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Spaustuvininkų viršininkas sa
ko, Green neatsižvelgia į dar
bininkų gerovę/

1
■

Graikijos premjeras Metaxas 
paskelbė karo stovį; sugrudo v 
liberalus kalėjimam I

Nori ginklų; kviečia pas save 
Francijos generalio štabo 
viršininką.

Ispanijos valdžia skelbia, kad 
atėmė 13 miestų nuo sukilėlių, 
ir pranašauja, jog netrukus 
sukilimas užgęs.

'X
i

Liaudies partijos vadas dabar 
Čekoslovakijoje; pritarėjai 
rengia demonstracijas Len
kijoje.

Laiške į Darbininkų KonvencL 
ją Pasakė, kad Sieks Lygy
bės Darbininkams 
je.

John Lewis, angliakasių vadas, kuris vadovauja industri- 
unijų organizavimo judėjimui.
William Green, Amerikos Darbo Federacijos prezidentas, 

kuris priešinasi industrinių unijų organizavimui.
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Ispanija Atėmė iš Sukilėliu 
13 Miestu, Amunicijos Fabriką
Sukilėliai Skelbia Užėmė Uostų Šiaurėj 

Jaučia Maisto Ir Vandens Trukumą

Anglija pasiuntė protestą sukilėliams dėl anglo 
užmušimo; Italija nepasisako apie neitralumą

Sukilėliai Skelbia užėmę svar
bų strateginį punktą šiaurinėje 
Ispanijoje, Santander. Suki
lėlių valdomose provincijose 
pradėjo reikštis vandens ir mai
sto trukumas. Kai kurios 

. agentūros praneša, kad tarp 
sukilėlių Morokkoje pasirodė 
cholera.

Anglija pasiuntė aštrią nota 
sukilėliams dėl Anglijos laivo 
apšaudymo ir anglo, kap. Ru- 
pert Savile užmušimo. Suki
lėlių laivas “Almirante Cerve- 
ra” apmetė kalbamą laivą “Blue 
Shadow” granatomis. Užmušė 
kapitoną ir sužeidė/jo žmona. 
Reikalaus atlygirthfMK-- -

Madridas skelbia, kad apie 60 
mylių nuo Sevilijos suėmė vo 
kiečių “Junkers” lėktuvą, pri 
krautą ginklų. Jie buvo skirti 
sukilėliams.

Madride ramu
MADRID, rugp. 10 — Ispa

nijos valdžia praneša, kad jai 
ištikima kariuomenė laimėjo ei
lę susirėmimų su sukilėliais ii 
užėmė sekamas vietas:

Lugones miestą, Oviedo pro
vincijoje, kur yra amunicijos 
fabrikas:

10 miestų Tetuel provincijo
je, per kurią kariuomene ėjo į 
Zaragosa, ir, Geiša ir Ola mie
stus, Zarogosos apielinkėje.

Dabar valdžia koncentruoj-i 
spėkas Guadarrama kalnuose, 
prisirengdama < pulti sukilėlių 
tvirtovę, Avila.

Sostinėje Madride yra ramu?. 
Valdžia buvo uždraudusi elek
tros šviesų naudojimą apsisau
gojimui nuo puolimų oru, bet 
sekmadienį tą draudimą atŠau 
kė. Civiliams automobiliams 
neleidžiama važinėti miesto ga
tvėmis po 11-tos valandos 
naktį.

Madridas išgirdo, kad 
lėliai koncentruoja savo 
šiaurėje, prisirengdami
San Sebastian ir Irun miestus. 
Juos užėmę sukilėliai žada su
naikinti valdžįos kontrolę šiau
rėje ir visą tą krašto dalį pasi
imti į savo.rankas.

Valdžia toliau praneša, ^ kad 
sukilėliai nepasekmingai bandė 
Zaragozos apielinkėje pasigrob
ti 3,000 galvijų bandą. Dide
lis maisto trukumas sukilėlių 
valdomam Huesta mieste.

Sukilėliai nori užimti San
t Sebastian

EĘNDAYE, Francija, rugp. 
10 — čia buvo gautos žinios, 
kad sukilėliai užėmė Santan
der miestą ir apielinkę, prię 
Biskajaus 'įlankos pakraščio, 
šiaurinėj
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Lenkija Vėl Glaud 
žiasi Prie Francijos 
‘Bendradarbiavimui’

rie patvirtina Madridą pasieku
sius gandus, jog sukilėliai kon
centruoja savo kareivius prisi
rengdami pulti San Sebastian 
uostą ir Irun. Jiems labai rei
kalingas uostas, kad gauti mai
sto ir kitų reikmenų. Tas dvi 
pozicijas užėmę, sukilėliai jau
sis, kad tvirtai laiko 
savo rankose. Tada 
maršuoti Madridan 
kovai.

šiauriniai sukilėlių
maršuojant į sostinę, kitą žy
giuotų Madridan iš pietų va 
karų, po vadovyste vyriausio 
sukilėlių vado, generolo Franco. 
Generolas Franco dabar kon
centruoja jėgas Bajadoz apie- 
linkėj ir laukia progos mar
šuoti Madridan.

Mussolini tyli

LONDON, rugp. 10 — Ang
lija laukia žodžio iš Italijos, ar 
ji sutinka laikytis nuošaliai nuo 
konflikto Ispanijoje. Anglija 
su Francija bando sudaryti de
vynių didžiuly valstybių neit- 
raliteto sutartį ir visos kvies 
tosios valstybes, išskyrus Ita
liją daug-maž pasisakė už.

Londonas turi įgijęs ęspudį, 
kad Mussolini šiuo atvėju ig
noruoja- kitas valstybes, taip 
kaip jis ignoravo jas Ethiopijos 
karo reikale.

Vokietija, kuri ikišiol rėmė 
sukilėlius ginklais, pasižadėjo 
prie neitralumo sutarties prisi
dėti.

VARŠAVA, rugp. 10 — Len
kija nori atnaujinti bendradar
biavimą. su Francija. žinios 
sako, jog žinodama, kad ji ne 
gali tinkamai apsiginkluoti be 
užrubežio pagalbos, Varsa va iš
tiesė ranką į Franciją, lyg pra
šydama pagalbos. .

Ji pakvietė Francijos gene- 
ralio štabo viršininką generolą 
Gamelin praleisti keliąs savai
tes su Lenkijos armija. Gi Len
kijos generolas Rydz-Smigly 
lankysis Paryžiuj spalių mėne
sį, vizitą sugražindamas.

Lenkija nori gauti iš Fran
cijos didelius kiekius amunici
jos.

Chicago, III., Antradienis, Kugpiučio-August 11 d., 1936
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Gelbėja Badą Ken 
čiančius Eskimus 

Alaskoje
WASHINGTON, D. C., rugp 

|0 — Dėl bangžuvių ir kitų žu
vų trukumo, 400 šeimynų eski
mų, Alaskoje, gręsia badas. Ne- 
turėdami maisto, eskimai su
valgė ir šunis, kuriuos ten nau
doja vietoj arklių, rogėms. 
Gelbėdama badaujančius, vald- 
Čia pasiuntė laivu į eskimų 
mus didelį kiekį džiovintos 
sos, fasolių ir konservų.

Smerkia Darbo Fe
deraciją1 Už Lewis’o 

Suspendavimą

Lenkijos Ūkininkai 
Nori sugrąžinti Wi- 

tosa Valdžion

Rooseveltas Pasižada “Šalinti 
Ydas iš Ekonominės Tvarkos”

WASHINGTON, 
Pareikšdamas, kad 
prie reakcinių įpročių papras
tai netrunka ilgą laiką, prezi
dentas Rooseveltas pasižadėjo 
toliau daryti naujas reformas, 
kad “prašalinti ydas iš Ameri 
kos ekonominės tvarkos“. Taip 
išsireikšdamas, Rooseveltas tu
rėjo omeny Aukščiausį Teismą, 
kuris panaikino 'visą eilę jo pa
tvarkymų.

Prezidentas tais žodžiais iš
sitarė laiške, kurį jis pasiun
tė darbo organizacijų įsteigtos 
“Nonpartisan League“ konven
cijai. Vakar ji čia prasidėjo.

Tą organizaciją sudaro dar
bininkų grupė, kurios darbuo
jasi prezidento Roosevelto iš
rinkimui į prezidentus antram 
terminui. Tarp jos narių yra 

’Sidney Hillman, “Amalgamei 
tų“ prezidentas, D. Dubinsky. 
Ladies Garment Workers pre
zidentas, John L. Lewis, ang-

liakasių unijos prezidentas ir 
kiti žemus unijų vadai.

Savo laiške prezidentas pri
dūrė, jog jis “didžiuojasi turė
damas darbininkų organizacijų 
pritarimą“. Jis baigė pareik
šdamas, kad “jo administracija 
ir toliau sieks lygybės Ameri
kos darbininkams ir stengsis 
tos lygybės idealą padaryti fak
tu“.

Grįžo Washingtonan

HYDE PARK, N. Y., rugp 
10 — Praleidęs kelias savaites 
atostogaudamas ir sudėdamas 
vizitą aKnadai, Washingtonan 
vakar grįžo prezidentas Roose
veltas.

Už keturių dienų jis išvyks 
apžiūrėti potvynio paliestas vie
tas, New Yorko ir Pennsyljos 
valstijose. Po to vyks į vaka
rines valstijas savo akim pa
matyti kokius nuostolius pada
rė sausra. Jis konferuos su 
vietos gubernatoriais. apie pa- 
gelbą nuken tėjusiems. Tarp 
gubernatorių bus ir Kansas gal
va Landon, kurį republikonai 
nominavo į prezidentus.
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Pašalpų Gaunančių 
Skaičius Padidėjo

z , 7 v

Su WPA dirba 3,751,000; tie- 
stoginę pašalpą gauna 1,930,- 
000.

9
stration paskelbė, kad kovo 
mėnesį prie pašalpos darbų dir
bo 3 milionai, 751,000 bedarbių. 
Tiesioginę pašalpą per tą patį 
mėnesį gavo 1 inilionas 930,000 
bedarbių. Iš viso tiesioginę 
pašalpą ar WPA darbų pašalpą 
ėmė 5,681,000.

Pirm WPA darbų įvedimo, 
kovo mėn. 1935 m., pašalpą 
ėmė 5,463,690. Iš to pasirodo, 
kad šelpiamųjų šiais metais 
yra 220,000 daugiau negu per
nai.

Ūkininkai Apleidžia 
Ūkius Bėgdami 

Nuo Gaisro

Mirė Lincoln Stef 
fens

CARMEL, Cal., rugp. 10 — 
Sulaukęs 70 metų amžiaus, šir 
dies liga mirė Lincoln Stef- 
fens, pasižymėjęs liberalas ra
šytojas. Jis rašė’ socialiais 
ekonominiais klausimais.

DULUTH, Minn., rugp. 10^ 
Apie 50 nuo čia siaučia didelis 
miškų gaisras, kuriame vienas 
ūkininkas mirė, o kelių kitų li
kimas nežinomas. Liepsnos 
prarijo . 36 ūkių triobėsius: 
Bėgdami nuo gaisro 100 kitų 
ūkininkų savo triobas apleido.

Su liepsnomis kovoti sutrau
kė apie 20,000 milicijos, CCC 
jaunuolių ir savanorių.
kad ties Pograničnaja, Man-

M. Baron — Socialistų 
Kandidatas j 'N. Y. 

Valdvietę.

WASHINGTON, D. C., rugp 
10 — Charles; P. Howard, spau
stuvininkų unijbs prezidentas. 
(International Typpgraphical 
Unioii), pasiutote aštrų protestą 
Amerikos Darbo Federacijai 
už nutarimą John L. Lewis’ą ir 
jo pasekėjus suspenduoti.

Pasmerkdamas Federacijos 
viršininką, William Green’ą, C. 
Howard pridūrė, kad “A. F. L. 
elgiasi visai neatsižvelgdama į 
organizuotų ir neorganizuotų 
darbininkų gerovę“. K į

Reikalauja suspendavimą 
atšaukti.

Daugelis kitų Unijų visoj 
Amerikoje siunčia pareiškimus 
Federacijai, reikąlaudamos su
spendavimo nuosprendį atšauk
ti. Jos toliau nori, kad indus
trinių — amatų unijų klausi
mas butų pilnai išdiskusuotas 
ateinančioje A. F. L. Konven
cijoje, kuri įvyks lapkričio mė
nesį.

Tarp unijų, kurios išėjo už 
J. L. Lewisą ir jo vadovauja
mą C. L O. (Committee for 
Industrial Organization) (Tą 
organizaciją sudaro unijos, ku
rios A. F. L. suspenduoja. Ji 
vadovauja pliepo darbininkų or
ganizavimui) , yra sekamos: 
Central Labor Union of New 
Haven, Conn.; Wisconsin Fede 
ration of Labor — dalis; St. 
Joseph County Central Labor 
Union, Ind.; Cloak and Siiit 
Taylors, New York; American 
Federation of Šilk and Rayon 
Workers, Pątįersop, N. J?; 
Painters Union, Columbus, O.

Dabartiniu laiku Lewis orga- 
nizuoja anglių perdirbimo pra
monių darbininkus.

VARŠAVA, rugp. 10—Rugp 
15 Lenkijos ūkininkai švęs “Vi- 
slos Stebuklo“ sukaktuves. Tą 
diėną -metu -;nup
mūšio, Kuriame’ buvo sumušti 
bolševikai. Kadangi Lenkijos 
ūkininkai skaito, kad jie tą ko
vą laimėjo, po vadovybe Vin
cento Witoso, tai iš iškilmių 
jie žada padaryti politinę de
monstraciją.

Jie reikalaus, kad Witos_. 
liaudies partijos vadas, sugrįž 
tų Lenkijon ir kad ūkininkams 
ir darbininkams butų sugrąžin
tos politinės teisės. Jie nori 
Witosą pastatyti valdžion.

Witos dabartiniu laiku gyve
na Čekoslovakijoje. Jis pa
bėgo iŠ Lenkijos, kai jį nutei
sė 18 mėnesių kalėjiman, gar
sioj Brest-Litowsko byloje.

Lindbergh Demonst
ruoja “Mechanišką 

Širdį” Europai
KOPENHAGA; Daifija, rugp 

10 — GarstisiA Amerikos lakti- 
nas, Charles E. Lindbergh, de
monstravo “mechanišką Širdį“ 
300 Europos mokslininkams, 
kurie čia suvažiavo kongresui. 
Lakūnas išrado “širdį“ su 
belio premijos laimėtojo, 
Alexis Carrel pagalba.

Naujausias Diktato
rius Sako “Žmones 
Reikia Disciplinuoti”

Ispanijoje, 
atėjo pranešimai, ku

Suėmė su $100,000 
Narkotikų

LOS ANGELES, Cal., rugp. 
9 — Mutinė areštavo jauną vo
kiečių - kiniečių kraujo mer
gina, Marie Wendt. Ji bandė 
įšmugeliuoti $100,000 vertės 
opiujno. Jos bagaže muitinė 
rado “falšyvus dugnus“, kur 

/narkotikai buvo paslėpti

NEW YORK, N. Y., rugp. 
10 — New Yorko socialistai 
nominavo Murray Baron į mie
sto aldermonų tarybos pirmi
ninkus.

Jis yra Suitcase, Bag and 
Portfelio Makers unijos vedė
jas. Pirmiau* buvo “Amalgap 
meitų” organizatorius ir “Ladies 
Garment Workers“.

Amerikos Darbo Sekre
torė Genęvoj

J Z ’ • ' •

GENE VA, Šveicarija, rugp. 
10 — čia atvyko Amerikos 
Darbo depąrtainento sekretorė. 
Frances Perkins, studijuoti dar
bo klausimus. Ji yra viešnia 
Tarptautinės Darbo Sąjungos, 
prie kurios ir Amerika pri
klauso

Prasidėjo Karinome 
nes Manevrai

FEARL, Mich., rugp. 10 — 
šioje apięlinkėje prasidėjo ka
ro manevrai, didžiausi nuo Di
džiojo karo laikų. Po prelimi
narių pratimų, vietos armija 
stos “ginti“ Chicago nuo kitų 
dviejų armijų, kurios “puls“ 
miestą iš rytinių valstijų ir pie- 
tų.

Chicago gins “mėlynoji“ 
armija, o atakuos “raudonoji“. 
Ataka prasidėsianti ketvirta
dienį.

Matyt, Dievas Jau Nėra 
Taip Labai Užsirūstinęs

ZION, BĮ., rugp. 9 — Wel- 
bur Glenn Voliva, kuris tebe
tiki, kad žemė yra plokščia, pa
sirodė visai nekoks oro prana
šas, Sakydamas pamokslą, jis 
pareiškė, kad Dievas taip užsi
rūstinęs Ziono nuodėmingumu, 
jog nebeduos lietaus per metus 
laiko.

Vos spėjo Voliva pabaigti, 
apie 9-tą vai. vakare iškilo to 
kia audra, kokios Zionas nebu
vo matęs. Ta pati audra siau 
tė ir Chicagoj

Susirūpinę Rusų 
Lakūnų Likimu

SEATTLE, Wash., rugp. 
— čia susirūpinta trukumu 
nių apie du1'' rusų lakūnus, ku
rie išskrido iš San Diego į Ma
skvą. Kelionę jie darė eta
pais. Jie dingo kelyje į June- 
au, Alaska. Lakūnai yra Zig- 
mund Levanevski ir V. Levčen- 
ka.

Rusų - Japonų Mu 
šyj Žuvę 100

ŠANCHAJUS, Kinija, rugp 
10 — Reuterio agentūros žinios 
iš Dairen, Mančukuo, praneša- 
ša, kad ties Popraničnaja, Man- 
čnkuo - Sibiro pasienyje, įvyko 
mušis tarp japonų ir rusų, žu
vę 100 japonų.

Organizuos Naują 
“Juodąjį Legioną”

ATĖNAI, Graikija, rugp. 10 
— Naujausias Europos dikta
torius, Graikijos premjeras 
Jonas Metaxas, pradėjo valdyti 
šalį pareikšdamas, kad “Graiki
jos žmones reikia disciplinuo- 
ti”l ;

Jis pridarė, kad pilietinės tei
sės “gal bus gražintos gyvento
jams“, tada “kada visuomeni
nė tvarka bus įsigyvenusi ir 
priešingi elementai nebebus pa
vojingi“.

Pradedamas kraštą “discip
linuoti“, Metaxas paskelbė ka
ro stovį ir liberališkuosius vei
kėjus apšaukęs komunistais, 
sugrudo juos į koncentracijos 
stotis.

DETROIT, Mich., rugp. 10 
— Vienas narys “Juodojo Legi
ono“, kurio vadai pateko ka
lėj iman tfž negrų žudymą ir 
kankinimą nekaltų žmonių “dėl 
smagumo“, skelbia, kad iš Le
giono likučių susidarys nauja 
organizacija.

Tą nauja organizacija, pa
reiškė narys Earl Angstadt, 
“gins konstituciją, kovos prieš 
komunizmą ir gerins apielinkčs 
buitį”. Angstadt buvo pate
kęs kartu su kitais nariais už 
žmonių terorizavimą.

Nesutikimai Coughlin’o 
Pritarėjų Tarpe

•HICKSVILLE, L. I. — “Ra- 
dio Kunigo“ Coughlin pasekėjų 
tarpe ėmė kilti maištai. Nepa
tenkinti savo vado išsišokimais 
prieš Rooseveltą ir indorsavimu 
kongresmono Lemke’s į prezi
dentus, vietos National Union 
for Sočiai Justice skyrius pasi
traukė iš organizacijos.

Rugp. 13 įvyks Coughlin’o 
rėmėjų konvencija. Sako, kad 
ten Coughlin’ui “busią karšta“.

Viešbučio Tarnas Prisi
pažino Nužudęs 

Viešnią
ASHEVILLE, N. C., rugp. 

9 — 22 metų negras, Martin 
Moore, prisipažino nušovęs He- 
len Clevenger jauną New Yor
ko studentę, kuri buvo atvyku 
si atostogoms. Moore ją nu
šovė, kuomet mergina ėmė 
Šaukti ir nesidavė apiplėšiama. 
Ji žuvo viešbutyje, 
juodveidis dirbo už 
toją.

■
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ADVOKATAI

KOS LIETUVIAI!
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LIETUVOS-AMERIKOS Laidotuvių oriai
Termometras W
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LIETUVIAI

ullman 5703

ir pats 
nesielgia

Neturtingą Žmogų Ir 
Kunigas ‘Šunkeliais’ 
Pasiunčia Dangun

Mes prašytume knygas a'uko 
jančius asmenis bei organiza 
cijas pristatyti jas į artimiau

pusiaunakčn 
blanketų užsi

NAUJIEN'OŠ 
1739 Su. 

H Jitęd St» 
H’CAGO

Siųskit money orde 
rį arba čekį —

Valandos
Kasdien.

Sekmadienį susitarus.

atarti 
vėnue

——....... . - >. 7 ,

Ofiso Tel. Boulevard 5918

JOSEPH 3. GRISU
' LIETUVIS' ADVOKATAS

,, Telephone: Boulevard 2800
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

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

. — Skai-i 
Šią vasarą'• 

rašant,

tamsta žinai, kad mano
Amerikoje ištekėjo už

Labai gražią 
padaręs p. X ' 
Arbor, Mich., kuris jižprenume 
■raVo < t ■■> ir per

duktė 
Alksnio?

ir paaukodami vieną

jeigu DABAR 
džgirašysit “Naujie
nas” nnt metų ir 
prisiųsit
Chicagoje ..... $.800
Kitur Sūv. Valstijo
se ir Kanadoj nupi
ginta kaina .... $5.00

DR. V. A. ŠIMKUS 
'Gydytojas ir chirurgas. 

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

3843 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

jokių klausimų bei diskusijų iš 
kongreso eigos nekilo. Dabar 
laukiama ar pradės ką veikti 
kongreso išrinktasis Chiėagos, 
Pastovasis Komitetas.

Marksistas.

Apie Norwoodo Kleboną Ritei 
zį; Chica^o Kepė, Nonvoodiis 
^Paltus Vilkėjo. mano dukterį tamsiame kam

baryje bučiuoti 1”
“Taigi, kai aš ją po to švie 

jsoje pamačiau irgi nebesupra 
t&u, kaip galėjau pabučiuoti”.

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

Nedaliomis pagal sutarti.

Lafayette 4845 <
DR. JOHN J. GAPSIS

4218 ARCHER AVENUE
— DENTISTAS — 

Valandos nuo 10:00 ryto- iki 5:00 
v. vak. ir nuo 7:00 iki 9:00 v. vak. 

Ketvirtadieniais pagal sutarimą

ŠIS įdomus termo
metras vienu laiku 
parodo oro stovį pa
gal Lietuvoj ir Ame
rikoj vartojamus. 
Tok į termometrą 
jus niekui’ negalite 
nusipirkti. Jis pada
rytas specialiai pa
gal NAUJIENŲ Už
sakymą. Bet jus jį 
galite gauti

DYKAI

j ė, o. su koiisuiatais mes tiesio
giniai susitarsime dėl jų per- 
vėziAio Jį Lietuvį.

Tikėdami, kad šis, atsišauki
mas btfs Tamstų palankiai su
tiktas ir kad Tamstos nuošird
žią! padėsite mokslo ir žinių 
ieškančiai Lietuvos jaunuome
nei, liekame su pagarba, 
E. Galvanauskas, Rektorius 
Dr. J. Pajaujis, Reikalų Vedėjas 
J. K. Gasiunas, Knygininkas.

Nepagelbstinti priemone 
. Jautaki automobilistei, plačio
je gatvėje įvažiavusiai į vit
riną, policininkas sutašo ptbįo- 
kolą, pusiau apibardamas: “TV)-.

Liepos 26 
“Kristūs 

j šakelės”.

DR. STRIKOE’IS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 . SO. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj. pagal nutarimą.

Ofiso Tek: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prošpect 1930.

Varpai neskambino, var- 
Už jo dūšią nei 

Be pi- 
dangų skir- 

vargšą palydėjo, 
buvo prastai,

Tamstų senoji tėvynė Lietu
va, atgavusi nepriklausomybę, 
turėjo veik viską kurti ir steig
ti naujai.

Daugelis dalykų lietuvių darb
štumo ir, gausiose«4^rikos lie- 
tuvių paramos dėka jau yra 
padaryta; bet dar labai daug 
kas tenka naujai steigti bei to 
bulinti, kad pasivyti arba bent ■ ■ 1 • ■ 
arčiau prisiartinti prie aukšto
sios civilizacijos tautų, tiek 
kultūrinėje, tiek ekonominėj't. 
srityje.

Taip prieš porą metų atski
rų asmenų iniciatyva su vald
žios parama buvo įsteigti pir
moji ir vienintelė Lietuvoje 
aukštoji prekybos mokykla — 
Prekybos Institutas Klaipėdoje 
(Business College). Šiame In
stitute yra dėstomi visi daly
kai, kurie -yra mokomi ir už
sienių aukštosiose prekybos 
mokyklose, kaip tai: biznio ad 
ministracija, ekonomika, ekono 
minė geografija, teisė, trans
portas, draudimas, prekybinis 
skaičiavimas, buhalterija, ma
šinraštis, stenografija ir pana
šus kiti komerciniai dalykai bei 
svetimos kalbos.

Norinčiam komercinius mok-

DR. A. J. MANIKAS 
PHYSICIAN-SURGEON; 

Office 4070 Archer Avenue 
.Tel. Virginia 1116. 

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

Lafayette 3051 
9—10 ryto, 5—6 p. p. 

išskyrus seredą.

EŽERSKlSIR S
10734 S. Micliigąn Avė.

KITATAUČIAI 
dUheržman

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
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektras prietaisus. .

, Ofisas ir Laboratorija: , 
1634 W. 18th St., netoli Morgan St.

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

Tel. CanaI 3110
j. . Rezidencijos telefonai; .
Hyde Park 6755 ar Central 7464

Savo idėjos drau- 
komunistute, pančiakų 

kitaip nevadina

Žinodami didelį Amerikbs lie 
tuvių’ duosnumą ir aukas įvai
riems 
eityje 
atsisakysite ir., mitais padėti,, iš
rašydami Prekybos Institutui 
Klaipėdoje Amerikoje -išeinan
čių laikraščių bei žurnalų (ma-

Mrs. Artelia K. Jarusz
•• " - ‘L.M^iphy^ičal Therapy

T,,,J .„..y^Į ,■■ and. Midwife
B 6630 S. Western 

'. .S Avė., 2nd floor
tS n Hemlock 9252

**0^1 ‘Patarnauju prie 
gimdymo namuo- 
se ar ligoninėse, 

110(^u massaKe 
mF? electric t r e a t-

ment ir magne- 
1 tie blankets ir tt.

Moterims ir mer- 
| SH ginoms pat a r i-

mai dovanai.

panas ant kranto, o žmogaus 
nebuvo. .. . ?

Pašaukė policiją. Pastaroji 
vūhdenį iš prūdo išleido, ir at
rado Makarevičių prigėrusi.

Kaipo neturtingą žmogų, mie
stas jį paalidojo, o kaipo buvu- 
sj kaiiuikąi, reifejo laidoti h 
su bAžnyUnėmis ceremonijo 
mis, o kunigui tebuvo skirtu 
tik $2.50.

Komunistas pagalbon

Nuvežus lavoną į bažnyčią, 
kunigas irgi kaip su biednu ap
sėjo, 
genais negrojo, 
mišios nebuvo laikomos 
nigų ir 
tingu , kelių 
Graboriuj irgi 
nes niekas nenorėjo prie gra
bo patarnauti.

Laimė, kad atsirado, vienas 
mielaširdingas žmogus, Pianas 
Mučėnas, dar senojo įsitiKinimo 
komunistas, kuris netiki į nau 
jus prisakimus, bet , drūčiai lai 
kosi trečiojo periodo teorijos. 
Nežiūrint kokios partijos žmo
gus yra, jeigu tik namą arba 
automobilių turi, tai jam vis: 
išnaudotojai 
gus 
pardavėjus, 
kaip prazitais

šis žmogus tikrai krikščioniš
ką ir komunistišką darbą atli
ko, nes pats būdamas biednas, 
tarnavo už dyką. Bažnyčion 
ir iš bažnyčios išnešė. Gal bu
tų ir pazvaninęs, bet jam tų 
teisių niekas nesuteikė.

Išdavė raportą iš kongreso
Vietos 8 draugijos bei kuo

pos išrinko delegatą į Člevelahd, 
Ohio kongresą Lietuvoje Le- 
mokratiją atsteigti 
vo P. Kručas.

Visų draugijų .atstovų išrink
tas Bendras Komitetas buvo su
šaukęs viešą susirinkimą rapor
to išklausimui.

Juozas Jalgauskas publiką 
pašaukė prie tvarkos ir laike 
raporto ramiai užsilaikyti.

P. Kručui raportą išdavus.

Ofiso Tel. Dorchestep. 5194 
Rėz. Tel. Drexel 9191 

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

Moteriškų, Vyrišku, Vaikų ir visų 
chronišką ligą. ■; ■ 

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

liomis ir šventadieniais 10—12 
dieną.

a . Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kabn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ. 

, Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų 

7 iki 8 va-L, Nedėk n»o 40 iki 12 
Pez. Telephone PLAŽA 2409

liepos
labai mažai kas mau- 
oras per šaltas, o ju

rų pakraščiais didžiumoje 
žmonės vaikščiojo apsivilkę, 
kad nedrebėtų nito šalčio.

“Kristus vynmedis, o mes 
šagelės”.

Vietos šv. Jurgio parapijos 
klebonas, Steponas Kneižis, ša 
vo parapijonams kas nedėldie- 
nį išleidžia taip vadinamą “Pa
rapijos •Biuletiną”. 
d., tarp kitko, rašo: 
yra vynmedis, o mes

Mums atrodo, kad 
klebonas Kneižis visai 
taip,. kaip Kristaus vynmedžio 
šakelė. Juk šventraštis sako, 
kad Kristus su botagu turčius 
iš bažnyčios išvijo. Vadinasi 
turtai dievui nereikalingi.'' 

' t
Keletą savaičių tam atgal, ne

turtingas žmogus, Juozas Maka- 
revič, lenkas nakties laiku*, nu
ėjo maudytis, (žmonės spėja, 
kad buvo išsigėręs), į vaikų 
maudomasi prūdą. Rytą, prū
do sargas nuėjęs pastebėjo, drą

sius studijuoti dabar neberei
kalinga važiuoti į svetimas val
stybes ir išvežti dideles sumas, 
pinigų. Ir studijuoti dabar ga-; 
Ii daug didesnis skaičius, nes 
savoje šalyje yra datfg ^iau,. 
daugelis studentų nuo mokes
čio už mokslą visai atleidžiami,, 
o ’ neturtingiems duodamos nei 
stipendijos . pragyvenimui, In
stitutas turi savo knygyną ir 
skaityklą. Sėt iškarto šdšipirk- 
ti visas reikiamas knygas bei 
išsirašyti savąja ir daugelį sve
timomis kalbomis išeinančių 
laikraščių bei žįirhalų, (maga
zinų) labai brangiai kaštuoja 
ir mes visko padaryti neišga
lime.

( . f. OFISAS f {
4729 So. Ashland Avė.

2-ros lubos 
CHICACO, ILL.

OFISO VALANDOS: .
Nuo 10 iįp 12 vaL ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po 'pietų ir nuo *7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedeliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną. • •,

; Fhone NnDWAY 288^

Jesse Owens, pagarsėjęs Amerikos atletas, kuris Berlyno 
olimpiadoj laimėjo pirmą vietą trijose rungtynėse.

Be valios
rvinąas zmbgeiis prieina 
budinčio policininko įr sa- 
“Poiie policininke, aš jau

N0RWQ0D, Mass 
tant “Naujienas” 
nesyk į teko pastebėti 
kad vidurvakarįnėse valstijose 
ir pačioje Chicagoje bifvo di
deli karščiai. Sako, pusėtinai 
daug žmonių ir mirė nuo karš- v • CIO. ,

Bet pas mus, Mass. valsti
joje, gamta tokių šposų visa’’ 
nedarė. Pas mus, Norw6ūde, 
apie porą dienų kiek šilčiau, 
drėgnai pašutino prieš lietų, o 
šiaip visas liepos mėnuo buvo 
apy vesis. Nuo
gulint reikėjo 
kloti.

12 d. 
byčiuose, 
dėsi, nes

Nariai ChicagOs, Ciceros Lietuviu 
Laidotuvių Dirdktoriii Asociacijos.

V - _ . . . r ______ ______ ... . ■■ . —,■■■

AMBULA^ęE., PATĄĘN^VĮMA^.;, DIENĄ IjR% NAKTL
Turime Koplyčias Visose Miesio Dalyse. _ _ ,.

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki -8 :30 v. Nedel.- nuo .10 iki 42«. m.

DR. S. NAIKELIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

CHICAGO, ILL.

K. P. 6ŪGIS
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.
Tel. Boulevard 1310.

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarties.

$69.50 
ROOSEVELT 

EURNITUREm 
2310 Wešt

RoOsevelt Road

žnibnds. Gal malonėtume 
man įsakyti iš čia nueiti”.

.... ... k L . ♦ *.

nuūis “Lįterary Diges t” 
Lietuvos Konsulatą Nau- 

jorke yra muitas prisiuntęs apie 
70 įvairaus turinio angliškų 
knygų.

Naudingiausio^ knygos, žino
ma, hitams būtų iš tų dalykų, 
kurie yra Ins’titjute dėstomi, bet 
*tikš ir bet kokios kitos kny- 
^0^, ypač paraitos lengva kal
ba, ties ūtiglų karna yra visiems 
studentams privaloma ir ang
liškų knygų Lietuvoje net ir

GYDYTOJAI IR DANTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai

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

j ; 2400 West Madison Street
Vai. 1 iki 3 po pietų, ę iki 8 vak

— .Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brųnswick 9597

ŠIOS SAVAITES

Ūlra Bargenai
IŠPARDAVIMAS 

REI'RIGERATORIŲ

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

Gfiso valandos nuo 2—4 ir nuo . 
6—8 y. vak. Nedėlioj pagal Nutartį.

Kiti Lietuviai daktarai._____

NAUJIENOS 
1739 South Halsted Stfeet 

CHICAGO, ILL.
..i. ■ ■■ . ..............................................................M..... . .

Serg-antiems patari
mas Dykai

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

Virš '25 metų toj pačioj vietoj.
"Nę ,atidėliQkite, ateikite pasitarti 
dykai, nėra priedermių.

dr. ross nūAtaritt 
SERVICE AND 

Laboratories 
35 S. Dearborn St.

chiCaGo, TLl.
Central -4641

Darbo valandos: • Kasdien 10 vai. 
ryto iki 5 po piet. _ 1

Sekmadienį 10 v. r. iki 12 'dieną. 
Pirmadienį, Trečiadieni ir šešta-; 
dieni nuo 10 v. ryto iki 8 v. p. p.;

GYDYTOJAS IR ČHIŪURGAS
2201 West 22nd Street 

k .. Valandos^ nuo 1—8 ir « . 
Seredonris ir. ned, 
Rež. 5681 So. C

Telefonas Republic 7868

ttiohe Boulevard ftfcŽ :

DR. C. Z. VEZEL’IS 
. ... .DENTĮSJTAŠ
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street k : 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

O

AKIĮJ SPECIALISTAI
DR. G. SERNER 

LIETUVIS
__ _...Tel. Yards 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofisas Ir.Alnnių Dirbtuvė 

756 West 35th St. 
, t kampas Halsted St.

Valandos: nuo 10—4 nuo 6 iki 8 
Nedėliomis nuo W iki 12 vai. dienos 
'ihiiHi rr i mi 11 i»i" ■ n-*» 1 - ‘ ’ ■ ■ r'

'imtis kokios ūdYs pYiomohėS iš 
^Vetagti nėlhįhfteV*.

Automobiliste; ‘‘Taip, aš Te
kiau kiek galėjau, bet tat .ne 
padėjo, automobilis vis vien 
įdūmė į fengą”.

DR. G. J. TARULIS
PIRMAS LIETUVIŠKAS 

OSTEOPATHIC PHYSICIAN IR 
,.f( t„ obSTETpięiAN 
Patarnaują prie gimdymo; gydo štai-' 
igias ir chroniškas ligas, vyrų, 1110-• 
terų ir vaikų pagal osteopatijos me
todus.

. . > OFISAS: £
6331 So. Halsted St. f

VALANDOS: nuo 9 v. r.—5 po pietų, 
ir nuo 7 iki 9 vai. vakaro.
Tel. ENGLEWOOD 7151.

Rez. Tek RADCLIFFE 1191.
. -n-r---------- į---------- r:—-.jt'HT .

______________________ Antradienis, rug,p. 11,. 1936
“Ir ko jai reiškėjo keliauti į 

Ameįriką, kad ir čia pilna 
snių’\

. . f ( J.RADŽIU^ n,.,, į
668 We*it 1M 'Street — Pliene Gajai
------------------ . Aj/ - • .. — 
1646. West aGth Street -.. . Phones Boulevard. 5208-8418

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bri^geporto ofisas:

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

po piet. Vakarais nuo 7 iki 9 
Rezidencija:

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

JOHN B. feOllbEN
LIETUVIS ADVOKATAS .

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

Pėtnyčios 6 iki 9.
Telefonas Canal 1175 

Namai: 6459 S. Rockvvell Street 
Telefonas Republic 9600.

A. A.SLAKIS 
ADVOKATAS .

111 W. Washington St.
Ropm 737 .

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

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avenue 
namų Tel.: — Hyde Park 3395

,u....... ..S..-C.,.^Aęjį[AVl!C?..i................... ,,...
42-44 East T08th St. Tel. Pullman 1270 arba Ganai 2515
. ...Z' S.P.MA4EIKA

8319 Lituhnica Avenue P
. iiuriEvimjs
4092 Archer Avenue . Pbone Lafayette 8572

8307 Lituūni’ca Avenue Pilone Boulevard 4139
.   ........... ...ii..., ... iii. m , ............ .. i     

A. PETKUS
1410 South. 49th Gourt. . Cicero .... Phone Cicero 2109

Kito kaitė

Tėvas:, “Jonuk, mokytojas kio j e Nepainioje vietoje galinha 
rašo, kad jis tavęs negalėjęs 
nieko ®fft6kytil”

Jonukas: “Ar as nesakiau, 
kad jis nieko negali”.



VISADOS KARŠTAS VANDUO

linams

AUTOMATIŠKU BASO VANDENS ŠILDYTUVU
Radio Lietuvoj

Panevėžio

KYLOS GYDYMAS

HEATINGMOTERYS
ValgiiĮ Gaminimo Knygą

Kaina su persiuntimu tiktai $1.10

SOUTH SIDE BREVVING COMPANYGILINAMA LOMENA

šiais metais vai

KRITO IR NEGYVAS

mirė

NATHAN 
KANTER

Respu- 
šiomis

BUDRIKO RADIO PROGRAMAI 
kožną dieną 7 vai. vakaro WAAF

AND 
YET“ 
©O 

FAR.

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

Jau galite gauti naują, padidintą ir 
pagerintą

Nesusipratimai s 
žydais Kretingoje

■ Liepos 21 d. 
rytinėje laidoje

’ cooose 
mow

ev&o.
cenr uou

prie Kamariškių
— Utena plente

Senas radio išmainomas 
Tokios kainos neilgai tebus 

Skaitlius yra mažas.

Nubaudė žiaurius 
žmogžudžius

ZJkPSpiZKlO
OP- i L-JS» 

NJOVv'l

Perkūnija Alytaus 
apskr. užmušė 

14 žmonių

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St 

CHICAGO ILL.

privatinių įstaigų tar 
2%, mokytojų ir 

8,7%, amatinin- 
kitokių profesijų

tų (restoranuose
klubuose ir- kt.).?— 
to, kai kurie Kauno taxi ir pri
vatinių automobilių savininkai 
radio yra įtaisę automobiliuose.

AOUUO MAVE 
tol-o ljs jLjsnr 

-TO
oo y

TIK TIEK KIEK 
PADĖS AU- 
TOMATIŠKA 
GASO ŠIL
DYTUVĄ

JŪSŲ NAMUOS
• Likusiai daliai patogus 

rakai.
• Mažesnis gaso saikas su 

automatišku gasu van
dens šildytuvu.

tu linams kainos yra kiek kri
tusios, žemesnės nei pernai tuo 
pačiu* metu. Bet turimi davi
niai rodo, kad kainos pasitaišyš 
ir ateinantį sezonų išsilaikys 
nežeminu dabartinio lygio. Lau
kiama didesnės paklausos ir ge
resnių kainų klotiems 
Ūkininkai per agronomus skati
nami, kad šį rudenį daugiau 
tinkamų sausakločių linų paga
mintų. “Lietūkis” keliose vie
tose atidarys naujus supirkimo 
punktus. Siekiama^ kad greta 
privačių pirklių linų supirkimu 
verstųsi ir kooperatyvai.didesnių audrų ne

siaučia perkūnija, 
praslinkoperkunija, 

lietaus, ten paliko 
Ne vienų vasarų 

daug uždegimų 
kiek šiemet.

Pernai visoje

BEMEŠKERIODAMAS PATE 
KO ANT ELEKTROS 

SROVĖS

sisvečiuodamas staiga
Buvo pašauktas gydytojas, ku
ris mano ,kad mirtis įvykusi 
dėl širdies ligos. Lavonas pa
dėtas apskrities ligoninės lavo
ninėje, kur bus daromas skro
dimas tikrai mirties priežas
čiai nustatytu

Paskyrė spręsti poli 
tinęs bylas

ves-
1926 m. atliekant 
darbus, Lemena

AUGUST RADIO 
SALE

Pensija knygnešiui 
J. Kačergiui

buvo gerokai aptvarkyta. Jau 
nuo to laiko daug pelkių ir rai 
stų virto pievomis.

Atlikus šiemetinius Lomenos 
tvarkymo darbus, dar daug pel
kių virs geromis pievomis, o 
kai kurias pievas bu*s galima 
paversti ariamomis dirvomis.

Prie Lomenos tvarkymo dar
bų dirba nemaža darbininkų, 
kurių dauguma yra vietiniai.

TRAKAI
stybės lėšomis atliekami Lome
nos upės Kaišiadorių valsčiaus 
ribose pagilinimo darbai. Upe 
buts* gerokai pagilinta ir sutvir
tinti jos krantai. Anksčiau, 
kada Lomena buvo visai nesu
tvarkyta, Kaišiadorių valsčiaus 
ribose buvo neišbrendamų ir ne
įžengiamų raistų, kuriuoše, anot 
žmonių, tik vilkai vaikus 
davo. 1925 • 
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vas
Jonas Kitovas 
riojo
ir virto ant šalia buvusių elek
tros (aukšto įtempimo srovės) 
vielų ir buvo užmuštas. Tuo 
metu .prie tilto niekas nedirbo, 
todėl niekas iš kartę jo ir ne
pastebėjo. Velionis dar buvo 
jaunas vyras, vos prieš kelius 
mėnesius vedęs.

MODERN COOKERY.. CONSTANT HOT WATER .. SILENT REFRIGERĄTION
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LAUKIAMA GERO LINŲ 
DERLIAUS

• Ar žinote, kad galionas už 
galionų karšto vandens apsei- 
na pigiau su Automatišku Ga
so Vandens šildytuvu? Be 
to, Automatiškas Gaso Van
dens šildytuvas suteikia tas 
pačias patogumo sųlygas turė
ti karšto vandens, kaip ir šal
tų—tik pasukus kranų.

KAIŠIADORYS. — Liepos 
mėn 19 d. į Kaišiadoris buvo 
atvažiavęs reikalais iš Geguži
nės bažn. bažnyčių skulpttfroo 
meistaras Jekševičius. Buvo

sytojų. 1930 m 
mų gauta 372,885 lt 
— 551,379
595,514 lt., 1933 m 
577 lt., 1934 m. — 
ir 1935 m

UKMERGĖ. — Liepos 3 d. 
apie 20 vai. prie per šventųjų 
statomo tilto buvo rastas negy- 

ant elektros vielų užgulę* 
Jis ten meške- 

Matytij kažkaip paslydo

KAUNAS. —• šiemet laukia
ma neblogo linų derliaus, gal 
net apie 20% genesnio kaip per 
nai. Užsienių rinkose šiuo me-

KAUNAS
Lietuvoje užsiregistravusių ra
dio abonentų buvo 26,991. Su
sektų neregistruotų radio klau
sytojų (radio zuikių) pernai 
buvo susekta 498 ir jiems už
dėta 7,171 lt. baudų. 

t 

1933 m. išleidus radio susi
siekti įstatymų, pašto valdyba 
pradėjo energingų kovų su ra
dio trukdytojais. 1933 metais 
103 radio trukdytojai nubausti 
4,105 lt. 1934 m. 249 radic 
trukdytojai nubausti 8,025 lt. 
ir pernai 140 radio trukdytojų 
nubausti 3,230 lt. baudos.

Radio pajamų kasmet didė
ja, nes daugėja ir radio klau- 

radio paja- 
1931 m.

1932 m. — 
. — 645,- 
805,415 lt. 

881,619 lt.
Radio abonentai profesijomis

Pašto valdybos duomenimis, 
pernai daugiausia radio klausy
tojų abonentų buvo ūkininkų— 
26,9%, valstybės ir savivaldy
bių tarnautojų 
kybininkų ir pramonininkų 
11,3%, 
nautojų 
dvasininkų - 
kų _ 8,7%
— 8,1%, laisvųjų profesijų 
5,6%, darbininkų
bendro naudojimo radio abonen- 

kavinėse
0,7%. B^

PHILCO radio 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

KAUNAS, 
“žydų Balso 
rašoma, kad Kretingoje dingus 
15 metų krikščionė mergaitė. 
Del to paskleisti gandai, kad 
merginų pagrobę žydai. Net nu
rodoma buvę, kad dingusi mer
gaitė esanti paslėpta pas Friš- 
manų. Policija patikrino ir, ži
noma, nieko nerado.

Praėjusį šeštadienį kažkokį 
ekscentrikai pradėję daužyti žy
dų gyventojų langus, bet poli
cija nuraminus. Dvylika asme
nų komendantas jau nubaudęs.

Sekmadienį du žydai važiavę 
iš Darbėnų į Klaipėdų. Pakelėje 
važiuojančius užpuolė kažkokį 
asmens ir vienų įmetę į upę, o 
antrų sumušę.

Sekmadienį kunigas iŠ sakyk
los kvietęs žmones nesiduot pro 
vokuojamiems prieš žydus.

šių žinių patikrinus, gautas 
patvirtinimas, kad tikrai Kre 
tingoje incidentų butą.

Be peilio, be skausmo, be gulėji
mo. Lengviausis, greičiausia kylos 
gydymo būdas.

Kodėl kankinies su paraiščiais, kai 
išgydymas toks greitas ir pigus ? 
Visokia kyla yra bloga, nėra gerųjų. 
Kyla pirmlaikiai naikipa naudingą 
gyvybę. Taip kad kiekvienas asmuo 
turįs kylą lošia savo gyvybe. . Ko 
laukti ?

Pasitarimas su manim nieko ne
kainuos. Patirkit ką galėčiau jums 
padėti. Ateikite šiandien ir pasikal
bėkime bendrai.
VARICOSE VEINS PAGYDYMAS 

u>7 00
pirmą apžiūrėjimą, o paskui $2 už 
kiekvieną syki. Tos piktosios gyslos 
visiškai prapuls be žymių taip, kaip 
kūdikio. Ypatingai kviečiu tuos, ku
rių kojos jau su atdaromis žaizdo
mis. Mano budu''"tai greitai užgyja.

SPECIALUS PAKĄ^KUMAI MOTERIMS.
PATARIMAI DYKAI.

MARIJAMPOLĖ. — 
blikos prezidento aktu 
dienomis 175 litų mėnesinė 
pensija iki gyvos galvos pas
kirta marijampoliečiui Juozui 
Kačergiui, gyvenančiam prie 
cukraus fabriko pas sūnų, tu
rintį savo parcelę. Juozas Ka- 
čergius dabar turi apie 75 me
tus amžiaus, bet ligi šiol buvo 
dar sveikas ir tvirtas žmogus 
Tik pereitų žiemų pakirto jį 
sunki liga ir per neturiu jų 
sunkiai pernešė. J. KaČergius 
platino Aušrų, Varpų ir kt. pir
muosius musų laikraščius, vie
nas pirmųjų organizavo mari- 
jampolėj “Sietynų”, pavirtusi 
didžia ir tvirta politine organi
zacija, kovojančių dėl lietu
vybės. 1905 m. revoliucijai 
praūžiant per Rusi jų, jis bu
vo tremtinys Voroneže, o grį
žęs iš ištrėmimo į Pilviškius 
buvę žandarų nežmoniškai su
muštas.* ■ Atgavus Lietuvai ne
priklausomybę, jis tarnavo prie 
Marijampolės apygardos teis
mo hipotekos skyriuje, kur iš
tarnavo pensijų iki 1930 metų. 
Dabar J. Kačergis rašo atsimi
nimus iš savo pergyventų laikų 
ir turi nemažus rankraščių 
pluoštus. “LA”)

ALYTUS. — Alytaus apskri
tyje kol kas tik pademarkli- 
nyje siautė didelė audra su le
dais, kuri vietos gyventojams 
padarė didelių nuostolių. Kito
se vietose 
buvo, bet 
Kur tik 
kad ir be 
nuostolių, 
nebuvo tiek 
nuo griaustinio
Daug supleškėjo namų ir šiaip 
ūkio trobesių. Priskaitoma 
jau ir per 14 asmenų, perkūno 
nutrenktų.

KAUNAS
Apel. rūmai spręs trijų Klaipė^ 
dos gimnazistų bylų. Tų pačių 
dienų rūmai spręs klaipėdiškio 
Krautšteino bylų.

Klaipėdos kr. mokytojas 
Paulius Purvinis suimtas ir kal
tinamas pagal Taut. ir valst. 
saugoti įst. 3 str. Jis padavė 
rūmams prašymų, kad ligi tei
smo už užstatų paleistų, bet j<» 
prašymas nepatenkintas.

Rūgs. 3 d. rūmuose bus spren
džiama Fogelevičiatis ir Fišerai- 
tės byla, kuriuodu buvo teisti 
kariuomenės teismo, bet vyr. 
tribunolas bylų kasavo ir per
davė apl. rūmams.
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PAKANKAMAI VISAI ŠEIMAI—VISA LAIKA

KAINUOJA MAŽIAU

PANEVĖŽYS 
apygardos teismas išvažiuoja- 
moj sesijoj Zarasuose nagrinė 
ja Gulbinsko Finogento ir čer 
novo Javlampijaus bylų, kurio
je jie buvo kaltinami tuo, kad 
1935 metų rugpiučio 15 d. Gra 
žutės miške, 
kaimo Zarasai 
kirvio smūgiais mirtinai užmu
šė Samuilų Muliorovų tikslu api 
plėšti. Iš pastarojo pagrobė 
31 litų ir aprėdalus.

Teismas išžiūrėjęs bylų Gul- 
binskų ir černovų nubaudė po 
15 metų s. d. kalėjimo.

Ir tokių yra nusikaltėlių

Degučių valsč., Pagraužės 
vkm. gyventojas 14 metų ber 
niukas Izotas Kostygovas nu
baustas 3 metus s. d. kalėji
mo už 6 metų mergaitės iš
prievartavimų. Kaipo maža 
mėtis bausmei atlikti patalpin
tas drausmės, auklėjimo įstai
gon Kalnaberžėje.

Visai nuseko Nevėžio upė

Per kaitras prie Panevėžio 
visai nuseko Nevėžio upė. Ke
liose vietose visai laisvai brai- 
dinėja vištos.

Kadangi ir šis mažas van
dens kiekis dar tebeteršiamas 
kelių įstaigų kanalizacijos, žu 
vys pradėjo trokšti . Jas vai
kai lengvai pagauna rankomis.

Vandeniui nusekus dabar iš 
Nevėžio upės statybai ir vie
šųjų dųrbų vykdymui imamas 
smėlys. Per keletu metų upės 
vaga manoma, kad tuo bus su
tvarkyta.

KENTUCKY YEARLING
VIENU METU SENUMO.

32 NOKTU STATE ST., ROOM 1108. 
kampas :Waahington.

Atdara: Kasdien: 9 v. r. iki 4 v. p. p. Pir
madieniais 0 v. r. iki 8 v. vak. Per rug- 
piuti ir rugsėjį ofisas bus uždarytas visą 

dieną ketvirtadieniais.

-rtJBOB'S 
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Nusispręskit dabar pabaigt 
tų nesųmoningų žemyn ir aukštyn vaikščiojimų į beis- 
mantų, kad daboti tų rankomis operuojamų Gaso Van
dens šildytuvų. Turėkite ganėtinai karšto vandens leng
vesnei namų ruošai—gajesnei ir sveikesnei maudynei. 
Turėkite gausesnį karšto vandens išteklių ir šimtams ki
tokių namų reikalams.

Aplankykite savo KAIMYNINI PLUMBERĮ smulkes- 
nioms informacijoms. Arba pašaukite 

WABash 6000, Local 418

Visi geria ir mėgsta AMBROSIA
ALŲ nes jie žino, kad tas alus yra g 
padarytas iš geriausios rųšies pro- B 
dūktų. K
Urmo (Wholesale) kainomis pri- Į 
stato į alines ir kitas įstaigas. Vi-1 
suomet kreipkitės pas NORKŲ, Vb
kur gausite greitų‘ir teisingų patar- ''J'įĮį 
navimų.

3225 So. Lituanica Avenue u M, NOrkus 
> ' c

Biznio Telefonas BOULEVARD 7179 — Rcs. YARDS 2084

K)OW VJMZCT

ooinjG -to
DO , 
z\R-nsrrr.

Antradienis, rugp. 11, 1936 
---------------------------------- -- ---------------------- -

Lietuvos Naujienos

Dabar galima gauti kaimininiam taverne.

MUTUAL LIQUOR CO.
4707 South Hakted Street 
Vis! Telefonai YARDS 0801

VIENINTELIS DISTRIBUTORI8

Jos.F.Budrik
INCORPORATED

3417 So. Halsted St 
Tel. Boulevard 4705

GERKIT TIK GERA ALŲ 
giltin o s

f v »S :
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THE PEOPLES GAS LIGHT AND COKE COMPANY
\ P H O N E W A B A S H 6 0 0 0
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Lietuvos tautininką valdžia, neturėdama žmonią 
pasitikėjimo ir nepajėgdama nuslopinti vis didėjantį 
valstiečią ir darbininkų pasipriešinimą, ėmėsi žiaurią 
priemonią. šią vasarą ji sušaudė keturis valstiečius Su
valkijoje. Paskui buvo nuteisti mirčiai dar 10 ūkininką, 
bet valdžia jų "pasigailėjo” ir sukišo juos, visam amžiui 
į kalėjimą. Po to buvo nuteistas ilgiems metams kalėti 
trečias būrys iš 13 valstiečių. >

Bet ir tb dar kruviniems despotams nepakanka. 
Rengiamos naujos bylos darbininkams, kurie demon
stravo Kaune. Masiniai areštuojama ūkininkai ir 
valstiečiai — ne tik Suvalkijoje, bet ir Trakuose, Rasei
niuose, Šiauliuose, Telšiuose ir kitur. Daugybė ją nu
bausta administratyviai. O paskutinėmis dienomis vėl 
suimta visa eilė žmonią ir su provokatorią pagelba ruo
šiama prieš juos kaltinimai, už kuriuos jiems gręsia 
sunkios bausmės.

Lietuvos žmonės šaukiasi pūgelbos prieš tuos val
džios žiaurumus. Amerikos lietuviai jieinš, be abejonės, 
padės.

kuri gina respubliką, tolyn vis geriau susiorganizuoja 
ir apsiginkluoja. Generolai turėjo pačioje pradžioje ge
rai išlavintą ir disciplinuotą jėgą, ir jeigu jiems nepa
vyko urnai sumušti valdžios šalininkus, tai vargiai ga
lima laukti, kad jie iš viso pergalės.

Tačiau, kad ir fašistų, monarchistą ir1 klerikalą blo
kas paimtą viršą, vistiek šis pilietinis karas neįšeis į 
sveikatą toms visuomenės klasėms, kurią naudai sukili
mas buvo pradėtas. Dauguma Ispanijos didžiūną, kurie 
valdė milžiniškus dvarus ir palocius, bus žuvę arba ne
tekę savo lobią. Kataliką bažnyčia pasidarys dar labiau 
neapkenčiama darbo žmonėms, kadangi jos atstovai, 
kaip matyt iš spaudos pranešimą, yra atvirai susidėję 
su aršiausiais liaudies plėšikais ir išnaudotojais. Stam
busis kapitalas, kuris remia sukilėlius, paneš daug nuo
stolių dėl kilusios suirutės.

Taigi reakcija anksčiau ar vėliau turės pralaimėti. 
Ginklu Ispanija negali būt grąžinta į 17 arba 18 šimt
metį. Pilietinis karas greičiausia tik pagreitins joje vi
duramžio liekaną nykimą. Tie apgavingi "patriotai”, 
kurie pakėlė kardą prieš respubliką, patys to nenuma
nydami, kasa duobę sau ir savo rėmėjams.

Lietuvos Aviacijos 
Šventė

"SENAS VILKAS” DUODA PATARIMUS ŠARKIUI

Getting an earful

ORANGEBURG, N. Y. — Vietos senas gyventojas, visko 
matęs ir daug girdėjęs”,, duoda patarimus lietuviui Jack Shar- 
kiui, kaip į miltus sutrinti savo oponentus ringėje. Sharkey 
čia treniruojasi kumštynėms su Joe Louis, kurios įvyks New 
Yorke rugp. 18 d.

ĮKYRUS PAMOKSLAI

Garsiosios Wall gatvės Trejybės bažnyčios klebo
nas, New Yorke, Dr.' F. S. Fleming, savo metiniame ra
porte pataria kunigams bent porai metų sustabdyti pa
mokslų sakymą bažnyčiose. Jisai sako, kad tai butų di
delis palengvinimas ir pamokslininkams ir parapijo- 
nams, nes tie pamokslai paprastai yra be jokios vertės. 
Juos sakyti yra bereikalingas apsunkinimas dvasiš
kiams, o dar didesnis vargas jų klausyti.

Dr. Fleming stebisi, kad pamokslai dar neišvaiko 
visai žmonių iš bažnyčių. Anot jo, klausytojų kantrybė 
tai “tikras bažnyčios stebuklas”.

Tokį raportų parašė, žinoma, ne katalikų, bet pro- 
testonų kunigas. Lietuviai katalikai kunigai sako dar 
prastesnius pamokslus, nes jie turi mažiau apšvietos už 
protestonų dvasiškius. Bet musų klebonui da ir tuo ne
sitenkina. Laiks nuo laiko jie paršikviečia “misijonie- 
rius”, kurie jų parapijonams sako pamokslus kasdien 
per kokių savaitę arba ilgiau. •

Suaugę vyrai, tieąa, tų "misijų” nepaiso, bet tam- 
moterėlės jas lanko — tur būt, įsivaizduodamos, 
jos tenai išgirsta "Dievo žodį”.

sios 
kad

MIRĖ ŽYMUS LAIKRAŠTININKAS

Carmell, Cal., mirė, sulaukęs 70 metų amžiaus, vie- 
žymiausiųjų Amerikos laikraštininkų, Lincoln Ste-nas 

ffens, kuris savo gyvenime yra redagavęs keletą di.de- 
lią laikraščią ir žurnalą, daug keliavęs ii; laikęs paskai
tas kuone kiekvienam didesniam Amerikos mieste. Jisai 
ypatingai daug yra rašęs apie miestą valdžias ir įsigy
venusią jose korupciją.

Velionis buvo pažangus liberalas, kurį konservaty- 
viška spauda vadindavo "socialistu” ir "raudonu radi
kalu”. Savo laiku jį buvo labai sužavėjusi Rusijos revo
liucija. Aplankęs kelis Rusijos didmiesčius po caro nu
vertimo 1917 m., Steffens sugryžo į Ameriką ir apva
žiavo daug miestą, pasakodamas apie besikuriančią 
žmonią valdžią buvusioje carą imperijoje.

Kaip typingas Amerikos liberalas, jisai buvo linkęs 
labai idealizuoti rusus ir sąvo pranešimuose pasakoda
vo, kad rusą tauta "iš prigimties” esanti tokia švelni ir 
geraširdė, jogei ji tiesiog nepakehčianti kraujo pralie
jimo. Jisai dar nežinojo, kokių dalyką išdarys "garsu
sis” Dzieržynski ir jo Čeką! Pasirodo, kad iš "prigim
ties” apie tautą spręsti negalima.

' Reikia tačiau pasakyti, kad, kaipo nenuilstąs kovo
tojas su korupcija Amerikos miestą administracijose, 
Lincoln Steffens yra daug patarnavęs šio krašto spau
dai. ir visuomenei. * • .

TREČIA SAVAITĖ

Jau trečia savaitė, kai Ispanijoje tęsiasi kruvinas 
pilietinis karas, ir iki šiol dar sunku pasakyti, kuo jisai 
pasibaigs. Atrodo, kad sukilėliai pralaimės, nes liaudis,

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)
Paskutiniais metais Europos 

Valstybės krašto gynimosi tiks
lais kreipia labai didelės reikš
mės į aviacijos tinkamą pasta
tymą. Beveik visos valstybės 
taisosi moderniškus lėktuvus, 
jų skaičių žymiai didina.

Mat, visų nujaučiama kurios 
reikšmės dabar aviacija gali 
kare turėti. Ypač Šita reikšmė 
padidėjo, kai metai atgal SSSR 
armijos manievruose ties Kle
vu buvo įrodyta, kad aviacijos 
pagalba net galimas priešo už
pakalyje desanto išsodinimas. 
Mat, SSSR' yra labai išvystytas 
parašiutizmas. Parašiutistų mė
gėjų čia beveik milijonais skai
toma. Parašiutizmu čia užsii
ma ne tik suaugę Vyrai, mo
ters, bet net vaikai. Parašiutiz
mo srityje ŠSSĖ yra sumušu
si visus pasaulinius rekordus, 
štai tuose manevruose parašiu
tų pagalba iš lėktuvų tariamojo 
priešo užnuguryje buvo nuleis
tas žymus kareivių skaičius, 
bet kas svarbiausia, kad tie ka
reiviai nusileido pilnai ginkluo
ti, net su kulkosvaidžiais ir ke
li net dideli tankai iš padan
gių taip pat nusileido. Nors pir
mieji aeroplanais perkelti ka
reivius yra išmėginę 1981 m. 
anglai savo kolonijų sukilėlių 
malšinimui. O štai Italijos- 
Etiopijos kare aviacija beveik 
sulošė lemiamą reikšmę.

Aviacija ir karas
Dideli karo žinovai spėliojo, i 

darė visas išvadas, kad italams 
su etiopais karas yra labai sun
kiai įmanomas, nes kelių be
veik nėra, tarpukalniais jųkių 
vežimu nepavažiuosi, taigi kad 
ir galėtų pėsčiomis armija toli 
nueiti, o kas jai pristatys mais
to, kas jai atvežtų ginklų? Bu
vo sakoma, kad net tankais bu
sią sunku karštyje toli irtis. O 
štai lėktuvais italai visas tas 
kliūtis nugalėjo. Lėktuvai ne 
tik nugalėjo visas gamtos kliū
tis, ne tik atliko gerą žvalgy
bą, bet jų pagalba buvo kaip 
kur visai netikėtai nuleisti ma
ži tankėtai, armijai maistas 
pristatytas. Maistas buvo sta
tomas net pavidale gyvų gyvu
lių. Mat, nuo didelio karščio 
mėsa greit genda, o konser
vų vienu tarpu vienai armi
jos daliai pritruko, tai buvo 
suvestos karvės į lėktuvus ir 
nuvežtos kareiviams.

Tai lengva įsivaizduoti, ko
kią gerą nuotaiką *turi su
kelti šitoks įvykis karių tar
pe, kurie, kiekvienu momentu 
jaučiasi, kad ir kritiškiausio
je padėtyje vis dėlto jie ti
kisi galėsią sulaukti tikros 
pagalbos.

Be to, italų aviacija labai 
vykusiai reikiamas vietas ap
mėtydavo bombomis ir tai 
jiems sekėsi dėlto, kad etio
pai zenitinių armotų ąeropla-

kokios dideles

kio pritarimo nebūtų, tai aiš
ku, kad niekam čia netektų 
darbuotis.

Lakūnas Pyragius
Šitų rekordą yra pasiekęs 

žinomas nenuorama lakūnas 
Pyragius. Užmirškime, kad jis 
buvo vienas iš pirmųjų gruo
džio 16 d. perversmo dalyvių, 
neprisiminkįm, kad jis savo 
laiku kaip voldemarininkas 
buvo nuteistas mirti, kad jam 
mirties bausmė dovanota, kad 
iš jo atimti kario laipsniai,

į įvairiausios

.. < . I

nams apsiginti taip kaip nu
turėjo; o jei kai kur mėgino 
su jomis veikti, tai neturėjo 
pakankamai pamokytų karių, 
kurie butą tinkamai šį gink
lą prieš aeroplanus išnaudo
ję, Bet ne tik italai bombas 
mėtė, paskutiniu laiku jie iš 
lėktuvų paleido ir dujas, ku
rios etiopus ‘beveik galutinai 
pribaigė. Mat, visai nepala
vinto kareivio vaidentuvėje 
pradėjo gimti tiesiog baimės 
siaubas, nors kaip kas iš jų 
mėgino šitam siaubui tikrai 
herojiškai nepasiduoti,.bet nuo 
dujų žaizdų čia pat vietoje 
turėjo griūti it' baisiose kan
čiose mirti, šitbki vaizdai tu
ri slegiamai Veikti bekariau
jančią armiją. '

Aviacijos didinimas ,
Taigi, šitas paskutinių die

nų karas taip pat prikišamai 
visiems įrodė
reikšmės aviacija yra jau pa
siekusi kare.

Busit jau 'Visuose laikraš
čiuose skaitę, kad aviacija da
bar daug kas iš valstybių pra
dėjo didinti, štai anglai su
manė padaryti bene didžiau
sią Europoje oro laivyną, nuo 
jų nei kiek nemano atsilikti 
SSSR, juos vejasi Prancūzai, 
o Vokiečiai jau dabar turi 
didesnį oro laivyną už visas 
tas valstybes ir ar tik ne pir
mą vietą šiuo atsitikimu Eu
ropoje užima, jei bent SSSR 
čia tenka ‘ pirmenybė, bet tu
rėkim galvoje, kad SSSR sa
vo laivynu tenka ir Aziją ap
tarnauti. Taigi, 'karo laivynas 
Europoje dabar žengia dide
liais šuoliais pirmyn.

Šitos rųšies fabrikai dirba 
dieną ir naktį ir daro geriau
sią biznį, šita pramone, jau 
kaip seniau esu rašęs, geriau
sia yra išvystyta Anglijoje, iš 
kur lėktuvų motorai veik vi
sam pasauliui j pardavinėjau 
mi.

Aviacija ir civiliai žmonės
Visai supraptama, kad ka

riuomenių vadovybes visur 
stengiasi į aviacijos išvysty
mą įtraukti taip pat ir civi
lius žmones. Tie ieško savo 
darbuose paramos ir plates
nėje visuomenėje, šituo pa
čiu lengvina sau darbą. Ska
tina jaunuomenės tarpe avia
cijos įvairų sportą, kuria tos 
rųšĮies visokius klubus^ i kur 
eina spartus aviacijos darbui 
paruošimas. Aviacija kaip tik 
daugiausia žmonių yra reika
linga; mat, jų daug žūva, o 
be to, kaip šių dieną, prak
tika; įrodo, geras 'aviatorius 
yra tarp 22-28 metą amžiaus, 
jau senesni karo aviacijai 
praranda daug, savo privalu* 
my. Taigi aviacijoje! žmonių 
amortizacija eina daug Apar
čiau negu kitose armijos da-. 
lyse, todėl čia apykaitai yis

juos visi Lietuvoje vadina an- 
bukai. Patsai pulkininkas Gus
taitis anais metais buvo irisas 
didesnes valstybes savo kon
strukcijos lėktuvu aplėkęs, 
tuomet Europos spauda labai 
daug rašė apie Lietuvos ka
ro aviaciją, ypač augštai iš
keldama pulkininko Gustaičio 
konstrukcijos lėktuvų patva
rumą ir gerumą. Tuomet vo
kiečiai pradėjo šaukti, kad 
jiems gręsiąs didelis pavojus 
iš Lietuvos aviacijos... Tai ži
noma tik vokiečių šlykšti de
magogija. Dauguma lėktuvų 
daromi Lietuvos dirbtuvėse.

štai gegužes 24 d. Lietuvos 
aviacija taip pat įrengė avia
cijos šventę, kuri tūkstančius 
žmonių buvo sutraukusi. Avia
toriai ore tikrai stebuklus da
rė.

— Skraidė kaip paukščiai, 
sakysit.

Musės paslaptis
Ne, paukščiai negali ir ne

moka nugara skristi ir taip 
greit nelekia. Paukščiai' nega
li ir nemoka tiesiai galva že
mėn kristi vartaliodamies ir 
ties pat žeme vėl išsitiesti ir 
staiga į orą pakilti. Ne, avia
cija jau praneša paukščių 
skridimą, štai tik musė šioje 
srityje turi savo rekordus, ku
rios joks pasaulio lakūnas nė
ra sumušęs ir vargu ar greit 
jis musės gudrumus patirs. 
Mat, musė gali staiga nutūp
ti, ko iki Šiol joks aviatorius 
negali padaryti. Lakūnai bū
tinai tupiant turi turėti išsi- 
bčgimą, o taip pat negali 
staiga pakilti, kad ir ne dide
lį bet vis dėlto turi turėti iš- 
sibėgimą tuo metu kaip mu
sei jokio aerodromo nereikia. 
Ji bet nuo kurios vietos stai
ga gali pakilti ir staiga gali 
nusileisti. Įdomu, kad visiems 
kitiems lakūnams aerodromas 
būtina sąlyga —. jie staiga 
nepakyla į orą ir staiga ant 
žemės nenutupia.

Jre'ikalingos naujesnes je^os. 
Be to, kitose armijos dalyse 
apmokymas taip pat yra spar* 
tesnis ir mažesnio išsilavini
mo vyrai juos gali greit pa
keisti, o karo oro laivyne, jau 
bustinai reikalingafe mokslas, 
kurį vyras turi atsinešti at
einant į kariuomenę, čia be
moksliams negali būti vietos, 
net tik pradžios mokyklas 
baigusiam čia darbas yra sun
kiai įmanomas, o ką jau be
kalbėti apie pačios karo avia
cijos viršininkus! Tai visai
nebus nuostabu delko afmi- kad jis vėliau vėl buvo tei- 
jų aviacijos dalys stengiasi siamas ir išteisintas, kad jis 
savo darbu užinteresuoti vis, ne visuomet turi teisę Kau- 
platesnius visuomenės sluog- ne gyventi, bet atiduokim tai, 
snius. Tais tikslais ruošiamos kas jam priklauso. Pyragius 

aviacijos pro- yra vienas iš geriausių dabar
mogos, yisękįų., įyenčių pavi- Lietuvoje civiliu aviatorių, 
dale, kuriose dalyvauja pla- Jo sumanymu 'ir aarbu. da* 
čios masės žmonių, ir kurių [bar veikia Nidoje sklandymo 
metu aviacijos palaikymui mokykla, kurią lanko ne tik 
surenkama, nemaža pinigų., ši- Lietuvos jaunimas, bet atke- 
tokios šventės visose Europos liauja į ją pasimokyti ir iš 
valstybėse dabar yra labai di-! užsienių, čia būta mokinių 
dėlėje madoje ir jos praeina dėt iš Italijos. Ši mokykla 
tikrai impozantiškai, įspudin- veikia visai privačiomis lėšo- 
gai, neišdildūmus įspūdžius mis iš niekur jokių pašalpų 
masėse palikdamos.

Aviacija Lietuvoj
Tokiais keliais eina ię Lie

tuvos karo aviacija.
Bukim visai bešalųs, bent 

tiek kiek eilinis žmogus be
šaliu gali būti. Pamirškim 
visas musų simpatijas, nury
kim karčius kąsnius ir tuo
met turėsim atvirai pasaky
ti, kad Lietuvos karo aviaci
ja yra prideramoje aukštu
moje. Tai yra daug konstata
vusių svetimšalių, tos srities 
žinovų, kuriems teko Lietu
vos aviaciją matyti.

Čia žinoma daug padėjo 
Dariaus' ir Girėno žygis, Čia 
nemaža vilčių ic gerų norą 
sukėlė F. Vaitkus savo atskrD 
dimu į Lietuvą ir tuo pačiu 
pastatydamas pasaulio rekor
dą penktoje vietoje. Visa tai 
padrąsino ir Lietuvoje besi
darbuojančius aviacijos srity
je ir dar su didesniu atsidė
jimu šio darbo imasi jie. 

i

Štai > Lietuvos aviacijai, b’e- 
je, civiliai, bet ką tai reiškia 
ei vile aviacija, tenka trečiai 
pasaulio rekordas. jPIaueriuš 
ore yra ilgiausiai išsilaikę 
SSSR/ bene virš keturiasde
šimt valandų, o paskui seka 
vojkiečjiai, įkučie, /rodos, arti 
trisdešimt valandų yra išbu
vę be pertraukos ore, o Lie
tuvos vienas vyrų išbuvo, tik 
šiomis dienomis . virš dvide
šimt valandų ir tuo pačiu ^at
siekė trečią pasaulyje vietą. 
Visa tai liudija, kad plačio
se masėse yra daug impulso 
Lietuvoje ir šitas impulsas 
Stūmėja, verčia tos srities mė
gėjus eiti siekti vis didesnių 
darbų tobulinimo. Jei visame 
krašte tos srities darbams jo-

negaudama. Čia lai Pyragius 
šį pasaulio rekordą yra atsie
kęs; netenka abejoti, kad jis 
dar jį padidins.

Pyragius pirmas Lietuvoje 
išmėgino vadinamąjį oro 
traukinį, kuris pusėtinai SSSR 
yra prigijęs. Oro traukinys 
— tai yra prie lėktuvo prika
bina kelis bemotorinius lėk
tuvus ir taip lekia. Ir čia Py
ragius yra iškirtęs tokį špo
są, įjūris retai kur pasitaiko. 
Būtent, jis atsisegęs nuo lėk
tuvo savo bemotoriniu lėktu
vu ore pradėjo daryti mir
ties kilpas ir... vieną iš jų pa
darė tik kokia dvidešimt me
trų nuo žemės... šioks avia
cijoje Atsitikimas •skabomas 
tikrai rekordinis.

Pyragius anais ‘ metais oro 
traukiniu nulėkė į Estiją, tai 
ir padarytas savo rųšies tolio 
rekordas.

Paprastai apie Pyragių sa
koma, kad jei jis butų ištrem
ptas’ Adenas į negyvenamą sa
lą, tai tenais jis prieš save 

'sukiltų, o kadangi tenais ne
būtų kas jį teisia, tai jis pats 
save nuteistų... Toksai jau jis 
nenuorama ir tuo tarpu vie
nas gabesnių aviatorių!

\
Anbo konstrukcijos 

lėktuvai
Karo aviacijos viršininkas 

pulkininkas A. Gustaitis yra 
geras lėktuvų konstruktorius. 
Jo garbei reikia pasakyti, kad 
daugelis Lietuvos karo lėktu
vų yra paties jo konstrukci
jos padarytų, tai, rodos, kitur 
niekur taip nėra, kad karo 
aviacijos viršininkas butų to
kio augšto laipsnio pasiekęs. 
Jo konstrukcijos aeroplanai 
vadinami Anbo, arba kaip

nių“ lakūnų 
ir visokiais budais jos tą pa
slaptį nori išgauti, bet muse 
tiek gudri, kad ji visai nekal
ba. O jei tik ji prasižiotų, ne
abejotinai, kad visas šias pa
slaptis išsiplėpėtų... Taip, mu
sė didelis konspirantas!

Sako anglų lakūnai ir ne 
bet kokie, bet inžinieriai, il
gą laiką sekė musės nutūpi
mą, kaip ji taip padaro, bet 
nieko iš to neišėjo, jos paslap
čių neteko patirti!

Taigi, musės šių rekordų 
niekas nėra sumušęs, šiuo at
sitikimu ji geriausias aviato
rius ir vargu net Pyragius čia 
mėgins su ja konkuruoti.

Tikrai Lietuvos aviacijos 
šventė buvo labai įspūdinga 
ir daug šiurpų momentų 
kūnai čia yra parodę.

Visa tai gera, bet butų 
geriau jei Šiems tikslams 
džiainos lėšos galėtų eiti 
susisiekimui tobulinti, jei 
siems žmonėms oro susisieki
mas būtų prieinamas daiktas 
ir jis visai gyvenime prigytų, 
kokiu dideliu Šuoliu eitų žmo
nijos progresas, kiek žmonių 
pragyvenimas palengvėtų, kiek 
žmonių sugyvenimas pagerė
tų! O dabar... dabar... gal ge
rai, kad Lietuva turi kad ir 
tokią aviaciją, vis dėlto jau
kiau darosi.

Para Bellum.
’ .............. ............. . ..........X|lrįį

la-
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lei- 
oro 
vi-

ĮGALIOJIMUS
(Demasste)

galite padaryti pas 
mus pigiau ir geriau 

negu kitur.
* ’

Klausdami informaci
jų iš kitų miestų 

rašykite

NAUJIENOS
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VIENA DIENA ATOSTOGŲ TRIJOSE VIRTO 
SE INDIANA VALSTIJOJ

D . . •

Kiti žmonės praleidžia atos - i pavalgėm pietus. Paskui suma- 
. ... . . . A’jiem atlankyti p. Ląšus. Jie tu-;

ri apie 7 mylios nuo
Michigan City, Ind. Sumany
ta, padaryta.

Lašų ūkis tai ne bile kas.. 
Dar neįvąžiuojant į jų ūkę, iš 

budinkai., 
Piivažia- 

namo, nė-• 
nes visas.

togas po dvi savaites laiko. O; 
mes penki šį kartą turėjome 
atostogas tik vienų dieną. Vie
nok tų vieną dienų atJankėm( 
tris skirtingas vietas indianosi 
valstijoj. Trumpai atpasakosiu 
kaip viskas įvyko ir kokių nuo- 
tikių turėjome.

šeštadienį, rugpiuČio >3 dieną 
skamba telefonas.

— Heilo, kas kalba? — klau- 
siu. . . ;

— Juozas Varkala. Kaip ei
nasi, Antanai? Kur ketinis 
važiuoti rytoj ?

— Neturiu jokio plano. An 
kur važiuosime, nežinau. ’

— Važiuojanti į mano farmą. 
Aš turiu naują Dodge, išbandy-, 
sim kaip bėga.

— Labai gerai, važiuojam.
Sekmadienį, dešimtą valandą: 

ryto, jau p. Varkala musą siū
boj. Mes jau* buvom prisiren
gę ir laukėm jo atvažiuojant. 
Paskui dar nuvažiavom pas jo 
dukterį ir žentą. Susėdom vi-' 
si penki į Dodge ir pasileidom 
į Sand Dūnes.

Nutarėm pirmiausiai sustotų 
pas p. Jarushus ir ten pasimau- 
dę Michigan ežere važiuoti pas 
jį ant farmos ir valgyti pie
tus. Taip ir padarėm.

Išsimaudėm, moterys nesi
maudo, išgėrėm šalto gėrimo ir 
leidomės į p. Varkalos farmą. 
Nuvažiavę radome daug vištų 
ir viščiukų ir daugiau nieko, 
žmonių nebuvo, jie buvo išva
žiavę kitur. Susėdom pavėsy,

,tolo matyti gražus 
Beveik kaip dvaro, 
vus prie gyvenamo 
galima jo pastebėti 
paskendęs sodne. Nors med
žiai nuo sausros nudžiūvę, bet 
matyti, jogei jie yra rūpestin
gai prižiūrimi darbščių šeimi
ninkų.

Pas p. Lašus radome, ir dau
giau chicagiečių. Ir jie vis’ 
bevalgų pietus. Ponia Lašieirič; 
ir mumis pasivadino prie stalo.; 
Nors mes neseniai buvom vab( 
gę, vienog reikėjo sėsti pri 
stalo ir valgyti sykiu su vi’ 
sais. O tų įvairių valgių ap 
krautas stalas,, net malonu žiū
rėti. Suprantama, žiūrint į 
tuos gardžius valgius ir apeti
tas atsiranda. Ir mes visi ge 
rėm, valgėm, juokavom. Lai-j 
kas bėgo greitai" ir jaukioje} 
kompanijoje visi jautėmės sma-j 
giai- .. A

Po pietų pradėjome apžiurę 
ti visų namų. Užlipom ant ant
rų lubų. Kiek ten gražumy 
nų. Visi kambariai pilni gra
žių rakandų, o jau tų įvairių 
indų ir visokių papuošimų ne
galima nei aprašyti, nei apsa
kyti. Reikia savo akia pama 
tyti ,kad tų viską tinkamai' 
įvertinus. . .

Paskiau išėjome į šbdiių. Aš 
pastėbėjau, kad reikia laistyti. 
Pradėjaii ieškoti galo paipoš. 
kad atsukus vandenį ir palais- 
čius žolynus, gėlės, krumus. 
Paėmiau paipų į rankas,’ atsu
kau ir pradėjau laistyti. Mo
terys šakė:

— Tik neliek ant fntisų.
Kai jos tų paminėjo, aš nie

ko nelaukdamas pašukau va’n 
dėns šrioVę teisiai ant j h. Vie
nai teko pės^tinai. Dvi jų už
puolė mane ir užsimanė 'ištrauk
ti iš manęs vandens paipų. 11- 

’gai teko gTurhtis. Veliaė. aš pa
leidau paipų 'ir dtaiaį *p0r 
krtuhuš ir įėlės. Jos mane 
Vytis. Susidarė tikras termas 
(tik netoks kaip Ispanijoj) ir 
laistymas vandetts. Moterys 
norėjo atkeršyti fr aplieti ma- 
tie. Vos tik pasisekė išsisukti 
nėo SUšlkpimo.

Jau buvo šešta valanda va
karo, mums reikėjo rengtis link 
fiamį. Atšisvėikifię su p. La
šais ir kitais svečiais, pasuko
me link Chicagos .

Ponai Lašai yra geri nau- 
jieniečiai ir skaito Naujienas 
nuo pat jų įsilųirimo. Pas p. 
Lašus praleisti laikų, tai tikras 
malonumas. Kai pasitaikys pro- 
įa, mes ir vėl atlankysime p. 
Lašuos. ......   ’

Nors tai buvo tik viena die
na atostogų, bet ji buvo sma
giai ir maloniai praleista.

— Ant-Anas.

sios augštajų mokyklą, stengia-.. 
si Mširašti ;0fish6sė. .

Šod^š Detroito lietuvių jaūL 
nuomenės gyvenimas esąs tur 
jut toks, kaip ir kitoše vietose. \ 
Krutamieji paveikslai, pri va-’ 
čios pranidgėlės ir viešieji pa
rengimai sudaro jos pasjlinksmi- 
niifiūs.

Bet jauhuomenės parengimuo į 
se, pavyzdžiui paties Dailėsj 
chdrb parengimuose, papsas tu-j 
ri geriausių tnaikėtą, alus gij 
atrodo, pritarimo neranda. P-lėsj 
Masytė ir Bubęliutė kblhėjoi 
apie ratelius, kuriuose jofesį 
tehka dalyvauti. Kitose lietu-j 
vių jaunimo grupėse; sako, esu s: 
kitoniškas.. Na, dar tenka pa i 
stebėti, kai )r Wk^t>i iėtrdifee-- 
tėš merginos neišįriokusids.

V' -L ■ • ’ ■ . L- į),

Veiklesnieji jaunuoliai, taip: 
merginos, taip Vaikinai, . pri
klauso netik chorui, bet ir ki į 
tome drgahizačijdniec Ir Pfetįk 
priklauso, jie čia aktyviai W 
kia. Aiškina savo veiklumą 
tub, W tėvai uš MO® 
nų įjude pripratino da^yVAuti! 
vAiffiė. . . ’ ..... .

P-has Mikas Mušis p&nešč; 
kM būdamas Nabjpdidš 'G^dy-. 
nes choro piknike Gljiteoj, jis! 
matėsi šu Steopū, kurs griž-> 
damas atgal į rytines valstijas; 
ketino šbštbti trulnpam laikui' 
Detroite. P-naS MasiŠ mano, 
kad draugai detroitiečiai pas- 
pės surengti Stilsonui nedide
lę artimų draugų vakarienę.

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE

Š>zs skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų skaitytojams susirasti, kur galima nusipirkti 
įvairių paprastų ir nepaprastų daiktų, intdišų ir reikmenų. Jeigu iš telpančių Čia skelbimų 
negalite susirasti ko ieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir klauskite Biznio Patarėjo. 
Čia jus gausite informacijų, jeigu tik jų bus galima gauti.

• AUTOMOBILIAI IR 
AUTO MEKANIKAI
Šiame škyriufe skelbiama tik tie 

automobiliu pardavėjai ir auto me- 
jkanikai, kurie kiekvienam užtikrina 
teisingą patarnavimą ir geriausia 
pataiso automobilius.

MILDA AUTO.SALES
^Vienintelis lietuvis pardavėjas, 
Buick 4r Pontiac automobiliu. Už
laiko Šešis patyrusius mekanikus. 
Pątaisymo darbai yra garantuoti ir 
bus praleisti valdžios inspektorių.

* ANGLYS—CO AL

D1G“
kiekvienam užtikrina

Pocahtfntas Minė Run Screened 
5 tonai ar daugiau $7.00 tonas 

Smulkesni $6.80 tonas.

Tek Republic B402
Crane Uoal (Jo
5332 S. Long Avė,

Ctiicago, I1L

Bams Studio 
visoks fotografiškas 

‘darbas atliekama 
3200 So. Halsted St

Atlante Naiijfeiias

STEPONAVIČIŲ RADIO PROGRAMAS

RYTOJ
IR KAS TREČIADIENI

9:30 V AL. VAKARO
WSBC 1210 Kilocydes
PRAŠOM KLAUSYTIS

dolly’s beaųtV shoppe mike dzimidas
4145 AfcCHER ĄVE. BISMARCK BEER DISTR.

Lafayette 7031 k. Lafaypttę 0401

MUSU SPAUDOS DARBU

KAINOS PERŽIURETOS IR

labai 
nupigintos!

'..t,.. ,, . ( ' I .

• Ateikit ir susipažinkit su musų Nau- 
ju Katailogu. Jus uusistebčsit kaip pi
giai ir gerai mes padarysime jūsų darbą

UŽSAKYMUS Į KITUS MiEŠTŪS 
PASIUNČIAM PAŠTU. 

* * ’ 
t: /i žJUl-F U. A ■

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET

Pašaukit CANAL 8500 ir musų , v(\ 
iagentas užeis pas jus su sempeliais paimti 

jūsų užsakymą.

Pirmadienį, įrugpiučio 10 die
ną, Naujienas atlankė keturi, 
dėtrditiečiai, būtent pp. Mikas 
Masis, 5187 Belvidere ’aVenue,. 
Detroit, Mich., p-riia Teofile’ 
Masis ir p-Iės Stella Masytė ii; 
Anelė Bubėlidtė.

įu&š "palydėjo p-nia Emilija 
Milieriehė iš Evariston, Chiča- 
go. t t

Detroitiečiai atvyko į. Chica- 
ga automobiliu šeštadienį ir| 
apleido Chičagą vakar, pirma
dienį.

P-les Masytė ir Bubęliutė pa-Į 
pasakojo kai ką apie Detroitą.: 
Jos abi yra Dailės choro narės 
ir dainuoja per radio. O radio 
pragramus šis choras leidžia 
kiekvieną šeštadienį 15 minučių.

Radio valandos apmokama 
pagarsinimais is biznierių lie
tuvių, o jei trūksta, tai choi’O 
‘pajamomis iš kitų šaltinių.

Choro gi pajamų šaltiniai di
džiumoj susideda iš parenįimų, 
kuriuos suruošia choras taip 
savo naudai, taip 'įšpildydajhaš( 
programus kitų lietuvių organi
zacijų parengimams. ;

Pasak p-lių Masytės ir Bube i 
liūtės, Dailės choras yra po-i 
puliariausias iš visų lietuviškį; 
chorų Detroite . Pirmą, jis ge
riausia yra sumokintas. Antra,’ 
jis Stengiasi patiekti kas kartus 
ką nors naujo. Publika tathl 
įvertina ir pritaria jam. Tre
čias dalykas, choras yra nepar
tinis, bet susidedąs iš pažan
gios lietuvių jaunuomenės, ir 
neatsisako patarnauti gražiems 
sumanymįhis fr ^ei^bfns tiks-, 
lams.... .

Dailės ctopo pojpjiiiair^mą ro
jo ir fe faktas, kad ata
kuoja vietos kunigai. , t .JŽOdosi. ’ 
kas b!6go galimk suteti choro 
veikloj, bWb & nesu
randama, ba nieko blogo nėra. 
Tačiau jis atakuojam, ir tai pa
rodo, kad ktin'igai negali trivoti 
š pavydo Dailės choro pasise 
sekimų. Well, pasak paiiėlių 
tuo galima tik džiaugtis, nes 
prastiems darbams ir prastiem j 
įiavyMžiaims niekas rid^vydi, o 
jėSi dabnr phyydirha Wlės;Ao- 
rui, tai reiškia, kad yra ko pa
vydėti.

Dailės choras nėra didžiaič 
S&s leituvių čhOras Amerikoj. 
.•Tam priklauso,, apie 50 narių. 
Visi nariai ir narės — jauriuo 
menė; senesniųjų tik keletas.

Bendrai apie Detroito lietu-; 
vių januomenę galima pasakyti, 
kad jauni vyrai dirba daugiau* 
šia automobilių išdirbystės la
kose. Merginos, ypač baigų*

Išvažiavo atostogų 
»s. A. K. Jarush, 

akušere
Sekmadienį, , rūgpiučio 9 

dienų, iš Clpcagos išvažiavo 
atostogų žinoina lietuviams 
akušerė Mr^. A. K. Jarush 
(0630 Š. SVęętern Avė.).

Ponai Jarušhai turi įrengę 
gražų vasarnamį ant Michigan 
ežero kranto’; 11ctoli Michigan 
City, Ind., prie Lake Šliore ke
lio. Ten yra įrengta krautuvė’ 
ir atskiras hamaš atoštoginin- 
kams. Šekmadieniais pas juos- 
suvažiuoja daug Žmonių.

Kadangi ežeras čia pat, tai 
atostogininkams patogu čia 
praleisti atostogas.

Iš atostogų Mrs. A. K. Ja
rush ketina grįžti pirmadienį, 
rugpjūčio 17 dienų.

Reikia x pažymėti,, kad Mrs. 
Jarush garsinasi Naujienose 
kasdien jau beveik 18 ar 19" 
metų.

Linkiu Mts. Jarusli smagiai' 
praleisti atostogas savo vasar- 
nhmy.

BOD West Blst Street
.......... Victory 1696

X K. AUTO REPAIR SHOP
Repairirig — Overhaulinig — Battery 
Service— Straightening fenders and

Darbai garantuoti. Geras ir sku
bus patarnavimas.^ , , ,

JAS. KAšLAUSKAS
911 W. 83rd Place Yąrds 0955

Balzekas Motor Sales
Nauji Chrysler ir Plymoufh. Didelis 
pasirinkimas vartotu karu. Tei- 
ringas patarnavimas.

4020 ARCHiER AVENtE
Tel. Ląfayettę ♦ -j >

leisti vieno ar keleto darbinin
kų įš darbo, dėl darbo stokos, 
nes tada visi uis namo. Jeigu 
darbas mažėja, tai bosas turi 
trumpinti visiems valandas iki 
visą darbą užbaigs.

Dabar yra dirbama tik po 
šešias valandas dienoj.

P-nios Grybas vyras, John 
Grybas, užlaiko taverną Bri- 
dgęporte antrašu 3318 South 
Halsted St.

Chernauckas Coal ‘ 
Company

1900 So. Union Avė.
Tel. CANAL 2183

i LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA
Tcnsilaį išimami 9. A A

vaikams ............... ^......T Į CUU
Palagas ligoni- L *45 00
Akušerija na- $1 5"00 

muose
Medikai© egzami- $4

nacija ....................   , ,■ VV
DOUGLAS PARK HOSPlTAL

1900 So. Kedzie Avė.

John Gricius Tailor
Pranešu visiems draugams ir kostu- 
meriams, .kad persikėliau Į. naują 
vietą. Per daug meti} esu gerai pa
tyręs savb darbe. Siuvu, naujus ant 
užsakymu ir taisome ir klininame 
senus už prieinamas kainas. Dar
bas garantuotas.

821 W. 34th St.

• TAVERNOS
New Century Tavern 

BERGHOFF ALUS 
3149 So. Halsted St 

Tel. VICttfry 2679

V B A.

Daro kratas taver- 
. ftdse

— Ant-Anas.

Mrs. Dėla Grybas su-

jaunkio 
sėneshiųjų tik keletas.

T PAVEIKSLAI — 
PHOTO STUDIOS

CONRAD’AS
photOgrafas

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

Tel. Ėnglewood 5883—5840

Juvenile Protective Ašsocia- 
tion įteikė skundų, valstybės 
gynėjo ofisui, ir policijos de
partamentui, kad daugelis ta
vernų nepaiso patvarkymų, 
kurie nusako kaip tų biznį 
privalu varyti. Taigi sekma
dienį policija padarė visų ei
lę užpuolimų , arba kratų ir 
areštavo 13 thvernų ir nak
tinių kliubų savininkų. Areš
tuotųjų tarpe matyti pavardė 
Štahley Brandys, 1300 West 
North avė., kuri atrodo lietu
viška.

Policijos kapitonas Gold- 
berg pareiškė, kad 'kratos ar
ba “raids” tęsis ir toliaū, ir 
gal būt jos bus daromos taip*- 
gi kitose miesto dalyse.

BKlbGĖPO'hT. — pJriia 15e- 
la Grybas kas metai atlanko, 
savo seserį, Mrš. Mary Tho- 
mas, kuri gyvena Akron, O. 
Paprastai, būdavo, praneš lai
šku, kad paskirtu laiku atva
žiuos pasisvečiuoti, (aiį ir pa
darydavo. Bet šį sykį p-iiia 
Dela sugalvojo padaryti savo 
seseriai siurprizų — nuvyko 
nieko nepranešusi.
. Pasirodo^ kad sesuo, nesu
laukusi jokios žinios iš Chi- 
cagos, sugalvojo taipgi siur
prizų padaryti, ir atlankyti 
chicagiečius nieko niekam ne
sakius. Taip ir padaryta.

Abidvi išvyko tų pačių die
nų vienų kitų atlankyti ir ke
ly kur-nors apsilenko nepa
stebėdamos viena kitos. Iš vi-' 
sųt dįeiitj .l>.ėr ihetuš ^kpuolė 
pataikyti tų pačių / dienų ‘ 
abieih.

Viešnia iš Akrono muša te-’ 
legramų namo, kad pajauk aš 
rytoj Jbusiu nainle. Žinoina, 
pagaliaus teko pasimatyti.

P-nia Grybienė pųpaskkbjo' 
vienų įdoinų dėlykų apie Ąk- 
Toho 
iiinkų ūiiijų sųsitaYįiilų: 
tent, dabar bošai negali

10,000 kovoja su mi
škų ugnimis

Mėgino nitšižudyti, 
nepavyko

Roy Johnson 43 mRoy Johnson 43 m., 1214 
East 64 st., dviejų vaikų tė
vas ir bedarb'iš, sekmadienį mė
gino nusižudyti. Jisai puolė po 
atvažiuo j ančių elevatoriaus
traukiniu. MotOrmanas suspėjo 
traukinio ’brėkius riuleisti že
myn ir traukinys, ažuot suva
žinėti, pastūmė tJohnsoną į 
priekį.

Nors sunkiai sužeistas, John 
son griebė už trečiojo (t. y 
elektros) bėgio. Bet ir čia ne
atsiekė tikslo, jo kūnas, mat, 
buvo ant sausų medžių, o ne 
ant metalo. Johnson nugaben 
tas į ligoninę.

Devyni nauji girių gaisrai 
kilo šiaurinėj Minnesota, Wis- 
consin ir Michigan valstijų da
ly sekmadienio vakare. Vienas’ 
žmogus žuvo, 36 namai sunai
kinti, iš šimto kitų namų gy
ventojai išsikraustė.

Gaisrus kovoja nacionaJė sar
gyba, . ------- -------
Gorps darbininkai ir privačiai 
žmonės. Kovotojų armija sie
kianti 10,000 žmonių.

civiliai Conservatior.

Užpuolė merginų, 
areštuotas

Penki išgelbėti iš de
gančio automobilio

jošeph Rūta Tavern
BFRGHOI'T IR AMBROSIA

ALUS.
3267 So. Halsted St

« «M1' * • -M -HM ■ ’ ■ ». *« * r - - - “ ■

Jos. Jacikas Tavern
Pranešu visiems draugams ir pažįs
tamiems, kad esu Tavern biznyje. 
Musų užeigoje visados randasi ge
ros rūšies degtinė, vynas, alus Am
brom, cigarai, žuvis penktadieniais 
veltui tr muzika šeštadieniais. ; Už
prašome Visus draugus ir pažįsta
mus atsilankyti i musą naują užei
gą. Savininkai t

JOS. & PAULINA JAČIKAI 
Tel. Englewood 2792 

6556 So. State St. 
kampas North West 66 St

Anna’s Tavern
Musu užeigoje visados yra geros rū
šies degtinės, vyno, alaus, cigaru, 
cigaretu ir užkandos. Vieta naujai 
atidaryta ir gražiai išpuošta. Stalai 
moterims ir merginoms, taipgi ir 
malonus patarnavimas. Kviečiame vi
sus c draugus ir pažistamus i 
Anna’s Tavern.Savininkės mama ir 
duktė, i
B. & A. Pečialiiniiene

8446 So. VincenneB Avė.

MEMEL CAFE
1325 North Halsted Street

Musu užeigoj visuomet randasi ge
riausios rūšies gėrimai kaip ameri
koniški, taip importuoti ir visokios 
rūšies maišyti alus Miller Hisrh'Life, 
taipgi gaminame kasdieną Šiltus pie
tus. užkandžiu visuomet randasi ir 
malonus patarnavimas.). Kviečiame 
visus draugus ir pažįstamus atsilan
kyti.

Savininkės Mama ir Dūkti.
~ EMMA IR EMtLY. _

Vieškely No. 41-me, į vaka
rus nuo Kacihe, Wis., apsiver
tė ir užsidegė automobilis, ku
riuo važiavo šeši čhicagiečiai. 
Šoferiui Martinui Balaskovets, 
2128 West Emerson st., pir
mai! pavyko išlipti iš automo
bilio. Jis išgelbėjo ir penkis 
sayo pasažierius.

Paul Mekly 59 m., 5041 Mor
ton court, Hammond, automo
bilis apvirto. Meldy žuvo ne
laimėj. ,

Miss Emma Hille, 1036 Wa- 
shington boųlevard, Oak Park, 
užsimušė, kai automobiliu at-. 
simušė į medį.

Troy Tavern
Musų užeigoje visados randasi ge
ros rūšies degtinė, vynas, Topaz ir 
Koller alus ir cigarai. Penktadie
niais duodama žuvis veltui, šešta
dieniais muzika ir užkandžiai. Taipgi 
yra ir erdvinga svetainė gražiai ’iš- 
,puošta su daug stalą moterims ir 
merginoms — tinka vestuvėms, pa
rems ir kitokiems parengimams. 
Kviečiame visus draugus ir pažįsta
mus. Savininkai - s •• 
*FRANK ir MARCELLA SEIM^AI 
4314 Archer Avė. tel Lafayette 2617

21-st PLACE TAVERN 
& RESTAURANT

Steikai porčitipai ir kiti šilti val
giai, Riverside alus, visokios geros 
rųšies degtinės ir savininko vardu 
A. Stukas Tpny’s Private Stock deg-

IR AGNĖS STUKAI

SiunMsin 'GStea, Telegrama 1 Viaaa 
Pasaulio Dalia ;

tinę ir cigarai. Savininkai— 
ANTANAS IR AGNĖS STUKAI 

701 W. 21st Place 
TeL CANAL 7S22.

■M ......■■—I—. ...... .................■■■!■ .. ...

Pėte’s Iim
Mano Užeigoje visados randasi, ge 
ros .rųšies dagtinė, Gįarden City akis 
aigarai, cigai^etai, saldainių, užkand
žiai ir mandagus patarnavimas. Už
eiga prieš lietuvių tautiČkų kapinių 
vartus. Kviečią vtsug; 'savininkas;

- PETE YOUNG 
82nd and Kean Avehue

t Policija areštavo Robertų 
Mclntyre 19 metų, 5543 Hen- 
dėrsoh Street. Areštuotas Vai
kėzas prie FWh Lakė, Arti Vo
lo. Nugabentas į AVaukėgano 
kalėjimą. Jis yra kaitinamas, 
kad biaUriai sumušęs merginų 
Marjorie Brūčknėr 2Š m., 4212 
North Drake st. Vaikinas su- 
sipažinęs su mergina piknike 
pakvietęs jų l>asivaik^t'f£L§t'i ir. 

fetiriio’ ■pfa&onešr niUSt! jį, kai Ji Kepasi-
b’ū- ’ davėsi jo užmačioms. Mergina 
pa- ligoninėje.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms. Bankietams 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted St

Tel. BOUlevard 7314 v

ILaidotuvių Direktoriai

r« JUOZAPAS

ir Ievas
REPublic 8340

LEGION INN
Pranešam 

mjeins, kad esame naujame tavern 
biznyje. Musų užeigoje visados ran
dasi geros rūšies degtinė, vynąs, 
•Cream City alus, cigarai, cigaretai. 
Penktadieniais veltui žuvis, šeštadie
niais užkandžiai ir muzka. Erdvinga 
svetainė gražiai išpuošta dėl vestu
vių, pariiT ar kitų parengimą. Savi
ninkai STANLEY BAGDONAS IR 

ANNA GEDVILAS.
2701 W. 47th Street

draugams fr -pažįsta-

EAGLE RESTAURANT.— Peter 
Vegis, Savininkas.

1745 South Halsted Street.__ ;



‘Pirmyn’ choras ren-| Šiandien Chicagos 
gia “atsisveikinimą” Lietuvių Draugijos 

su vasara susirinkimas
Ateinantį sekmadienį užbaigs 

atostogas išvažiavimu ,
Jefferson miškuose.

Baigdamas atostogas, kad 
netrukus pasileisti darban ir, 
pradėti repeticijas, “Pirmyn’’ 
choras ateinantį sekmadienį 
rengia “Atsisveikinimą Su Va
sara”. Tasai “Atsisveikinimas” 
įvyks Jefferson miškuose, 
Northsidėje, kur choras jau 
yra surengęs daug pasekmin
gų išvažiavimų praėjusiais 
keliais metais.

Choras šio mėnesio pabaigo
je rengiasi atnaujinti pamo
kas, kurios buvo pertrauktos 
vasaros sezonui. Netrukus na
riai vėl pradės rinktis Neffo 
salėje pamokoms ir ruoštis ži
emos sezono parengimams.

Bet pirm negu pradės dirb
ti, nariai nori dar kartą pasi
linksminti, ir kviečia visus 
savo rėmėjus ir draugus tame 
pasilinksminime dalyvauti.

Išvažiavime bus visko. Bus 
visokių žaidimų, bus užkand
žių, bus kuo gerkles pavilgin- 
ti. O svarbiausiai, bus ten jau
nieji, energingi “Pirmyn” cho
ro nariai ir jų dar energiš- 
kesnis vedėjas, Kazys Stepo
navičius. Atiduoti į jų globą, 
svečiai neturės progos rūpintis 
apie tai kaip čia geriau ir 
smagiau laiką praleisti. Stepo
navičius ir choristai nevien 
ekspertai dainaviifte. Jie mo
ka kaip savo svečius palinks
minti. —V.

Mitingas Ispanijos 
darbininkams už
uojautą išreikšti

šį vakarą, rugpiučio 11 d., 
šaukiama didžiulis masinis mi
tingas Ashland auditorijcj. Mi
tingo tikslas yra išreikšti už
uojautą Ispanijos darbininkams 
ir valdžiai, kuris grumiasi su 
fašistiniais sukilėliais. Pelnas, 
kurį susirinkimas Ashland au
ditorijoj duos, eis kovai prieš 
fašistus Ispanijoj.

Mitingo kalbėtojai taipgi iš
reikš reikalavimą, kad Ameri
kos ir kitų šalių valdžios nesi
kištų į Ispanijos reikalus, lai
kydamosi trukdyti tos šalies 
valdžios kovą prieš sukilėlius 
fašistus.

Mitingas bus svarbus ir pa
tartina ir lietuviams juo skait- 
lingiau jame dalyvauti.

9,000 tavernų Chi
cagoj

Iš paduotų aplikacijų, ku
rios reikalauja tavernoms lai- 
snių antram pusmečiui šiemet, 
matyti, kad Chicagoj visas ta
vernų skaičius sieks 9,000. Iki 
praėjusio šeštadienio jau buvo 
išduota laisnių tavernoms 8,- 
691. Taigi iki 9,000 davaryti 
jau nebetoli.

Didėja biznis
Liepos mėnesį iš Chicagos 

municipalio aerodromo išskri
do 13,376 pasažieriai. Šiemet 
liepos mėnesį iŠ Chicagos iš
skrido 29 nuošimčių pasažie- 
rių daugiau, negu pernai tą 
patį mėnesį.

SUSIRINKIMAI
Roselando Laisvamanių Etinės Kultūros Draugijos 1 kuopa 

laikys susirinkimą antradienį, rugpiučio 11 dieną, 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. rašt.

Kalbės J. V. Stilsonas

šiandien 7:30 vai. vakaro 
įvyksta Chicagos Lietuvių 
Draugijos mėnesinis susirinki
mas Masonic Temple svetainė
je, 1547 N. Leavitt St.

Be kitų organizacijos reika
lų, bus dar programas — kal
bės “Naujos Gadynės” redak
cijos narys J. V. Stilsonas. Jis 
tik ką grįžęs iš Lewisburg fe- 
deralio kalėjimo. Jam prezi
dentas Rooseveltas suteikė pil
ną pardoną. Nusikaltimas jo 
buvo — priešinimąsi Amerikos 
stojimui į pasaulinį karą.

Nariai kviečiami gausingai 
susirinkti — apsvarstysite or
ganizacijos reikalus, išgirsite 
įdomią kalbą.

— Sekretorius.

Taksų mokėtojų 
dėmesiui

šiomis dienomis siuntinėja
ma Chicagoj ir visos Cook 
kaustės taksų mokėtojams bi- 
los už 1935 metus. Ryšy su 
tuo Cook kauntės kolektorius 
Joseph L. Gili išleido paaiškv 
nimą, kurio esmė yra tokia:

Kauntės kolektorius neturi 
nieko bendra su paskirimu 
jums taksų. Jo vienintelė pa
reiga yra iškolektuoti taksus 
tokiomis sumomis, kokias nu
rodo taksų knygos.

Įvertinimą sąvasties ir paski- 
rimą jums, sulig įvertinimu, 
taksų sumos padarė kauntės 
asesorius, o ne kolektorius. Jei 
norite gauti informacijų, ku
rios liečia įvertinimą sąvasties, 
tai turite kreiptis į kauntės 
asesoriaus ofisą,: kambarys 337 
kauntės trobesy. Jei norite pa
reikšti protestą, tai reikiamas 
formas suteiks jums apeliacijų 
taryba (board of appeąls).

1935 metų real estate taksai 
turi būti sumokėti dviemis ly
giomis dalimis. Jei nesumokė 
site pirmos dalies iki rugsėjo 
1 dienos 1936 m., o antros da
lies iki vasario 1 d. 1937 me
tų, tai teks mokėti ir palau 
kų 1 nuošimtis kiekvieną mė
nesį. Palaukos teks mokėti iki 
taksus sumokėsite arba sąvas 
tį prarasite.

Atidžiai peržiūrėkite aprašy
mą sąvasties taksų biloj; ku
rią gavote, kad tai butų jūsų, 
o ne kurios kitos sąvasties ap
rašymas. Pažiūrėkit gautas bi 
las atidžiai, pirm negu mokė
site taksus. Nes kauntės kolek
torius neatsako, jeigu jus su
mokate taksus u*ž svetimą są- 
vastį. Jei yra padaryta klaidų 
jūsų varduose ir adresuose, tai 
pataisykite klaidas taip pačio
se taksų bilose, taip duplika- 
tuose.

Taksų kolektorius atsakys už 
jūsų sumokėjimus tik tada, 
kada jus sumokėsite taksus au
torizuotiems kasieriams, kurie 
randasi kauntės kolektoriaus 
ofise pirmame kauntės trobe
sio augs te; jei sumokėsite kam 
nors kitam, kauntės kolekto
rius už tokius sumokėjimus ne
atsakys.

Kauntės asesorius yra nu
samdęs štabą pagelbinink.ų, ku
rie gali teikti prašomų informa
cijų ne tik anglų, bet ir įvai
riomis kitomis kalbomis. Jie
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DETROIT, Mich. — Trys teroristai ir “Juodojo legiono”
nariai (Thomas F. Cox, Earl Angstadt iii Friderick A. Gulley), 
kurie liko nubausti už sulaikymą ir kalinimą plieno liejyklos 
darbininko.

yra ekspertai taksų klausimuo 
se. Jei pageidaujate informa
cijų, tai kreipkitės į juos pa
aiškinimų ieškodami.

Svarbus lietuvių tak
sų mokėtojų susi

rinkimas *
CICERO. — Cicero Lietuvių 

Namų 'Savininkų Politikos Kliu- 
bo siisirinkimas įvyks Šiandie 
Liuosybės svetainėj 7:30 va 
landą vakare, šiame susirinki
me dalyvauti yra. svarbu kiek
vienam lietuviui turinčiam ne
kilnojamą turtą. Įvairios komi
sijos išduos raportus ir bus aiš
ku, kaip mes, taksų mokėtojai, 
dabar stovime ir kokia ateitis ■, . , t- ' B
mus laukia.

Musų taksai kas kartas di
dėja, o musų kolonijoj juo to 
liau, tu‘o daugiau apsileidimo 
matyti, štai pavyzdžiui lokiuo 
se karščiuose, kaip dabar, iš
matos po dvi savaites neišve- 
žamos, gatvės suskiedejusios, 
niekas jų netaiso. Dabar veda 
vandens dūdas, gadina šalygat 
vius, rauna krūmelius. Jei nc- 
apsižiurėsime, tai ir paliks mus 
griuvėsiuose.

Kai kurie jau gavote van
dens bilas ir matote kaip augš- 
tos jos yra. Yra ir daug kito 
kių dalykų, kurių reikia sau
gotis. Bet be organizacijos nie
ko negalima nuveikti. Todėl 
kam rupi save apsiginti, tai vi 
si bukite šiame susirinkime šį 
vakarą 7:30 valandą Liuosybės 
svetainėj.

— Kliubo valdyba.

Iš automobilistą 
teismo

Kaip žinoma, Chicagos tei
sėjai per pastarąsias keletą 
savaičių smarkiai ėmė nagan 
girtus automobilistus. Praėju
sį pirmadienį pasirodė, kad 
teisėjas Joseph Graber saugu
mo teisme neturėjo nė vienos 
bylos, kurioj automobilistas 
butų buvęs kaltinamas girtas 
važiavęs. ; ?

Bet lietuvis, Anthony Pet
raitis 41 m.,, 1305 So. Swayer 
avenue, tapo pasiųstas į kalė
jimą penkioms dienoms už ne
atsargų važiavimą. Dėl tokio 
pat nusikaltimo pasiųsta kalė
ti dešimčiai dienų ir Nancy 
Johnson, juodveidė mergina 
18 m., 4149 Michigan avenue.

Audra padare nema
žai žalos

Sekmadienio vakare netikė
tai kilo smarki audra Chicagoj 
ir jos apielinkėse.

Vėjo smarkumas buvęs 75 
mylių valandoj.

Audrai praūžus paplito lie
tus.

Visa tai pridarė nemažai jo
valo. Audra užklupo ežere apie 
šimtą jachtų arba privačių lai
vų. Vilnys pasiekė 20 pėdų 
augštį. Kai kurių jachtų pasa- 
žierius išgelbėjo1'pakrantes sar
gyba. Bet dar ’ keletą valandų 
po audros abejota, ar niekas 
nepražuvo. Pagalios, kai jau di
džiuma laivų pasiekė prieplau
kas, nusiraminta, ba atrodė, 
kad visi sugrįžę.

Policijai irgi teko suktis gan 
smarkiai. Daugybė pašaukimų 
nuvalyti kelius ir gatves, ku 
riuos užgriuvo išrauti au'dros 
medžiai, nuversti elektros ii 
gazo stulpai.

P-nia Polly Mąssat 20 metų, 
13400 So. Kedzie avenue, va
žiavusi su savo vyru motorcik- 
liu, užmušta, kada motorciklis 
susidaužė su autobusu* vežusiu 
piknikuotojus. Nelaimė ištiko 
ją pačiame audros įšėlime, kuo
met pasidarė sunku įžiūrėti kur 
važiuoji ir ką sutinki.

šešios dešimtys tūkstančių 
žmonių buvo susirinkąs? ų pa 
siklausyti koncerto Grant Par 
ke. Ir čia kilo nemažas lermas, 
kai audra ir lietus užėjo. Tra 
fikas užsiblokavo' kada tūkstan
čiai automobilių "pasileido namų 
link. Daugybė vaikų atskirta 
nuo tėvų.

Aeroplanai, prirengti apleisti 
municipalį aerdoromą, išlaiky
ta keletą valandų daržinėse ir 
išleista kelionėms kur kas vė
liau, negu jų , rautai reikalau
ja.

Tik vienas ^eras dalykas pa
sirodė audros pasėkoj — tai 
lietus ir karščio nukritimas ko 
kia dešimčia laipsnių.

Subankrutavusiems 
6 mėnesiai kalėti
Gustui C. Korbakes ir jo 

broliui Agesilaus paskirtą 
bausmės kiekvienam šeši mė
nesiai kalėti. 19311 metais jie 
paskelbė bankrotą savo krau
tuvių. Vėlesnis tyrinėjimas pa
rodę, kad jie buvo paslėpę 
turtą suma $22,500*

$50,000 Ispanijos 
darbininkams

Trys Amerikos darbininkų 
organizacijos sukėlė ir jau pa
siuntė $85,000 Ispanijos darbi
ninkams, kurie kariauja prieš 
sukilėlius fašistus. Tos trys or
ganizacijos yra: Amalgamated 
Clothing Workers Union, Inter
national Ladies Garment Work- 
ers Union ir Workmens’ Gir
ele.

šiandie vakare Ashland au
ditorijoj įvyks masinis mitin
gas. Tarp kitko ir šiame susi
rinkime bus renkamos aukos 
Ispanijos darbininkams. Tiki
masi, kad artimoj ateity pagel- 
ba Amerikos darbininkų pasių
sta į Ispaniją pasieks $50,000.

Vajus gauti fondų Ispanijos 
darbininkams iš Chicagos uni
jų bus pradėtas susirinkimu 
Carmen salėj, kurs įvyks taip
gi šį vakarą, rugp. 11 d.

Užtiko munšainės 
fabriką

Vidaus pajamų agentai pa
darė kratą trobesy adresu 
3638 West 65 place ir užtiko 
degtinei virti bravorą 500 ga
lionų įtalpos ir 7,500 galionų 
putros.

Nužiūri padegėją
Gaisras įsunaikipo Hanson 

Park Mill & Lumber Supply 
kompanijos patalpas. Žalos pa
darė turtui apie $75,000. Dvi
dešimt minučių vėliau du gai
srai kilo privačiuose garažuo
se adresu 2520 ir 2528 Nort 
Linder avė. Ketvirtas gaisras 
kilo irgi garaže adresu 2511 
N. Lima avė., panašus kaip 
pirmieji du garažų gaisrai. 
Ugnėgesių departamentas nu
žiūri, kad šie gaisrai galėjo 
būti padegėjo darbas.

Nelaimė atostogose
P-lė Dorothy Zicber 20 m., 

1330 So. 59 crt., Cicero, išvyko 
atostogoms į Twin Lakęs, 
Wis. Pirmą dieną maudyda
masi, ji nėrė į vandenį. Ka
dangi vanduo buvo negilus, tai, 
mergina atsimušė galva į dug
ną is išsisuko sprandą. Mirė 
ligoninėj.

Gaisrai dėl sausros
»

Laižydama žolę ir apdžiūvu
sius krūmokšlius ugnis išsiplė
tė dviejose farmose Lake Fo- 
ręst apielinkėj, sudegino- gara
žą ir grūmojo kai kuriems gy
venamiems namams pirm ne
gu ugnėgesiams pavyko jį su
laikyti.

Pievų gaisras .taipjau grūmo
jo pavojum trims namams Ever- 
green parko apielinkėj.

Niežfijlmo. IfibGrimų ir IiedervinSe— 
Žemo greit palengvina skausmus nuo 
sušvelnina iritaciją nuo Eczemos, spuo
gų ir panašių odos nesveikumų. Per 25 
metus Žemo vartojamas ir giriamas 
.milijonų kaipo švarus ir saugus vais
tas prašallnlmui odos iritacijų. Užger
tas Good Housekeeplng Bureau. No. 
4874. 85c. 60c, ir $1. Visi vaistinin
kai užlaiko. '

žemo
F O R S KIN IR RITA T t O N S

Mirė gatvėkary
Sekmadienio vakare mirė

Kedzie avenue gatvėkary 55
metų moteris dėl širdies ligos. 
Jos rankiniam krepšy rasta 
$201.01 pinigų ir rąžančius su 
užrašu “Dorothy Roman.”

DAINUOS “RADIO GRANA 
DIERIAI”

šiandie, antradienį, 7tą va
landą vakare, užsistatę savo 
radio ant stoties W.G.E.S., 1360 
kilocycles, turėsite tikrai ditjį 
malonumą pasigražiuoti puikiu 
programų, nes tarpe kitų rink
tinų dainininkų dalyvaus visų 
pamylėti “Radio Granadieriai”, 
kurie patieks daug naujų ir 
gražių dainelių, o prie te graži 
muzika, įdomios kalbos ir viso^ 
kie svarbus pranešimai bus ne
paprastai naudinga kiekvienam 
išgirsti, šiuos programus leid
žia savo pastangomis ir lėšo
mis Peoples Rakandų Korpora
cijos krautuvės, 2536 W. 63rd 
Street ir 4183 Archer Avenue.

— Rep. xxx

CIASSIFIEDADS"|
Business Service 
Biznio Patarnavimas

STOGDENGYSTĖ
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

VICTOR BAGDONAS 
Apskaitliavimas dykai 
Local and Long Distance 

Furniture and Piano Moving 
3406 So. Hilsted Street 

Phone \ards 3408

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

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

Hemlock 0800

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namu 
savininkams reikale nesusipratimu sr 
rendauninkais. Maža narini mokes
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto 
iki 8 vai. vak. šventadieniais nuo 
10 ryto iki riet

LANDI ORDS BUREAU np 
CHTCAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St 

TėL Armitage 2951
Mes esame jeu šiuo adresu viri 
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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

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.
Shulmistras Bros. Coal 

Company 
4016Y2 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

' Antfądięnis, rugp. 11, 1936
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CLASSIFIEDADS
Furniture & Fixtures 

Rakandai-Įtaisal

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

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE F1KTURES

1900 S. State St CALumet 5269.

Tabako Krautuvės 
Tobacco Stores

MAX KOHN. Turim P.urišką, Tur
kišką Tabaką ir Cigarų Atkarpos.

1728 S. Halsted St., Canal 9345.

Help VVanted—Female 
Darbininkių reikta

REIKALINGA patyrusi mergina 
bendram namų darbui, savas kamba
rys, geras mokestis, Ehrlich, 7828 
South Essex.

..—O—

REIKALINGA mergina bendram 
namų darbui, patyrusi, paprastas vi
rimas; maža šeima; savas kamba
rys, $6—$8; Sheldrake 8749.

REIKALINGA merginos bendram 
namų darbui; Nakvoti; gera alga, 
Van Buren 2138.

REIKALINGA virėja i mažą val
gyklą. 7427 So. Westem Avė. '

Personai 
Asmenų Ieško

PAIĖŠKAU brolio Stasio Skersto- 
no. Jis gimė ir gyveno Chicagoj. 
Prieš pat karą su motina grižo Lie
tuvon ir 1927 m. Skerstonas vienas 
vėl grižo ir apsigyveno Chicagoj. 
Prašau jis pats, ar kas kitas praneš
ti jo antrašą. Busiu labai dėkingas.

Bronis Skerstonas, 
Malūnininkų gat. No. 2, 

Klaipėda, Lietuva.

For Rent
ANT RENDOS gera vieta dėl ta- 

verno, nes išdirbta per ilgą laiką; 
yra ir visi fixturiai. Renda pigi, 2 
kambariai užpakaly. 8438 Emerald 
Avenue.

RENDON trijų akrų farma, pi
giai, su ar be gyvulių, arti Chica
gos. Williams 162nd St Grove Avė.

Oak Forest, ,111.
——i J ——ttb—

Business Chances T 
Pardavimui Bizniai 
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PARSIDUODA Tavern geroje 
apielinkėje 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.

PARSIDUODA liirich-ruimis seniai 
išdirbtas biznis geras, dėl sveikatos 
negaliu laikyti. Pigiai. 807 W. 19th 
Street • ! . 1 l

PARDAVIMUI tavern, senas biz
nis. Gera vieta. Pigiai dėl greito 
pardavimo su arba be laisnio. 6500 
So. State St.

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 Califomia. Savininkas paaukuos 
greitam pardavimui. Frank Schillers, 
7020 So. Racine Avė. Stewart 3125

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

hawk, Wisconsin.

' 1

Lengvai 
Pąrduosit ar 
Nusipirks^ 
Real Estate ...

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

r perkat

Garsinkit Dabar
nelaukit kol Jums kas už
bėgs už akių.
Musų kainos prieinamos. 
Už pakartojimus duodame 
gerą nuolaidą.
Pašaukit

CANAL 8500




