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Ispanijos Valdžia Laimėjo Mūšį Ties Madridu
800 sukilėlių žuvo 
devynių vai. kovoj

Kariuomenė Rengiasi Pulti Fašistus 
Visais Frontais

Francija Turi Vilties Sudaryti Neitraliteto 
Sutartį.

MADRID, Ispanija, rugp. 9 
— Valdžios žinios sako, kad ka
riuomenė laimėjo devynių va
landų muši su sukilėliais Mad
rido pakraščiuose. 800 sukilė
lių žuvo, keli šimtai sužeista, o 
būrys pateko nelaisvėn.

Sukilėliai desperatiškai bandė 
užimti Navalperalio miestą ne
toli Madrido, kaipo svarbų stra
teginį punktą, bet turėjo bėgti, 
negalėdami atsilaikyti prieš 
valdžiai ištikimas jėgas. Ap 
leisdami pozicijas, sukilėliai pa
liko daug amunicijos ir kulko
svaidžių.

Kariumenei vadovavo pulk. 
Mangada ir jis pranešė Mądri- 
dui, kad, nežiūrint didžiulių 
nuostolių sukilėliu*jmgėjb, jo 
pusėje žuvo tik keturi- karei-1 
viai, o 35 bu*vo sužeisti.

Valdžia savo pranešime sako 
kad Navalperalio mušis buvo 
labai svarbi pergalė ir laimėji
mo paskatinta, kariuomenė da
bar pradėsianti smarkia ofen- 
syvą prieš sukilėlius visais 
frontais. Sukilėlių jėgos, sako 
žinios, yra pakrikusios ir neten
ka vilties.

Iš Bayonne, Francijos, ateina 
kita žinia, kad sukilėliai pralai
mėjo savo tvirtovėje netoli 
Oyarzun, šiaurinės Ispanijos 
krašte. Kariuomenė bombar
davo miestą. Ten sudegė suki
lėlių generalinis štabas, o išlė
kė oran amunicijos sandėlis.

Rengiasi pulti sukilė
lius iš užpakalio

MADRID, rugp. 9 — Sukils- 
liai pralaimėjo mušitfs ties Ba- 
dajoz ir Caceras, pietinėje Is
panijoje.

Laimėjusi Gibraltaro pakraš
čiuose, valdžia rengiasi sutrauk
ti kariuomenę pietuose ir pulti 
sukilėlius iš užpakalio. Suki
lėlių jėgos iš Sevilijos traukia 
Madridan. Joms vadovauja as
meniškai generolas Francisco 
Franco, vyriausias sukilėlių va
das. Sukilėlių pulkus sudaro 
kareiviai, kuriuos pargabeno Is
panijon iš Morokko. Tai buvo 
padaryta su vokiečių laivų pa
galba, kaip sako vietos ir kitų 
Europos sostinių laikraščiai.

Užėmusi Algeciras, pietuose, 
valdžia įsakė visiems svetimša
liams pasitraukti. Amerikie
čius paimti nuvažiavo kreice
ris “Quincy”.

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

Debesiuota ir vėsiau; šiaurės 
vėjas.

Turi vilties neitraliteto 
išlaikymui.

PARYŽIUS, rugp. 9 — Fran- 
cija tiki, kad jos pastangos su
daryti neitraliteto sutartį Eu
ropoje bus pasekmingos. Nors 
Vokietija atvirai pardavinėjo 
ginklus sukilėliams ir jiems gel
bėjo kabenti kariuomenę savo 
laivais, ji priėmė principe 
Francijos pasiūlymą ateityje 
laikytis nuošaliai nuo konflikto 
Ispanijoje. Už sutartį pasisa
kiusi ir Portugalija, kurios ge 
ografinė pozicija yra svarbi 
tuom, kad jos rubežiai susisie 
kia su Ispanija.

Vokietija pastačiusi sąlyga, 
kad ji galutinai priims pasiu 
lymą, jeigu ir Rusija pasižadės 
laikytis ' nuošaliai’ir negelbės 
valdžiai.

Diplomatams besiderant ir 
belipdant sutartį, aikštėn iškilo 
sekami faktai: kad tris dienas 
prieš sukilimo pradžią Italijos 
valdžia pasiuntė eilę lakūnų į 
Morokko, kur sukilimas prasi
dėjo, ir, kad Italija remia su
kilėlių vadą, gen. Franco finan
siniai ir ginklais.

Ranką sukilėliams tiesia ir 
Vokietija, Anglija gi laikosi 
nuošaliai ir kartu su Francija 
bando padaryti neitraliteto su
tartį tikrenybe.

Rusų Lakūnų Kelio
ne Sutrukdyta;

Blogas Oras
Etapais skrenda iš Amerikos, 

per Alaską, Maskvon

SEATTLE, Wash., rugp. 9 
— Amtorg skelbia, kad du la
kūnai, kurie etapais skrenda iš 
Amerikos Maskvon, per Alaską 
ir Sibirą, buvo priversti nusi
leisti dėl blogo oro Britų Kc- 
lombijoje. Jie bandę pasiekti 
Juneau, Alaską, bet negalėję 
ištesėti dėl ūkanų.

Lakūnai yra Zigmundas Le- 
vanevskis, “Rusijos Lindber- 
ghas” ir Viktoras LevČenka. 
Jie skrenda Amerikos statybos 
lėktuvu, “Vultee”.

-Vėlesnės žinios sako, kad jie 
kelionę atnaujinę.

Devynis kartus apsivy
lė, bet vis dar ieško
COLNEY, III. rugp. 9. — Syl- 

vestras Plumlee, 63, vakar 
pradėjo dešimtą “medaus mė
nesį”. Devynis kartus nepa- 
sekmingai vedęs, Plumlee ne
nusiminė ir dar tebeturi vil
ties, kad laimę atras.

Dešimtoji jaunoji yra Viola 
Martin, 54, iš’ West Frankfort, 
ėjusi prie altoriaus tik tris 
kartus.

Vakarinėse valstijose, kur augina kviečius, sausra daug nuostolių nepadarė. Mašinos, kaip paro
do paveikslas, dirba laukuose pilnu tempu. Ūkininkai džiaugiasi, nes dabar už kviečius gauna 
iki dolerio.

Rytoj Laidojamas 
Nusižudęs Kongres- 
monas - Vėjavaikis

V • ‘. •

Zioncheck • nusižudė, iššokda
mas iš ofiso 5 aukšte: “apsivy

lęs žmonėmis”

SEATTLE, Wash., rug. 10 
— Kongresmonas Marion An- 
thony Zioncheck (Zajączek) už
baigė savo nepaprastą karjerą. 
Laikraščiai neberašys apie jo 
keistus šposus, kuriuos bekrės- 
damas, kongresmonas atsidūrė 
beprotnamyje.

Penktadienį vakare jis nėrė 
per savo kambario langą, penk
tame aukšte vietos ofisų dan
goraižyje ir krito negyvas ant 
šaligatvio. Užsimušė akyvaiz • 
doje savo jaunos žmonos. Ji 
laukė savo vyro automobilyje, 
kuris stovėjo tik kelias pėdas 
nuo tos vietos, kur Zioncheckas 
nukrito.

Tik kelias dienas prieš tai 
Zioncheck buvo paskelbęs, kad 
vėl kandidatuoja į kongresą. 
Motina jį raginusi įtikinti bal
suotojus, jog jis nėra nei be
protis nei pamišėlis. Parą 
kitą prieš tai jis buvo pareiš
kęs, kad iš politikos pasitrau
kia.

Prieš nusižtfdymą, Zioncheck 
sėdėjo užsidaręs savo kamba
ryje ir paskendęs durnose, 
Kaip sako draugai, jis jautėsi 
labai apsivylęs ir užgautas 
spaudos ir draugų atsiliepimų 
apie jo esmenį. Daktarai, ku
rie Zionchecką egzaminavo ke
lias valandas prieš nusižudymą, 
perspėjo žmoną ir gimines kon- 
gresmoną saugoti. Jie nujau
tė, kad velionis pasisikęsins 
prieš savo gyvybę.

Zionchecko “testamentas”
Apleisdamas šį pasaulį, Zion- 

checlč- paliko nedabaigtą rašte
lį, kuriame sako: “Vienintelis 
mano gyvenimo tikslas buvo pa
gerinti neteisingą ekonominę 
tvarką, kuri netik neduoda vil
ties, bet nepalieka jokios pro
gos...”

Zioncheckas bus palaidotas 
antradienį. Apeigose dalyvaus 
atstovai nuo atstovų buto ir se

nato ir keletas kitų valdžios na
rių.

Patekęs kongresan 1932 mo
tais Zionbheckas pasižymėjo 
kaipo darbštus ir nuoširdus 
žmogus. Sunkiai dirbo. Užsi
tarnavo vyresniųjų pagarbą n 
pateko į kongreso kontrolės 
komisiją.? Rėmė Roosevelto nau
jąją Dalybą ir buvo artimai 
surištas su keliais Administ
racijos projektais. Pirm kon
greso laikų jis pasižymėjo kai- 
ko darbininkų advokatas ’Seatt- 
lyje.

“Galva vaikščiojo” >

Bet pereitais metais įvyko 
nepaprasta permaina. Iš darb
štaus kongresmono, Zibnche- 
ckas staigiai išvirto į vėjavai
kius. Ėmė automobiliais lak
styti kaip pamišęs. Kelis kar
tus pateko kalėj iman. Kėlė 
muštynes. Vieną dieną susiti
kęs merginą, kitą su ja apsi
vedė. Išmetė iš kambarių ir 
s^m,ušė savo šeimininkę. 
Rooseveltui pasiuntė dėžę tuš
čių alaus butelių. Tiesiog 
“galva vaikščiojo”. Birželio mė 
nesį pateko į beprotnamį Mary- 
land valstijoje. Iš ten pabėgo, 
perlipdamas 8-ių pėdų sieną ir, 
po policijos priežiūra, liepos 4 
d., grįžo namo,

Nuo to laiko, jo apsivylimas 
ir nusiminimas buvo toks dide
lis, kad Zioncheckas iš melan
cholijos neatsigriebė iki mir
ties.

Pasaulinis Žydų 
Kongresas Kovai 
Prieš Anti-Semitus
GENEVA, Šveicarija, rugp.

9 — čia prasidėjo pirmas pa
saulinis žydų kongresas, kuria
me 300 delegatai iš viso pasau
lio tarsis kaip kovoti prieš anti
semitizmą ir jo skleidėjus, ypa
tingai Hitlerį, kongresas tęsis
10 dienų. Jį atidarė amerikie
tis rabinas Wise, kuris stovi 
Amerikos 75 delegącijos prieša
kyje.

LONDONAS,Anglija, rugp. 9 
— Anglijos policija labai pik
ta. Valdžia jiems uždraudė 
kad ir po tarnybos, lankytis 
alinėse ir gerti.

Lewis Organizuoja 
Anglių Perdirbimo 

Darbininkus 
' : ' .Z. ' _ f «

Jų yra apie 100,000 gaso ir
, “kokso” dirbtuvėse

WASHINGTON, D. C., rugp.
9 — Kaip ir atsakydamas į 
Amerikos Darbo Federacijos 
nuosprendį jį ir jo unijas su
spenduoti, J. L. Lewis pradėję 
organizuoti anglių perdirbimo 
pramonių darbininkus. Jų yra 
apie 100,000, gaso ir “kokso” 
dirbtuvėse.

CIO, prie kurios Lewis’d 
United Mine Workers ir de
šimts kitų- unijų priklauso, 
perims National Council of Gas 
and Coke Workers ir pradės 
burti į unijas neorganizaotuo 
sius darbininkus.

Lewis pasiryžęs suorgani
zuoti ne vien plieno ir giminin
gų pramonių darbininkus (jų 
yra apie 900,000), bet ir gu
mos, automobilių, stiklo, meta-
10 kasyklų, “rajono”, ir vėliau
siai, anglių perdirbimo pramo
nės.

Rado Neišleistą Gor
kio Veikalą

MASKVA, rugp. 9 — Tarp 
garsaus rašytojo, Maksim Gor
kio, palikimų, rastas neišleistas 
scenos veikalas. Nepatenkin
tas kuriniu, autorius jį perraši
nėjo, bet darbą sutrukdė mir
tis.

Nespėjo “Parėn”; 10 
Metų Per vėlu

HOUSTON, Texas, rugp. 9 
— Ūkininkas Grady Fuller še
štadienį gavo laišką nuo kai
myno, už dešimts mylių. Jį 
kvietė atvykti “į parę”. Ful
ler apgailestavo, kad negalėjo 
pakvietimu pasinaudoti. Pare, 
mat, jau buvo praėjusi. Laiš
kas užtruko kelyje apie dešimts 
metų.

Brazilija Užėmusi 
“Komunistų Suokal

bi Laivyne’’
■ i i i ■ n ■■ ■ |

Bandę sukelti maištą tarp 
jurininkų.

RIO DE JANEIRO, Brazili
ja, rugp. 9 — Policija skelbia 
susekusi “komunistų suokalbį 
sukelti maištą laivyne”. Lai
vyno ministerija prašalino iš 
tarnybos 15 jurininkų, o policija 
suėmė tris, ir nušovė vieną ko
munistą, kurie stovėjo suokal
bio priešakyje. Pas juos radę 
ginklų ir propagandinės litera
tūros.

Ispanijos Alfonsas 
Pas Vokietijos 

Hitlerį
Nuverstas karalius, tebesvajoja 

apie grįžimą sostan

BERLYNAS, Vokietija, rugp. 
9 — Privatišku automobiliu Vo
kietijon netikėtai atvažiavo nu
verstasis Ispanijos karalius, 
Alfonsas.

Vokietija oficialiai skelbia, 
kad karalius atvyko į Olimpia
dą, bet užkulisiuose eina kalbos, 
kad?: , n e tiek svarbi
Olimpiada, kiek pasitarimas su 
Hitleriu sosto reikalais. Jis . J*
svajoja iŠ naujo atsistoti Ispa
nijos valdžios priešakyje.

Hitlerininkai Praša
lino Brandenburgo

Gubernatorių
į ----------------------

BERLIN, rugp. 9 — Sensa
ciją hitlerininkų tarpe sukėlė 
Brandenburgo gubernatoriaus 
Kube prašalinimas iš pareigų 
Nazių tribunolas teis jį už iš
laidų gyvenimą (kyšius ar ap- 
sivogimą) ir nepalaikymą dis
ciplinos savo pavaldiniuose. 
Smulkmenų apie įvykį trūksta.

Vokietijos - Čekoslo
vakijos Nepuolimo

Sutartis
PRAGA, Čekoslovakija, rugp. 

9 — Valdžios spaudos biuras 
skelbia, kad Vokietija “davusi 
tam tikras privilegijas” Čekoslo
vakijai, norėdama paskubinti 
draugiškumo ir nepuolimo su
tarties pasirašymą.

Vokietija stengiasi užmegst: 
tokius pat ryšius su čekais, ko
kius turi su Lenkija.

Nei ^‘Geležiniai” Vidu
riai Neatlaikė

CARBONDALE, III. rugp. 9- 
20 metų Mrs. Edward Spurling 
manė, kad turi “geležinius” vi
durius. Bet kai ji suvalgė ge
rą dožą žalių vynuogių, “karš
tų šuniukų”, arbtfzo ir “muš- 
melionės” (kantalupo), tai nei 
geležiniai viduriai negalėjo to 
mišinio pakęsti. Pirmadienį 
ją laidoja.

BUEBLA, MEKSIKA, rugp. 
9 — žinios iš Tacamachalco 
apielinkės sako, kad ten vienoje 
bažnyčioje įvyko ridušės. 40 
žmonių sužeista.

i •• r Demokratų Reakcija 
Susiorganizavo Ko
vai Su Rooseveltu

Smith, Eli ir Reed opozicijos 
vadovai; vadinsis “Jefferso- 

nian Organization”

DETROIT, Mieli., rugp. 
Nepatenkinti dabartinės admi
nistracijos politika, 43 demokra
tai, kurie atstovauja reaksini 
elementą partijoje, įsteigė or
ganizaciją kovai prieš prezi* 
dento Roosevelto išrinkimą ant
ram terminui.

Naujoji organizacija vadin 
sis “Jeffersonian Organization’ . 
Nors jos vadai bandė oficialiai 
indosuoti republikonų kandida
tą į prezidentusLandoną, bet 
didžiuma susirinkusių tam pasi 
priešino. Jie išleido pareiškimą, 
kuriame pasmerkė Rooseveltą 
už brukimą Amerikai “socializ
mo ir komunizmo mišinio”.

“Jeffersonian’ų” tėvai yra 
Alfred Smith, buvęs New Yor- 
ko gubernatorius, Joseph Eli, 
buvęs Massachussetts guberna 
torius ir buvęs senatorius Ja
mes Reed iš Missouri. Apie 
Smithą įdomu tas, kad savo 
laikų, jis buvo geras Roosevel- 
to draugas- ir politikoje iškilo 
tlk'^ėr Roosevelto .pastangas.

Zepelinai Per Atlan-. 
tiką Du Kartu Į

Savaitę
Statys naujus oro laivus su

sisiekimui su Europa

LAKEHURST, N. J., rugp. 9 
— Vokietijos keleivinio diriža
blio, “Hindenburg”, kapitonas 
Ernst Lehmann paskelbė, kad 
neužilgo zepelinai pradės kur
suoti per Atlantiką du kartu į 
savaitę. Vokietijoje jau stato
mas antras oro laivas, kuris bus 
paleistas darban ateinančiais 
metais.

Jis taipgi paskelbė, kad Ame
rikos ir Vokietijos kapitalas 
bendrai finansuoja liniją. 
Goodyear dirbtuvėse, Akrone, 
busią statomi dar du zepelinai. 
Jų įtalpa bus apie 100 kareivių. 

“Hindenburg” jau atliko še
šias transatlantines keliones iš 
Europos Amerikon, su pilna 
įtalpa keleivių, pašto ir bagaže

Užsidaręs Bankas 
Atmokėjo Depozi- 

toriams 107 %
CHICAGO, UI. rugp. 9.— 

Birž. 25, 1932 metais, čia užs; 
darė Standard National Ban’** 
of Chicago, 7921 S. Ashland 
avenue. Kadangi tai buvo na- 
cionalis bankas, tai jo turM 
likvidavimu rūpinosi federale 
valdžia. šiandien ji paskelbė, 
kad likvidavimą baigė. Depo- 
zitoriai atgavo visus savo pini
gus ir dar 7% palūkanų. Išviso, 
depozitoriai atgavo $272,332.

LAWRENCVILLE, III. rugp. 
9 — Dar dėvėdama trumpą su
knelę ir kaspiną plaukuose, 
Mary Ann Pinkstaff prisiekė 
niekuomet neištekėti. Ir neiš
tekėjo. Vakar, sulaukusi 73 
metų amžiaus, ji mirė širdies 
liga.
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CHICAGO, ILL

AKIU SPECIALISTAI
Direktoriai

Phonė Yrirdri 118Š8319 Lituanica Avenue

Phone Boulevard 7589

LIETUVIAI

man 5703

Oood

PiĖULANCĖ

kietų... 
dar pri

ST. LOUlS
Tbtrį* iižmuštų yrd šeši cliicagiečiai. Lėktuvas nukrito iš kokio, 
airporto kelionei 
cagos lakūnas

gimdyti
šž af. i
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girioRiš i
riidi dovanai

sako vie-
— kodėl 
a? Juk 

o dabar

K A Hifferent, dėiicibds 
flavpr! Tirhe-honbrėd in- 
gredients of t mayonnaise 
and otd-fashioned boiled

NAUJIENOS
1739 M Halsted Št 

CHICAGO ILL.

Ofiso ikt fedutėiard 5918 
Rez. Tel. Victpry 2343

Jarusz
ii Therapy 
;Midwife 
lį .Western 
2nd floor 
jęjk 9252 
.M'tiju prie 
ąp namuo- 

joninėse, 
massage 
treat- 
magne- 

;ets irtt. 
j ir mer- 
pat a r i-

2 dieną.
.. ................    4 . j- 

dieni nuo 10 v. ryto iki 8 v.p. p

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

Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:30-8:80 
Nedėliomis pagal sutarti.

JOSEPH Ji GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

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

ą čia didelė dbriu- 
laikraščiai, kny- 

ko viso nesą kaime 
už tėvynę tarpikli j km, te-

Gal gubernatorius atvažiavo, c 
gal kbks didelis činovnikas

Pi-efettfetf by s 
millions 

to mayonnaise

DR. A. J. MANIKAS 
PHYStClAN-StJRGEON 

Offite 4070 Archer Avenue 
Tel. Virginia 1116. 

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

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

Kasdien, išskyrus. seredą. 
Sekmadieni susitarus.

— Už laisvę, lygybę, brolybę, 
aukojkfti iries savo gyvybę!.. 
,Į šį triiikšibą įšiihriišŠ gat

ve eihriiitiš šbhiikaš, šdlyšusiu 
teldli, dpijityšęš, balta riį>it>b- 
kaviišia brirzdri, lyg viščliikas 
ir sustojęs, bHšidėrigęš Vir- 
Šųhi rikių ranka, įsižiurk j d r 
kiatišid gretimo:

— Kas čia dd atsitiklHiaŠ?

nes
Hiate?... i .

—- Sudie, dVriiigrii; štidife! 
Laimingai j uriiš briiįti tarnai! 
ti ir štigrįžii Višiėfriš tikš Hiiiši 
Sudie! Valioj

GYDYTOJAS Ir chirurgas 
2201 West 22nd Street

V&lfiridos: nuo 1—3 ir 7—8 
Serėdomis ir nedėk paįęal sutartį 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

VISUOMET ŽEMAS KAINAS 
Vril.:. 8:80-iki 8^0 v. vak.

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

vak. Nedėlioj pagal sutarimą.
Ofiso Tek: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930.

1)R. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
. Telėfohas Virginia 0036

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

DR. ilERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 35 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau- 
jąusjus metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.
...... Ofisas ir Laboratorija:
1034 W. J8th St., netoli Morgan St. 

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

Tel. panai 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

tai atrodė taip arti Širdies, 
pažįstama ir rodėsi krid įiė rife- 
daug laiko buvo su Višžt iilfe 
persiskyrę, kad jau užmiršo vi
są ką buvo ligi šioj pergyvenę,, 
visą ką sieloj prikentėjo.

Smeiki draugai! Sveiki su
grįžę pas mus!

Ukmergė.

Pasitarimas su gydytoju
Kirika sd savo žmona niiei- 

ria pas gydytoją. Po apžiutė- 
jirrtfe kalbasi šu g^tb’jii.

privbjifiįa liga?”
“Trio tarpu4 dar nėra pavo- 

j'aiiš. Beį jei prisidėtų dar an
gina, tai butų blogiau”.

Kinka, nelabai tesupratęs, 
tęsia toliau: ‘‘Tad, pone gydy 
tojau, tarp musų kalbant, kiek 
pigiausiai tamsta skaitai Už tą 
anginą”.

Ą. Montvid, M. D.
Wėst Vown Štate Bank Bldg- 

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

, tel. Seelėy *7330
Nainy telefonas Brunswick 9597

Ofiso Tel. Dorchėstej- 5194 
, . Rez. Tel. Drexel 9191 
DR. A. A. ROTU 
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų.

Ofisas 6850 Stony IslSnd Avė. 
Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak.. Nedė

liomis ir šventadieniais 10—12 
dieną.

K. P. GUGIS
AbvokATAš

Miesto ofisas—127 N. Dearbprn St. 
Kamb. 1431-1434—Tek Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.

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

Ketviriadiėriiais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarties.

HtbYtdjAi Ir dentist Ai 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

• Draugijos Nariai

telefonas Yards 0994
Dr. Maiiricė Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rcž. Telephone PLAZA 2409

— Na, Btoiliad^ daiiidojrihl, 
juk paliekam savo visus skir- 
hinkits, įrandiiiukus, kdš miiš 
spaddė; engė — rilėš jau laiš- 
vi, et laisvi, lyg sakalai; kaip 
paukščiai padangėse

.k L lachavicž
42-?44 EdstlOStK^L. l’el. PuIlman 1270 arba „Canal 2516

Stoty, lyg SkrUždelynas: di
džiausias judėjimas; daugybė 
kareivių, civiliij žmonių, kurie 
linksmais veidais garsiai kal
bėjosi su kariškiais, vaikščiot 
jo, bėgiojo. Daigumas jų su 
dėžutėmis rankose, kiti juds 
sukrovę. į krūvą ir ant jų su
lipę garsiai kalbėjo, lyg pra
kalbą sakė. Kitoj vietoj susi
grupavęs būrys dainavo. Dau
gumas buvo įgėrę, raudonais 
veidais, įkaitę, kojas bandė 
statyti tiesiai, bet jau be pa
sėkų. Karo orkestras be 
stojo grovė, grojo. KarirthflR® 
taip išdidžiai vaikščiojo, kaip 
gaidys vištų būry, vis pabarš
kindamas žvilgančiu kardii, pa
rodydamas tuo savo didybę, 
taip kaip maršalka bažnyčioj. 
Ant gatvės mitria žmonių, įdo
miai viską sekė, vis rodė pir
štais, aiškino.

ROOSEVELT

Rooševeit Road
Tfel; Sėėlfey 8?60

MdbŠ&i lliido iš dtidiį bfe įur
štojo. Šitliį kapelmeisterio laz
dukės viš kitokie garsai, vis 
kitokioš mfelodijos. Susibūrę at- 
sargliii^l vis dairiavo ir dairia-

- - Phone Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZEL’IS

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė.

, arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Sėredoj įiagal sutartį.

— Na, bet klausyk, žiūrėk 
1<4 “Karys” rašo, kad dau£ 
kas nenori iš kariuomenės va
žiuoti riaibo, 
gystė, radio 
gos ir t.t 
Čia 
vynei!

— Et, tu degląjai pašakyk. 
ne mrin! Aš ailt savo kdilib 
viską pdtyHau. T^hn tokih, iė 
vynė, kris, iš to dlibną MiRd. 
Teįril tas krriiljd Hęjri, kas. jį 
už pidiguš pHrdatihėjd... Jdh 
griha mum dvrisiį, fenetgiją pa
kirti), tihgiHyst^š privarė. įa- 
M! O riifeš dabar į ląlšyę vri- 
žitiojriih draiiįai; ha ir dAliiliti-

Dr. Charles Segal 
OFISAS

4729 So. Ashlarid Avė.
2-rbs lutos

. CHICAGO, ILL- 
bFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. r£to, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų. ir. nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dleiią.

Phone MIDWAY 288fe.

KL. JURGELIONIS
, ADVOKATAS

Veda bylds visliose teismuose 
Bridgeporto. ofisas:

3241 S. Halsted St. Te|. Calumet 7262
Oiišo vai. dieriottiis nuo 1 iki 5 vai.

po piet. Vakarais nuo 7 iki 9
, i , . , Rezidencija: , 

3407 Lowė Avė. Tel. Yards 2510

Gyv. vieta: 6733 Crąndon Avenue 
namų Tel.: — įlydė Park 3395Sergantiems patari

mas Dykai 
Vėliausias ir geriausias lytinio 
silpnumo, reumatizmo, inkstų, 
pūslės ir venerinių ligų gydymas.

Virš ,25 metų tpj .pačioj vietoj. 
Ne atidėliokite, ateikite pasitarti 
dykai, nėra priedermių.

DR. ROSS HEALTH 
SERVICE AND 

LABORATORIES 
35 S. Dearborn St. 

CHICAGO, ILL. 
Central 4641

Darbo yaląndoš;; Kasdien 10 vai. 
SelMirtv1:
Pirmadienį, ,Trečiądieni4 ir šešta

DR. VAltUSB, OPT.
. LIETUVIS . 

bttibniėtrically Akitį Specialistas.
Palengvins akiiį įtempimą, kiirįs 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo,, nervuotu- 
riio, Skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminaviriiaš daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klaL 
das. Specialč atyda, atkreipiama į 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati- 
taišombs. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj pagal..sųtąrtį.
Daugely atSitiKimį akys atitąiso- 

mos be akinių. Kdinos pigiau 
kaip, pirmiau.

— Aisišakoih nuo 
šviėto —

nebevalgysihi sdrių
— Nustok, nustok, 

čiupti gali tave.
Traukinys sukaukė 

dėjo pridėti.. Languose papėde 
se mosavo kepures, nosinės, c 
jiem atsakė liekantieji ant pe
rono kareiviai, žmones ir krii 
kurių buvusios merguželčš 
riubraiikdambs karčią ašarėlę

— Na, Jonai, — 
nas kareivis civiliui, 
tu4 nepalikai liktiniu 
butum ponas buvęs, 
važiuoji žemės knisti?

— Ja, gerai pasakyti likti, 
bet man šimtą kartų geriau 
žemę dirbti, negu čia kentėti 
dėl visokių durnyščių! Čia tik
rai geras žrhogus negali biiti, 
o tik be širdies, jausmų, kii- 
ris nieko nesupranta, aklas šd 
vihjslaš, nesuprantąs laisves.! 
Čia tik huligahizrnas plėtojasi, 
ištvirkimas, taip supranti? Tie 
sos hei už grašį! Namie aš 
žmogus busiu4 vėl: atsiveria 
man organizacijos, spauda, lais-

DIENĄ IR NAKTĮ 
1742

— Ne, tėvai, čia kareiviai 
Važiuoja nariib!

— Ė, e, šriirigu gi jiem.
— Smagu, tėveli, smagu, juk 

Vrižiubjriiri į namtiš; phš tėvus, 
fcroliiis, į savo krrištą, į idis-

žuvb rištiibrii žhibiiės, šeši keleiviai ir dti irikiiiirii.
Ai jis brišikelė iš Vifeldš 

Čhicagd. Jis jMklausė Chicago & Southern oro liftijSi. Vlehriš tižiritiŠtiį Udvo IttiŠšbii Mdšširirih; Žytbdš bUi- 
kuns buvo gerai pažjstatfiriš ir lifetdviriiriš.

----------- t ^'1

ŠRrydci 
švąšiaš 

dainas dainavo, dirbo su drau
gais ir kurie jų laukia parva
žiuojančių.

— .Į laisvę, draugai, į lais

Mikas Tamašauskas

Dainuojantis traukinys

DR. y. Al ŠIMKUS
ČydYtojAs IR CilIRtjRGĄS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nUo 7 iki ! 
vai., Nedėliomis nuo 10 įki 12 

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

Jau galite gdiiti hduja, padidintą 
jpakėriiltį

Valgiu Gaminimo Knygą
— Smagu, suprantu. Kaip aš 

tarnavau prie Caro Mikalojaus 
4 rrietus, Minško gubernijoj, 
trii kriip važiavom namo, rie 
buvo linksmesheš diehos gyve 
biriie!
das.

— Tris dienas važiavbrri iki 
namų, tai visą kelią dainavom 
ir dainavom be perstojo, b kai 
parvažiavom į namus, gerklės 
buvo visai užkimę, nebegale 
jorii visai iškalbėti, tai gėrėih 
kiaušiniiis kaip šeškai, ale nie
ko nėmačyjo. Bet ir privargom, 
prikentėjdm įifer tą laikų. Ma 
skoliškai nemokėjom, tai ką 
riiums sake, hieko hešupratom, 
vis: na pravą na lievb, vis — 
ty durrik, ty čiort! A, a, bu
vo česai... Vieną tdip primušė, 
kad tas visą iiedėlią spiaude 
kraują kuhthiš, ir nors skihi- 
dės, bet jokios rodbš iiegąVo 
o tik prirašė ailt popierio, kad 
hėbetinkrimris vaiske. O, d, bu
vo nepaklausyti perdėtinių — 
stačiai galvą nuimdavo. Vbt, 
kaip mum buvo, tai ne juri; 
dribrir pne Liėtdvoš Viršeny 
bės, namie...

— Taip, tėvai, bet užtenka 
mum,ir savųjų bizūnų, jie dar 
škaudešni.

Juodas garvežys šhypštė, 
stenėjo; garavo, turėdamas Už
pakaly virtinę vagonų.

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

-'-•t. Tel. Yards 1829
Pritaiko Akihius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dienos

Tradkibyš nM p^r įlačius 
Žyalhčiriš įfldVŽš, palik- 

ffi»i .faudo. 
*1 Kttfiiį ji! išlė 

kę ir kur už jokius pinigus 
fidgrjš; u 4paliktfrilri^ Užpakaly 
privažiubtus kaimus už juodų 
pluoštų durnų, mosuodami jiems 
kepurėmis, nosinėmis ir džiaug- 
štriirigal šti daifibririš šveikiri 
tiafrii..

Stotyse vis būriai išlipdavo 
d likdšidjl ve; 

trrittkifliU iiėrii

šios SAVAITĖS

Citra Bargenai
IŠPARDAVIMAS 

REFRIGERATORIŲ

KUR MIRĖ AštŪdNl ŽRiONĖS
............;

AMHuLANCĖ PATAriNAvililAŠ .DIENA IR NAKTj. 
Turime Koplyčias Visose Miešto Dalyse.

J ' VA .L ŠKUDAS ■ .
^18..West 18th Street . .. ; T.f Phone. Monroe 3377

4092 Archer Atehue _ ........Phone Lafayette 3572

.. j.;A. Masalskis
8307 Eltiiartifei.Atfeiiiie.. . ■ ■ Phbnš BotileMi-d 4is8

J; & RADŽIUS
868 Weit iSth ŠltėSt . RĮtOs Einiki 6174

......... . ... i i zol# ■ ■
1646 rWest 46th. Street .. ; Phdheri BouleHrd 52&3-8^1fc

dainuojančiu
tolsti per tfeViŠKik kidniilš, fflo 
sūdantis kbįliir&inia ŪHIi J i- į,iten, kur užaugo, ku4r

4447 S. Fairfieid, La f. 0727
r LACHAWidZ ir ŠUNŲŠ

2314 West 23rį Plące PHonęs Canąl 2515į-Ciceroi 5927

JOHN B. BOBDEN
LIETUVIS ADVQRATAŠ , 

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

Pętnyčios 6 iki SĮ.
Telefonas taną! 1175. 

Namai!: 6459 Š. Rockwell Street 
Telefonas Republic 9600.

AASLAKIŠ
. .. , AtiVOKATAS 

111 W. Washington St
Rooip 737 .

Vai. 9 rytp iki 5, vai. vakare.
Ofiso Tėl. Centrai 4490

/v

•«*»•■» -v-

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

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS .IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija.

^iiMirižinta kairia
VlfenaS įmygy niiiitas lAiige 

iššutę VišfĮ eilę kriygį Šti su
mažintomis kainomis. Prie vie
nos knygos, kurios vardas 
“Kiek iries skolingi savo tė
vams”, tuoj po antrašte prikd 
blnia: “Attksčiau 5 litai, dabar 
1 lilris”.

DR?1 JOHN J. GAPŠIS
4218 ARCHER AVENUE

— DENTISTAS — 
Valandos nuo 10:00 v ryto iki 5:00 
v. vak. ir nuo 7:00 iki 9:00 v. vyk. 

Ketvirtadieniais pagal sutarimą

KITATAUČIAI

VIeeksDęnt/u

326 S. STAT E ^T.
Oppošite pavis Store, 2d Floor

įįlįįįm



Namai

5 po pietų

neturi? paklau

LIETUVOS-AMERIKOS

Termometras
imu

sutaupytą, kad

DYKAI
Chicagos .transakcijos

Spulkų Veikla

Jos.F.BudrikRašo Žvalgas

PETER PEN

Rašo VV. V. Manius

2 SS
"M TU’

9S!&

BUDRIKO RADIO PROGRAMAI 
kožną dieną 7 vai. vakaro WAAF

Vlasic nieko nebeklausė ir ty- 
Įėjo, nes jis žinojo, kad tai ką 
tas sergantis jaunuolis kalbėjo,

NATHAN 
KANTER

Siųskit money orde 
rį arba čekį —

THE 
MAP 

MUŠT

NAUJIENOS 
1739 S* 

Hhltted St. 
HTCAGO

MB-UJE

Ir numirėliai vagis 
baudžia mirtimi

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

spulkų 
dažniausia il- 

ir atmoka*

buvo tikra tiesa, tuo labiau, 
kad Nada dar ir tada, kada su
žinojo apie padarytą niekšystę, 
ji ne tik kad nepasibaisėjo, o 
norėjo jį aplankyti tikėdama., 
kad jis tai padarė tik dėl jos 
meilės.

Lietuvis gavo lysą 
naujame name

kartu n 
Tą tiesą 
Vienok,

“O tu neišmanėli, ar tir neži- 
nojai kad ta mergina sirgo 
skarlatina! “piktai sušuko auk
sakalis ir tuo pačiu sykiu nu
ėjo pas telefoną pranešti polici
jai. Pribuvo ir gydytojas. Pasi
rodo, kad Dzsoko buvo jau ap- 
sikrętęs skarlatina i rturejo bū
ti išvežtas į ligoninę, kur prie 
didžiausių gydytojų pastangų

FHA atstovas lan 
kosi Chicagoj

Iš šio raport o gauname aiš- 
kij vaizdą, kaip milžiniškoj 
plomėj veikia spulkų operavi- 
mai visoje šaly ir kaip priei
namomis sąlygomis duodamos 
paskolos. ;■ i

Yra apskaitliuota, kad viso
se Suvienytose Valstijose spul- 
koms priklauso virš 10 milio- 
nų žmonių, kurių įdėliai su
daro daugiau kaip šešius bi- 
lionus dolerių. Spulkos pradė
ta organizuoti virš šimto metų 
atgal ir yra pagelbėjusios na
riams įsigyti virš aštuonių mi- 
lionų namų, jau nekalbant 
kiek turto sutaupyta kito
kiems reikalams.

Iš to matome; kad spulkos

Puiku. Jo kalba buvo tiek 
įtakinga, kad nors ir gudrus 
Nados tėvas buvo, nieko neįtar
damas ir nedvejodamas patikė
jo ir sutiko išleisti savo duk-

Kitą ; vakarą susirinko pas 
Vlasic daug svečių. Buvo ir 
vietos turtingas auksakalis. 
Dzsoko nebuvo, nes buvo apsir
gęs gerklės liga. Vlasic pasi-

Gordon Realty Co., 809 W. 
35th St. praneša padariusi ly
są p. J. Maskoliūnui, kuris 
greitu laiku persikels į naują 
vietą antrašu 3503 So. Halsted 
st. Naujame name įrengs mo
dernišką taverną ir valgyklą. 
Lyso sąlygas nepasakytos.

KENTUCKY YEARLING
VIENU METU SENUMO.

kuomet 
paskolas 

kiekvienas namo

Ką tik atėjo raportas iš 
Washingtono apie federalių 
spulkų veiklą. Iš raporto pa
sirodo, kad bėgyje tik vieno 
birželio mėnesio į 1,017 spul
kų visoj šaly sumokėta duok
lėmis $7,544,700. Tų spulkų 
narių skaičius siekia 568,397.

buvo atsakymas.
“Na tai ką, ar manei kad aš 

ir tave maitinęs bučiau!” pik
tai tarė Nados tėvas.

“Ne aš noriu dirbti, aš my
liu Nadą ir ji myli manę, dėl 
jos nieko nesigailiu, bet aš tiį 
kėjaus, kad tu man padėsi dar* 
bo susirasti”... paaiškino Dzso-

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

Laike vienos savaitės Chica- 
goj buvo 969 nekilnojamo tur
to savasties pasikeitimų, sie
kusių bendrą sumą virš dvie
jų milionų dolerių. Statybai 
leidimų išduota 35 bendra su
ma $748,600. Palyginus su 
metai laiko atgal, yra mažas 
pakilimas, nes ir metai atgal 
nekilnojamo turto dalykai bu
vo pradėję gerėti.

OFISAS:
6331 So. Halsted St 

VALANDOS: nuo 9 v. r.
• ir nuo 7 iki 9 vai. vakaro.

Tel. ENGLEWOOD 7151.
Rez. Tel. RADCLIFFE 1191

gyvybę išgelbėti nepasisekė.
Jis mirė trims savaitėms su 

kakus po to, kai žiedo savinin 
kė buvo palaidota.

— Žemaičių Jonis.

Jie yra užsirašę Šerų sumokė
jimui už $400,829,100. Tiems 
nariams praėjusį metą pelno 
abelnai buvo išmokėta 3.77% 
arba $7,202,368.

Vien birželio mėnesį čia kai 
bamos . spulkos paskolų pada
rė už $19,691,500. Paskolos pa
sidalina sekamai: budavoji- 
mui naujų nartnj $6,025,300; 
pirkimui namų $5,156,800; per 
finansavimui esamų skolų $5,- 
242,500; pataisoms $1,371,300 
ir $1,895,600 kitiems reika
lams. Iš viso paskolų ant mor- 
gičių tos spulkos turi išduotų 
už $444,446,100, daugiausia 
ant mažų gyvenamų namų. 
Daugelis spulkų praneša labai 
žymų padidėjimą taip sutau-

zmo 
apsaugo- 
forkloza

. Tokia auka yra šiuo sykiu ir 
Dzsoko Sorits, jaunas, bet in
teligentiškas ir padorus Jugos
lavijos valdininkas. Visuomet ir 
visų mylimas ir laukiamas sve
čias. Bet, štai užėjo depresija, 
šimtais tūkstančių ir net mili
jonai žmonių neteko darbo, gy
venimo galimybės, tapo bepini- 
nigiais, vargšais, valkatomis, vi
sų paniekinti ir atstumti vien 
tik dėl to, kad jie ne per savo 
kaltę nustojo gyventi paprasto 
žmogaus "gyvęniĮjno teisėmis. 
Dzsoko patekęs į šiųjų nelai
mingųjų eiles iš karto dar ban 
dė kovoti, dar stengėsi sugrįž
ti į savistovų gyvenimą, bet ne- 
sisekė...nėra pinigų, nėra tau ir 
gyvenimo.

Bet, štai, meilė, o meilė, sako, 
yra akla. Ji nesiskaito su4 ap
linkybėmis, nepripažįsta ir kla
sių bei jų gyveninio skirtumo. 
Dzsoko tada, kada jis dar bu\ 
vo visų laukiamas svečias ir 
gerbiamas susipažino su jau
nute 18 metų, bet turtinga, Na
da Vlasec . Jis nors neturtin
gas, per ją bando sugrįžti į gy
venimą. Jis paprašė jos ran 
kos. 'i

“Ne”, atsakė Nada, “juk mu
du negalime prašyti tėvo, kad 
jis mudviem abiem duotų išlai 
kymą, o tu, pagaliau, neturi pi
nigų ir stfžiedotuvių • žiedui nu
pirkti”.

Tai buvo griežtas, 
teisingas atsakymas, 
suprato ir Dzsoko. 
jis dar tuo kartu nenusiminė ir 
savy nutarė kovoti iki galo, 
nors pats nežinojo, kas jam b© 
daryti.

Vieną kartą jis išėjo į gatvę 
ir vaikštinėjo be tikslo ir be 
ūpo. Gi tuo pačiu sykiu ėjo 
pro šalį laidotuvių procesija. 
Prisiplakė ir jis ir taip pamažu

H. Mott, kuris papasa
kos yra nuveikta ir da- 
kituose miestuose, ir 

nurodymų, kad tas pats 
yra galima padaryti ir čia, t. 
y. Chicagoj. Ypač dėmesį krei
pė į tai, kad dabar esą pa
kankamai pageidavimų mažų 
namų, o tai gali palaikyti sta
tybos pramonę per ilgą laiką 
ateityje.

Taipgi pranešė, kad laike 
liepos mėnesio vien Illinois 
valstijoj paskoloms gauti apli
kacijų yra priduota sumoje 
$2,224,800. Iš tos sumos apie 
40 nuoš. eina statymui naujų 
namų. Chicagos skyrius FHA 
randasi antrašu 134 N. La 
Šalie st.

Kad ši kapitalistinė musų gy
venimo santvarka sugriuvo, 
mato jau Visi. Ar ilgai dar 
teks kęsti žm >uijai tus betvar
kės pasekmes, niekas nežino. 
Kokia sistema ji bus pakeista, 
taipgi niekas negali pasakyti. 
Tačiau iki tasai pasikeitimas 
įvyks, .tos nuožmios išnaudoto
jų tvarkos atraudos dar daug 
su savim nusineš nekaltų au-

DR. G. J. TARULIS
PIRMAS LIETUVIŠKAS 

OSTEOPATHIC PHYSICIAN IR 
OBSTETRICIAN

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

nėra naujaunybė bei pramo
ga bandomojo] stadijoj, bet 
pilnai įsigyvenusi visuomenės 
institucija, kuri kas metas 
auga vis plačiau, ypač pasku
tiniais trim metais, kuomet 

Rugp. 4 d. Palmer House federalė valdžia aktualiai ė- 
viešbuty susirinko apie 250 mėsi „visokiais galimais budais 
žmonių, didžiumoje namų bu 
davotojų, architektų ir broke 
rių, išklausyti federalės vald 
žios atstovą iš FHA, p. Se 
ward 
kojo, 
romą 
davė

Laikas vietoj nestovi, kuo
met galime dirbti, ir, nors 
mažomis sumomis taupant kas 
savaitę į keletą metų galima 
susidėti nemažą sumą nuosa
vai pastogei įsigyti arba įvai
riems kitokiems reikalams. 
Senatvė visiems neišvengtina, 
darbingumo pajėgoms išsi- 
semiant kaip bus malonu tu
rėti tam tikrą sumą spul’koje 
sumokėtą 
įsigyti sau biznį, žemės skly
pą, namą ar kitaip palengvint 
savo būvį.

Kaip aukščiau minėjau, dėl 
saugumo įdėlių ... nėra abejo
nės; nors spulkų yra įvairių 
rųšių, bet jos visos yra po val
džios atsargia priežiūra, vei
kia pagal nustatytas taisykles 
ir sudedamas kapitalas turi 
dalininkams atnešti pelną.

Lietuvių Budavojimo ‘Skoli
nimo ir Taupymo Bendrovė 
(Naujienų Spulka) yra viena 
iš tų, kur galima bile kurią 
dieną atidaryti sąskaitą ir 
pradėti sistematiškai {taupyti 
laimingesniam rytojui.

Sekantį pirmadienį pakal
bėsime apie skirtingus taupy
mo budus spulkose.

jeigu DABAR 
užsirašysit “Naujie
nas” ant metų ir 
prisiųsit
Chicagoje ..... $.800
Kitur Suv. Valstijo
se ir Kanadoj nupi
ginta kaina .... $5.00

spulkas remti, finansuoti ir 
populiarizuoti. Ačiū tam, ne
suskaitomi tūkstančiai 
nių spulkų pagelba 
jo savo namus nuo 
vimų.

Dabartiniu laiku, 
bankai paliovė darę 
ant namų 
savininkas arba žmogus sva
jojęs namą įsigyti, yra labiau
sia susitupinęs, kaip tą namą 
sufinansuoti, kur reikės gauti 
paskolą išsibaigiančiam mor- 
gičiui atmokėti. Čia spulka 
kaip tik ir pasidaro vienati
nė pagelbininkė sunkioje va
landoje.

Tat ir sakau: susipažinki
me su spulkomis! Nelaukime 
dienos, kuomet jau bus reika
linga paskola ant namo, bet 
stengkimės pasirengti tam rei
kalui iš anksto, įstojant į 
spulkos dalininkų skaičių, 
pradedant taupymo sąskaitą, 
užsibrėžiant sutaupyti sau 
pasiskirtą sumą pinigų, kad 
tuom, padedant kitiems pagel
bėti ir sau.

OutO-4' . 
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pų, taip ir paskolų paskuti 
niuoju pusmečiu.

Paskolos federalių 
yra daromos 
giems terminams 
mos mėnesinėmis ratomis sy
kiu su procentais, kurios iki 
išsibaigiant pilnai atmoka pa
skolą. Terminai tęsiasi net iki 
15 arba 20 įlietų.

Paimant $100 ant 15 jnėtų 
prisieina mokėti sykiusumą 
ir procentus po $8.44 į mėne-

Senas radi o išmainomas 
Tokios kainos ne ilgai te bus 

Skaitlius yra mažas.

jis nueina į Skopi j e kapinyną. 
Ilgai mąstė ir nieko nepaisė kas 
aplinkui dedasi. Bet staiga pa
budina jį, tartum iš miego, ku
nigo kalba, kurs tarp kitko pa
sakė, kad ta mergina kurią šian 
dien čia laidojama, jei ne mir 
tis, už sakaitės butų susituoku
si, o dabar lydžiama į amžinastį, 
kartu su ja ir jos brangų su
žieduotuvių žiedą.

Ir kam, galų gale, reikalinga 
mirusiai merginai žiedas! Ar 
negeriau tiktų žiedas gyvai mer
ginai. Jis nusitari iš “jos at
imti”. Pasislėpė kapinyne ir 
kada atėjo vakaras ir sargas iš
ėjo iš kapinių; jis ėmėsi to ^ne
lemto darbo. Atsikasė karstą, 
nuėmė dangtį ir įkapinių uždan
galą, pasišviete elektros lempu
te ir, suradę®, ranką, numovė 
puikiai žibantį deimanto žiedą. 
Viską sutvarkęs, taip kaip ra
dęs, išėjo iš

Statys pavyzdingą 
namą

Prie Roosevelt Rd ir Michi- 
gan avė. apie pabaigą šio mė
nesio bus pastatytas pavyzdin
gas namas, skaitomas kaip 
tinkamiausias ir praktiškiau
sias Chicagos miesto gyvento
jams. Statybos darbą varys 
trys stambios firmos, kurioms 
rupi savo išdirbinius pagarsin
ti, būtent General Electric 
kompanija, Crane ir Portland 
Cement, su pritarimu FHA. 
Jokio pelno iš to namo nebus 
bandoma padarytis Planuoja
ma, kad tas namas butų gra
žios architektūros, su visokiais 
moderniškiausiais įrengimais 
ir už žemiausią kainą, kuri 
galės praeiti visas Chicagos 
miesto restrikcijas, būtent 
$10,500, be žemės. Namas bus 
pavadintas “New American 
Home”. Parkų distriktas pas
kolins sklypą žemės pavyzdin
gam namui pastatyti.

Publika bus leidžiama pa
matyti namą nuo Labor Day 
iki Dėkos dienos.

giria ir dukters- busiančiu vyru 
Parodo ir tą žiedą.

“Kaip tai, tai negalimas daik
tas!” sušuko auksakalis, “aš 
girdėjau4, kad ją palaidojo su 
tuo žiedu”.

Visus apėmė baisi misterija ir 
iš karto nenorėjo niekas patikė
ti to auksakalio kalba; Bet 
jam dar persitikrinus ir pareiš
kus, jog jis galįs tai patvirtinti 
po priesaika, kad tas žiedas pri
klauso tik ką palaidotai Jovan- 
cai Milosevitsaitei, visi patikėjo 
ir baisiai nustebo. Ypatingai 
visus baimė paėmė tada, kada 
paaiškėjo, kad ta mergina sirgo 
skarlatina.

Vlasic ir auksakalis nuspren
dė tuoj apsilankyti pas Dzsoko 
ir dalyką išaiškinti vietoje.

Kada jiedu įėjo į kambarį 
Dzsoko gulėjo lovoje, jau regi 
mai baisios ligos paimtas.

“Nieko aš negalėjau padary
ti, ką aš tik bandžiau daryti, 
mano pastangos ėjo niekais... 
Aš myliu4 Nadą...” užkimusiu 
balsu aiškinosi tas jaunuolis.

“Tai to dėdės, apie kurį kal
bėjai, irgi 
Vlasic.

“Neturiu..

PHILCO radid Baby Grand 
$14.95

12 TŪBŲ CROSLEY už
$24.50

8 TŪBŲ PHILCO, visų ban
gų ....--- $49.00
10 TŪBŲ PHILCO, vertas

$150.00, už $69.00
RCA VICTOR 8 TŪBŲ už

$49.00

Dabar galima gauti kaiminiai am taverne.

MUTUAL LIQUUR Cū. 
4707 South Halsted Street 
Visi Telefonai YARDS 0801 

VIENINTELIS DISTRIBUTOBIS

pildė tą šlykščiausią niekšystę 
— apvogė mirusį.

Ryt jis atvyksta pas Nados 
tėvus ir pareiškia savo busin- 
čius planus. Vogti nuo miru
sio savininko, gal ir yra nesun 
ku, bet pasiteisinti gyviesiems, 
tur būt yra sunkiausias daly
kas^ ypač kai visi žino vargšu 
esantį. Gi Dzsoko matomai 
nestokavo sumetimų, jam ir 
šis antrasis žygis iš karto taip 
gi gerai pasiklojo. Jis pasakė, 
gavęs iš savo* turtingo dėdės, 
gyvenančio Londone, pinigų ir, 
kad kai tik pramoksęs kiek pa 
kenčiamai anglų kalbos, gau
siąs Londone tarnybą su geru 
apmokėjimu. O dabar, štai, iš 
prisiųstų pinigų, jis nupirkęs 
puikų žiedą, kurį padovanojęs 
Nadai, kaipo sužiedotuvių dova-

Pirmadienis, rugp. 10, 1936
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INCORPORATED

3417 So. Halsted St 
Tel. Boulevard 4705
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Chicagoje -r paltu:

Metami    ....... _
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Vienam mėnesiui __ .

Chicago) per išnešiotojus:
Viena kopija -------- ---
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Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
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Metami «__ ______________ 85.00
Pusei metų —-------------—. 2.75
Trims mėnesiams —.--------- 1.501
Dviem mėnesiams ....... 1.00
Vienam mėnesiui___________ .75
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CAtpigihU)

Metams .... .. 88.00
Pusei mėtų —_______ 4.00
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Pinigui peikia s^sti pątiid Moąey

Orderiu kartą su užsakymu.

BUSIMŲJŲ KARŲ VETERANAI

Prieš kiek laiko Lewis J. Gorin, Pririfcėtbii univer
siteto studentas, sumanė įsteigti busimųjų kafų vetera
nų organizaciją. Sumanymas tiek patiko štiidentamš, 
kad šiandien jau priskaitoma trisdešimt šeši skyriai tų 
busimųjų veteranų. Juo tolyn, juo judėjiiiiaš darosi po-, 
puliariškesnis.

Tai tikrai šauni idėją. Originališkas būdas kovoti 
karo propagandą. Amerika smarkiai ginldųbjari. Lėk-; 
tuvams ir karo laivams skiriama milijonai dolerių. Aiš
ku, kad visas tas ginklavimąsi reiškia tik vieną dalyką: 
norima prisirengti karui. O jeigu eina prisirėilgiihas 
karui ir tas karas anksčiau ar vėliau yra nUmatoniaš, 
tai pats savaime suprantama, jog bus reikalmgi karei-: 
viai. Be kareivių karo juk negali būti. į

Čia tai busimųjų karų veteranai ir siūlo savo pa
tarnavimą. Tačiau už busimą patarnavimą atlyginimą, 
jie nori gauti jau dabar.

Kaip, tai dabar? Koks čia dalykas? Juk nėtą logiš
ka reikalauti atlyginimo už tokį darbą, kuriš dar riėra 
padarytas.

Gal ir taip. Tačiau darbas dąrbui nėra lygus. Lėwiš 
J. Gorin Jr. savo “Patriotišm Prepaid” knygoje sako, 
jog už tam tikros rųšies darbus atlyginimas turįs būti 
iš anksto sumokėtas. Girdi, ir Talmudas tokios nuomo
nės esąs. Ten maždaug esą pasakyta štai kas: Jei pdnaš 
paveda tarnui atlikti pavojingą darbą, tai iš ankstd už 
tą darbą turi atlyginti. Mat, tarnas gūli netekti gyvas
ties, o tada ir atlyginimas jūrą nebus reikalingas.

Iš čia seka logiška išvada: busimieji karo vetera
nai savo bonusus nori iš anksto atsiimti. Juk jei karo 
metu jie paguldys savo galvas, tai tąsyk ir bonušai 
jiems nebebus reikalingi.

Kongresmanas Maury Maverick, kuris karo nietu 
buvo sunkiai sužeistas ir kęlioliką mėnesių išgulėjo li
goninėje, rengiasi įnešti bilių, kad busimiems karo ve
teranams butų išmokėta po $1,000 bonusais.

Busimųjų karų veteranai maršuoja, vieni kitus na
ciškai saliutuoja. Reikia tiesą sakyti, kad tas saliutavi- 
mas nėra visai naciškas, nes delnas yra į viršų išvers
tas. Mat, laukiama, kad į delną butų įspausti bonusai.

Kokią yra viso to reikšmė?
Dalykas tas, kad studentai parodijos ir pašaipoš 

pagalba sumanė kovoti prieš militarizmą ir karų garbi
nimą. Jie sumanė piktai pašiepti karo idealizavimą, pa
juokti karo veteranus.

Šiuo atveju pašaipa ir parodija pasirodė labai ge
ras ginklas. Kai kurie patriotai jau pradėjo sįhamai 
studentus pulti. Ne tik pulti, bet ir reikalauti^ kad tie 
studentai šposininkai butų sudrausti.

Tačiau tas jų išsišokimas jiems patiems išėjo į Ūėr 
naudą. Lewis J. Gorin prieš juos panaudojo jų pačįiį 
ginklą. Būtent, įrodė, jog jie patys yra šiaudiniai įįa; 
triotai, jeigu priešinasi tokiam prakilniam dalykui.

O tuo tarpu judėjimas vis labiau plinta. Pradčjd 
organizuotis ir studentės. Jos sukurė busimųjų karo 
veteranų motinų organizaciją.

ja. Treti balsuotbjai turi savo nusistatymą ir jo laikosi, i 
Tačiau, palyginti, trečioji grupė nėra skaitlinga.

tšs visd, eakb įrof. Hartmanh, apeliavimas į baisuj 
tojų jausmus labiausiai veikia.
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LENKIJOS VALSTIEČIŲ BRUZDĖJIMAS J

Pastaruoju laiku. Lenkijoje pasireiškė gana stiprus' 
valstiečių bruzdėjimas. Lauko darbiniiikai yrą tvirtai 
susiorganizavę į liaudies partiją, kuriai priklauso ir 
šiaip daugelis valstiečių; . . x i

Nėseiiiai buvo shmanyta surengti didelis paminėji- 
maš. BUteht, paminėti atmintį valstiečių vado Michal 
Pysz, kuris prieš S12 m. žuvo bekovodamas už Lenkijos* 
nepriklausomybę. ŽUvo jis kovose su totoriais.

Paminėjimas buvo surengtas, Novosielce kaime. Bu-į 
vo laukiama, kad į iškilmes susirinks tik ąpie 30,000 
valstiečių, ~ geriausiu atveju — 40,000.

Tačiau įvyko tai, ko niekas nesitikėjo; į paminėji
mo iškilmės susirinko Apie 150,000 žmonių. Jei t,ai buvo 
didėlįš šiurprižas rengėjains, tai valdžiai dar didesnis, i 
Juo labiau, kad jai buvo padarytas gana griežtas įspė
jimas.

Liaudininkiį vadas Stysz pasakė gana ąštrią kalbą; 
parėikšdamąS; jog krašto reikalai negali būti sprendžia
mi be valstiečių balsė ir sutikimo. Jei iki šiol nėbuvė 
atsiklausiama valstiečių, tai ateityje taip negalės būti.’ 

buvo priimta ir rezoliucija, kuri reikalauja tuoj 
paleisti dabartinę pulkininkų yaldžią ir paskelbti nau
jus parlamento rinkimus. Reikalaujama; kad nauji rim 
kiriiai butų pravesti tikrai demokratiškai.

Kadangi įvyko ir daūgihu tokių dėmonštratyvių Su
sirinkimų, tai daugelis mano, jog tąš ttimtečiu bruzdė
jimas padarys galą dabartinei pusiau diktatbriskaSjiLen
kijos valdžiai.

Nacionalsocialistų apetitai 
ir Lietuva

RINKIMŲ i^ICHOLOGijA

Pernai rudenį profesorius George W. Hartmann 
buvo socialistų kandidatas mieste Ąllentown, Pa.

Dr. Hartmann yra garsiojo Columbia universitetu 
psichologijos; profesorius. Vadinasi, jo specialybė yra 
žmogaus poelgiai. Kitaip sakant, jis Studijuoja žmogaus 
proto veikimą, žmogaus emocijas.

Rinkimų vajus psichblogui yra puikiausia labora
torija, nes jis turi progos stebėti, kokios rųšies kalboš 
apeliuoja į žmonių jausmus, išjudina juos.

Pats pfot. Hartmann prisipažįsta, ka<J jam pačioje 
pradžioje buvo aišku, jog jis nebus išrinktas. Todėl ir į 
pačius rinkimus jis daugiausia žiūrėjęs mokslihiriko 
akimis.

Rinkimų metu jam štai kas paaiškėjo: balšūotojaį 
visur dalinasi į tris rųšis. Vieni balsuotojai jokio nusi
statymo neturi, — juos lengvai gali pakreipti į savo 
pusę tie, kurie moka gražiai kalbėti ir daug žadėti. Ki- 

' ti balsuotojai kad ir turi savo nusistatymą, bet svyruo-

(Musų specialaus kbrespondentO Lietuvoje)
(Tęsinys)

, Latviai keičia gairės
Vokiečiai Baltijbš jurą nogė

tų matyti savo vidaus valsty
bės jūra, kurioje joks kitas lai
vynas nedrįstų čią pasirodyti. 
Tos juros pakraštyje 'tautos tu
rėtų įtapti tik vokiečių dvafiį 
kumečiais, kokia iki didžidjo 
karo beveik buvo latvių tauta 
ir koks dalinai buvo Klaipėdos, 
kraštas, o dabar Prūsų Lietū-| 
va. 't

Vokiečių čia dedamos pastan
gos visai veltui nedingsta, štai 
Latvijos valstybės Užsienio Rėi-< 
kalų minįštefiū yra paskirtas 
Munters, kuris iki šiol buvo ži
nomas, kaipo tikras vokietinin
kas. Munters yrą net vokiečių 
kilmės. Todėl reikia Jaukti, kad; 
latvių užsienių politikoje įvyks; 
kai kurią gairių pasikeitimas,! 
nors ir dabar tos gairės dau-; 
gumoje rikiriūb^i Berlyno liiįk. 
Reikia manyti, kad dabar šita: 
rikiuotė dar būs aiškėšriė, jbij 
tik čia kitos užsienio pajėgos, 
šito jų noro nenusvers. 6 jų; 
tuoš norūs gali iiūšverti Lenki
ja, kuri dabar pradeda praregė-* 
ti, kad perdaug toli su vokie-, 
Čiais hūžygįavo ir štai j ari |ėį, 
Dancigo lenkai gausingai prieš > 
vokiečius demonstruoja.

Vokiečių isigąiėjiHiąs ir 
ūiąibšibs tautos j

; * i

Vokiečių Europoje imperializ-, 
iho įsigalėjimas, tai yra ne kas 
kita kaip ilgiems amžiams Eu-> 

- ropoję stiprios reakcijos įsiga
lėjimas. Tos reakcijos, kuri jau 
dabar Europoje ugdo šlykščiau- 
sios markes šovinizriią, kitą tau
tų neapykantą.

Tai iriąŽoins tautoms tasai vo
kiečių įsigalėjimo imperializmas 
įkirtimi dvelkia!

Tai “geros širdies” troškimai, 
norėti, kad Vokiečių tauta su
darytų vieną valstybę yra dau
giau kaip paikas troškimas, pai
kas noras..

Kaip dings vokiečiuose įsiga
lėjusi šdvinizmo dvasia, kūip vo
kiečiuose tikrai bus įgyvendin
ta demokratinė tvarka, kuri ne 
popieriuje rašyta bus, bet gy
venimo tikrovėje žydės, tuomet 
Visur vokiečiai gyvenantieji su
ris savo bendrą kalbą ir kitu 
tautų neskriaudžiant galės su- 

t

daryti tokias savo valstybės 
bas, kurias ras reikalinga.

Ne vokiečių įkritai, kaipo to 
kiai, dabar parūpo austrų;, Dan
cigo likimds, Klaipėdos krašte 
tariamieji vargai, bet reakcinin
kai tiesia savo planus rytojaus 
4. i • !• '■ • A t
dienai.

Hitlerio UimSjįmai
Europos reakcininkams daug, 

kur pakeliui t eiti su vokiečių 
imperializmu, štai dėl ko Hitle
ris vis dar turi laimėjimus! Ši
tie laimėjimai jo vidaus padė
tį neperdėtai stiprina, ir demo
kratinė dvasia dar vis negali 
atsigauti ir viešai pasirodyti, 
savo pajėgas pademonstruoti. 
Giliai palėpėse verda, eina ki
tas vokiečių gyvenimas, bet kol 
kas mes jo niekur viešai ne
matome. Girdime ir matome tik 
Hitlerio kol kas laimėjimus. Te1- 
gu jie laikini, tegu jie negi
liai šaknis įleidžia, bet j i,e vis 
vien reakcijai padeda.

Lietuvos likimas savaimė de- 
H nuo šių reakcijos laimėjimų. 
LiėtūHi gresid didelis pavojūs 
iš hitleriškos Vokietijos. Ir da
bar kuomet Hitleris, kad ii* Jai- 
kinai ir ne taip stropiai, bet 
dėlto apsidirbo su austrais, b ly-i 
giai pastatė Dancigo klausimą 
vitešumoje; reikia laUkti, kad jji# 
lygiai tokiais budais mėgins ar 
-Lietuvoje sudaryti sau įialah-’ 
kią dvasių, arba ką nors me- 
giris išsiderėti Klaipėdos krašto, 
kad šaVo planams Vykdyti jis 
neturėtų čia kliūčių ir ne tik 
kliūčių, bet kad jam butų pa-, 
dėta jo užsimojimus įgyvendin- 
ti.

Reikia laukti, kad tarptauti
nes politikos forume vienu ai 
.kitu pavidalu iškils Klaipėdos 
klausimas, arba net ir visos Lie 
tuvos.

Reakcijos padariniai
Neišmintinga sakyti, kad Lie

tuva ginkluojasi. Jei jos kai
mynai girikluoj įsi, tai ji yra 
priversta savo ginklo pajėgas 
didinti. Jei jų pakankamai ne*- 
butų iki šiol buvę, tai hitleriš
kas jaunimas Klaipėdos krašte 
jau seniai butų; ne tik įsigalė
jęs, bet tą kraštą butų vokie
čiams grąžinęs. O tuomet Lie
tuvos neprikląUsomybė tiirėti 
Visiškai derėti nuo bet kurioj

ri

valstybes, nes iVįeąa Lietuva 
;>ę ^aY<> uosto ekonominiai iš
silaikyti negalėtų. Klaipėda Liė- 
tiivbs ūkiškam gyvenime turi 
svarbiausią, reikšmę;

Taip, kariuomenės išlaikymas 
labai brahgus daiktas! Bet kas 
privertė tą kariuomenę didin
ti?

Tik tuomet subruzdo dauge
lis valstybių karo pajėgas di
dinti, kaiti vokiečiuose įsigalė
jo naėibnšdČidlišUil Tai itiniin-’ 
tinga ir loginga būtų pirmoje 
eilėje vėsti kovą šii tais; kurie, 
Europo j ė šią iniliiąrinę dvasią.1 
yra pašė j ę. Bėt nėprotiiiga bū
tų sakyšimė kokioje nors dė- 
mbkratinejė valstybėje nė tiek 
škaudžiaiisią smūgį taikinti į‘ 
reakcijos lizdus kiek pirmoje 
eilėje statyti nusiginkiavįnio 
klausimą. Išardykime visur rfe-i 
akcijos lizdus, o jau nusigink t 
lavilhO klausimas savaihiė iŠ 
kils ir tuomet visai nejučiomis 
bus nusiginkluota.

Skaudžiausi smūgiai turi bū
ti paleisti tenais, iš kur toji re
akcijos dvasia kyla ir iš kur ji1 
tolygią dvasią kitūr palaiko.

Lietuvos tiek užsienio, tiek' 
vidaus politikos klausimai nė- 
gali būti keliami vien tik kaipo 
tokie. Visas Lietuvos gyveni
mas yra siūlų siūlais suraizgy
tas, susiūtas, sunarpliotas SU; 
visos Europos, pagaliau, nebus 
perdaug pasakyta, su viso pa
saulio gyvenimu.

Fašizmas ir militariznias ;
Bet iš Čia neseka, kad vien 

dėlto nederėtų škintingai savo 
krašto įvairias problemas spręs
ti.

Yra Europoje ir tokių vals
tybių, ktirias įsigalėjusi, arba 
tikriau tarūs vis iėbesigalihtii 
reakcija, ūhlygihhniai daug 
švelniau palietė iibgū, sakyširti, 
visas' kitas 'Bąltijbs valstybes, 
tame skaičiuje fiū Lietuvį.

štai SkanUiriavijoš valstybės 
įyalygihti šitą Etitbbbš reakci
jos sUskį visai lehgvai- išgyvė- 
na. Jau palyginti ‘ J daug skau
džiau jis yra; uŽgavęb Pi-ancu- 
žijoš nė įtik vidaiis; bet ir už- 
šiėhib gyvėriimą. Ne lėhgviaū 
ji pakėlė ii* Anglija. Taigi kės 
yra nuoširdus karų priešas, kas; 
yra pa’cifištds, tai pirmdjė’ ėi-' 
Įėję turi kovoti šu fašizmo tė^ 
beįšigaiihČia dvasia^ n‘eš tik fa
šizmas yi?a tikras militarizmo 
škiėbytbjas.

Mari š. Amerikos gyvfeniniaš 
yra svetimas, bet nteihanaū,
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kad ir tenais nebūtų pakanka
mai fašizmo diegų. Tik viena 
visuomet reikia turėti galvoje, 
kad jie išdygsta dažnai tenais, 
kur jų mažiausia laukta ir pa
šėlusiai greit jie savo diegus 
leidžia. Europoje daug kas ma
nė, kad taip greit jie dygsta, 
taip lygiai jie greit dings, bet 
taip manantiems teko skaudžiai 
apsivilti; —-Para Bellūm.

VII—2Ž.

Painiava
“Viena ponia nori su tam

sta kalbėti, pone direktoriau” 
— sako pasiuntinukas.

“Ar ji gražiai atrodo?
“Taip, pone direktoriau.., la

bai!0
“įTai prašau pakviesti”.
Kai dama išėjo, direktorius 

pasišaukė pasiuntinuką: 
turi ypatingą skonį” — 
direktorius.

“Ati maniau, kad gal Čia tam 
stos žmona” - 
siuntinukas.

“Tdigi, ji ir buvo” - 
kė direktorius.

“Tu 
sako

K-li

JUOKAI
Tvirtas pažadas

Sužadėtinė: “Jonuk, fu įria- 
rio mylimasai, pasakyk, dr tu* 
galėtum mane apvilti ir kitą; 
vesti.

SūŽadiėnis: “G riė, ttiiėlojį, 
td hiėkad riebus — tu viėtiln- 
teiė riiatiO šUŽddėtifiė; ir tėip. 
įyasiiikš aiųžihaį;

■ ‘ , ......................................

Nėnugatirtia SiiRkėūybe
Mokytojas: “Pasaulyje nėra 

tokių suhkertybių, kurių nega
lima butų nugalėti”.

Mokihys: “.O; liorie mokyto
jau, ar tamsta kada mėginai 
išspaustą dantų pastą atgal į 
tūtelę įtraukti”.

nirmikčiojo pa-

atsa-

• Nepaprastas stipruolis
A, .: “Na, pašiŽiųrek gerai į 

piano raumenis..! Tokius turė
damas galiu važiuojantį garve
žį sulaikyti!”

B. : ‘“įgaliu atvirai pasakyti, 
kad esi tikras melagis!”

A.; “Garvežio gal ir ne..., bet 
garvežio mašinistą tai tikrai!”

triguoda
žmona: “Tau iškeliavus aš 

taip peršalau, kad keturias die
nas nė kalbėt negalėjau”.

Vyras: “Vargšele, kiek 
.daug turėjai iškentėti!”

Tikras pavyzdys

tu

, “Aš Visada jiiihš sakau, kad 
jaunais; pamatęs kokį godinga 
‘daiktą, turi Šūšigešti it nitai-

Taigi pasakykit, ai* kas ki
taip .daro!” — bara mokytojas 
jš maudyklių -parvestus yaikuš

“O ji jaunas mėąulis, pope 
mokytojau!”
^mokinys ii? Nustebusiam moky
tojui priduria: “Jiš, kad ir 
daug kb mato, bet viš plačiau 
žiuri”;

Ūtžako vienas

jąu, atejo žurnalas 
KULTŪRA No; 5 
iš Lietuvos

Tai įdomus gegužės men. 
numeriu, kurio turinys yra 
kaip seką:

Autoritetas ir ląisvoji min
tis— prof. V. čepinskas

Tautų megalomanija —P. 
Audronis.
Iš Britų Indijos gyvenimo— 
prof. P. Leonas.

{spūdžiai iš Leningrado ir 
Maskvos—Ant. Venclova.

1936 metai — Ad. Ląstas. 
Plienas verda — A. Pavi

lionis.
Gabrielės Petkevičaitės— 

. ‘ - 1 ■ I 1 \ ■

Bitės gyvenimas—I. Dekto- 
raitė ir literatūrinė bei vi
suomenės veikla.

ŽOolOgijos tėvas — R. V.
Sidabriniai debesys—pro- 

fes. E. Tichomirov.
Ryto debesys — A. Pavi

lionis.
Karas istorijos faktų švie

soje — M. Pakalniškis.
Apžvalga Jr redakcijos 

straipsniai. 68 puslapiai — 
Kainą 45 centai* 

galima gauti 
NAUJIENOS

1739 Sb. Halsted St
—JJeikAIaiifcite . 
JlENAS”aht Mie kąm- 
po, kur parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas 
Jums patarnauti Jisai 
taftai stati jife savo Šifta- 
?umui, bet Jušiį pato- 
rūmo delet

■
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Automobilio nelai
mėj 1 ŽUVO, 4 sii4 v*;* žeisti

Miėštėly Elgitt, Illinois, pen
ki vhikihai gatve važiavo taip 
smarkiai, kad jų mdšiną, rifelai- 
mei ištikus ir pasukus į šalį, 
ntrkirto šviesų Stulpą ir geleži
nį vandens kraną. Neiaiihėj 
žuvo Cftrroll C. Sriiith 21 m., 
913 Logari ūVeritiej Elgin. Ke
turi kiti vaikinai važiavusieji 
kartu sunkiai sužeisti. Vienas 
iš sUžėistijjų tLT bdt irgi mirs.

90 Waukegatto be
darbių bus paskirti 

dirbti
Harold E. Pillifaht, Waukė- 

gano paštoriUs ir miestelio pri
žiūrėtojas, pranešė, kad 90 vie
tos bedarbių, kiirie imdavo pa
šalpą, busią paskirti darbif 
miestelį valyti.

Sulaikė lietuvi už a* 

pieną
Policija suėmė Kazimierą 

Mokus 46 nt., 1214 Wade Street 
John Chrusnickč, 1026 Nortli 
Wood stree, kaltina Mokų nd- 
rėjus pasiimti bonką pieno nuo 
jo namų durų.

Areštavo reat esta- 
tininką

Tapo areštuotas Wehdėll 
Morse, 7016 East End avenue. 
Jis yra real estate agentas.

.Įskundė jį tūlas Henry Sab- 
be iš Chillicote, Illinois, knis 
praeity gyveno Chicagoj, Pull- 
mano apielinkėj; ir per metlj 
eilę bylinėjosi su Pūlltnanb 
kompanija dėl žemes.

Pasak Sabbe, jis įdavęs Mor- 
se’ui tam tikros savasties dy
glus, o Ortu ir tftrf tfkftį su
mą pinigų. Morse už tai, i 
Savo prisės, žadėjęs duoti jam 
161 lotą Indiana Harbor niies 
tely. Visos tranzakcijos vertė 
buvusi apie $20,000. TečiaU, 
sako Sabbe, Morse neišdavęs 
jam žadėtų lotų.

Morse’o byla bus nagrinėja
ma teisme.

Klausė kam kilpa ne
riama, atsakymą vė*- 

. liau patyrė
Lobis StiHey 18 mėtų; 5551 

Nortii Spaulding avenue, šešta
dienį, beisniaritė namų, kUriud- 
sė jie gyVeria, džiiko Savo tė
vą beneriantį virvės kilpą. Vai
kas paklatišė tėvb, kam šis tą 
kilpą neria. Tėvas nieko neat- 
šakęš išėjo iŠ bbismarito. Išė
jo ir vaikas.

Porą Valandų vėliau kokiu 
ten reikalu sugrįžęs į beišmari- 
tą vaikas užtiko tėvą pusiko- 
rUšį.

“Ligonis“ pasveiko, 
vagilį pasivijo

James Tėbiri 29 metų. loiL 
So. Wėstern avenue- pridarė 
Kojdapą RičHribdui Cook, 2970 
Sheridari rbatd, Oi pastarasis 
sėdėjo autohiobly. Tobiri at 
ėmė iš ČOdk’d $7į paskui pa
liepė vežti jį, Tobiną, tolyn.

Bet Cook pareiškė, kad jis 
nėgalįs važinėti, ba daktaras 
(iždraudęS jairi ariioiridbilį vai
ruoti.

'tąigi Tobih pats Savo auto 
thobili.ri nuvrižiavd. Tįčiaii bd- 
vęš “ligonis” greit pasveiko ir 
pasileido vytis. Besivydamas 
dar pasiėmė pagelbon porą po
licininkų. Pagalios jie ii Atvė
rė Tobiną, ir jis dabar turės 
daug dalykų paaiškinti taiip 
policijai, taip teisinui.

Žuvo brangus ka
roliai

John Wėntworth pranešė po
licijai; kad Cincirihati, 0., pra
žuvę jo šeimos perlų karoliai 
vertės $45,000. Weritworth, ai
nis vieno iŠ pirmųjų Chicagbs 
merų, yra chicrigietis. Čincin- 
nati mieste jis buvo apsistd 
jęs viešbuty, iŠ kurio ir dinge 
karoliai.

Didelis gaištas
Anksti sekmadienio rytą gai

sras suniakirio trobėSihs ir md- 
teriolą Hanson Park Mill and 
Ldhibėr Stipply korilpariijbs ad
resu 5924 Grand avenue. Del

Itt PREZIDENTAS PIKNIKAUNA

Igllll
įjęgaę

r- ž
. ' . . Uv..;?.

••••••••• v.-.

Piknikubsnri mėgstame vdžiuo’ti. riė viėh iribš priprrišti pi
liečiai. Pabėgęs iš Baltojo Naino j lauktis šii dtritlgti, šlrii plk- 
riikauja ir prezidentas Roosevfeltas.
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Visiems puotos dalyviams už 
triip škriitlirigą atšilarikyiriį į 
puotą pp. Pociai taria širdingai 
ričių. —Senas Petras.

griišto hrikeritėjo ii* pltimbėrių 
firmos Sol Ellis & 'Sons patai- 
įjbs adfęsti 5912 Gi’&iid rivenuo. 
Pastaroji filmą turi savo biž 
rildrieteš įvairioše rhiėsto daly
se ir sli ja dylina nerhažai lie- 
Irivlį.

MUSU SPAUDOS DARBU

KAINOS PERŽIŪRĖTOS IR

labai 
nupigintos!
• Ateikit ir susipažinkit šii rtiUšiį Nku- 
ju KataliogU. Jiįš nusistebSšit kaip pi
giai ii- gei-di iries padarysime jūsų darbą

Lietuviai ir lietuvai
tės paėmė leidinius 

vedyboms
Slė lietusiai lt liėiuvriitėš ii 

siėmS laisnius (leidimus)

Adom Baranbwski 3^ . m. ir 
Ann Wieczoriewičz 27 m.

liarry Syvaiison 25 m. ir Ant) 
Mažeikas 28 rti.

Walter Olson 32 m. ir Sofiė 
Zu'taut 17 m.

Jdšeph Roriiaušky 23 iri. ii 
Alice RosovVi .2L m.

Henry Czaja 26 ir Wanda 
KUlliS 21 ni.

Lednrird Jobaris 24 iri.
1

Ann Yurachek 25 m.
Milės Ort 24 m., ir Katherine 

Kaisis 2i iri.
Milton Buczyhski 23 iri. ir 

kosdlia tJoriitrbvvški 22 m.
Gėbi’ge Ręiriis 34 m. it Mąr- 

gueiiite Zipparro 20 m.
James Zdura 24 iii. ir Gbne- 

viėve Mizger 22 m.
Brtino Wbltas 23 m. ir Lit 

lian Zibrid 22 m.
Antlibny. Liridzitis 23 iri. ,ir 

Bernicė Lickus 24 m.
Anthony Nevedenskas 29 tn. 

ir Heleri Lukas 21 ril;
Ailthony Udakis 25 iri. ir Md-: 

Cbhljr 17 iii.

2,Š0O gausią pėrisi- 
šijUš tuojau

ĄhirdUiehji riiįpiiičio 11 die
ną, birsią išdalirita čekia;., 
2,81 i aširierių Cook kaiiritėjc; 
kuriems priklauso seiiatVeŠ pbh- 
sijos gauti.

Acme Steel kompa
nijos darbininkas 

sutrintas darbe

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE

Sis skyrius yra vedamas liksiu pagelbeli musų skaitytojams susirasti, kur galima nusipirkti 
įbairių paprastų ir nepaprastų daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia skelbimų 
negalite susirasti ko ieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir klauskite Biznio Patarėjo. 
Čia jiįs gausite informacijų, jeigu tik jų bus galima gaiiti.

• AUTOMOBILIAI IR
Auto mekanikai
Šiame skyriuje skelbiama tik tie 

automobilių pardavėjai ir auto me
kanikai, kdriė kiekvienam Užtikrina 
teisingą patarnavimą ir geriausia 
bataiso automobilius.

Milda auto sales
Vtanlhtėlis lietuvis perdavėjas 

BUjėk ir Poiltlac automobilių. Už
taiko šešis patytusius _ mekūnikuš. 
Pataisymo datbai yra daraiitaoti ir 
bris titalėisti valdžios , inspektorių.

DottiirilrtkąS KUfdtis
800 Weet 8Uį Sttaet 

Vlctbfy 1696
■ t1 u.- i

J. K. AUTO RE^Alfe šftOP

HMtig.
Darbai garantuoti. Geras ir skd- 

bųš pat^Ti^V 
911 83rd

RIVERDALĖ. — Rugpiučib 
4 dieną Acme Steel kompanijos 
dirbtuvėj mirtiiirii šutrihtaš 
ddrbihinkriš Pėter Burtėck 2Č 
metų amžiads.

Pėter Briitek dirbo prie au
tomatinės mrišihos, kuri geležį 
kočibja. Jis dirbo dar tik šėpi- 
tyhius mėnesinė. lašina paga
vo jb fanką ir įtraukė jį vis^ į 
tarp kbčilų. JaUnas vyrriš žuvb 
piriii negri kitį darbininkai spė
jo mašiną sustabdyti.

Darbai eina genai

Acme Steel kompanijbs dirb
tuvės šiuo liiku dirba gėlai. 
Kai kurie departamentai dirba 
net trimis ‘/atmainomis, o; yra 
tokių, kurie dirba tiktai vienį, 
ir tai ne pilną laiką.

Kadangi geležies (darbai šiub 
laiku eina nepaprastai, tai 
Acme Steel kompanija dar vis 
didina savo dirbtuves ir taisb 
naujausių modelių mašinas, kad 
galėtų atlikti daugiau darbb 
su mažiau darbininkų.

šioj dirbtuvėj" darbininkai 
daugiausia dirba nuodalų; t. y. 
kavalkų darbą; Apmoka mažai, 
ir kadangi - dirbama riuodaluš 
darbas^ tai skubėjimas dideliš, 
kad uždirbti kelius Centus die^ 
nai daugiau. Kai kurios maši
nos nestojančios net pietums.

Tie departamentai, kurie dir
ba aštuonias valandas trimis 
permainomis, dirba be sustoji-

’ ' ' 1

įLaidotuvių Direktofiail

atris 095l>

Balžekas Motor Sales
Nauji Chrysler ir Plymouth. Didelis 
pasirinkimas vartotų katu. Tei- 
ringas patarnavimas.

4020 ARCHER. AVĘNUE 
Tel. Lafayette 2082

• ANGLYS—COAL
• • . » ( • z v - « f •_ ■ r % -

Cf arte tw C6.
5332 S. Long Avė.

Čhi&iko, Ilk

Pocahontas Mine Run Sęreened
5 tbnai di? dąUgidU $7.00 toūriš 

Sniulkėsni $6.80' tdtiaš.

• PAVEIKSLAI —
PHOTO STŲDIOS

CONRAD’AS
PHOTOGBAfAS

420 WestJ63rd Strėet
Jaunavedžiams duoda $5.00 gražią 
dovaną. Modemiškų Vestuvių Pavei
kių tuzinas $12.00.

TeL Englewood 5883—5840i * • A M. *•' I * . *

MEMEL CAFE
i 1325 North Halsted Street 

Musų užeigoj visuomet randasi ge
riausios rųšies gėrimai kaip ameri
koniški, taip importuoti ir visokios 
rūšies maišyti alus Miller High Life, 
taipgi gaminame kasdiena šiltus pie
tus. užkandžiu visuomet randasi ir 
rfialbnus patarnavimas. Kviečiame 
visus draugus ir pažįstamus atsilan
kyti.

Savininkės Mama ir Duktė. 
EMMA IR EMILY.

Bams Studių
VISOKS FOTOGRAFIŠKAS 

DARBAS ATLIEKAMA
3200 Sb. Halsted St.

• SIUVĖJAI—TAiLOR
John Gricius Tailor

Pranešu visiems draugams ir kostu- 
meriatns,’ kad persikėliau į naują 
vietą. Per daug metų esu gerai pa
taręs sdvo daibe. Siuvu rtdujus ant 
užsakymų ir taisome ir klininanie 
senus už prieinamas kainas. Dar
bas feararituotas.

821 W. 34tH St.
■ . ■■ n ; ~ w ; n..

• TAVERNOS

Chernauckas Coal 
Company , 

1900 So. Union Avė. 
Tel. CANAL 2183

• LIGONINĖS— 
HOSP1TALS

šVėikatoš klinika
Tonsilai išimami <4 9 ftA
.. vaikdmš ............ ......... * ■ & UŲ
p^r...^...... $45 00
Akušerija na- $4 C;Qn
Kiedikalė egzami- S1 .fili

naciją .................
DOUGLAS PXkK HOSPtTAL 

1900 So. Kedzie Avė. 

irio. Darbininkai dirbdami už
kandu senvičių ih vėl dirba. Del 
Slinkaus ir skubaus datbo įvyk
sta daug sužeictiinų; pasitaiko 
ir užrriušimų.
Geležies ir anglies kompanija 

rengiasi prie streikų
Tėkb patirti, kad Ačriie Steel 

Co. ir kitbs geležies dirbtuvės 
dirba savo išdilbihius stakui. 
Ahįlieš Sandelius pripildo. Nė

New Century Tavern 
BERGHOFF ALUS 

3149 So. Halšted St. 
Tel. VICtory 2679

Troy Tavern
Musų užeigoje visados randasi ge
ros rūšies degtinė, vynas, Topaz ir 
Koltėr alus ir cigarai. Penktadie- 
hiaiš diiodama žuvis veltui, šešta
dieniais muzika ir užkandžiai. Taipgi 
yra ir erdvinga svetainė gražiai iš
puošta su daug stalų moterims ir 
merginoms — tinka vestuvėms, pa
rems ir kitokiems parengimams. 
Kviečiame visus draugus ir pažįsta
mus. Savininkai
FRANK ir MARCELLA SHIMKAI 

4314 Archer Avė. tek Lafayette 2617

21-st PLACE TAVERN 
& RESTAURANT

Steikai porčiapai ir kiti šilti val
giai, Rivėrside alus, visokios geros 
rųšies degtinės ir savininko vardu 

į A. Stukas Tony’š Private Stock deg
tinė ir cigarai. Savininkai—
ANTANAS IR ĄGNES STUKAI

701 W. 21st Place
Tel. CANAL 7522.

Joseph Rūta Tavern
BERGHOFF IR AMBROSIA

ALUS.
8267 So; Halšted St.

Pete’s Inn
Manb Užeigoje visados randasi ge
ros tųšies dagtine, Garden City alus 
cigarai, cigaretai, saldainių, užkand
žiai ir mandagus patarnavimas. Už
eiga prieš lietuvių tautiškų kapinių 
vartus. Kviečia visus savininkas,

PETE YOUNG
82nd and Kean Avenue

Jos. Jacikas Tavern
Pranešu visiems draugams ir pažįs
tamiems, kad esu Tavern biznyje. 
Musų užeigoje visados randasi, ge
ros rūšies degtine, vynas, alus Am- 
brozia, cigarai, žuvis penktadieniais 
veltui ir muzika šeštadieniais. Už
prašome visus draugus ir pažįsta
mus atsilankyti į musų naują užei
gą. Savininkai

JOS. & PAUtlNA JACIKAI
Tel. , Englewood 2792

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

LEGION INN
Pranešam draugams ir pažįsta

miems, kad esame naujame tavern 
biznyje. Musų užeigoje visados ran
dasi geros rūšies degtine, vynas, 
Creairi City alus, cigarai, cigaretai. 
Penktadieniais veltui žuvis, šeštadie
niais užkandžiai ir muzka. Erdvinga 
svetaine gražiai išpuošta dėl vestu
vių, parių ar kitų parengimų. Savi
ninkai STANLEY BAGDONAS IR 

ANNA GEDVILAS.
2701 W; 47th Street

Anna’s Tavern
Mysu užeigoje visados yra geros rū
šies degtines, vyno, alaus, cigarų, 
cigaretų ir užkandos. Vieta fiadjai 
atidaryta ir grąžtai išpuošta. Stalai 
moterims ir merginoms, taipgi ir 
malonūs patatatavimris. Ktiečiairie ti
sus draugus ir pažįstamus i 
Anna’s Tavern.Savininkės mama ir 
duktė. _ 4 .
B. & Ai Pečiuliunieiiė

8446 Sd. Vincennes Avė.

tik sandėlius pripildo, bet ir 
kieįius. Kalnus anglies pilasi 
ateičiai, nes nujaučia, kad gele
žies darbininkai pradeda orga
nizuotis į industrinę uniją ir 
bet kurią gražią dieną gali pri- 
reikalauti pripažinti jų uniją, b 
jei unija nebus pripažinta, tai 
išeiti į streiką.

Taipgi baigiasi anglėkasių 
unijos sutartis. Ji išsibaigs ba- 

. .■ ■ » • r .~ .

landžio 1 dieną 1937 metų. Ir 
jeigu prezidentas Rooseveltas 
rinkimus pralaimėtų, tai yra 
numatoma, kad kompanijos vėl 
mėgins sugrąžinti vergiją tnai- 
nose, o dėliai to vėl kils anglė- 
kasių streikai. Tuomet anglies 
trustas vėl mėgins sulaužyti 
darbininkų uniją, nukapoti dar
bininkų algas ir pailginti darbo 
laiką, štai kodėl didelės geležies 
dirbtuvės dabar pilasi kalnus 
anglies. —Senas Petras. 

* 9
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GERB. Naujienų ikaitytO- 
joi ir skaitytojai prašomi 
pitkiriių reikalais eiti i t& 
krautuvai; kurios skelbiasi 
Naujienoje. 

......' ■ ■ '

kitus miestus

NAUJIENOS 
17Š9 SO. HALŠTED SfRfiET 

Pašaukit CANAL 8500 it .mtišų 
agentas užeis pas jus su sertipeliais paimti 

jūsų užšakymą.

Sofija POcįetiė tiirė- 
jo gražią Birthday

AUįtCĮRA. — Rugpiučio $ d. 
b-ih. Sbfija Pdciėhė. 61 Šo. Ri- 
ver street, Aurora; turėjo gra- 
žiį Birtriday pabį. kridriiigi' pji. 
Jociai yra draugiški žirionėš ir 
užlalkd tąvbrn bižiiį Aiirbrbj it 
turi didelę pažintį tarp chica- 
giėČiį, tdi į šiį pUbtą atšilarikė 
daug svečių taip lietuvių, taiį> 
kitatriučių, kitrife pHė škririibš 
VąkHrieiiėŠ, gėrittlį ir gėlos mu
zikos gražiai taiką praleido.

JUOZAPAS i
UDEIKr

IR TĖVAS I 
ItEPublic 8340

Dvieją Mfetų Mirties 
StikaktUvčs

A. + Ai

SlnrUsiiiin H 
, Pananllo

ViMM

črėleš VėstuVemš, Bahkieidms

Si;
. 7814 .

Kilti pebšhkyiė šii šiitb 
pašritiliii riigpitiėib 10 
diėiiį ii)34 riifetiibšė, ilfe- 
ilžiiiiršiaiiibš atriji ii t i b s 
mario brahgi tiioieris ir 
riiylihiU vaikų hiotiriri, liu
dijai atriiihčidi sakėme: 
ilsėkis rainiai laukdama 
musų.

Liekai!) hūliudę,
Vyras ir Vaikai.

A.+A.
ADOLFAS PURAUSKIS
Pėršiskyrė su šiuo pasauliu 

rugp. 7 dieną, 8:15 vai. vak., 
1936 m., sulaukęs pusės, ąm- 
žiąūsį gimęs Lietuvoj Kibaičių 
kąįtaė, Rasęiiiių parap. it ap
skrity. Amerikoj išgyveno 25 
rietus.

Paliko .dideliataė nuliųdime 
moterį Pbtrdheię po tęvais Sat- 
feriišltarię, stfbiį Adolfą, dbk- 
terį JOšėįiihiHė it žentą Fred 
ŠlOtiita, brolį $tanišlOvą ir 
broliehę Petrėhėta D šeimyną, 
it gitaitlfes, Lietiivdj 2 btolius 
Joną ir Kdžiriifeta ir JU šei- 
taynas, seserį Aiitaiiiiuį it šei- 
rtiyiią.

Kutais pašarvotas randasi, 
3619 Šo. Lo\yę. Avė. Laiddtu- 
V|š įvyks Antradienį, rUgp, 11 
dieną, 8:bo vai. ryto iŠ nartų į 
šv. JUrgio parapijos bažny
čią, kiįrioje atsibus .gedulingos 
partaldos Už vėiiohio sielą, o 
iš teh bus nulydėtas į šv. Ka- 
žirtieto kabinės.

Visi A. A. Adolfo PuraUskio 
girtinės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

NUlhidę liekame, 
moteris, sūnūs, duktė, žentas, 

Brolis, brolienė it giriinbs.
Patarnaują Laidot. Direktorius 
J. Liulevičius, tel. Lafavėtte 
3572..: - - ’ : . -

Vieno Menesio Mirties Sukaktuvės

Juozapo gudjonio

Rugpiučio 14 d., 1936 ną. su
eis vi'ehUŠ mehuo huo to laiko, 
kĄi mitSĮtaisų myliihris su
pus jįr brolis .JųOzapąs ir. tapę 
p^ląiilotas. šventę . Kazimiero 
kapin^sb, ktri dėbUt ilšiš ahiži- 
nąi nutilęs ir. iš kur jau nie
kad nebesugrįš.

Todėliai rytoj, rugpiučio 11 
d. 8 vai. ryto bus atlaikytos 
šventos mišios šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčioje Už velionio 
Juozapo sielą.

Kviečiame visas gimipes ir 
pažįstamus į bažnyčią pamal- 
donjs,\o iš bažnyčios į namus 
pp adresu 817 W, 34th gįrtvė 
pietums pas velionio seserį 
Oną Databtauskibnę.

Liekdme ntįiitidę,

T^Vdi; Sėsėis, Ėtolis, 
Švogėriai ir Giminės.



Northsidės žinios
Petras Brazys, Amalgameitų 

unijos narys, susilaukė sūnų 
pagrįžus iš Dalton, III. Jo sūnūs 
baigs medicinos kursą ateinantį 
metų. Per vasarų jis buvo ga
vęs darbų ligoninėj Daltone. 
Neseniai įvykusiame ten ligoni
nės darbininkų išvažiavime iš
tiko jį nelaimė. Mašina, važiuo
dama pro šalį, sužeidė jį taip 
sunkiai, kad teko padaryti ope
racijų. Nors reikėjo išimti da
lis sulaužyto kaulo, tačiau jau
nojo Brazio ranka pasveiks. 
Visgi, kol ranka sustiprės, jis 
apleido darbų ir. parvažiavo pas 
tėvus- į Chicagų.

* * &
Northsidės žinomas apdrau- 

dos agentas Jonas Benikaitis 
po neseniai turėtos sunkios 
operacijos, negalėdamas toliau 
sunkaus darbo dirbti, nusitarė 
ei'ti į biznį. Šiomis dienomis jis 
atidarė alinę prie Wabansia 
avenue ir Troy street.* * *

Antanui Matečunui šiomis 
dienomis padaryta sunki opera
cija šv. Marijos ligoninėj. Li
gonis sveiksta.* * *

Teko sužinoti, kad Humboldt 
Park Lietuvių Politinio Kliubo 
žyinus darbuotojas, Juozas Ku
previčius, gan sunkiai serga. 
Nors jau jis aplankė pusę tuzi
no daktarų, bet, sako, nesuran
da tikrps ligos priežasties ir ko
jiai kas nepagydo jo.

Teko* girdėti, kad kliubas 
apie pradžių ateinančio mėne
sio, tai yra rugsėjo, rengiasi 
suruošti piknikų arba išvažia
vimų Jefferson miške.* * *

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoj 226 kuopa laikė mėnesinį 
susirinkimų J. Grigaičio svetai
nėj rugpiučio 5 dienų. Nutarta 
surengti artimoj ateity išvažia
vimų į Jefferson miškus. Taip^ 
gi nutarta ir išrinkta komisija 
surengti pradžioj rudens sezo
no northsidiečiams vakarėlį.

V. M.

Burnside
SLA 63 kp. susirinkimas įvy

ko 6 d. rugp. Tuley Parko sve
tainėj, 90 str. ir St. Lawrence 
avė.

Roselando Darbininkų Namo 
Bendrovės atstovas J. Pučko- 
rius atsilankęs susirinkiman 
paaiškino apie bendrovės stovį 
ir pasiūlė pirkti tikietus ren
giamam bendrovės išvažiavi
mui. Kuopa nupirko kelias kny
gutes ir platins tarpe žmonių.

Komisija išvažiavimo prane
šė, kad 63 kp. išvažiavimas 
įvyks 16 d. rugp. Dambrausko 
farmoje, Willow Springs, III. 
Iš Burnsidės trokas išvažiuos 
nuo Tuley Parko, 90 str. ir St. 
Lawrence avė. 10 vai. ryto, o 
iš Roselando nuo A. Laurutėno 
namo, 10530 Indiana avenue, 
10:30 v. ryto. Už trokų mokėti 
nereikės. Nariai ir svečiai, pa
sinaudokite proga ir skaitlin
gai atvažiuokite. Kuopos nariai 
turės atiduoti atvirutes pikni
ko komisijai, neatvykusieji j 
išvažiavimų ir neatidavusieji

Lietuvių Draugijų ir 
Kliubų dėmesiui

Susirinkimai ir pramogų pranešimai 
DYKAI bus talpinami Naujienose 
tiktai per DVI DIENAS. UI dau
giau pakartojimų reikės mokėti.

“NAUJIENŲ” ADM.

SUSIRINKIMAI
Roselando Laisvamanių Etinės Kultūros Draugijos 1 kuopa 

laikys susirinkimų antradienį, rugpiučio 11 dienų, 7:30 vai. 
vakare Darbininkų svetainėje, 10413 Michigan avė. Yra 
svarbių klausimų apsvarstyti, todėl bukite visi šiame su
sirinkime, kad vėliau nereikėtų išmetinėti veiklesniems 
draugams už jų nuveiktus darbus. —A» Jocius, kp. rast.

atviručių mokės bausmę pagal 
kuopos nutarimų.

Laike išvažiavimo bus duoda
mos dovanos už visokius laimė
jimus. Taip pat reikia paminėti 
ir darbštieji kuopos nariai, ku
rie ne tik darbuojasi, bet dar 
ir suteikia dovanas kuopai. Da
bar M. Bertulienė dovanojo 
gražių kanarkų su klėtkele iš- 
laimėjimui.

Kuopoj ligonių yra E. Duvi- 
kienė, 10731 Wabash avė., ku
riai jau pašalpos laikas išsibai
gė, bet ji dar serga. Lankyto
ja — G. Ručinskienė, M. Dvi- 
lienė, 9301 Lyons avė.; lanky
tojai O. Josaitienė ir S. Sopii- 
tienė, J. Silipavičius, 10506 
Edbrooke avė.; lankyt. B. Pap
ais ir P. Gilis ir J. Malinaus
kas, 3857 Cot/tage Grove avė.; 
lankytojai J. Kurnėta ir J. Lab- 
zentis. —Narys.

Steponavičių radio 
programas

Pp. Steponavičiai — Anelė, 
Kazys ir Jurgis — paėmė radio 
stotį ir kiekvienų trečiadienio 
vakarų 9:30 valandų * transliuos 
lietuviškus programus iš WSBC 
stoties, 1210 kilocycles.

Tai yra nauja studija West 
Town Bank trobesy, kur ran
dasi Dr-o Montvido ofisas.

Kadangi ši stotis yra kaip ir 
Chicagos centre (prie Madison 
ir Western gatvių), tai, be abe
jo, pp. Steponavičių transliuo
jami programai bus galima gir
dėti visoj Chicagoj.

Programai žada būti įvairus, 
be rekordų. Kaip žinoma, pp. 
Steponavičiai yra patys muzi
kai, vedėjai chorų, muzikos 
mokytojai, pildytojai muzikalių 
programų. Aplink juos, kaip 
apie centrų, šiandie grupuojasi 
Chicagos lietuvių geriausios ir 
švariausios meno jėgos. Todėl 
galima tikėtis iš jų gerų radio 
programų. —X.

Automobilių elekt
ros srovė

Sumanus automobilių savi
ninkai pirm negu vyksta į ke
lionę, visuomet pasirūpina su
žinoti kiek galinga batareja 
ir kiek ji gali panešt antraei
lės reikšmės naštos. Yra, bet
gi, daug ir tokių, kurie tuo 
visai nesirūpina ir krauna 
srovei darbo tiek, kiek jam 
reikalinga, nepaisydamas ba- 
tarėjos pajėgumo.

Todėl vyriausis Chevrolet 
Motor bendrovės inžinierius 
James M. Crovvford ir sako, 
kad dėlto, kas čia pasakyta ir, 
esant ypatingam pareikala
vimui, ir buvo prieita prie to, 
kad batarėjos reikalinga buvo 
tobulinti. Tai jau padaryta. 
Dabartinės batarėjos yra ne- 
palyginimai geresnės. Tas pats 
atsitiko ir su generatoriais. 
Batarėjos ir generatoriai tai 
svarbios automobilio dalys.

Gi dabartinis generatorius 
turi savyje du ypatingai svar
bius dalykus, būtent, oro au
šinimo ir naštos kontrolę. Da
lykas, mat toks, kada pakyla 
temperatūra, jo išduodamoji 
elektros srovė silpsta. Tada 
esant automatiškai oro aušini
mo kontrolei, temperatūra su
simažina ir automatiškai sro
vės apytaka padidėja.

. Nežiūrint to pagerinimo, nu
siskundimų batarėjos nupuoli* 
mais yra gana svarbių. Tai at
sitinka dėl jos išsekimo, kas
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KELEIVINIO LĖKTUVO ĮGULA

Kuomet keleivis skrenda transportiniu lėktuvu, jam patar
nauja trys, o kartais ir keturi žmonės. Du lakūnai ir slaugė- 
šeimininkė, kuri važiuojančius pavalgydina, rūpinasi jų pato
gumu ir informuoja.

visgi lengva pastebėti. Būtent, 
jei paspaudus “starterį” moto
ras neužsikuria savo priprastu 
smarkumu, tai reiškia, kad 
reikia pavartoti “manual cen
tro!” arba išjungti iš elektros 
srovės, kai kurias netaip rei
kalingus dalykus.

Generatoriaus ir batarėjos 
tikslas tai ignicija, starteris ir 
šviesos. Ignicijai reikalinga 
1% amperio, didžiosioms švie
soms 9^, o starteriui nuo 375 
iki 400. Aišku, kad perilgas 
elektros starterio laikymas ei
kvoja daug srovės, ir todėl, 
reikalinga kiek galint to veng
ti.

Antraeiliai dalykai (daug 
dar čia nepaminėtų), nors, 
palyginamai su starteriu, ir 
nesuvartoja daug elektros, bet 
jie, kaipo daugmaž nuolatiniai 
vartotojai, taip pat pasidaro 
sunki našta batarėjai ir, todėl, 
tai reikia nepamiršti.

Ap-skel-bimas

Svečiai iš Los Ange
les, California

Chicagon atvažiavo atosto
gauti p. Smith su žmona ir 
dviem vaikučiais. Jie viešės pas 
savo tėvus pp. Vaišunus, 6519 
West 43 st., Berwyn, III.

P-ia Smith yra gimus ir au
gus Chicagoj, tai malonu jai at
lankyti tėvus, gimines ir drau
gus Chicagoj. P-as Smith yra 
aukštesnės mokyklos mokyto
jas Californijoj, tad vasaros 
metu turi liuoso laiko. Todėl 
pp. Smithai kas metas ir atva
žiuoja atostogauti į Chicagų.

M.
..... . I I . ■ I   ..... -  . ,

VIENAM NUSIBODO

Garsiam lakūnui Clarence Chaimberlain nusibodo vienam 
po padanges skraidyti. Apsivedė ir dabar keliauja su žmona, 
kuri taipgi yra lakūnė.

J. V. Stilsonas kalbės 
Chicagos Lietuvių 
D-jos susirinkime
šį antradienį, rugpiučio 11 

d., įvyksta Chicagos Lietuvių 
Draugijos susirinkimas. Susi
rinkime, teko -nugirsti, kalbė
siąs J. V. Stilsonas, tik kų grį
žęs iš Lewsiburg federalio ka
lėjimo. Jam prezidentas Roose- 
veltas suteikė, pįlna pųrdonų. 
Nusikaltimas buvo — priešino
si Amerikos kišimuisi į praei
tų pasaulinį kar^. J. V. Stilso
nas yra senas lietuvių visuome
nės darbuotojas, buvęs žymus 
veikėjas dar tais laikais, kada 
LSS buvo pačiaihe savo žydėji
mo periode.

Be abejo, Chįęagos Lietuvių 
Draugijos nariams bus įdomu 
išgirsti J. V. Stilsono kalbų; 
jis ne tiktai yra žymus veikė
jas, bet ir gabus kalbėtojas. 
Dar pravartu priminti, kad 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
susirinkimuose yra kviečiami 
kalbėti žymesni darbuotojai. 
Pažymėtina, kad šiais metais, 
gegužės mėnesio susirinkime 
kalbėjo “Vilnies” redaktorius 
V. Andriulis, birželio mėnesio 
susirinkime — Dr. Jonas Šliu
pas, liepos mėnesio susirinki
me — “Naujienų” redaktorius 
P. Grigaitis. Yra kalbėjęs Lie
tuvos konsulas p. Kalvaitis, L. 
Pruseika ir daugelis kitų žy
mių lietuvių 'visuomenės dar
buotojų.

Susirinkimo pradžia 7:30 v. 
vak., programas prasidės kaip 
8:30 v. v. Chicagos Lietuvių

-4............    -
Draugijos nariai kviečiami, su
sirinkti laiku ir skaitlingai.

J. M.

Senų gyventojų 
piknikas

šeštadienį, rugpiučio 8 dieną, 
Riverview Parke įvyko senų 
Chicagos gyventojų (old sett- 
lers) jiknikas. Senių tarpe 
dar buvo tokių, kurie apsigy
veno arba gimė Chicagoj 90 
metų atgal.

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1936 metams

HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ PO
LITIKOS KLIUBO 1936 metu vai- 
dyba: A. Walskis — pirm., 3341 
Evergreen St., Tel. Belmont 7678; 
J. [Kuprevičius — pirm, pag.; A. 
Lurigevičius — nut. rašt., 1814 
Wabansia Avė., Tel. Humboldt 
3245; Stanley Buneckis — fin. 
rašt.; Augusta Žilius — kasin.; 
Tarnas Kubilius — maršalka.
Susirinkimai ivyksta kas mėnesi 

trečiame ketvirtadieni, 1640 North 
Hancoch St., 8 vai. vakare.

UNITED LITHUANIAN AMERI
CAN POLITICAL CT.UB 9th WARD 
Valdyba 1936 metams:

Pirmininkas Povilas Barcheack, 
34 E. 100 PI.; Pirmas vice-prez. 
Zigmas Kalis, 12217 S. Halsted 
St.; Antrasis vice-prez. Pranas 
Jankauskas, 8055 S. Racine Avė.; 
Protokolų rašt. Vladislovas Kri- 
stopaitis, 10324 Indiana Avenue; 
Rašt. pagelbininkas Frank Pavi- 
lonis, 10536 Lafayette Avė.; Fi
nansų rašt. Victor Petkas, 44 E. 
104 St.; Kasierius Julius Strumi
las, 11011 Michigan Avė.; Trus- 
tistas Jonas Furgelis, 149 E. 107 
St.; Trustistas Jozefą Linkšus, 
20 W. 107 St.; Maršalka 1—-Ado
mas Draugelis, 34 W. 104 St.; 
Maršalka 2—Jonas Schultz, 10325 
Indiana Avė.

Veikiantysis komitetas:
1) Bruno Petkus, 10742 Michigan 

Avenue.
2) Stanley Misiūnas, 10409 Wal- lanp S>t‘Y*Ppt"
3) Al. Kazis, 10617 Edbrooke av.
4) Adv. Frank B. Zalatorius, 700 

W. 119 St.
5) Adolf. Pazarskis, 10621 Ed

brooke Avė.
Susirinkimai laikomi paskutini 

kiekvieno menesio antradienio va
karų. 10806 Wabash Avė.

TAUTIŠKA DRAUGYSTĖ MYLĖ
TOJU LIETUVOS BROLIU IR 
SESERŲ valdyba 1936 metams: 
P. YenkaUskis, pirmininkas. 8055 
S. Racine Avė.; F; Grigula, nut. 
rašt., 10439 <S. State St.; S. Yur- 
čis turtų rašt., 10725 Indiana Avė.; 
A. Sudintas. iždininkas. 10036 S. 
State St. Atstovas i Naujienų 
Bendrove Ž. Klibienė. 10718 
Prairie Avė. 1

LIETUVA BENO valdyba 1936 m.: 
F. Endrijauskas, pirmininkas, 834 
W. 35 St.; F. Bistrą, pirm, pag., 
4548 S. Francisco Avė.; J. Bala- 
kas, nut. rašt., 1482 S. 50 Ct, 
Cicero, III.; K. Philips, turto rašt., 
2254 W. 19 St.; K. Jenušauskas, 
kasierius, 3461 S. Morgan St.; 
Eris Reksnis. 4455 S. Fairfield. 
kasos globėjas, L. Jesevičia, kasos 
globėjas, 4624 S. Paulina St.; Ig
nas Jurevičia, maršalka, 3323 So. 
Morgan St.; K. Philips, lyderis, 
2254 W. 19 St., Chicago; J, ,Ka- 
tauskis, lyderio pagelbininkas, 
1525 So. 51 Avė., Cicero, III.

GARFIELD PARK LIETUVIŲ IR 
MOTERŲ PAŠELPINIO KLIUBO 
Valdyba 1936: pirm. George Me- 
dalinskas, 233 S. Central Avė.; 
pirm. pag. Jonas Jasinskas, 4300 
W. End Avė.; nut. rašt. M. Me- 
dalinskas, 233 S. Central Avė.; 
fin. rašt. Chas. Katala, 4676 W. 
End Avė.; kasierius M. Kaziunas. 
3508 Gunderson Avė., Begwyn, 
III.; kasos globjai: V. Manikas, M. 
Davidonis ir D. Brazas; ligonių 
lank. J. Garadauskas, 3812 W. 
Monroe St.; maršalka B. Stankus; 
korespondentas N. Williams; Dr. 
kvotėjas Dr. Al. Margeris.
Susirinkimai laikomi kas antra ne- 

dėldieni Lawler Hali, 3929 West 
Madison St.

LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠALPOS 
KLIUBO Valdyba 1936 metams: 
Frank Jakavičia, pirm., 2638 W. 
40th St.; James Sholteman, pirm, 
pag., 6456 S. Maplewood Avė.; 
Bernice Rudgalviutė, nut. rašt., 
5332 S. Long Avė.; Walter Sharka, 
fin. rašt., 4635 S. Washtenaw 
Avė.; Helen Chaputė. kontr. rašt., 
4403 S. Albany Avė.; Stanley Ba
ranauskas. kasos globėjas, 2950 
W. 38th St.; Mary Warnis, kasie
rius, 3838 S. Kedzie Avė.; Jonas 
Kondroška. korespondentas. 2841 
W. 40 St.; Dr. T. Dundulis, gydy
tojas, 4157 Archer Avė., Phone 
Virginia 0036; John Žuris, teisių 
patarėjas. 4624 S. Francisco Avė.: 
Leonas Klimavičia, maršalka, 2534 
W. 46th St.; Mykolas Kasparaitis, 
knygius, 4154 S. Artisian Avė. 
Kliubo susriinkimai atsibuna kiek

viena mėnesi kas pirma sekmadieni 
12 vai. diena, Hollywood svetainėj, 
2417 W. 43rd Street.

AMERICAN LITHUANIAN CITI- 
ZENS CLUB, Political and Be- 
neficial of the 12th Ward, Chi
cago, III. Valdyba 1936 metams: 
Pirm. J. Svitorius, 2630 , West 
40th St.—pirm, pagelb. A. Ber- 
tašienė, 4438 So. Sawyer Ąve. 
—nut. rašt. Paul J. Petraitis, 
4223 S. Wells st.—turto rašt. 
B. Putrimas, 4536 So. Turner 
avė.—kontr. rašt. Frances Wit- 
tis, 4469 Archer avė.—kasos 
globėjas J. Jesiunas, 2440 West 
39th st.—kasierius Helena Gra- 
mantienė, 4535 So. Rockwell

Pirmadienis, rugp. 10,1936
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St.—Dr.-kvotėjas Dr. A. J, Ma
nikas, 2519 W. 43rd St. Tel. 
Laf. 3051.—teisėjas A. Lauri- 

* naitis.—maršalka J. Balčitis. — 
Bancmanai: K. Gramontas, 4535 
So. Rockwell St., tel. Laf. 2418. 
—J. Baršauskas, 4156, Archer 
avė—A. Saldukas, 4038 Archer 
avė., tel. Laf. 6719.— Komisija: 
Politiško skyriaus: Paul J. Pet
raitis, 4223 So. Wells st., A. 
Saldukas, 4038 Archer avė. Dr. 
A, J. Manikas, 2519 W. 43rd st. 
—Komisija Pilietiškų popierių:
A. Saldukas, 4038 Archer avė.,
B. Putrimas, 4536 S, Turner 
avė., tel. Virginia 1809.— Susi 
rinkimai laikomi trečių (8) sek
madieni kiekvieno mėnesio Hol- 
lywpod svetainėje, 2417 West 
43rčl St. Priimami j kliubų vy
rai ir moterys nuo 16 iki 45 m. 
amžiaus.

LIETUVIŲ ŽAGARIECIŲ KLIUBO 
1986 metų Valdyba: P. Arlauskas 
— pirmininku, 656 Belden Avė.; 
A. Janavičia — pirm. pagelb. 
3852 So. California Avė.; Sophie 
Ambrozaitė — nut. rašt., 11731 S. 
Indiana Avė.; M. Miravitz — fin. 
rašt. 2589 W. 46 PI.; A. Rama- 
šauskienė — fin. rašt. pagelb. 
1218 S. Independence BĮ.; Frances 
Ambrozas — kasin.. 11731 Indiana 
Avė.; Adolf. Mirovitz, 2539 W 
46 PI. ir P. Arlauskas. 656 Belden 
Aye. — kasos globėjais; R. šniu- 
kas, koresp., A. Drigotas — mar
šalka, 5649 S. Nashville Avė.
Kliubo susirinkimai ivyksta kas 

mėnesio ketvirta sekmadieni 1 v. pp., 
Hollywood Inn svetainėje, 2417 W. 
43rd St.

LIETUVIŲ NAMŲ SAVININKŲ 
BRIDGEPORTE DR-JOS Valdyba 
1936 m.:Vincas Stankus — pirmi- 
mininkas, 6606 S. Mozart St.; 
Antanas Šimkus — pagelbininkas 
3120 Lituanica Avė.; Stanislovas 
Kunevičia — nut. . raštininkas. 
3220 S. Union Avė.; Dominikas 
Gulbirias — finansų raštininkas. 
3144 S. Walace St.: Jonas Matė- 
junas — kontr. raštininkas, 3400 
S. Union Avė.; Petras Balsius — 
kasierius, 5653 S. Throop St.; Le
onas Lendauskas — maršalka. 
3130 S. Halsted St.

LIETUVIŠKA TEATRALIŠKA 
DRAUGYSTĖ RŪTOS No. 1 val
dyba 1936 metams: Charles Sten- 
cel. pirm.; Joe. Razminas, pirm, 
pag.; Walter Zlabes, fin. rašt.; 
Anna Aleliunas. kontr. rašt.; Ted. 
Seletskis. kasos glob.; Josephine 
Yuškenas. kas. glob.; Justinas 
Yuškenas. kasierius; Anna Aleliu
nas. Joe Razmunas, lig. lankyt.; 
Stanley Žukauskas, marš.; Frank 
Opulskas. nut. rašt., 4046 So. 
Artesian Avė.. Chicago. I1L

DRAUGYSTĖS TAUTIŠKA GAR
SUS VARDAS, LIETUVIŲ IR 
LIETUVAIČIŲ, valdyba 1936 me
tams: Antanas Ivanaitis — pirm.. 
5542 S. Talman Avė.; P. Ukocki— 
pirm, pag., 4649 S. Washtenaw 
Avė.; I. Yuškenas — nut. rašt., 
2547 W. 45 St.; B. Judeiko — fin. 
rašt., 1803 W. 45 St; K. Cibulskis 
kas. glob., 4609 S. Paulina St.; 
F. Stankus — ižd., 1812 W 46 St; 
F. Diktus — teisėjas, 4544 So. 
Marshfield Avė.; S. Vaitėkaitis — 
maršalka, 3508 W. 61 St.; Bruno 
Judeiko — kęresp.
Valdyba praneša, kad įstatai yra 

jau pataisyti. »
Susirinkimai atsibuna kas menesio 

pirma sekmadieni, 2 vai .po piet, 
A. Czesnos svetainėj, 4501 South 
Paulina St.

CLASSIFIED ADS
Automobiles

Business Service
Biznio Patarnavimas

STOGDENGYST®
Mes dengiame ir pataisome visokios 
rūšies stogus, taipgi dirbame blėties 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagei
daujama.

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted St.

Victory 4965

VĮCTOR BAGDONAS 
Apskaitliavima^s dykai 
Local and Long Distance 

Furniture and Piano Moving 
3406 So. Hilsted Street

Phono Y arda 8408

GREITAS PATARNAVIMAS 
Skolinam pinigus ant mortgičių. 
Užrašom visokios rūšies apdraudas. 
— Insurance. Padarom dokumen
tus. Išrenduoiam, parduodam arba 
išmainom nekilnojamas savastis.

Z. S. Mickevice & CO. 
6816 So. Western Avė.

Hemlock 0800

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu sr 
rendauninkais. Meta narinė mokes
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto 
:ki 8 vai. vak. šventadieniais nuo 
10 ryto iki piet,

LANDI,ORDS BUREAU OF 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St 

Tel. Armitage 2951
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 m***

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

Pašauk mus dėl dykai apskait- 
liavimų. 25 metai patyrimo— 
Blekorius ir Stogius.

Leonas Roofing Co. 
8750 Wallace Street 
Tel. Boulevard 0250

CLASSIFIED ADS
■...... . ....... ............ n ........ .............

• COAL
_________ Anglys_________
ANGLYS! ANGLYS!

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

$4.75 IKI $6.00 Už TONA 
Del informacijų pašaukite 

MINE AGENT 
Kedzie 3882

PATELEFONUOKITE
LAFAYETTE 6300

DAR GALIME PRISTATYTI 
JŪSŲ ANGLIS UŽ VASARI

NĘ KAINĄ.
Virginia Mine Run $6.95 ton. 

4 tonai ar daugiau.
Shulmištras Bros. Coal 

Company 
401614 ARCHER AVENUE

Financial 
Finansai-Paskolos

REIKALINGOS...
PIRMŲ

MORTGIČIŲ 
PASKOLOS 

Maži Greitas
mokėjimai patarnavimas

Gordon Realty Co.
Real Estate Prižiūrėjimas

4329- 
809 W. 35th St. Yards 4330

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaiaai

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

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES 

1900 S. State St CALumet 5269.

Tabako Krautuvės
Tobacco Stores

MAX KOHN. Turim Rusiškų, Tur
kiškų Tabakų ir Cigarų Atkarpos.

1728 S. Halsted St., Canal 9345.

Help Wanted—Male-Female 
Daibininkų Reikia* t-

REIKALINGA vyrų' ir moterų 
pardavinėti naujų nepermerkiamų 
batų refinišeri ir valymui ir šveiti
mui. Didelis komišinas. 6 N. Michi
gan Avė., Room 1500.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA Beauty and Barber 
Shop, rezidencijos apielinkėj. Įtaisy
mai vartoti 3 mėnesius. Savininkas 
apleidžia miestų. Auka. 6643 South 
Mozart.

PARSIDUODA Tavern geroje 
apielinkeje prie dirbtuvių—pardavi
mo priežastis du bizniai. 634 West 
59th Street.

TAVERN pigiai, geras išdirbtas 
biznis. Parsiduoda dėl nesutikimų 
šeimynoje. 1659 W, North Avė. ir 
Paulina.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

2-FLATIS PLYTINIS 5 ir 6 kam
barių, miegamas porčius— 4 extra 
kambariai beismente— štymu šildo
mas, 2 karų garažas — kampas — 
$7500. % cash. Savininkas ant pirmo 
aukšto. 6100 So. Rockwell.

2-FLATIS PLYTINIS—6—6 kam
bariai, štymu šildomas—aliejum ope
ruojamas, 2 karų garažas. Arti 64 
ir California. Savininkas paaukuos 
greitam pardavimui. Frank Schillers, 
7020 So. Racine Avė. Stewart 3125

PARSIDUODA 2-flatis, naujas 
mūrinis namas, tavern .biznis, gra
žioj vietoj, daugel lieku aplinkui, 
ant 47, Alex Shaltis, Lake Toma- 

hawk, Wisconsin.

Lengvai
Parduokit ar 
Nusipirks^ 
Real Estate ...

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

Garsinkit Dabar
nelaukit kol jums kas už
bėgs už akių.
Musų kainos prieinamos. 
Už pakartojimus duodame 
gerų nuolaidų.
Pašaukit

CANAL 8500




