas 
mūrinis, 8 metų senumo. 3 pagyve
nimų, 2 po 5 kambarius, po 3 mie
gamus! ir vienas 3 kambarių. 2 ka
rų garažas. Randasi Brighton Par
ke. Ūkis turi būt nuo 50 iki 100 
akerių Michigan ar Wisconsin val
stijoj, apie 100 ar 200 mylių nuo 
Chicagos. Praneškite laišku. t

1739 S. Halsted St. Box 518 /

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

LOUIS ZIMMERMAN & CO. 
203 South Dearbom Street 

Tel. WABash 4737.
■ —.............. ............ . , „

BARGENAS
2 LUBŲ MEDINIS bizniavus na

mas su tavern. Lietuvių apgyventa. 
Labai pigiai. 4742 South Honore St.

PARDAVIMUI 5 kambarių namas, 
3 lotai. Bedarbė priverčia parduoti 
pigiai. Mainysiu ant notions Storo. 
Kreipkitės po pietų. Savininkas, 
5538 So. Kostner Avė.

PARDUOSIU arba mainysiu mū
rinį namą dviejų pagyvenimų į Chi
cagos namą. Priimsiu ir. mažą sko
lą, morgičių; namas gražus, vieta 
graži, švari. Savininką galit matyti 
visada namie 2104 Desplaines St., 
Blue Island, III.

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

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

BARGENAS
Parduosiu pigiai namus arba ša

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

PENKI KAMBARIAI, plytų bun- 
galow furnasu šildomas, dviejų ka
rų garažas, prieinamai. 7239 South 
Western Avė.

3 AUKŠTŲ plytinis budinkas, 6 
flatai už pusę pirmykštės kainos. 
2324 W. 24th St. arti Oakley Avė. 
Kreiptis 2 "lubos užpakaly. <

SPECIALUS BARGENAI 
2-6 kambarių freimas, vana, elek

tra, 2 karų garažas. Extra $1250.00
5-kambarių plytų bungalow, 37% 

pėdų lotas, šildomas,
specialiai $3500.00.

2-6 kambariai, plytų, 37% pėdos 
lotas, $1000.00 įmokėti,

Specialiai $6500.00.
B. R. PIETKIEWICZ

Real Estate
2608 West 47th Street.

Tel. Lafayette 1083.

SMAGUS NAMAI su ganėtinai 
žemės—lotas *6^%xl25,—-,5 gražus 
catnbariai, furnasO -šildymas, gara
žas. Persi tikrinki t 3805 W. 64 th Pi. 
Kaiųa $4500.00. Išmokėjimai.

BRIGHTON PARK 2 flatai .4 ir 
4 kambariai, basement pirmas flo
ras apšildomas $4500, įmokėti $1500

2 flatai 4 ir 4 kambariai, medinis 
nam., basementas, garažas. Kaina 
$1500, įmokėti $500.

CHAS ZEKAS, 
4708 So. Western Avė.

—O—

—O— 
RESIVERIO GALUTINAS 

IŠPARDAVIMAS .

FLATŲ muro namas ir muro

IŠPARDUODAME BARU FIKčE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
Ir sinkom. Taipgi Storų fikčerius dėl 
bile kurio biznio Įskaitant svarstyk
les, registerius ir Ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjime. Pamatykite 
mus pirm negu pirksite kitur,

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

>900 S. State St-’ CALumet 5269.
975 Yardai naujų karpetų, klejon- 

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

PARSIDUODA pečius gasu ir an
glimis kūrenamas, geram stovy, pi

giai. 3446 So. Ėmerald Avė.
2-ros lubos fronte.

PARDAVIMUI’: Tikče"riai~dėl~ta- 
verno su visais įtaisymais. 1659 W. 
North Avė., prie Paulina St.

IŠPARDUODA forničtas — 3 gele
žinės lovos su springsais, matrosais 
ir naduškomis, 2 gesiniai pečiai, 
minkšti krėslai, stalas ir staliukas 
ir daug kitokių daiktų. Atiduosiu 
labai pigiai. 827 W. 34 Place. Pir
mos lubos užpakalyje. Galima ma
tyti bile kada.

Tabako Krautuvės
Tobacco Stores

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

1728 S. Halsted St., Canal 9345.
\ . v - 1 • ■ ■ .

Miscellaneoųs

REIKALINGAS 481 taverno ne
mažas pečius,, kūrenamas anglim 
arba aliejum. Praneškite Boulevard 
4656. - :

Miscellaneoųs for Sale
Įvairus Pardavimai

Furnished Rooms
RENDON puikus švarus kamba

rys—pigiai. Mrs. Gečas, 2635 West 
42nd St. kampas 42nd ir Talman.

ANT RENDOS kambarys dėl vai
kino ar ženotos poros, prie mažos 
šeimynos. 4023 Montgoniery St. 2-s 
lubos.

RENDON <2 kambarėli* karštu 
vandeniu apšildomi dėl vaikinų ar 
ženotos poros—.su ar be valgio.

3312 So. Union Avė.

RENDON apšildomas kambarys 
dėl pavienio vyro prie dviejų žmo
nių. 4905 So. Komensky Avė.

RENDON fumišiuotas kambarys 
didelis šviesus prieinamai nevedu
siam vyrui—gerai apšildytas.

6535 So. Talman Avė. 2-os . lubos.

RENDON šildomas kambarys prie 
mažos šeimynos vyrui arba mergi
nai. Be valgio. 6927 So. Washtenaw 
Avė. 2-ros lubos.

RENDON apšildomas kambarys 
su visais patogumais, prie mažos 
šeimynos — vaikinam arba ženo- 
tai porai. 3324 S. Emerald Avė. 
Pirmos lubos.

IEŠKAU kambario prie šeimynos 
be mažų vaikų Marąuet'e Manor 
apielinkėj. Atsiliepkite subatos ar 
nedėlios ryte. Triangle 0623.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA forklozuoti Mar-. 
ųuette Parke 2 flatų namas po 5 
ir 6 kambarius. Naujas muro, ce
mento beismentas, pečiais apšildo
mas —/ $5,500.

2 FLATŲ po 4 kambarius, karš
tu vandeniu apšildomas — $5,500.

2 FLATŲ po 6 kambarius ir Sto
ras naujas mūrinis, apšildomas — 
$7,500. , .

NAUJAS mūrinis 6 kambarių 
bungalovv, apšildomas, 2 karų ga
ražas. Puikiausi ir pigiausi bunga- 
lows šioj apielinkėj — $5000.

4 FLATŲ po 5 kambarius, naujas 
mūrinis, dubeltavas “octagon” fron
tas, 4 karų mūrinis garažas. Pui- 
kiausis ir puikiausioje vietoje na
mas. Kito tokio nėra. Kaina — 
$12,500. ' -

2 FLATŲ po 5 kambarius, mūri
nis. Pirmas flatas karštu vandeniu 
apšildomas, 2 karu garažas, švie
siausias namas Brighton Parke. 
Kaina $5,500.

EIKITE į biznį — nedidelis na
mas su groserne. Mainys ant priva- 
tiško namo bile kur. Visi narai ran
dasi arti gatvekarių. Jeigu pirki- 
kams kiek pritruks pinigų, prireng
sime paskolą be iškaščio.

KAZYS URNIKIS
4708 So. Western Avė.

2
garažas. Randasi Marųuette Parke. 
Kaina tik $6800.

5 ARBA 6 kamb. muro bungalows 
Marųuette Parko apielinkėj. Resi
veris parduoda pigiai. Pasinaudo
kite proga.

AR girdėjot? 4 flatų muro na
mas, garažas, viškos ir kiti moder
niški įrengimai. Randasi Marųuette 
Parke. Kaina tik $12,500.

7 KAMB. namas ant muro pama
to. Randasi Brighton Parke. Kaina 
tik $2806.

BIZNIO namas — moderniškas; 
Štaras, 3 flatai ir garažas. Randasi 
Marųuette Parke. Kaina tik $13,500

6 FL. muro namas, viškos. beis- 
montas ir garažas. Randasi Bridge- 
norte arti St. Jurgio bažnyčios. 
Kaina tik $3850. Kreipkitės pas 
įgaliotinį:

K. J. MACKF. (Mačiukas) 
2346 W. 69th St. Tel. Prospect 3140

JEI
TURIT
KĄ PARDUOT

PAGARSINKIT 
NAUJIENOSE

EXTRA BARGENAI MARQUETTE 
PARKE

PARSIDUODA mėsos marketas ir 
groserne, 46th ir Wells, įsteigta 20 
metų. . Parduos pigiai. Savininkas. 
4607 So. Wells St.

TAI atidavimo 
PARDAVIMUI Rubber Plant gra- nuperka restauranto 

žios išvaizdos 4223 So. Wells St. ; rius. 4909 W. 14th

DOVANA $350 
steką ir fikče- 

Street

2 FLATŲ mūrinis po 5 kam., pe
čiu šildomas, vėliausios mados. Kai
na $5,495.

MEDINĘ, cottage 5 kam., graži 
vieta, kaina $1,250.

BRIGHTON PARKE 
2-FLATIS medinis po 4 kam., pus- 

naujis, graži vieta. Kaina $1,500.
/ 2-FLATIS naujas medinis su beis- 
'mentu ir stogu, geriausi vieta B. 
P Kaina $3,995.

BUNG. mūrinė, 5 kamb. furnasu 
šildoma, 5 metų senumo. Prekė — 
$3,450.

TURIM ir daugiau bungalovvs ir 
cottages paimtų už skolas ir 
duosim su mažu įmokėjimu.

MIDLAND B. L. ASS’N 
4038 Archer Avenue

par-

JEI IEŠKOT 
BARGENŲ

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

NELAUKIT
ILGAI

PAŠAUKIT MUS TUOJAU
CANAL 8500
Musų ' apgarsinimų kainos 
prieinamos. Už pakartoji
mus duodame gerą nuo
laidą.

poros%25e2%2580%2594.su

