
The First and Greatest Lithuanian Daily in America

" NAUJIENOS
Thc Lithuanian Daily Ntws

PUBUSHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. ICO., INC.
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois 

Fhone CANal 8500The Lithuanian Daily News
Entered as second-class matter March 7, 1914 at tbe Post Office at Chicago, 111^ 

under tbe Act of March 3» 1979 Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

No. 197

Ravaged cornfield

Italija Kalba Apie Sutartį, Bet Kitką Mislija

PARYŽIUS, rugp. 19
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Žut-But Nori Alaus
PORTLAND,

Jau trečius metus

ris

Konfiskavo eilę laikraščių 
streipsnius apie Witosą

Laikraštis sustojo ėjęs nu i 
pirmos streiko dienos, pereito 
ketvirtadienio.

chicagiečiu 
Bet jis no

ne boksavimasį, 
aklus

U. S. Statys 18 Nau 
jų Karo Laivų

Felician 
pareiškė, 
politinius 
kalėjimą,

M. Ki- 
metais. 
keturių 
kuriam

dabar 
labiau

Išmetęs Merginą Iš 
Bažnyčios, Kunigas 

Atsiprašinėja

galo”, pareiškė.
Amerikos tele-

Chicago, UI., Ketvirtadienis, Rugpiučio-August 20 d., 1936

Jie palaidoti gyvi anglių kasyk 
lose, Missouri valstijoj.

Kamenevas, Zinovjevas
“prisipažinę kalti”

WASHINGTON, D. C., rugp. 
19 — Amerikos karo laivynas 
rengiasi dideliam laivų staty
bos programui. Netrukus pra
dės statyti 12 naujų naikintojų 
ir šešis submarinus.

menais 
Visi 

kalti.

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

Debesiuota, gali kilti audra; 
šiaurės vejas. Temperatūra 
vakar, 77—95.

Mergina nori jį skųsti už 
apšmeižimą

Naujas Kinijos Atsto 
vas Amerikai

Atsakė Majorui Įžei
dimu Į Arbitracijos 

Pasiūlymą

ir sunai 
žengti to 

pirmuti

yra 33 metų, c 
tik 22. Kumštinin

65 Metai Aviacijos 
“Tėvui”

Dabar jį pumpuoja lau- 
st gelbėtojai tebeturi 

kad dasigairti į už-

Vokietija pripažinsianti 
sukilėlius. ir manau 

mos piniginės 
sveikas, bet šiuose rinkimuo
se mes turime pasirinkti arba 
Rooseveltą arba Landoną”.

BERLIN, Vokietija, rugp. 19 
— Vokietijos valdžia pareiškė, 
jog ji yra pasirengusi pripa- 
žią, jeigu sukilėliai laimės ir 
žinti Ispanijos sukilėlių vald 
sugebės “apsaugoti svetimų ša-

LOS ANGELES, Cal
19 — Du jauni japonų kilmės 
amerikiečiai nusipirko lėktuvą 
ir dabar jį rengia skridimui iŠ 
Californijos į Japoniją. Jie 
yra, Benny Chojin, 24 metų ir 
John Takemoto, 25.

Kovodami Su Du
rnais, Dujomis Ban
do Gelbėti 4 Kasėjus

nijoje valdžia,
Mussolinio širdžiai

Pralaimėjęs Louis’ui Pasakė “Paskutinį 
Sudiev” Kumštininko Karjerai

Minnesota gubernatorius ragina 
visus liberalus susijungti 
Roosevelto rėmimui.

Oregon, rugp. 
19 — šios valstijos miškuose 
dirba medikirtis, lietuvis Jack 
Valiulis 
jis kas rytą skutasi 
britva, bet su kirviu, 
karto nesusižeidė.

Gelbėjimo darbą labai apsunki
na vanduo kasyklų tuneliuose 
Gesindami gaisrą, ugniagesia 
iš paviršiaus prileido daug van
dens, 
kan* b< 
plaukti 
griutą vietą

BIRMINGHAM, Ala., rugp. 
19 — šio miesto gyventojai ne
abejotinai nori alaus. 15 bal
sų prieš vieną jie nubalsavo 
panaikinti miesto įstatymą, ku- 

draudžia alų pardavinėti.

“Liberalai turi susijung 
ti šiems rinkimams ir iš
rinkti Rooseveltą, kad nepri 
leisti reakcionieriaus Landono 
prie valdžios, ir kad stiprinta 
bendradarbiavimą ateičiai”.

, NANKING, Kinija, rugp'. 19 
— Dr. T. G. Wang, buvęs Ki 
nijos užseinių reikalų ministe- 
ris paskirtas ambasadorium 
Amerikai.

MADRID, Ispanija, rugp. 19 
— Paskelbdama žut-butinę ko
vą su sukilėliais, valdžia pa
naikino visus suvaržymus, ku
riuos buvo uždėjusi ant savo 
laivyno, lakūnų ir kariuome
nės.

ROCHESTER, Minn., rugp. 
19 — Sunkiai susirgęs ir be 
veik prie mirties, Minnesotos 
gubernatorius ir tos valstijos 
ūkio

Pa- lių piliečių gyvybes ir jų tur- 
šaulio akys dabar yra atkreip-Į tą”, 
tos ne tiek į Ispanijos pilietinį 
karą, kiek į Paryžiaus ir kitų 
sostinių pastangas prašalinti 
naujo Europos karo pavojų. 
Didžiosios jvalšftybės, Anglija, 
Franci ja, etc., yra sujudusios 
nejuokais. Sujudimo kaltiniu 
kas — Mussolini.

Čia eina kitos kalbos:
Mussolini vakar paskelbė oro 

laivyno mobilizaciją ir įsakė 
lakūnams prisirengti išskristi 
be atidėliojimo, kaip tik ateis 
įsakymas. Italija gelbės suki 
lėliams, kurie nori įsteigti Ispa- 

artimą 
diktatu

nicijos dirbtuvėms 
lėktuvus ir kitus ginklus taip 
sukilėliams, tai Madrido val
džiai.

DAYTON, Ohio., rugp. 19— 
65 metai sukako OrVille 
Wirght’ūi, kuris pagamino pir
mą praktišką lėktuvą ir pirmas 
su juo skrido. Jis skaitomą 
Amerikos aviacijos tėvu.

Mažėja Viltis Kad Pasiseks Seda 
ryti Neitralumo Sutartį

“Neprileiskim Beak* 
cionieriaus Landono 

Prie Valdžios”

Šis paveiksiąs iš vienos valstijos, Nebraskųs, parodo kokią, didelę rolę ūkyje lošia vanduo. Vir
šuj, sausros išnaikinti komai. (Lietingais metais uždera po 40 bušelių nuo akro.) Apačioje< ūki
ninkas. apsigyvenęs netoli upelio, įsitaisė irigavimo aparatą, kuris laukus aprūpina vandeniu 
Ūkis toks našus, kad užaugino ir nepaprasto didžio melonus, kurių pavyzdžius laiko jaunikai
tis? kairėj.

Tarp teisiamųjų yra visa ei 
lė žymių bolševikų, kaip Ka
menevas, Zinovjevas, prof. 
Smirnovas ir kiti. Jie bus tei
siami, ir, greičiausiai, susilauks 
mirties bausmės, už “tris nu
sikaltimus” :

Streikas Hearsto laikraštyje 
tebeina; laikraštis sustojęs.

Sharkey ir neatsilaikė. Kritu 
jis ant grindų du kartus ant
ram raunde. Krito du kartus 
trečiam. Ketvirtą kartą kritęs, 
tam randui dar neįpusėjus, 
Sharkey nebegalėjo atsikelti 
Kova- turėjo tęstis 13 raundų.

Referee Donovan atskaitė 
“nokauto” “Dešimtį’ 
kino Sharkio šansus 
liau į kumštininkų 
nes eiles.

• Publikos Yankee 
kur įvyko kumštynės, susirin
ko apie 30,000. Už bilietus su
plaukė apie $125,000. Sharkey 
iš tos sumos gavo $35,086.45, o 
jo juodveidis. oponentas — 
$40,903.74.

Lenkija Grąsina Su 
mesti Redaktorius 

Kalejiman

‘Senis’ Sharkey ‘Pasitraukia 
Jaunimui iš Kelio’

BABYLON, N. Y., rugp. 19 
— Nusprendęs, kad jis peržiau- 
riai pasielgė, išmesdamas 19 
metų mergaitę iš bažnyčios už 
“nemoralius rubus”, katalikų 
kunigas James A. Smith da
bar atsiprašinėja.

Pamatęs jauną merginą dė 
vinčią kelnes ir bliuze, kuri pa
liko nugarą beveik visai nuo
gą, kunigas išprašė ją laukan. 
Vėliau, sakydamas pamokslą, 
išsitarė: “Lai tokia išsigimėlė 
sugrįžta į sąšlavyną iš kurio ji 
atėjo”.

“Išsigimėlė”, Rina Breen. 
rengėsi paduoti bylą teismui 
už apšmeižimą, bet kunigas no
ri dalyką užglostyti. “Man at
rodo, kad truputį per žiauriai 
pasielgiau”.

VARŽA V A, Lenkija, rugp. 
19 — Valdžia konfiskavo visą 
eilę laikraščių, kurie patalpine 
straipsnius apie liaudies parti
jos iškilmes “Vislos Stebuklo” 
dieną ir apie Vincentą Witosą 
Lenkijos ūkininkai ir darbinin 
kai tą dieną demonstracijomis 
reikalavo leisti Witosui sugrįž
ti Lenkijon ir atsistoti valdžio
je. Jis dabar gyvena Čeko
slovakijoje.

Premjeras 
Slawoj - Skladowski 
kad redaktorius ir 
rašytojus sumes į 

panašus įvykis pasikar- 
Jis taipgi pagrąsino jau 
suvaržymui spaudai dar 
užčiaupti burną, kad ji 

negalėtų politiniais klausimais 
nei prasižioti.

Tarp konfiskuotų laikraščių, 
yra, “Czas”, “Nasz Przegląd” 
ir “Goniec Warszawski”.

3. Nužudymą Sergei 
rovo, gruodžio

Byla -vyksta 
teisėjų karo 
pirmininkauja 
rich 
kalboje pareiškė, kad 
bį organizavo ištremtas 
liucionierius, 
Jam gelbėjo 
suokalbį buvo įvelta Vokietijos 
slaptoji policija”.

Suokalbininkai buk buvę pa
sirengę nužudyti Staliną laike 
bolševizmo sukaktuvių iškil
mių, Maskvos “Bolšoi” teatre. 
Tam tikslui Trockis atsiuntęs 
Rusijon penkis slaptus agen
tus. Jie susižinoję su Rusi
jos buvusiais kontr-revoliuci > 

ir laukė momento.
suimtieji

Rusija Teisia 16-ką 
“Trockio Kontr-re- 

voliucionierių”

atgal “už rengimą šuo 
nužudyti Staliną ir nu- 
dabartinę Rusijos vai

SEATTLE, Wash., rup. 19— 
Hearsto laikraščio, “Post Inteli 
ligencer”, leidėjai atmetė mie
sto majoro pasiūlymą bandyti 
išrišti ginčą su streikuojančiais 
redakcijos darbininkais arbi
tracijos keliu.

Streikas kilo kai leidėjai at
sisakė priimti darbininkų rei
kalavimus mokėti geresnį atly
ginimą ir prašalino du reporte 
rius iš darbo. (

Jie buvo nariai laikraštinin
kų organizacijos, Americar 
Newspaper Guild, kuri streiką 
paskelbė.

Majoras Dore pareiškė, kad 
padaręs arbitracijos pasiūlymą, 
jis gavęs iš -leidėjų, labai įžei 
džiantį laišką”. ”Man dabar 
neberupi ar ‘Ports - Intelligen 
cer’ beišęis ar ne. Gal miesto 
gyventojams butų geriau, jei
gu laikraštis ir nebepasirody

MASKVA, rugp. 19 — Čia 
prasidėjo byla, iškelta 16 žmo
nių, kurie buvo suimti kelias 
dienas 
kalbio 
versti

NEW YORK, N. Y., rugp. 
19 — “Pralaimėjęs, žmogus ne
daug ką gali pasakyti. Mes, 
seniai, turime pasitraukti jau
nimui iš kelio”.

Tais žodžiais Jack Žukauskas 
Sharkey vakar pasakė “pasku
tinį sudiev” kumštininko kar
jerai, pralaimėjęs trijų raundų 
movoje su Detroito negru kum
štininku, Joe Louisu.
Bandymas sugrįžti nepasisekė

Jack Sharkey žvaigždė ga
lutinai nusileido. Visi manė,
kad ji nusileido 1933—1934
metais, kada Sharkey pralaimė
jo ir pasaulinį čempionatą, ir 
kumštynes su 
“King” Levinskiu 
re j o žvaigždę atgaivinti, ban
dydamas sugrįžti “ringin’ ir vėl 
dasigauti iki čempionato.

Bet tos pastangos su sufsi- 
kirtimu su Louisu vakar vaka 
re ir pasibaigė. Kaip {pats 
Sharkey išsireiškė, “Mes, se
niai ,turime pasitraukti jauni
mui iš kelio”.

Sharkey 
Louis — 
kų profesijoje, žmogus apie 
33—35 metų amžiaus, jau yra 

sustingęs, sulepšė- 
jęs, nustojęs smarkumo ir jė
gos, kuri reikalinga čempiona-

l, 1934 
prieš 
teismą, 
generolas UI 

Prokuratūra kaltinimo 
suokal- 

revo- 
Leonas Trockis 
ir tiesioginiai į

“Trys nusikaltimai”
1. Organizavimą suokalbio 

teroru pasigriebti valdžią;
2. Rengimąsi nužudyti Stali

ną ir eilę kitų svarbių žmonių,

darbo partijos vadas, 
Floyd Olson, pasisakė už Roose
velto kandidatūrą.

Iš ligoninės padiktavo tele
• gramą Wisconsino progresyvės 
partijos vadui,
bert LaFollette, telegramą, ku
rioje sako:

“Gerbiu trečiosios partijos 
kandidatą kongresmoną Lemke 

kad Coughlino siūlo 
reformos yra

■■■

Kai tik Mussolini įsikiš į Is
panijos reikalus, tai Franci j a 
nieko nelaukdama eis Madride 
teisėtąjai valdžiai į pagalbą. 
Kiltų karas, kurią įveltų ir 
daugiau Europos Saiiųį ypatin
gai Angliją ir Vokietijąr *

Franci j a dar turi šiek-tiek 
vilties, kad karo pavojų bus 
galima prašalinti. Po “gąsdinan 
čios” lakūnų mobilizacijos, Ita
lija vėl pradėjo kalbėti apie 
neitraliteto sutarties sudarymą 
su Francija. Dabar Francijos 
diplomatai ir Italijos valdžia 
tariasi tuo reikalu.

Rymas skelbia, “kad kalbos 
krypsta prielankion pusėn, ir 
gal bus susitaikyta”.

Bet yra ir didelis nuošimtis 
pesimistų, kurie tvirtina, kad 
Mussolini nenuoširdus. Jis tol 
kalbės apie neitralumo sutar
ties sudarymą, kol dabar suki
lėliams dalinai sekasi ir jie lip
ėme Badajoz ir kitus miestus. 
Bet kaip greitai pergalė pas 
virtų Madrido pusėn, taip grei
tai Mussolini spirtų neitraliteto 
reikalui į užpakalį ir nuskubė
tų sukilėlius gelbėti.

Anglija uždraudė ginklų 
eksportą Ispanijon.

LONDONAS, rugp. 19 — Pa
brėždama savo neitralumą Is 
panijos pilietinio karo reikale, 
Anglija. griežtai uždraudė amu- 

parduot1

MOBERLY, Mo., rugp. 19 - 
Desperatiškai kovodami su du
rnais, dujomis ir vandeniu an
gliakasiai bando išgelbėti ketu
ris žmones, kurie yra palaidoti 
gyvi Sexton anglių kasyklose.

Dūmų ir dujų tiek tiršta 
kasyklų požemiuose, jog septy
ni gelbtėtojų apsvaigo ir juos 
pasisekė atgaivinti tik žemės 
paviršiui, su pulmotorais — 
dirbtino kvėpavimo aparatais.

Tie keturi žmones buvo už
griūti kasykloje kai netikėtai 
nuo venteliatoriaus elektros vie
lų kilo gaisras ir dalį kasyklų 
Užgriūtieji randasi- 110 pėdų 
užgriuvo žemės ir akmenys, 
po žeme ir spėjama, kad gal 
dar gyvi. Jie yra, Demerrit 
Sexton, vienas iš kasyklų sa
vininkų ; Edward Stoner, kito 
savininko sūnūs, George Da- 
meron, negras ir ketvirtas, ne
žinomas baltveidis.

tų ieškotojams.
Vakarykščios kumštynės pa

rodė, kad tame yra daug tie
sos. Sharkey, gabus boksinin
kas ir visa galva gudresnis už 
oponentą, negalėjo atsilaikyti 
prieš Louiso 
bet smagius, aklus smūgius. 
Louis juos siuntė Sharkiui į 
veidą ir pilvą, nekreipdamas 
domės į dažnus boksininko kir
čius, kuriuos lietuvis bėrė j'; 
adresu. Louis lyg žinojo, ka i 
Sharkey neatsilaikys prieš d’* 
džiulę spėką po kumštyse.

Krito keturis kartus

“Kova iki galo”.
Nenorėdama sunaikinti bran

gius istorinius rumus įvairiuo
se miestuose ir kitas istorines 
liekanas, valdžia buvo įsakiusi 
jėgoms kuo mažiausiai naudoti 
kanuoles. Bet 
mų nebebus.

“Kova iki 
valdžios šulas 
gramų agentūros koresponden- 
dentui.

Prie naujo žinksnio Ispanijos 
valdžia daugiausiai paskatino 
San Sebastian uosto bombar
davimas. Sukilėliai, žiną, kad 
jų šansai laimėti, sukilimą be 
talkininko yra maži,- jeigu jie 
nepaims nors vieną uostą. To
dėl, jie turi apgudę San Sebas
tianą jau kelintą savaitę, bet 
vis jo neįstengia užimti. Pas
kutiniu laiku jie pradėjo mies
tą bombarduoti. Sugriovė ei
lę namų ir užmušė 45 žmones, 
daugiausia moterų ir vaikų.

SU ISPANIJOS SUKILĖ
LIAIS, ŠIAURĖJ, rugp. 19 — 
Sukilėlių generalis štabas skel
bia, kad pulkas mūrų išvyko 
į Guadarramos kalnus prisi
rengti Madrido puolimui.

1
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NAUJIENOS, Chicago, DL Ketvirtadienis, rugp. 20, ’36

Clevelando ir Ohio Žinios
v- t . < . ~ t . : ■; , ■*

Clevelando kongreso komitetas rengiasi 
rimtam darbui. — Akrone policija ir 
ugniagesiai bando streiką sulaužyti.

savo motušę, kuri gyvena Cin- 
cinnati, O. Kelionę atliks auto
busu.

Komunistai renka 
parašus

Komunistų partija subruzdo 
rinkti parašus, kad galėtų sa
vo kandidatus į balotą įtrauk
ti. Mat, šiais melais komunis
tai turės savo kandidatus į pre
zidentus ir vice-prezidentus. J 
prezidentus kandidatuos Earl 
Browder, o į vice-prezidentus 
James Ford.

Clevelande reikia surinkti 
tūkstantį parašų, kad komuni
stų kandidatai butų į balotą 
įtraukti. Sakoma, kad lai ne 
busią sunku padaryti, nes lie
tuviai komunistai esą pasiža
dėję apie penkis šimtus para 
šų gauti.

Reikalauja žmoniškesnio 
pragyvenimo

AKRON, O. — WPA darbi 
ninkai buvo pradėję rengtis 
streikui. Jie reikalavo didesnio 
atlyginimo, kad galėtų žmoniš 
kiau su šeimomis pragyventi. 
Tačiau paskutinę valandą strei
kas buvo išvengtas, kada WPA 
atstovai padare šiuos pasiūly
mus: pripažinti uniją ir priim
ti atgal atleistus darbininkus. 
Be to, darbininkai turės 
savo atstovus rinkti.

darbą, kol Lietuvoje bus at- 
steigta demokratiška tvarka. 
Kitais žodžiais sakant, cleve
landiečiai visais galimais bu
dais rems savo brolius Lietu
voje, kad tieji galėtų diktatu 
ros nusikratyti.

Kad tinkamiau tas darbas 
butų galima dirbti, tai mgpiu- 
čio 3 d. ir buvo sušauktas po
sėdis, kuriame dalyvavo beveik 
visi liepos 29 d. išrinkti atsto
vai. Posėdyje buvo pasiūlyti 
keli naudingi sumanymai, ko
kiu budu butų galima geriau 
šia padėti Lietuvos žmonėms.

Kitas svarbus klausimas, — 
tai įtraukimas į tą darką pla
tesnės visuomenės. Mes žino
me, kad daugelis yra musų 
darbui palankus, šiaip ar taip, 
bet amerikiečiai diktatūrai ne
pritaria, dabartine Smetonos 
valdžia jie yra nepatenkinti. 
Tačiau su daugeliu visa bėda 
yra ta, kad jie nuo visokio vei
kimo yra pasitraukę. Vadinasi 
laikosi nuošaliai.

Todėl posėdyje 
.vai kalbama apie 
pasyvų elementą
į pažangiųjų judėjimą įtrauk
ti.

Kalbama buvo apie tai, kad 
netrukus reikia šaukti Cleve
lando ir apylinkės lietuvių di
delį suvažiavimą. Toks suva
žiavimas vėl galėtų pasisakyti 
prieš Smetonos režimą ir 
pačiu metu labiau suartinti 
žangiuosius.

Tačiau po ilgų diskusijų
aiškėjo, jog tokiam suvažiavi
mui reikia tinkamiau pasiruoš 
ti, labiau išpopuliarinti pačią 
suvažiavimo idėją. Viena ge
riausių priemonių tam — tai 
viešos diskusijos. Tad ir hko 
nutarta artimiausioje ateityje 
Lietuvių salėje surengti disku
sijas Lietuvos klausimu,
tas diskusijas bus iškelta į aik
štę kai kurių 
bai.

Tenka štai kas 
pat to laiko, kai
mas šaukti kongresą Lietuvos 
demokratijai ats teigti, tuoj
prasidėjo piktos atakos. Tie 
puolimai ir nešvarus šmeižimą; 
nesiliauja ir dabar. Patentuo
tieji patriotai griebiasi žemiau
sių priemonių. Iki šiol į juos 
nebuvo kreipiama dėmesio. Vie
nok 
liau 
nuo 
mas
valdžios garbinimo.

Kai tik bus nusamdyta sve
tainė diskusijoms, tai apie ta1 
.tuoj .pranešime spaudoje. Tė 
mykite.

Elena Jarienė išvažiavo 
atostogų

P-ia Elena Jarienė išvažia
vo porą savaičių atostogų pas policininkas už penkioliką cen-

ir buvo gy- 
tai, kaip tą 
butų galima

teisę

tuo 
pa

pa

dar- 
dar- 
savo

kad

Pei

kenkėjų dar-

pasakyti: nito 
kilo sumany-

viskam galas yra. Paga- 
reikia nutraukti kaukes 
tų, kurių visas patriotiz- 
susiveda prie fašistiškos

SLA 136 kuopa rengiąsi di
deliam ąpv aikščių j imui
Stasys čerauka, SLA 136 

kuopos pirmininkas, praneša, 
kad jo vadovaujamoji kuopa 
rengiasi dideliam apvaikšČioji- 
mui, kuris įvyks Lietuvių sa 
Įėję lapkričio 22 d. Mat, su
kanką 20 metų nuo kuopos įsi
kūrimo, tad tas įvykis ir nori
ma tinkamai pažymėti. Bus 
graži programa, kuri susidės iŠ 
dainų, ir muzikos bei kalbų.

Pirmininkas čerauka sako, 
jog parengimas busiąs tikrai 
šaunus, To galima tikrai tikė 
tis, nes kuopa turi gerų ir veik
lių narių, kurie nemažai pri
sidėjo ne tik prie seimo, bet 
ir kongreso surengimo.

Namų savininkų išva
žiavimas

Mažų namų savininkų drau
gijos lietuvių skyrius turės sa
vo išvažiavimą į p. MartinkaUs 
farmą. Rengėjai visus prašo 
išvažiavime dalyvauti. Busin- 
čios ir dovanos dalinamos.

Vyras nušovė savo žmoną
COLUMBUS, O. — Jameą E. 

Kish nušovė savo žmoną dėl 
visai menko dalyko. Susiginči
jo dėl vardo, kurį norėjo duo
ti grosernei. Vyras norėjo, kad 
jo biznis butų žinomas kaip 
“Kish and Sons”, o žmona rei
kalavo iškabos, kur butų pažy
mėta tik “Kish Bros.”

Ginčas tiek įkaitino vyrą, 
jog tasai nebegalėjo susivaldy
ti ir pagriebęs revolverį mir
tinai pašovė savo žmoną.

Dabar Kish sėdi kalėjime ir 
bus teisiamas už žmogžudystę.

Trūksta pinigų bedarbiams 
šelpti

Cuyahoga apskrities šelpimo 
skyrius yra labai“susirūpinęs 
nes f ederalės ■ valdžios .paskirti 
pinigai jau1 baigiasi. Tuo tarpu 
bedarbių yra tiek daug, kad 
juos visus negalima darbais 
aprūpinti. O šelpti juos, žino
ma, reikia.

Kadangi pinigai jau visai 
baigiasi, tai komitetas sušau
kė specialų susirinkimą, kuria
me buvo svarstomos priemo
nės pinigams sukelti.

Republic Steel korporacija 
platina savo įmonę

NILES, O. — The Republic 
Steel korporacija praneša, jog 
šiame mieste busią išleista apie 
trys milijonai dolerių įmonės 
praplatinimui. Vietos darbiniu 
kai dėlei to, žinoma, labai džiau
giasi, nes jiems bus daugiau 
darbo.

tų. Svinger pareikalavo vieno pasipiktinę ne tik darbininkai, 
bet ir šiaip vietos gyventojai. 
Juo tolyn, juo streikininkai su
randa daugiau simpatijų, 
yra pasiryžę vesti kovą jki ga 
lo.

Darbo žmones turi ypač 
siminti tą merą ir rinkimų die
noje suvesti su juo sąskai
tas.

Kun. Coughlin ir fašistai
Kai kurie katalikai buvo ne

patenkinti Coughlino politiška 
akcija. Jie tikėjosi, kad popie
žius jį sudraus. Tačiau išėjo 
visai kitaip.

Štai šiomis dienomis Josepb 
Schrembs, Clevelando vysku
pas, pasigyrė gavęs iš Rymo 
telegramą. Popiežius esąs vi 
sai patenkintas kun. Coughlino 
veikiihu. Girdi, Vatikane vy
raujanti nuomonė, kad toks fa 
šizmas, koks dabar yra Itali
joje, turįs būti įvestas ir ki 
tuose kraštuose.

Kad tarp Vatikano ir Mus- 
solini yra gana glaudus santv- 
kiai, tatai jau visiems yra ge 
rai žinoma. Betruko tik to, 
kad Vatikano agentai pradėtų 
Amerikai piršti italijonišką fa
šizmą.

Padidino seneliams pensijas
Ohio valstijoje liko padidin

tos senatvės pensijos. Seniau 
seneliai gaudavo po penkioliką 
dolerių per mėnesį, o dabar 
gaus po dvidešimt penkis.

Visoje1 valstijoje yra priskai-

cento taksų. Už tai ir buvo 
areš^totas. Teisėjas nubaudė jį 
dvidešimt penkiais doleriais. 
Bet tiek pinigų jis negali su 
kelti, tai todėl ir sėdi kalėji
me. ' ■ ■

Reikalauja, kad butų leista 
gatvekariuose rūkyti

Cleveland Railway kompani 
ja praneša, jog ji gavusi iš 
moterų ir merginų labai' daug 
laiškų. Vis reikalaujama, kad 
butų leista gatvekariuose rū
kyti. Į tuos reikalayimus kom
panija atsakė, jog tai miesto 
tarybos reikalas: taryba už 
draudė rūkyti, taryba tą pa
tvarkymą gali atšaukti.

Reikia manyti, t: jog moterys 
dabar žinos, kur i reikia kreip 
tis su savo reikalavimais.

Pusėtiną! ruko
Ohio valstijos gubernatorius 

praneša, kad per šiuos metus 
Ohio valstija mokesčiais už ei- 
garėtus surinksianti apie pen
kis milijonus dolerių. Jau ke
turi milijonai su viršum esą 
surinkta.

Pasirodo, jog Ohio piliečiai 
pusėtinai daug ruko.

Policija ir ugniagesiai prieš 
streikininkus

AKRON, O. — Policija ir 
ugniagesiai muša ir į kalėjimą 
grūda streikuojančius darbi
ninkus. Mat, prieš kiek laiko 
municipalio garažo darbininkai 
paskelbė streiką protestuodami 
prieš kai kurių darbininkų iš 
darbo paleidimą. Liko atgaben 
ti streiklaužiai. Tarp streiki
ninkų ir streiklaužių įvyko ga 1 
na aštrus susirėmimas. Išimai 
še ir policija. Keli darbininkai 
ir policininkai tiek nukentėjo, 
jog juos teko į- ligoninę vež 
ti. . ■ ’'

Miesto meras Schroy yra pa 
siryžęs streiką Nulaužyti. Jis 
pareiškė; kad, jėiH reikėsią, tai 
policija be jokią 'ceremonijų 
šaudysianti į darbininkus. Jei 
miesto kalėjime pritruksią vie 
tos, tai, esą, bus galima pa
vieto kalėjimu naudotis, žodžiu 
busią dedamos Visos pastangos, 
kad butų galima šis streikas 
sulaužyti. .

Toks majoro nusistatymas 
aiškiai rodo, jog jis yra kapi
talistų įrankis. Dėlei to yra

Jie

at-

ŠIOS SAVAITES

Extra Bargenai
IŠPARDAVIMAS 

REFRIGERATORIŲ 
PO

$69.50
ROOSEVELT

FURNITUREęį
2310 West 

Roosevelt Road
Tel. Seeley 8760

Laidotuvių Direktoriai
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuviu 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTL 
V Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

pastatyti Dr 
Tam tikslui 
ir piknikai.

Grūmoja streiku
TOLEDO, O. — Ohio Natų 

ral Gas kompanijos darbinin
kai sumanė sutverti uniją. Per 
trumpą laiką į uniją įstojo di
desnė pusė darbininkų. Tatai/ 
žinoma, kompanijai labai nepa 
tiko. Veiklesnius ir nužiūrimus 
darbininkus ji pradėjo iš 
bo šalinti. Surado, kad tie 
bininkai negali tinkamai 
darbą atlikti.

Tačiau faktas yra tas,
tie darbininkai šalinama visa' 
ne dėl to, kad jie negali tin
kamai darbo atlikti, bet dėl to. 
kad jie stoja į uniją.

Susiorganizavusieji darbinin
kai griežtai pasipriešino ir pa
reiškė kompanijai, kad ji turi 
susilaikyti nito darbininkų ša 
linimo. Jei to nebus padaryta, 
tai netrukus įvyks streikas.

Vėliausios žinios sako, kad 
streikas jau paskelbtas.

Dr. V. Kudirkos draugijos 
piknikas

Rugpiučio 2 d. Mačiutos dar
že įvyko didelis Dr. V. Kudir
kos pašaipiuos draugijos pik
nikas.

Tenka pasakyti, jog musų 
kolonijoje šioji draugija pri
klauso tvirčiausioms organin
ei joms. Savo gyvavimą ji nori 
tinkamai atžymėti, būtent, Lie 
tuvių darželyje 
Kudirkos biu‘stą. 
buvo rengiamas
Vadinasi, parengimo pelnas yra 
skiriamas biustui įsigyti.

Didelis kreditas priklauso 
laikrooSninkui Izidoriui Sam’ui, 
kuris padėjo sukelti geroką su 
mą pinigų. Dalykas tas, kad 
jis padovanojo šešiasdešimt do
lerių vertės laikrodį, kuria bu
vo išleistas laimėjimui. Gana 
didelis skaičius laimėjimo tikie- 
tų buvo išplatinta iš anksto. 
Tokiu bud ir susidarė gana stam
bi pajama.

Clevelando lietuviai p. Šamo 
neturi pamiršti. šiuo atveju 
šūkis “savas pas savo” laba* 
tinka. P-as Šamas gyvai rūpi
nasi ir remia lietuvių reikalus. 
Remkime tad ir mes jį!

Clevelandiečiai tęs pradėtą- 
jj darbi}

Clevelando kongreso komite- 
tas drauge su įžymesniais vei
kėjais bei draugijų atstovais 
yra pasiryžęs dirbti pradėtąjį

Bukite atsargus su taksų 
kolektavimu

Jei jus ką pardavinėjate, tai 
bukite atsargus su taksų ko
lektavimu, nes galite daug ne
malonumų turėti.

štai šiomis dienomis liko 
areštuotas James Svinger, se- 
nyvas žmogelis, kuris pardavi
nėjo pinacus gatvėje. Su juo 
buvo taip: pirko iš jo pinacų

J. F. EUDEIKIS
4605-07 S. Hermitage Avenue Phones Yards 1741-1742
Brighton Park Skyrius, 4447 S. Fairfield, Laf. 0727

LACHAWICZ ir SŪNUS
2814 West 23rd Place Phones Canal 2515—Cicero 5927

S. C. LACHAVICZ
42-44 East 108th St. Tel. Pullman 1270 arba Canal 2515

S. P. MAŽEIKA
8319 Lituanica Avenue Phone Yards 1188

J. MULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 8572

Geriausi

NATHAN 
KANTER

Dabar galima gauti kaimininiam taverne.

MUTUAL LIQUOR CO.
4707 South Halsted Street 
Visi Telefonai YARDS 0801

VIENINTELIS DISTRIBUTORI8

Degtinė... Gerkit
KENTUCKY YEARLING

VIENU METU SENUMO.

A. MASALSKIS
8807 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4189

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

j. F. KADŽIUS
668 West 18th Street Phone Canal 6174

1646 West 46th Stteet Phones Boulevard 5208-8418
■   ) .^i... n. .... ............................... ... ...... y ■ ■ i. , .......................

EŽERSKIS re SŪNŪS
10734 S. Michigan Avė. . Tel. Pullman 5703

S. M. SKUDAS
718 Wešt 18th Street Phone Monro© 8877

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
YARds 1741—1742 
J. F. EUDEIKIS

;oma 87,000 senelių, kurie gau
na pensiją. Sakoma, kad pini
gai pensijoms yra sukeliami 
degtines mokesčiais.

Pienas vėl pabrango
Glevelande vėl liko pakeltas 

vienas centas pieno kvortai. Pa
brangimo priežastis esanti ta 
kad dėl sausros karves mažiau 
beduodančios pieno.

Gal ir taip. Tačiau karves 
neduos 
bus ir 
mas.

daugiau pieno, nors jis 
brangiau pardavinėja-

Ponai Salasevičiai išvažia
vo atostogų
Salasevičiai išvažiavo

Yorko ir kitas- valstijas. Ke
lionę atliks automobiliu.

Ponai
porą savaičių atostogų, žada
aplankyti Pennsylvanijos, New

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

Clevelandiečiai aplankė 
Detroitą

Būrelis jaunų clevelandiečių 
aplankė Detroitą ir kitas ko
lonijas. ši kompanija susidėjo 
iš B. Russell, J. Jankausko, S. 
Coral ir Petro Skuko. Visi jie 
sako, kad kelionė buvusi laba: 
linksma.

Jonas Jarus.

Ofiso Tel. Boulevard 5913
Rez. Tel. Victory 2343 

DR. BERTASH 
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutarti.

Phone Canal 6122

ADVOKATAS
Mieste 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.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

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

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas:

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

po piet. Vakarais nuo 7 iki 9 
Rezidencija:

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

PStnyčios 6 iki 9.
Telefonas Canal 1175 

Namai: 6459 S. Rockwell Street 
Telefonas Republic 9600.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington St
Room 737

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

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

AKIU SPECIALISTAI
DR. G. SERNER

LIETUVIS
___ Tel. Yards 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 West 35th St.
kampas Halsted St.

Valandos: nuo 10—4 nuo 6 iki 8 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dienos

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valandos; nuo 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 

Rez. 6631 So. California Avenue
Telefonas Republic 7868

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

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutarti.

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki8 

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

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

Ofiso valandos nuo 2—4 ir nuo 
6—8 v. vak. Nedėlioj pagal sutarti,

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

DR, S. .SAIKELI S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija.
3335 So. Halsted St

CHICAGO, ILL.

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 

Tel. Lafayette 8051 
Valandos: 9—10 ryto, 5—6 p. p. 

Kasdien, išskyrus seredą. 
Sekmadieni susitarus.

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 sutarimų

KITATAUČIAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren-; 
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speciali atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj pagal sutarti.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

DR. HERZMAN
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 
elektros prietaisus.

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

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

Tel. Canal 8110
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

LIETIMAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių* Daktarų

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

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 9597

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880. ’ 
..*.  ......." ■". . .. ' ....................... .... . i'—- 

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn 
4631 SOUTH ASHLAND AVĘ. 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po pietų 

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone PLAZA 2409

DK. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
Rez. Tel Drexel 9191 

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų* Vaikų ir visų 
chroniškų ligų.

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

liomis ir šventadieniais 10—12 
dieną.
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NAŪJAS DIKTATORIUS

KORESPONDENCIJOS
kios

DETROITO JAUNIMAS PROGRESUOJA

Svečias

IŠ VILNIAUS KRAŠTO
kaip

Nau

Padėka

jau

Turėjo daug svečiųIšgelbėjo pinigus
Ukmergėje

yra

vartokit ke-

Ir ežere neduoda
ramumo

MOTERYS

Valgiu Gimininio Knm
Kaina su persiuntimu tiktai 51.10

•5 po pietų

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

Nusižudė būdamas
72 metų amžiaus

Kitas to pat choro piknikas 
jvyko rugpiučio 2 d. Liberty 
parke. Piknike buvo surengtas

pirma dovana 
— $15 ir tre-

Jau galite gauti naują, padidintą ir 
pagerintą

Negras prisipažino 
užmušęs moterį

Lenkai šaudo organi 
zuotus lietuvius

Reikia pasakyti, jog tos pra 
mogos publikai labai patinka.

— Filiomena Budvidienė.

Banditas pašovė biz 
nierių jo bute

Policijos seržantai

gana įdomus kontestas vyrams. 
Būtent, alaus gėrimo kontes
tas. Konteste dalyvavo apie 50 
vyrų. Kontestas susivedė prie 
to, kas greičiau išgers kvortų 
alaus.

Kontestantams buvo parupin 
ti specialus iškraipyti stiklai, 
iš kurių neapsiliejirs sunku bu
vo alų išgerti. O kad kontes- 
tantai nesugadintų ir nesulai-

Burba, Margarita 
joms pagelbėjo Kris-

saUgumui 
sutartį su 
įstaigų ir 
duot pas- 

kaipo 
Nėra svar-

ATĖNAI, Graikija 
jausiąs diktatorių šeimynos na
rys, yra Jonas Metaxas, Grai
kijos premjeras. Pradėdamas 
diktatoriaus pareigas paskelbė 
karo stovį.

Galite gaut paskolą 
ant namų

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

jQeZ informaciją kreipkitės į

AND LOAN ASSOCIAYlON 
OF CHICAGO

šiandie jau galima gaut ge
ros paskolos ant namų kaipo 
pirmi morgičiai. Nors daug 
lietuviškų Building & Loan 
Associations garsina, kad jos 
duoda paskolos, dėl vienos ar 
antros priežasties žmonės ne
sinaudoja tais Building & Loan

Susi- 
kiekvieną

Bernard Hahn 23 m., 6344 
Wayne avenue, užtiko savo te 
vų bute neprašytų svečią. Jis 
šoko ant nepažįstamo vyru, 
partrenkė jį ant žemės. Jiems 
besiritant, vyras pratarė: “Pa
leisk mane, aš patekau čia ne 
tyčia”.

Bernard paleido nepažįstamą 
vyrą. Tas atsistojo. Tuo tar
pu butan įėjo Bernardo tėvas 
Herman L. Hahn. Nepažįsta 
mas vyras išsitraukė revolverį, 
paleido kulką į senį Hahn ir pa 
bėgu. Hahn sužeistas sunkiai.

MT. GBEENW00D. 
ve visagali, apsaugok 
nuo rendauninkų. Ba yra pa
vojaus, kad jie įsiverš į mano 
namą, susineš savo baldus, o 
mane patį išmes iš miegamojo 
į gatvę.

Musų kolonijoj jau buvo, ga 
Įima sakyti, panašių įvykių. L 
apie vieną tokį įvykį čia papa 
šakosiu.

Liepos 28 dieną rendaunin 
kas ateina pas namo savinin
ką ir prašo jo renduojamą na 
mą išvalyti. Girdi, namas per 
daug purvinas.

Namo savininkas nueina pa 
žiūrėti. Kai jis pamato, 

viduj atrodo,

August Koepke 72 metų. 
4040 West Division streėt, nu
sišovė. Nusižudžiusio senio dūk 
te paaiškino policijai, kad jos 
tėvas jau kuris laikas atgal 
pareiškęs, jogei užbaigsiąs gy
venimo sąskaitas dėl parstos 
sveikatos.

DETROIT, MICH. — Detroi
to Lietuvių Dailės Choras dau
giausia susideda iš čia augu
sio jaunimo, kuriam vadovau
ja V. Dermaitis, taip pat Ame
rikoje augęs jaunuolis. Cho
ras visados stengiasi Detroito 
visuomenei duoti įdomių pa- 

Ir tai ne tik žiemos 
štai jau 

surengė tris

Pavergę Vilniaus — Seinų 
Suvalkų kraštą lenkai kaip į- 
manydami naikina lietuvius, 
stelbdami jų bet kurį tautiš
kai kulturinį judėjimą, drasky
dami organizacijas, uždannė- 
dami organizacijų skyrius, lik
viduodami skaityklas, trenkda
mi ir kalėjimuosna kišdami lie
tuvius veikėjus, o ne retai ir 
šaudydami iŠ pasalų lietuvius 
organizacijų vadovus. Užteks 
čia paminėjus anais metais nu
šautų iš pasalų, be jokio teis
mo ir bylų šiuos kultūrinių or
ganizacijų veikėjus paprastus 
ūkininkus: Jakučionis iš Val- 
kinykų valsčiaus, Biekašaitė iš 
Valkinykų valsčiaus, Rukšėnas 
iš Dūkšto valsčiaus ir kiti.

Dabar vėl praneša Vilniaus 
spauda, kad liepos 10 dieną 
lenkų kareiviai iš pasalų nu
šovė lietuvių šv. Kazimiero 
Draugijos Kampočių skyriaus 
('Suvalkų apskr.) pirmininką 
Kazimierą Baliuną. Nužudytąjį 
lietuviai laidojo labai iškilmin
gai, prie grabo jojo raiti lietu
viai jo draugai, pasipuošę bal
tais rankšluosčiais ir juodais 
gedulo kaspinais. Grabas bu v? 
neštinai nuneštas į Punsko ka
pines, kur prislėgti lietuviai už
dėjo ant Baliuno kapo šešius 
didelius vainikus.

Dzūkas Vilnietis.

Vėlai šeštadienio vakare, rug
pjūčio 15, State viešbuty tapo 
užmušta moteris p-nia Mary 
Trammell. Suimtųjų keleto 
negrų tarpe ryšy su šia galva 
žudyste buvo ir Ruffo 'Swain. 
Po ilgo kamantinėjimo Swain 
prisipažino, kad jis užmušęs 
kalbamą moteriškę.

Die- 
mane

Ketina uždaryti šven 
čionių lietuvių gim

naziją

Tame pat piknike buvo iš
rinkti penki teisėjai, kurie tu 
rėjo surasti gražuolę. Teisėjais 
buvo laikrodininkas J. Novik, 
jaunas dentistas Dr. A. Sack. 
A. Andrew, p-ia Kučinskienė ir 
vienas vokiečių kilimo akių 
daktaras, kurio pavardės neat* 
simenu.

Giraitėje buvo paruošta plat
forma. Į tą gražiai papuoštą 
platformą ir buvo pakviestos 
kandidatės į “Miss Lithuania 
of Detroit”. Tokiu budu visos 
kandidatės pasirodė prieš pu
bliką. Jos taip pat pasakė sa
vo vardą ir pavardę. Paskui jos 
nulipo nuo estrados ir per kai 
kurį laiką vaikščiojo, kad pu
blika galėtų jas tinkamai ma
styti. , z
***' Iš šdžioliVos* hiėr£ifiU ‘teisė
jai pasirinko aštuonias ir jas 
vėl pakvietė į estradą. Iš tų 
astuonių reikėjo pasirinkti tris. 
Tai buvo teisėjų pareiga.

Po ilgoko svarstymo paga
liau teisėjai pasirinko tris gra
žiausias merginas ir pristatė 
jas publikai paaiškindami, jog 
iš tų trijų reikia išrinkti va 
dinamąją karalaitę. Tačiau ka
ralaitės rinkimą jie pavedą pa
čiai publikai: kuriai merginai 
publika daugiausia plos, toji ir 
bus pripažinta “Miss Lithuania 
of Detroit”.

Ben Schiller, kontesto vedė
jas, paeiliui pristatė teisėjų iš
rinktas gražuoles. Publika dau
giausia plojo p-lei Frances Ku- 
pranytei iš Hamtramck, Mieli. 
Tokiu budu p-lei Kupranytei ii 
teko “Miss Lithuania of De
troit” titulas. Be to, jai buvo 
įteiktas gražus raudonų rožių 
bukietas bei prisegta juosta su 
parašu. Gavo ji ir pinigišką do
vaną, būtent, $25.

Antrą dovaną laimėjo p-lė 
Julia Adomavičiūtė, detroitietė, 
o trečią p-lė Christina Duge- 
liutė iš New Boston.

Publikos piknike - dalyvav,- 
apie penki šimtai. Visi smagiai 
laiką leido ir buvo patenkin-

George 
Barnes ir John O’Brien, nuduo
dami iešką pramogų, išplaukė 
į ežerą. Jie pasiekė laivą “Sea 
Dog”, kurs stovėjo pusantros 
mylios toly nuo kranto, čia 
seržantai įmetė keletą nikelių i 
slot mašiną. Po to išvaikė 30 
buvusių laive gemblerių kostu- 
irierių ir areštavo du asmenis, 
kaip gembleriavimo įstaigos už
laikyto jus. Vienas areštuotų
jų buvo Henry Wesiner 60 m., 
$67 North State street, o kitas 
Allen Kargerd 28 metų, 2726 
North Albany avenue.

Tarnaujančių kauntės ligoni
nėj nuršių algos tapo pakeltos 
$15 mėnesiui. Jos dabar gaus 
$65 mėnesiui, kambarį ir valgį. 
Nuo 1 dienos šių metų 345 nur 
sės pasitraukė iš tarnybos 
kauntės ligoninėj, ba susirado 
darbą geresnėmis sąlygomis 
privačiose ligoninėse.

šeimininkės buvo p-nios Le- 
brikienė ir Jakštienė, o s ve 
čiams patarnavo p-lės Anna Sei 
kauskas,

jo namas 
plaukai net jo skrybėlę ant gal
vos pakelia. Nuo sienų popie- 
ros nuplėštos, ant grindžių pil 
na vandens, apačioj balkiai su 
kirmiję.

Savininkas rendauninkui pa
reiškia: “Išvalyti namą neuž
tenka, reikia, jis remontuoti. Ii 
aš neremontuosiu koliai tu iš 
namo neišsikraustysi.”

Rendauninkas išsinešė, savo 
baldus. Savininkas išsiėmė per- 
mitą, pasamdė darbininkus ii 
pradėjo namą taisyti.

Ištaisė vieną kambarį, 
plėšė virtuvės grindis ir 
rengėsi naujus skersinius 
kius dėti.

| Ateina rendauninkas, pama- 
kambarys 
jau galiu 
savininkas 
girdi, pir

ALL-BRAN Palengvina 
Paprastą Užkietėjimą*

Virš 25 mėty toj pačioj vietoj. 
Ne atidėliokite, ateikite pasitarti 
dykai, nėra priedermių.

DR. ROSS HEALTH 
SERVICE AND 

LABORATORIES 
35 S. Dearborn St. 

CHICAGO, ILL.
Central 4641

Darbo valandos: Kasdien 10 vaL 
ryto iki 5 po piet.

Sekmadieni 10 v. r. iki 12 dienų. 
Pirmadieni, Trečiadieni ir Šešta
dieni nuo 10 v. ryto iki 8 v. p. p.

PASKOLOS ant NAMU
Skolinant Pinigus ant Pirmų 
Morgičių lengvais išmokėjimais

Sergantiems patari
mas Dykai 

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

Virš 25 metų toj pačioj vietoj.

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

Pakėlė algas nur 
sems

OF VOUR 
fnvootmont

stytų drabužių, tai rengėjai 
j uos v popierinėmis pri j uostėmis 
aprūpino.

' /f ' > ■ ’■ ■ ' " <. . _ ‘ , ■ /A

Kontesto taisyklės buvo to- 
kad alų reikia gerti ne 

tik greit, bet ir atsargiai. Va 
dinasi, kad nebūtų jo daug iš 
laistyta. Už alų kontestantai tu 
rėjo po dešimtuką sumokėti.

Smarkiausias alaus gėrikas 
pasirodė esąs p. Kraučunas iš 
Dearborn, Mich. Alų jis išgėrė 
greičiau nekaip kiti, o todėl 
gavo ir dovaną. Būtent, dešimt 
dolerių.

Maistas Tankiai 
Neįstengia Duoti 
Reikalingą Vidu

jine Mankštą

Amerikoniškoj dietoj labai tankiai 
stokuoja reikalingiausio dalyko, bū
tent minkštaus maisto “bulk”, ir to
dėl toks maistas netinkamai veikia 
j žmogų.

Užkietėjimas vidurių paeinantis 
nuo neganėtino “buik” yra to pa? 
sėkmė, šį padėtis yra nesmagi, ji 
iššaukia galvos ‘ skaudėjimą, ir sto
ką apetito. Net ir labai rimtos ligos 
tankiai iš to gali išsivystyti.

Prašalinkit pavojų iš dietos, ku
rioj nėra pakankamai “bulk” valgy
dami Kellogg’s ALL-BRAN regulia- 
riškai. šis skanus cereal yra turtin
gas švelniu ir taip naudingu <<bulk.” 

Kūne, jis sugeria drėgnumą ir su
siformuoja į minkštą masę, kuri 
mankština ir sutvirtina vidurių rau- 

j menis ir išvalo systemą. ALL- 
BRAN taipgi turtingas vitaminu B 
ir turi savyj geležies.

Dit šaukštai j dieną su pienu ar- 
kbart grietine yra pakankamai. Jeigu 
nepagelbės, pasimatykit su savo gy- 
dytojum.

Kaip daug smagiau yra vartoti 
ši natūralų maistą vietoj piliulių ir 
gyduolių. Paduokit ALL-BRAN ko- 

I kioj nors formoj kasdien, valgykit 
kaipo “cereal” arba 
pant muffins, duoną ir tt. Valgykit 
reguliariškai dėl reguliariŠkumo.

ALL-BRAN parduodamas visose 
grosernėse. Padaromas per Kellogg, 
Battle Creek, Michigan.

^Užkietėjimas vidurių paeinantis 
nuo neganėtino “bulk” valgiuose

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife
| 6630 S. Western 
■ Avė., 2nd floor B Hemlock 9252

* , ’ Patarnauju prie
gimdymo namuo- 

| . **\ j | se ar ligoninėse, 
d u odų massage 
eleetrie t r e a t- 

ĮŽBįggrS&ztei B ment ir magne- 
tie blankets irtt.Jg Moterims ir mer-■HBHHHI frin°ms Pat

* mai dovanai.

to kad jau vienas 
gatavas. Sako: čia 
lovą pasistatyti. Bet 
atremia argumentą: 
miau užvilktą rendą užmokėk, 
o paskui kalbėsime apie lovos 
pastatymą; kas rendą mokės, 
tas ir gyvens.

Rendauninkas išeina, bet ku
riam laikui praslinkus pasiro
do su policininku. Policininkas 
išklauso savjninko ir rendau- 
ninku ,, pąąiškinimų, pasižiūri 
pamislija ir išeina, “teismo” 
sprendimo neišnešęs.

Kai policininkas pasišalino, 
tai savininkas su darbininkais 
išėjo pavalgyti vakarienės. Ren
dauninkas pasiliko remontuoja 
mam name. O kai savininkas 
sugrįžo, tai pamatė, kad jau 
rendauninkas su talka buvo su 
nešęs į namą savo baldus ii 
sudėjęs juos ant pavojingų 
grindžių, gi materiolą, darbo 
įnagius ir kitus jo, savininko, 
daiktus išmetęs laukan.

Po viso to, rendauninko in
teresuose ateina komitetas iš 
trijų asmenų ir ima derėtis 
su savininku, kad jis netrauk
tų rendauninko į teismą. Bet 
paties rendauninko čia nėra.

Susidarė šitokia padėtis: Na

mas pradėta Ir nebaigta re
montuoti. Rendauninkai vėl su
sikraustė gyventi. Bet rendą 
už namą yra užvilkę. Rendau
ninko šeimyna gauna pašalpą 
ir rendai užsimokėti dvigubai 
daugiau, negu moka. Be to, 
moteris, dirba tris dienas sa
vaitėj.

Tačiau, kad savininkas nepa
trauktų rendauninko teisman, 
jo moteris paskelbia kaimy
nams, jogei jos vyras pabėgęs. 
Tuo gi. tarpu jis atsilanko kas 
vakaras nakvynei, ir taip gy
vena.

Keista padėtis ir skriauda 
namo savininkui, kurs irgi yra 
darbo žmogus ir vos galus su 
galais suduria. Tokių ar pana
šių bėdų namų savininkai su 
rendauninkais šioj kolonijoj tu
ri jau nebe pirmą.

— Raseinių Magdė.

OAK FOREST, III. — Aš, 
Antanas Racevičia, noriu vie
šai padėkoti savo brangiems 
draugams pp. Antanui ir Bar-' 
borai Yokups, kad jie mane 
aplankė rugpiučio 16 dieną, pa- 
vaišino ir apdovanojo. Tariu 
jiems širdingą ačiū.

Labai yra linksma mums gy
venantiems šioj prieglaudoj lie
tuviams kai kas iš pažįstamų 
ar giminių aplanko mus.

šiemet yra retenybė lietuvių 
atlankymas. Taigi dar kartą 
tariu ačiū pp. Yokups, kurie 
gyvena adresu 4906 So. Ko- 
miskey avenue, Chicago, už ap
lankymą ir dovanas.

— Antanas Racevičia, 
Institution, Ward 44, 

Oak Forest, III.

Lockport miestelio pastorius 
Sylvester Wierschem gavo ano
nimišką laišką, kad yra ruo
šiama holdapas Texas Refine- 
rijos algų išvežiotojui. Pašto., 
rius gavo laišką praėjusį pir
madienį ir tuojau* pranešė apie 
jį kauntės šerifui.

Kada antradienį banko pa- 
siuntinys, veždamas $40,000 mi
nėtos kompanijos pinigų, įsėdo 
į traukinį Joliet stoty, tai kartu 
su juo įsėdo du šerifo padė
jėjai ir du pašto departamento 
inspektoriai.

Lockport miestelio stoty ir 
banko pasiuntinys, ir jo paly
dovai išlipo iŠ traukinio. Ne
toliese jie pastebėjo automo
bilį, kuriame sėdėjo keturi vy
rai, laikę kulkosvaidį.

Stovėjęs ant stoties laiptų 
vyras numetė nosinę ant že
mės. Automobilis su keturiais 
vyrais sujudo ir nūdumė sa 
vais keliais. O policija areš
tavo vyrą, kurs numetė nosinę, 
ir paėmė jį klausinėti. Vyras 
pasisakė esąs James Thompson 
iš Chicagos.

associacijų garsinimais 
tinku su šiuo raginiu 
dieną ir vakarą.

Parankumui ir 
musų ofisas padarė 
daugeliu finansinių 
jų pagelba galėsime 
kolas ant gerų namų 
pirmus morgičius 
bu ar mažas, ar didelis namas, 
kreipkitės į musų ofisą adresu 
6332 S. Western Avenue, ant 
antrų lubų, ir gausite informa
cijas arba priimsim jūsų apli
kacijas, kad kuo nuodaugiau- 
sia apgint lietuvišką turtą. ’ šis 
finansinis departmentas yra 
tvarkomas kaip “Home Owners 
Realty Co.” advokatų Kai ir 
Zaretsky priežiūroj. Mes ti
kimės, kad šis paskolų sky
rius daug pagelbės lietuviams. 
—. Advokatas Charles P. Kai.'

Iš Vilniaus krašto tenka pa
tirti, kad ten Vilniaus apygar
dos mokyklų kuratorija raštu 
įspėjo lietuvių “Ryto” draugi
jos' valdybą, kad ji ketinanti 
uždaryti lietuvių gimnaziją 
Švenčionyse.

Jei tai lenkai įvykdytų, tai 
butų didelė skriauda švenčio- 
niškiams, kurie nustotų pasku
tinio savo kultūros židinio. 
Švenčionių gimnaziją lanko tir
štai lietuvių gyvenamos Šven
čionių apskrities vaikai ir ją 
uždarius, neturėtų kur moky
tis, nes Vilniun per to1 i, per 
brangiai kaštuoja. ’

Reikia tikėtis, kad Lietuvos 
vyriausybė ir visuomenė tin
kamai reaguos į šiuos Vilniaus 
lenkų kuratarijos įspėjimus 
Nepriklausomoje Lietuvoje len
kų kaip ir nėra, o lenkiškų 
gimnazijų kiek tik no^i: Kau
ne, Panevėžyje, 
Viso lenkiškos į 
priklausomoje ] 
valdžios šelpiamos, lygiai su ki
tomis traktuojamos teisės at
žvilgiu, tuo tarpu Vilniaus kra
što lietuvių*dvi gimnazijos iš 
lenkų negauna nei cento ir yra 
įvairiausiais budais varžomos, 
teisės labai susiaurintos.

Dzūkas Vilnietis.

rengimų 
metu, bet ir vasarą 
ligi šiol choras 
piknikus, ir visi jie buvo sėk
mingi. Teko nugirsti, jog bus dar 
vienas piknikas surengtas, ro
dosi, bene rugsėjo pradžioje.

Choras turėjo pikniką liepos 
mėnesį Liberty parke. Pikni
kas buvo įdomus tuo, kad įvy
ko “Miss Lithuania of Detroit” 
rinkimai. Vadinasi, detroitiečiai 
išsirinko gražuolę. Trims gra
žiausioms merginoms buvo ski
riamos dovanos: 
buvo $25, antra

DR. G. J. TARULIS 
PIRMAS LIETUVIŠKAS 

OSTEOPATHIC PHYSICIAN IR 
OBSTETRICIAN

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

OFISAS:
6331 So. Halsted St.

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

Tel. ENGtEWOOD 7151.
Rez. Tek RADCLIFFE 119h
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NAUJIENOS
1739 S. Halsted St 

CHICAGO ILL.

Josephine Sarpalis, 
Emilija Burba, p-lė Misevičia 
Charlotte 
Powell; , 
tina Pilkiutė.

Frank Krass (Krasauskas) 
su kitais dirbo prįe baro.

P-nia Pilkienė dėkinga taip 
giminėms, taip visiems drau
gams, kad nepatingėjo atvyk
ti į svečius pas ją. Joniškie
čių, gruzdiečių ir kruopiečių 
irgi buvo nemažai atvykusių, 

i Pokilis praėjo labai šauniai ir 
smagiai.

Namo savininko 
bėdos

PIRKIT
; . .. f

KUR VISI LIETUVIAI PERKA:
Namų Apšildymo Reikmenis 
Boilerius, Sinkas, 

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

So. Center Plumb- 
ing and Heating 

Supply Co.
N. W. Corner 55th and 

State Streets
Visi telefonai ATLANTIC 4290 

Atdara nuo 7 v. ryto,subatoj nuo 8 
v. ryto,nedėlioj <nuo 9 iki 12 dieną.

r ,7 -- r-T. Ii ■■■to

NležSJimo. DMrlmu Ir Dedervinė*— 
Žemo greit palengvina skausmus nuo 
ruSvelnina iritacija nuo Eczemos. spuo* 
rt} Ir panafllu odos nesveikumu. Per 
metus Žemo vartojamas Ir ririamas 
milijonu kaipo Įvarus ir sausus vals* 
tas pralallnlmul odos IrltaciJu- Ulfflr* 
tas Good Housekeepinr Burean. No. 
4874. 8ftc, 60c. Ir 81. Viri vaistinin
kai užlaiko.

Praėjusį šeštadienį, rugpiu
čio 15 dieną, buvo Grand Opęn- 
ing p-nios Pilkienės tavernos 
adresu 6334 South Westefn 
avenue.

Svečių susirinko labai daug. 
Teko matyti įvairių pašaukimų 
žmonių, taip darbininkų, taip 
biznierių ir profesionalų; buvo 
gražaus jaunimo.

Akordinistui p. Labanauskui 
grojant svečiai ir viešnios šoko 
ir linksminosi ir buvo vaišina 
mi skaniais valgiais.

Stop 
Itching

žemo
S K IN I R P I T T I C3 N S
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Jau antras mėnesis eina kruvinas pilietinis karas 
Ispanijoje. Fašistiškų sukilėlių ir valdžios šalininkų po
zicijose per paskutines tris savaites įvyko labai nedaug 
atmainų. Maištininkai laiko Afrikos kolonijų Marokų 
ir yisą eilę stiprių tvirtovių kontinente, o valdžios ran
kose yra sostinė Madridas, Katalonijos didmiestis Bar- 
celona, beveik visi pasienio miestai ir uostai ir didelis 
plotas teritorijos krašto viduje.

Respublikos gynėjai apgulė sukilėlių valdomas tvir
toves, bet nestengia jų paimti. O sukilėliai nedrįsta ar 
negali pasiųsti didesnių armijų prieš valdžios centrus. 
Mūšiai kalnuose Madrido apielinkėse yra beveik nutilę.

Smarkiausia kova pastaruoju laiku ėjo ties vakari
ne Ispanijos siena, kur fašistai laimėjo strategiškų 
punktų netoli Portugalijos sienos
dabar atkakliausi mūšiai vyksta daugiausia paliai šiaur
vakarinį Ispanijos krantų, Irano ir San Sebastiano apie- 
linkėsę. Maištininkai užsispyrė būtinai tuos pajūrio 
miestus paimti, nors jie yra stipriai saugojami ir at
kakliai ginami.

.Kodėl sukilėliams taip rupi įsitvirtinti Portugalijos 
pasienyje ir užkariauti San Sebastianų, kad jie net su
stabdė savo kampanijų prieš krašto sostinę, kurių jie 
pirma žadėjo paimti “per dvi-tris dienas”?

miestu Badajoz, o

Sukilėliams labai svarbu turėti nuolatinį susisieki
mą su užsieniais. Iš svetimų šalių jie nori gauti pagel- 
bą, nęs be tos pagelbos jie -laimėti negali. Pagelbos jie, 
žinųma, tikisi iš fašistiškų valdžių, kurios, kaip jau aiš
kiai pasirodė, labai trokšta, kad demokratinė respubli
ka’ Ispanijoje butų sutriuškinta. Berlynas ir Roma siun
tė sukilėliams karo aeroplanus ir amuniciją.. Bet tokia
me baisiame karę, koks dabar eina Ispanijoje, amunici
jos suvartojama labai .daug, todėl sukilėliams reikia, 
kad -tas karo pabūklų ^pristatymas iš fašistiškų kraštų 
eitų be paliovos.

y I

šituo atžvilgiu miesto Badajoz užkariavimas yra 
labai didelis laimėjimas Ispanijos sukilėliams, nes per 
šitų punktu jiems dabar yra užtikrintas amunicijos pri
statymas iš Portugalijos, kurių valdo fašistiška dikta
tūra. Dar geresnė butų jų padėtis, jeigu jie paimtų San* 
Sebastiano uostų: tuomet jie galėtų gauti italų, vokie
čių ir kitų fašistiškų razbaininkų pagelbų ir per jurų.

Dabar Ispanijos banditiški generolai prieina prie 
juros tik ties Gibraltaru. Bet šitų kelių jiems dalinai yra 
užblokavęs ištikimas Ispanijos valdžios laivynas; o ant-' 
ra vertus, tai perdaug “vieša” vieta, nes šituose vande
nyse nuolatos maišosi anglų ir kitų šalių laivai. Italai 
ir vokiečiai gali ties šituo krantu tik vogčiomis sukilė
lius lankyti.

Taigi, fašistiškas maišto pasisekimas dabar priklau
so daugiausia nuo to, ar sukilėliams pavyks turėti nuo
latinę, nesustojančių paramų ginklais ir amunicija iš: 
kitų šalių fašistų. Savo jėgomis laimėti jie negali. Ištį
so mėnesio kova tai aiškiai įrodė.

I Apžvalga
ATVAŽIUOJA AMERIKOJ 

M. RAKAUSKAITE
------------------------- - h -r-0

Lietųyęs laikraščiai praneša, 
kad į Ameriką išvažiavo vals
tybės teatro solistė, buyusi ^či- 
kagietė p-įė Marijona Rąkaus- 
kaitėj

Jį koncertuosianti įyąiriose 
Amerikos
iki gruodžio 1 d.

lietuvių kolonijose

Atvažiuoja tąip pat iš Lietu
vos čikagietė p-ia Vanda Bi- 
jąyskiene, kuri šią vasarą pus
trečio mėnesio viešėjo Lietuvo
je.

U..u". .. ..........

JJETUVIS MUZIKOS PROFE
SORIUS RĘIPINGE

Kinijos sostinėje Eeįpiųge' 
(Pekine) per ilgus metus gy
veno ir dirbo prie vieno dide
lio teatro, kaipo pianistus, Sta
sys Kalvaitis. Jisai dabar par
važiavo į Lietuvą pasisvečiuoti, 
o gal ir visam laikui apsigy
venti, jei ras .tinkamas savo 
darbui sąlygas.

Stasys Kalvaitis yra brolis 
Lietuvos operos dainininkės 
Kalvaitytės, prokuroro padėjė
jo Jono Kalvaičio ir ady. Br. 
Kalvaičio, gyvenančio Kaupe. 
Taigi jisai, tur būt, yrą brolis 
ir Lietuvos konsulo Chįęagoje, 
p. Kalvaičio.

“L. Aidas” rašo, kad S,t. Kal
vaitis dar mažas būdamas išvy
ko į Peterburgą studijuoti mu
ziką konservatorijoje. Baigęs 
muzikos mokslą, pasilikę gy
venti Rusijoje. Vėliau gyveno 
Filipinų saloje, Javoje, Japoni
joje ir pagalios apsigyveno Pei- 
pinge.

Jisai’ Kinijos sostinėje dažnai 
rengdavo simfonijos koncertus 
ir .duodavo piano pamokas.
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KRIKŠČIONIŠKA “ARTIMO
MEILĖ” '

Ne tik Marijanų “Draugas”, 
bet ir šv. Juozapo draugijos or
ganas “Darbininką?”, gina įš-; 
sijyosęs Ispanijos fašistus, su
kilusius prieš valdžią, įr nieki
na respublikos gynėju?. South! 
Bostono klerikalų organas ra-’ 
šo;

“Namini? karas Ispanijoj! 
pasižymi negirdėtais žiauru-; 
mais, Raudonųjų komunistų 
valdžia (nė vieno komunisto’ 
nėra Ispanijos valdžioje. — 
“N-nų” Red,), nesugebėjusi

Aišku, kad sukilimas buvo labai gerai ir rūpestin
gai paruoštas iš anksto. Generolai turėjo pakankamai 
ginklų, kareivių ir pinigų. Jįe užklupo valdžių iš nety
čių, nepasiruošusių. Bet iki šiol Jie laiko tiktai tas po
zicijas, kurias jiems pavyko pasigrobti pačioje sukilimo 
pradžioje. Langiaus jie nestengia' užkariauti; jie dagi 
prakišo nemažai svarbių vietų, kurias jie buvo prądžior 
je užėmę.

Beveik nėra abejonės, kad sukilėlių rankose šian
die yra amunicijos mažiau, negu jos buvo, pradedant 
pilietinį karų. Dar už savaitės kitos ji turės visai išsek
ti, — jeigu sukilėliai nebus nuolatos aprūpinami iš už
sienių. Vadinasi, šitas Ispanijos atžagareivių sukilimas, 
jeigu bus laimėtas, tai svetimomis — Italijos fašistų ir 
Vokietijos nacių — pajėgomis. Sukilėlių pergalė reikš
tų svetimo jungo uždėjimų Ispanijos liaudžiai.

kos gynėjus ir teisina fašistiš

sų pilietinį karą iššaukė!
v ’ ' 'V. a i

$v. Juozapo •
nas, kaip ir kiti klerikalų Ia>k-į 
raščiai nepagalvoja, koks pa
vojus gręsia Europai, o ypač 
rnažomsdoms valstybėms 
kioms, kaip Lietuva ieteui 
šitame pilietiniame kare paims 
viršų ta pus?, kurią remia vo
kiečiai ir italai. Juk Hitleris po 
tokios fašizmo pergalės taip 
jsi&ąaijtf, ka>fl .jsiaaft gražią 4ie-' 
ną ir Lietuvą sutremps.'

. ■ yUW4S 'SŽ®A8 ;

Vakar Maskvoje prasidėjo 16 
“sąmokaKaiaką'’ :byta> kuriu 
tarpe w au iKa-
menevu. tetemui ataiilarius, 
Zino.vila.vaa ®aaiakj»bmo Wsi- 
paži.nti”, kad jigai “pilnai kai- 
tas”. “Prisipažino” ir Kamene- 
vas įr kiti 14 teisiamųjų. 1

Mes manom, kad tie vprisi- 
pąžipimai” yra žvalgybos iš
gauti teroru. žvalgybininkai 
veikiausia per kelias savaites 
arba mėnesius “dirbo” kalėji
mo iunyuosę, yąrtodąmi ‘‘trečio 
laipsnių” (kabinimo) priemo
nes, ,iki kaltinamieji buvo pri
versti pasirašyti po tais “pri
sipažinimo” raštais, kurie 
jiems buvo pakišti. D kuomet 
tai buvo atliktą, tai valdžia pa-; 
skęlbė, kad prasidės byla, ir ji 
tuojaus, už keleto dienų, prasi
dėjo.

jrrirer

f

Komunistiški laikraščiai vi
sose šalyse (nuo jų neatsilieka 
ir mūsiškiai) aklai pritaria 
kiekvienam brtšoyikų valdos 
kaltinimui prieš Trockį, Zi.nov- 
jeyą k Kamoųe'vą ir plūstą 
juos pik$FWaig Aodžiąią. Tie 
laikraščiai Užmiršta, kad dabar
tiniai jų 
reyoliuciomeriai”, “drumzlės” 
ir “bandkįar aenįaus hw be- 
rojai, pasaulio komunizmo 
Žvaigždės! į

Trockis (kariu su Leninu)! 
padarė bolševikišką perversmą! 
Rusijoje. Jisai buvo ųrtimiau-l 
sįas Lepino bendradarbis,, rau-į 
donosios armijos steigėjas iri 
sovietų karo komisaras.

Zinovjevas bpyo komumstL 
nio internacionalo prezidentas, 
t. y. vyriausiojo “pasaulio re
voliucijos” štabo galva.

Kamenevąs buvo Maskvos so
vieto galva, Apolitinio biuro” 
narys ir laikė įvairias atsako- 
mingas vietas sovietų valdžioje.;

Na, o dabar patys komunis-j 
•tai vadina juos ^banditais’’ iri 
sako, kąd tie didžiausieji Rusk 
jos bolševizmo šulai pavirtę 
net Hitlerio slaptosios policijos* 
įtalkininkais! 

I

Ar komunistai tiki, kad iŠ: 
tiesų yra teiki niekšai tie, įku-Į 
rie vadovavo bolševikiškam Ru-Į 
sijos perversme, steigė komu
nistų internacionalą ir per me-į 
tų metus vadovavo viso pasau
lio komunistų judėjimui?

Uwuniswo
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PROTOKOLAS

ICeMrtgdienfe, ragp. M M

Sesija III
X{7, Bosiją atidaro pirmininką? Dr. g, T. Vitkus 9#0 vai. 

ryte. . ?
18. Kongreso sekretorių? ir motetų komisijos pirmininkė 

priešą, kad kongrese dalyvauja W nuo organi
zacijų, kurių narių skaitlius yra ^820. Seka delegatų vardo- 
šaukis ir ženklelių dalinimas tiems, kurie da nebuvo gavę.

Delegatų ir atstovaujamų organizacijų vardai pagal vals
tijas.:

■ ' t /1 ' ’,:

.............. . CAHAPA ■
,QNTARIO .Ji^gįg Tarųška.
Lietuvių Suvienytas FmatasSudbųrig jš. sekančių wgąr 

nizacijų:
1. Kanados Lietuvių Sūnų ir Dukterų Sav. Paš. Dr-ja.
2. Sųnų ir Dukterų Paš. ©Įr-ją įdoųtreal, Kan.
8. Kąnados Dąrb. Apsi^ypimo Lj^ą.
4. ALDLD 96 kuopa.
TORQNTQ, Ontario — O. Ibd^ebenė.
1. Lietuvių Masinis Susirinkimą? k $LA ^316 kW£-
TORONTO, Ontario — Vlądaa Raila.
L ALDLD Kauadoe Vokiantis Romttetas..
3. Metikų jžudfe
3. Kanados Liet. Sav. Paš.
4. Sūnų ir Dukterų Sav. Pąš ĮAr-ja

CAMFORNIA

įvesti tvarkos, bet priešin
gai, .davusi kraštui vien su
irutę, netvarką ir banditišką 
.despotizmą, sukėlė gyvento-,’ 
jų nepasitenkinimą iki tokioj 
laipsnio, kad jie griebėsi; 
ginklo Maskvos agentus (į| 
— “W’ Red-) nuversti. Kilo 
toks didelis civilinis karaą, 
kad .raudoniji ne tik nepa
jėgia jo numalšinti, bet pa
tys atsidūrė tokioj padėty, 
kad vo? išsilaiko ąavp pozi- 

. ei jose. Sukilėliai grasina pa
imti Madridą, prie kurio jau 
visai netoli .priėjo. Tarpkal- 
nėse eina .desperatiški mušiaį, 

> kuriuose pasitaiko 'laimėjimą 
iš vienos ir kitos pusės, bet 
nulemiančio rezultato kol ką?! 
nėra. Sukilėliai labai stiprų?.: 
Jiems padeda vokiečių ir ita* 
•lų orlaiviai...”
Sukilimą .padarė, .kaip .visi ži

no, ne Ispąnijps -liaudis, bet ar
mijos generolai, susitarę sy 
dvarininkais, fašistais ir kleri
kalais, Didelė dauguma žmonių 
valdžią remia — kitaįp juk tą 
valdžia nebūtų galėjusi nė po
rą dienų, taikytis prieš armiją,; 
o ji ginasi nuo .sukilėliu atakų 
jau daugiau kaip mėnesį.

Ir .tas faktas, kad Ispanijos 
sukilėliams, kaip ^tas klerikalų’ 
laikraštis >(pripažįšttt, ■' padedą 
Vokietijos naciai ar Italijos fa- 
Šiatai, .aiškiai budija, kokios 
rųšies :tąs sukilimą?.

- Bet katalikybės skraiste pri
sidengęs “Darbininkas” maišę 
su purvais Ispanijos .respubli-

kitaįp juk 4#
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Amerikos {Lietuvių Kongreso Demokratinei Tvarkai ,At- 
steigti lietuvėj, įvykusio birželių 20 jy ?1 į. 1936 įj,„;

Hotel Carter, riųvųlMid, Obkl,
..ĮTJP'Įf1” ' «F.Į. Iiy W I

i (Tęsinys)

Kadangi ta fašistiškus .despotus pamėgdžiojanti tautininkų 
valdžią grąžina .<įykaduo.mams dyaripinkąms įžemes 4r miškus.; 
kurie buvo pusavinti yykmant žemės reformą, ušlaiko didelę 
armiją šnipų ir .žvalgybininkų, moka iš valstybės iždo .algas ku
nigams, teikia visokias privilegijas dvasiškių luomui ir atsi- 
krausčiusiemš iš” svetimų kraštų bažnytiniams ordinams, kad’ 
jie dvasiniai pavergtų Lietuvos liaudį ir trukdytų jąunųomepės 
proto pažangą, f

Kadangi Lietuvos taurininkų valdžia, pabugusi didėjančio' 
Lietuvos žmonių nepasitęnkmimę> dabar sumanė apdumti jiem8 
akis ir suklaidinti viešąją opiniją pasaulyje paskelbdama ne
va tautos atstovybės rinkimus, bet neduodama piliečiams nei 
laisvai statyti kandidatus į seimų> bei .syarątyri jų -tinkamumą: 
spaudoje įr susirinkimuose ir .uždrausdama irisų, <0,Pozicinių par
tijų veikimą taip kad šitų partijų šalininkai buvo priversti rin
kimu? boikotuoti; tai

'Tebūnie nutarta, kad Amerikos Lietuvių Kongresą? CBe-' 
velande, susidedąs iš delegatų nuo 4.12 .organizacijų su i80,826' 
narių įvairiose lietuvių kolonijose Jungtinėse Valstijose ir Ka- 
nadoje, šiandien birželio 20 J., 1936 m., pareiškia, jogei da-: 
bartinė Lietuvos valdžia yrą (ne žmonių valdžia, bet žmonių! 
.priešų iįr išnaudotojų*; 'toliaus

Tebūnie nutarta, kad &S Amerikos Lietuvių Kongresas pa-‘ 
reiškia, jogei ita valdžių, neturėdama Lietuvos žmonių pritarimo; 
ir pasitikėjimo, negali nei tinkamai tvarkyti kra8to .reikalus, 
-viduje, nei sėkmingai ginti Lietuvos interesus .užsieniuose ar 
todėl kol ši valdžia nepasitrauks ;arba nejaus pašalinta, tol ne 
tik bus labai apsunkintą Lietuvos kova .dėl Vilniaus atgavimo 
nuo lenkų imperialistų įr Klaipėdos apgynimo nuo Hitlerininkų, 
bet ir nuolatos grąąįns pavojus pačiai Lietuvos nepriklausomy
bei, ir toliaus

Tebūnie nutarta, kad šis Kongresas .nelaiko tikrą tautos; 
atstovybe tp neva Seimo, kuris Lietuvoje buvo renkamas bir
želio $ # 1° d- d» bet reikalauja, kad be atidėliojimo butų pa
skelbti .nauji seimo rinkimui, leidžiant Lietuvos žmonėms įais- 
vąi statyti kandidatu?, įlaiavgi už juos .agituoti > balsuoti ,^-j 
tąja tvarka, kurią ?eįmų rinkimus buyo pustat^s steigiamasis 
Šeimas, pagalio?,

Tebūnie muturta, kad šis Kongresas sveikina Lietuvos dar-’ 
binipkus įr valstiečius, kovojančius dėl geresnes bųklės įr lais
vės, .reiškia -užuojautą tautininkų' teroro aukoms bei jų šei- 
myppmS’jr pasižada visais galimais budais tą Lietuvos žmonių 
koVą remtį, jdant kaįp .galint greičiau tenai butų aitsteigta lais
va demokratine santvarka.

15. Įnešta -atsistojimu pagerbti visus tuos, kurie žuvo puo! 
tautininkų žiaurios diktatūros jkoyoj pž Lietuvos įmonių lais
vę ir gerovę. Įnešimas vienbalsiai priimta?. Viąi Kopg^o iUa- 
riąi . atistojo |įr nulepkę galva? pagerbė žuvusius kovotojus >ir 
fašizmo aukas. -

16, .Sęsįją uždarę pirmininkas Dr. J. T. Vitkus 10 vai va
kare.

Vincas Karalius
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OAKLAN — R. B. Kąręsjene 
L ALDLD J9g Kuopą 
& Tai> Dari). Aprigyftimo 
R. ALDLD 158 M

(C 
BRIDęĘBORT įr Ansoyįa — Adomas J. Vianig 
J, L. K. Vytauto jr KUubo Draugijos

. Vincas Jesulis • z
1. Liet. Prieškarinis Komitetas 
5VATĘRBUBY — Aldona Matąs
1. Watęrburio Lietuvių Avies©* Draugija 
ą, Lasdauska?, Kdua Lasdauskaitė, j. strižauskas 
JVątmburįo Lietuvių Draugijų Sąryšis 
L SLA 11 kuopą
2. šviesos Draugija 
8. LDS 49 kuopa 
4, ALDLD 28 kp.

Vįilijo? chpra?
.6, Liet. Ukčsų Pol, KUubas
J. Liėt. Neprįgulminga? Pol. Kliubas 
Thomas Matas
1. Lithuanian Oitizens Club

IIUNMS
BENLD Kate Kavadienė
1. SLA 155 kuopa 
Marijoną Miliauskienė 
L LD$ 68 kuopa
2. APLA 41 kU0J>a 
Uršulė Mikriaitienė
1, LDS -9-tas Apskritys 7įos ‘kuopos 
PHILAGD 5
1. SLĄ 226 kuopa
Julia Skeberdytė, Paulina Daąįunįenė 
1. LDS 127 kuopa 
Ambroza? Btalųoni?
1. LDS 78 kuopa
M. Bęrtulienė, .Dna Jasaitienė
1. SL A /68 kuopa
Juozas Gumųliąuskas
Roseląndo Liet. Kl. ir Dr-jy Bąv. Paš- Susivienijimą? 
Anastazija Beriašięue
1. American Lithuanian Cįtįsens <ciub
u. Jortihftg, Ą, M. -MiekSrienė, M. Klebonas, M-

Yurgelienė
L LDS 53 k^t * 
Krwin Sbermiku? «

LDS W k».; 5
A. Miščiukąitienė
1. Liet. Moterų Draugija Ąpšyieta 
Eugeniją-Miščikaitė
1. Brįghton Park Moterų Kliubas 
Andrius Statkus
L SVest Pyllman Liet. Paš, Kliubas
8, LPS S kp,
P. .Grigaitis, JK. P. ,Gugis, į, ^ymoptįeuę
I. Nau jienų Bendrovė
Dr. A. L» GraįČųnas, Uršulė Kučinskienė 
f. ypt l^svą^abių Rtmės Kultūros Drįįa 
Bįruta Rutkauskaitė ,
i. Lietftriu <fawimo Draugija ,

J. Mickevičius, tyr. ^Ą. Moptvidąą, P. Grigaitis, S* (Ortakis,
K. Steponavičius, A. Steponavičienė, ^, Vįeaj$, :M, Kemešienč, 
G. ęiniotis,^. Jyri?, f i Valaiti?, V. tonauskaą, Ma
rijona Doįan, V. j^scilla, JĮ, Sayukaitis, SL jMuhreaą, Mar- 
tįnkaitis, K, p. Deveikis, A. Afnbrozevičius, X. Saikus, F. Abe- 
kas, P. Remeikis

1. Chicagos Lietuvių Draugija 
Vincą Rūdaitė, A. Dęikįene 
L ALDLD J9 kp.
Marė jlurgalmtfrf
L LSS įCentrąlįnę Kuopa 
Walter Sharka

• W

(Bus daugiau)

!*

__



Ketvirtadienis, rugp. 20, ’36 ’ NAUJIENOS, Chicago, m.

Lietuviai ir lietuvai- dar tebevargsta, negalėdamas 
pagydyti sulaužytų kojų.

tis paėmė leidimus 
vedyboms

ftia Hetaviai ir lietuvaitės ii 
iriems laisniu* /leidimus) ▼*

Steve Balicki 26 m. ir Anna
Pawlikowski 21 m.

Joseph Parejko 28 m. ir Ann
Gaibcz 23 m.

Michael Somin 24 m. ir Vio- 
let Borkovich 21 m.

t Frank Cwikla 28 m. ir An
geline Kudrevicius 20 m.

Stanley Buino 29 m. ir Es- 
telle Witalis.

Clem Petrilonis 26 m. ir An- 
toinette Remeckes 23 m.

Smagus išvažia
vimas

Kailį išpėrė.

šiame išvažiavime Pirmyn it 
Naujosios Gadynės chorų bės- 
bolininkai turėjo rungtines ir 
jų kova buvo smarki. Rungti- 
nėse dalyvavo netik eilinia' 
chorų bėsbolininkai, bet ir pa
tys chorų vedėjai, Kazys it 
Jurgis Steponavičiai.

Jurgis su savo armija išėjo 
pergalėtojai, nes jie laimėjo 33 
prieš 8. Taigi pasirodė, kad Pir 
myn chorui svečiai išpėrė kai
lį. Na, kaip ten nebūtų su tais, 
kurie laimėjo ar pralaimėjo, 
svarbu yra, kad chorų nariai, 
jaunuomenė, neatsisako nuo 
savo tėvų ar šiaip pažįstamų. 
Į tokius chorų parengimus su 
važiuoja netik jų nariai, bet ir 
pritarėjai. Kartu visi jie trau 
kia j parengimus ir kitą jauni
mą, kurį visiems mums lietus 
viams malonu matyti. Visų pa
reiga yra remti šiuos chorus.

— X. š.

Švelni! Turtinga! Maloni! 
TAI, OT, KĄ PASAKYSI KADA 

IŠGERSI
90 PROOF

BRAND
12 MENESIU SENA

Straight American
BOURBON
WHISKEY

UŽ STIK
LIUKĄ

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE

Sis skyrius yra vedamas tikslu pagelbeti musų skaitytojams susirasti, kur galima nusipirkti 
įvairią paprastų it nepaprastų daiktų, intaisų ir reikmenų, Jeigu iš telpančių čia skelbimų 
negalite susirasti ko ieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir klauskite Piznio Patari jo. 
Čia jus gausite informacijų, jeigu tik jų bus galimą gauti.

• AUTOMOBILIAI IR 
AUTO MEKANIKAI
Šiame skyriuje skelbiama tik tie 

automobilių pardavėjai ir auto me- 
kanikai, kurie kiekvienam užtikrina 
teisinga patarnavim* ir geriausia 
pataiso automobilius.

Milda Auto Sales
Vienintelis lietuvis pardavėjas Buick 

ir Pontjac automobilių.
DOMININKAS KURAITIS

806 West 31-st Street 
Victory 1696

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA 
vaikams —------ j—___  *1200

__  *45-00
AŠa..“:..-.__ *15-00
Medikais egzami- *1-00

DOUGLAŠ PARK HOŠPITAL 
1900 So. Kedzie Avė.

• TAVERNOS
New Century Tavern 

BERGHOFF ALUS 
3149 So. Halsted St 

Tel. VICtory 2679

Joseph Rūta Tavern 
BERGHOFF IR AMBROSIA 

ALUS.
3267 So. Halsted St

Sekmadieny, rugpiučio 16 
dieną, Pirmyn choras turėjo 
smagų išvažiavimą Jefferson 
giriose. Nors diena pasitaikė 
labai karšta, bet žmonių atsi
lankė gan daug. Atvykusieji 
linksmai praleido laiką tankių 
lapų pavėsy, dar ir vėjalis šiek 
tiek putė, prie to, naktį prieš 
pikniką pusėtinai palijo. Visa 
tai sudarė geras apystovas pik
nikui. Ir kas ko nesakytų, bet 
tenka pripažinti, kad Jefferson 
girios yra tinkamiausia vieta 
išvažiavimams.

šiame išvažiavime buvo iš- 
laimėtas gražus meškos kalnie- 
rius. Jį laimėjo p-lė Olga 
Rypkevičitftė. Pelnas nuo lai
mėjimo eis S. Jakubauskui, bu
vusiam choro pirmininkui su 
šelpti. Jakubauskas porą me
tų atgal, taisydamas choro 
scenerijas, susižeidė ir daba?

Didžiausias Historijoj 
Rugpiučio Rakandų 

PRATUŠTINIMO 
IŠPARDAVIMAS

NIEKAD NEBUS TOKIŲ ŽEMŲ 
KAINŲ

KARPETŲ ŠLAVIKAS

$59.00 PARLOR........ ?OQ
SETAS tiktai už .......
$7^.00 DINING $4Q Efi
SETAS už ..................
DRABUŽIŲ Q7s*
PINTINES .................
$30.00 9x12 KAU- $4 0
RAI už ..................... IO.OU
$69.00 MIEGAMOJO $*>Q QE 
kambario Setas   ww«wv

*8.95
*4.29 
69c

Žinios iš Cicero 
padangės

Praėjusį šeštadienį po pietų 
Western Electric kompanijos 
kai kurie departamentai ture 
jo pikniką Lybuse parke, žmo
nių suvažiavo nemažai. Nors 
įžanga buvo 50 centų asme
niui, bet prie tikieto buvo duo
dama 40 centų vertės korte
lių (stubs) šaltakošei ir mink
štiems gėrimams gauti. Svai
ginančių gėrimų nebuvo.

Piknike vaikams daug įvai
rumų patiekta. Mat, va'kai il
giau* atmena tai, kas juos su
įdomino.

* * *
Praėjusį sekmadienį oras 

buvo labai gražus. Vietos re- 
publikonų komitimanų organi 
Zafeija turėjo pikniką Pershings 
Road Gardens. Vieta gan įvai
ri ir gera privažiuoti. Reikėtų 
ir lietuviams ta vieta naudo
tis.

Pats piknikas buvo jaukus. 
Dalyvavo jame ir lietuvių. J. 
F. Kimbarkas ir John’ Pocius 
užėmė darbus, o advokatas L. 
W. Kizas su grupe pavienių lo
šė bolę prieš ženočius. ženo- 
čiai singeliu's supliekė.

Piknikas davė gražaus pel 
no. Visas pelnas bus ^suvarto
tas rinkimų vajui. Republiko 
nų tarpe matyti daug gyvu- 

! mo.
* *

e Jos žema kainą ir aukšta koky
be nustebins jus. Turtinga spalva 
... švelnus kvapas... šaunus sko
nis. Mes žinome, jogei pasakysi, 
kad tai geriausia degtine betkada 
esi ragavęs.

Parsiduoda kaimininej tavernoj arba degtinės krautu
vėj. Ieškok GELTONO, ŽALIO IR RAUDONO leibelio.

Tavernų Savininkai Šaukit: Victory 5382 
IR REIKALAUKIT MUSŲ ATSTOVO

BRIDGEPORT LIQUOR COMPANY S
WHOLESALE ONLY

VIENINTELIS DISTRIBUTORIUS
3252 S. HALSTED ST. CHICAGO

..icmtB...

pas, o kita — mažai agitaci
jos varoma.

Draugystė išrinko komitetą 
metiniam parengimui, kurs bus 
pabaigoj lapkričio mėnesio. Ko
miteto užduotis padaryti pla
nus, kad tinkamai atžymėti 25 
metų jūbiliejų. Atrodo, kad ka
reiviai turės ’ Sunkiai padirbė
ti. Bet jiems sekasi, turi daug 
draugų.

Automobilių kiekis 
Amerikoj

Koralų paroda
Fieldo muzėjuj gamtos isto

rijos šiomis lėnomis tapo iš
statyta kolekcija koralų, su
rinktų didžiumoj tropikų ša
lyse, bet įvairiose vietose. Ko
ralai — tai 'tam tikrų jurų 
syvų budinkaV, galima sakyti, 
kaip ir kdkief jurų sodnai. 
Verta pažiūrėti koraly kolek
cijos, kuri dabar yrayjstaty- 
ta parodai Fieldo muzejuj.

John Spitlis
. Gas ir Auto Taisymo Stotis. 

4050 ARCHER AVENUE 
Virginia 2121.

.  u r" - —m■f i.......................—j » n i"  

S. K. Auto Wreckers
9927 SO. MICHIGAN AVĖ.

Lietuviškas S. Karalius turi išgrio
vęs apie 3,000 automobilių didelis 
pasirinkimas senų ir naujų automo
bilių dalių taipgi turime apie 50 var
totų ir pertaisytų automobilių už la
bai prieinamą kainą; nesigailėsite 
atsilankę. Tel. Pullman 4091.

PHOTO STUDIOS
CONRAD’AS

PHOTOGRAFAS
420 West 63rd Street 

Jaunavedžiams duoda $5.00 gražią 
dovaną. Modernišku Vestuvių Pavei
kslų tuzinas $12.00.

Tel, Englewood 5883—-5840

Banis Studio
VISOKS FOTOGRAFISKAS 

DARBAS ATLIEKAMA
3200 So. Halsted St.

• ANGLYS—CO AL

TeL Republie 8402
Crane Coal Co.
5332 S. Long Avė.

Chicago, III.

Pocahontas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau $7.00 tonas 

Smulkesni $6.80 tonas.

Chernauckas Coal
Company 

1900 So. Union Avė. 
Tel. CANAL 2183

• RESTAURANTAI 

Universal restaurant 
ŠVIEŽUS NAMINIAI VALGIAI

750 West 31st Street
A. A. NORKUS, Savininkas.

EAGLE RESTAURANT.— Peter 
Vegis, Savininkas.

1745 South Halsted Street.

• RANKDARBIAI— 
FANCY GOODS SHOP

Auburn Fancy 
Goods Shop 

Atliekame Rankų Išsiuvinėjimą 
3108 SO. HALSTED STREET

Jos. Jacikas Tavern 
Pranešu visiems draugams ir pažį.»- 
tamiems, kad esu Tavern bisnyjv. 
Musų užeigoje visados randasi ge« 
ros rųšies degtinė, vynas, Ąmbrozia 
'alus, cigarai, žuvis penktadieniais 
veltui ir muzika šeštadieniais. Už
prašome visus draugus ir pažįsta
mus atsilankyti i musų naujų užei
gą. Savininkai

JOS. & PAULINA JACIKAI 
Tel. Engl’ewQod 2792 

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

MEMEL CAFE
1325 North Halsted Street

Musų užeigoj visuomet randasi ge- 
riausfos rųšies gėrimai kaip ameri
koniški, taip importuoti ir visokios 
rūšies maišyti alus Miller HighLife, 
taipgi gaminame kasdiena šiltus pie
tus. užkandžių visuomet randasi ir 
malonus patarnavimas. Kviečiame 
visus draugus ir pažįstamus atsilan
kyti.

Savininkės Mama ir Dūkti, 
EMMA IR EMILY, 

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 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

$16.95 Springsiniai
MATRASAI ..........
$8.50 Vien bovelnų
MATRASAI ...........
24 colių apvalus
VEIDRODŽIAI ......
98 gabalu 3 kambarių jrengimas, 
vertas $250.00 už $j yg QQ

Frigidaire ir Norge refrižera
toriai, visi gaso pečiai, aliejiniai 
pečiai, elektrikinčs skalbyklos la
biausiai numažintomis kainomis.

Central District 
Furniture Co.
JOS. JOZAITIS, Vedėjas.

3621-23-25 South
Halsted Street

Draugystė Lietuvos Kareiviu 
aukoja penkinę papuošimui lie
tuvių f loto Ežerų Karnivale. 

i Praėjusį sekmadienį popiet 
' draugija turėjo susirinkimą. 
|Tarp kitko išklausyta praneši- 
; mas apie rengiamą karnivalą 
ir apie pasirodymą lietuvių ja 

; me. Pranešimą padarė A. L. 
(Matulis ir K. P. Deveikis. Vi
si pritarė paskirti šiam tikslui 
iš draugijos iždo $5.

Nors keli šimtai dolerių rei- 
j kalingi yra lietuvių pasirody
mui karnivale, bet fondas pa
mažu auga. Viena, laikas trum-

GERKIT TIK GERĄ ALŲ

Chicago Motor Club paduo
da tokių žinių apie automo
bilių kiekį Amerikoj.

Daugiausia auto mobilių 
proporcionaliai gyventojų skai 
Čiui, yra Kalifornijoj. Ten 
vienas automobilis tenka 2.62 
asmenims. Nevados valstija 
užima antrą vietą, čia vienas 
automobilis tenka 2.84 asme
nims. Illinois valstija užima 
34 vietą. Joje vienas automo
bilis tenka 5.12 asmenims. ,

Visu skaičium automobilių 
pirmą vietą užima New Yor
ko valstija. .1935 , metais čia 
buvo užregistruotų automobi
lių 2,330,962. Reikia tačiau 
atminti, kad ir gyventojų kie
kis New Yorko valstijoj yra 
labai didelis. Tuoj po New 
Yorko ėjo Kalifornija, kur gy
ventojų’ mažiau, negu New 
Yorko valstijoj. Tačiau užre
gistruotų automobilių Kalifor
nijoj buvo 2,151,501. Illinois 
valstijoj 1935 metais visas už
registruotų automobilių skai
čius buvo 1,340,340.

Yugoslavų Radio 
Programa

Educational 
Mokyklos

ANGLŲ KALBA 
Prisiunčiame paštu pilną kursą ang

lų kalbos.
Amerikos Lietuvių Mokykla 

3106 S. Halsted St., Chicago, III.

Smėlio muzeius

SOUTH SIDE BREWING COMPANY
Visi geria ir mėgsta AMBROSIA ii 
ALŲ nes jie žino, kad tas alus yra Į 
padarytas iš geriausios rųšies pro-1 
dūktų.
Urmo (Wholesale) kainomis pri-Į 
stato į alines ir kitas įstaigas. Vi-1 
suome t kreipkitės pas NORKŲ. į 
kur gausite greitą ir teisingą patar-1 
navimą.

3225 So. Lituanica Avenue l. m, Norkus
Biznio Telefonas BOULEVARD 7179 — Ręs. YARDS 2084

Portland Cement Associaęi- 
jos patalpose adresu 33 5Vest 
Grand Street yra smėlio ma
žėjus. Ne knygos čia surink
tos, bet lentynose išdėstyta ke
li tūkstančiai mažyčių bonku- 
čių, kurių kiekvienoj yra pa
vyzdys smėlio, surinkto čia iš 
įvairiausių šalies kampų, šie 
smėlio pavyzdžiai sudaro kaip 
kokį knygyną.

Smėliu Portland Cement 
Asociacija yra susidomėjusi 
todėl, kad prie cemento, kon- 
krytui" padaryti, vartojama 
smėlis. Natūralu, kad cemento 
firmoms įvairios smėlio rūšys 
yra svarbu žinoti.

Kas sekmadienį nuo 1 iki 2 
vai. po pietų iš stoties W. W. 
A, E., 1200 k. įvyksta viena iš 
populiariškiausių YugĮoslavų 
radio programa. Ją leidžia 
Palandech.

Programa yra vedama ang
lų kalba, o muzika — tarptau
tinė. Taipgi įdomią programos 
dalį sudaro ir sekmadieniniai 
pasikalbėjimai apšvietos klau 
simais ir šiaip įdomios temos, 
kurių autoriumi yra John R. 
Palandech. 

t

Negalima, taip pat, nutylėti 
ir muzikalės dalies Vedėjo. 
Jis yra prof. Alexander Savi- 
ne, žymus kompozitorius. Jam 
priklauso ypatinga pagarba ir 
šiam atvėjy.

Kam leidžia laikas ir aplin
kybės, verta pasiklausyti.

Pretzelių klausimas 
tavernose

Kaip žinoma, yVa įstatymas, 
kad tavernų savininkai Illinois 
valstijoj neduotų užkandžių, 
kurie skatintų kostumeriu dau
giau gerti. Bet kuone kiekvie1- 
no j tavernoj galima užtikti 
pretzelių. Taigi kyla klausi- 
mas, ar pretzeliai yra paskati
nąs daugiau gerti valgis, štai 
šį pretzelių ir kitų valgių duo
damų tavernuose1 klausimą svar
stys Illinois likerių komisija, 
kuri dabar poseedžiauja savu 
patalpose Chicagoj adresu 208 
West Madison st.

• RAŠOMOS MAŠINĖ
LĖS—Typewriters

Rašomos Mašinėlės
VISOKIOS IŠDIRBYSTĖS

*15.00’
PERKAM
PARENDUOJAM Z
PARDUODAM 
PATAISOM
RIBBONAI .....................  39<

25 metai* patyrimo 
DARBAS GARANTUOTAS 

Wagner Typewriter 
Sales & Service 

3712 SO. WESTERN AVĖ.
Tel. Lafayette 3534

E. WAGNER CHICAGO, ILL.

21-st PLACE TAVERN 
& RESTAURANT

Steikai porčiapai ir kiti Šilti val
giai, Riverside alus, visokios geros 
rųšies degtinės ir savininko vardu 
A. Stukas Tony’s Private Stock deg
tinė ir cigarai. Savininkai— 
ANTANAS IR AGNĖS STUKAI

701 W. 21st Place
•Tel. CANAL 7S22.

Pete’s Inn
Mano užeigoje visados randasi ge
ros rųšies dagtinė, 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

Urbonas tavern bizny

J. Urbonas, senas “Naujiem 
nų” skaitytojas ir rėmėjas, įė
jo į naują tavern biznį adresu 
6822 So. Halsted Street.

Drg. J. Urbonai yra gyvenę 
Brighton Parke ir žinomi kaip 
draugiški žmones, o pats J. 
Urbonas amatu yra namų de
koruotojas, savo amate gerai 
patyręs.

Pp. Urbonai senąją tavern 
užeigą rengiasi gražiai papuo-i 
šti, sudėti naujus barus, daug' 
gražių stalų ir padaryti savo 
draugams ir tautiečiams gerąl 
siurprizą ir pakviesti visus į 
Grand Opening.

—Senas Petras.

Skelbimą) Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

A.+A.
VINCENTAS YURKUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugp. 18 dieną, 1:00 valandą 
naktį, 19-36 metais, sulaukęs 
pusės amžiaus, gimęs Raseinių 
apskr., Kelmės parap. ir mies
te. Pirma gyveno 6153 South 
Menard Avė. Amerikoj išgyve
no 25 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
moterį Barborą, 2 sūnūs Ri- 
chard ir Charles, brolį Bolesla
vą, brolienę Marijoną, 2 sese
ris Marijoną ir Juzefą, 2 švo- 
geriuš Juozapą Kojelį ir Joną 
Piktužį ir jų šeimynas ir gimi
nes, o Lietuvoj — 2 seseris 
ir brolį.

Kūnas pašarvotas randasi 
Eudeikio Koplyčioj, 4605 So. 
Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
rugp, 22 dieną, 2:00 vai. po 
pietų iš koplyčios į Tautiškas 
kapjnes.

Visi A. A. Vincento Yurkąus 
gipsinės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir. 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, sunai, brolis, seserys, 

brolienė, švogeriai ir gim.
Pątąrpaųja hid. dir- J. F. 
Eucįeįkis, tel. Yąrds 1741.

• SALDAINIŲ KR.— 
SWEET SKOPS

Milda Sweet Shop
Saldainiai, Cigarai ir Cigaretai 
3150 SO. HALSTED STREET

P. SIRBIKE, Savininkas.

• SIUVĖJAI—TAILOR
John Gricius Tailor

Pranešu draugams ir kostumeriams, 
kad jau laikas užsisakyti rudeninius 
ir žieminius, vyriškus ar moteriškus 
drabužius, arba senus pataisyti. Nau
jus padarau pigiau nekaip kitur. Esu 
patyręs ir darbą garantuoju.

821 West 34th Street.

■"mm
Siunčiam Gėle* Telegrama | VIbm 

Pasaulio Dalia 

LOVEIKIS 
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms. Bankietams 
ir Pagrabams

3316 So. Halsted St
Tel. BOUlevard 7314

įLaidotuvių Direktoriai!

JUOZAPAS
UDEIKI

IR TĖVAS
REPublic 8340

GERB. Naujienų įkaityto- 
joa ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose,

LEGION INN
Pranešam draugams ir pažįsta

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

ANNA GEDVILAS.
2701 W. 47th Street....——— ■ 1 —....... — 

Green Mill Tavern
Musų užeigoje visados randasi geros 
rųšies degtinė, vynas, Ąmbrozia alus 
10 uncijų už 5c cigarai, šeštadie
niais muzika ir malonus patarnavi
mas. Kviečia savininkė—

ANNA DAMBRAUSKIENĖ
817 West 34thSt.

Tel, Boulevard 9336

Maike Biago Tavern
Musų užeigoje randasi geros rų

šies degtinė, vynas, Monarch alus, 
cigarai ir malonus patarnavimas. 
Prašome visi draugai ir lietuviai at
silankyti ir linksmai laiką praleisti.

Savininkas MAIKE BIAGO 
Tel. Lafayette 1490 

4358 So. California A v.
Little Joe’s Tavern
Visokios rųšies gėrimai kaip ame

rikoniški taip importuoti: degtinė, 
šampanas, vynas, Schlitz alus ir ci
garai. Penktadieniais veltui žuvis ir 
muzika užeiga gražiai išpuošta, lie
tuviškais piešiniais ir malonus pa
tarnavimas. Savininkė FILOMENA 
NEZELSKIENE, Tel. Pullman 0151 
______ 136 E. 107th Street_______

Lietuvys Venckus 
Bruno

Wholesale Liąuor Pardavėjas 
4270 ARCHER AVENUE

Phone Lafayette 2114 ___ i
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Dar apie taksus
Gerb. Naujienų Redakcija,-— 
Mačiau “Naujienose” žinių, 

kad kai kurių namų taksai už 
1935 metus pakelta iki 30 nuo
šimčių. O mano namui pakelti: 
taksai net 40 nuošimčių.

Taigi prašau “Naujienas” 
dar kartą pranešti, kur reikią 
kreiptis, kad taksus sumažin
tų, ir ar tai pagelbės ką. — 
Naujienų skaitytojas.

Paaiškinimas. Cook kavutės 
kolektorius, Joseph L. Gili, iš
leido paaiškinimą dėliai 1935 
metų taksų. Tarp kitko jis ta
me paaiškinime sako: Jeigu jū
sų taksų bylose butų padaryta 
klaidų arba uždėta perdaug as- 
esmentų (in ease of error or 
over-assessment), tai skundai 
reikia paduoti Apeliacijų Ta
rybai (Board of Appeals), kam
barys 337, kauntėš trobesy; 
skundai reikia paduoti asme
niškai (in person). Apeliacijų 
taryba suteiks skundams for
mas.

Areštuoti 8 už netei
sėtą praktikavimą 

medicinos

teisės 
yra: 

John Strahler.

šeši vyrai ir dvi moterys ta
po areštuoti už tai, kad prak
tikavę kaip medikai nebūdami 
daktarai ir neturėdami 
gydyti. Areštuotieji 
“profesori
115 S. Eas^avenue, Oak Park; 
Mrs. Mary%urd Cray, 115 S 
East avenue, Oak Park; Perb 
jey Johnson, 914 Dės Plaines 
avenue, Desplaines; A. L. Ross 
1869 North Damen avenue; Ray 
Dranger; Miss Ruth St. John, 
586 Rush Street; Morris H 
Fleishman, ir David Ingram, 
1075 Roosevelt road.

Sužeisti automobilio 
ir gatvėkario 

nelaimėj

Šuns savininkas nu
baustas $100 (

Teismas paskyrė Frankiui 
Verego 47 metų, savininkui 
Crown viešbučio sumokėti $100 
bausmės, kai jis atsisakė iš 
duoti policijai šunį, kurs įkan
do du asmenis. Tyrimas paro
dė,, kad šuo nebuvo pasiutęs.

Ekspliozija iškėlė 
dirbtuvės stogą

Kilo ekspliozija mišinių var
tojamų muilo dirbimui, o pasė
koj gaisras adresu 2526 West 
Congress Street. Eksplozija: 
pakėlė ir numetė didelę dirtu- 
vės stogo dalį. Iš samdinių 
niekas nenukentėjo. Kompani
jos vardas yra Chicago Sanifa 
r y Products Company.

Pasigailėjo banditų

Dabar kai dėl klausimo, ar 
tokie skundai pagelbės. Kai ku
riais atvejais jie pagelbsti, ki
tais nepagelbsti. Bet, jei ne
skaitysime sugaišto laiko ir 14 
centų gatvėkariams, skundas 
paduoti nieko nekaštuoja.

Stanley Sojovic, 1143 North 
Lawndale avenue, ir Edward 
Needler tapo sužeisti, kai au
tomobilis, kuriuo jie važiavo, 
susidaužė su gatvėkariu prie 
California ir Belmont avenue. 
Tretysis automobilio 
rius pabėgo. Vėliau 
tas automobilis buvo 
prąėjusį pirmadienį 
Kischner, 1601 North

pasažie- 
pasirodė. 
pavogtas 
iš Louis 
Troy st.

Nušovė tavernos 
savininką Areštuotas moterų 

užpuolikas

Frank Walsh 25 metų, 7405 
Eberhart , avenue, ir Walter 
Graham 26 metų, 1544 East 66 
Street, trečiadienį buvo teisme. 
Kaltintą jie mėginimu padaryti 
holdapą Grantui Fortney 25 me
tų, buvusiam seniau pugilistui

Pasižiurėjo teisme Fortney į 
kaltinamuosius uždaužytomis, 
juodomis akimis ir kreipėsi i 
teisėją prašymu 
juos.

Teisėjas paklausė 
“Argi jie nemėgino 
jums holdapą?”

“Taip”, atsakė Fortney, “bet 
jie padarė klaidą pasirinkę ma
ne kaipo auką”.

Teisėjas • paleido kaltinamuo
sius, kadangi Fortney atsisakė 
juos kaltinti, o jie vargšai at
rodė pusėtinai nukentėję nuo 
Fortney kumščių.

palitfosuoti

Fortney’o • 
padaryti

Bridgeporte antrašu 3416 So. 
Halsted St. tuščiame Jote, kur 
būdavo Berman-Bunnin Auto 
agentūra. Norintys išlaimėt! 
piniginę dovaną $50.00 būtinai 
turi būti vietoje laike trauki- 
mo. ’2'

Bridgeport biznierių asocia
cija yra naujai susiorganiza
vusi tikslu pakelti ir išjudinti 
pirkimą Bridgeporte. Asocia- 
cija dabar turi 23 narius, ku
rių bizniai randasi tarpe 34-os 
ir 35-tos gatvių. Bile pas kurį 
iš jų pirkdami Už. 25 centus 
ar daugiaus gausite veltui ku
poną, su kuriuo galėsite da
lyvauti piniginės dovanos lai
mėjime. šiandien vakare bus 
pirmas laimėjimo vakaras.

Biznierių Asocijacijos val
dyba yra sekanti:

Prezidentas Sam Wasser- 
man, Sav. United Food Mart, 
3455 So. Halsted St.; Vice-Pre- 
zidentas Sam Preskill, Sav. 
Crown Store, 3442 So. Hals
ted St.; Sekretorius p. Milton 
Mark, Sav. Milton’s Mens 
Store, 3452 So. Halsted St.; 
ir Maršalka p. Jos^ Lerner, 
Sav. Lerner’s Grocery Store, 
3400 So. Halsted St.; Kasierius 
p. Harry Paticha, sav. Boston 
Shoe Store, 3435 So. Halsted 
Street.

Pagal sudarytą planą biz
nierių asoęijacija turės pana
šius laimėjimo vakarus kiek
vieną ketvirtadienį pradedant 
šį vakarą ir tęsiant iki Kalė
dų., —VBA.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYS
TĖS valdyba 1936 metams: P. 
Killis, pirmininkas, 8347 South 
Lituanica Avė.; J. RaceviČia. vice 
pirm., 8326 So. Union Avė.; S. 
Narkis, sekretorius, 4358 So. Tal
man Avė.; F. Kasparas, fin. rašt., 
8534 So. Lowe Avė.; J. Rachunas 
kasierius, 8137 So. Halsted St.; Z. 
Grigonis, kontr. rašt., 4427 So 
Francisco Avė.; P. JozapaviČia, 
kasos glob.; 837 W. 33rd Place: 
A. Wilkis, maršalka, 831 W. 33rd 
PI.; S. Narkis, korespondentas, 
4358 So. Talman Avė.; Dr. J. P. 
Poška, Dr-stės Daktaras, 3133 So 
Halsted St., rez. Tel. Hemlock 
2374 — Ofiso Victory 3687.
Draugystės susirinkimai įvyksta 

kas antras nedėldienis kiekvieno mė
nesio Chicagos Lietuvių Auditorium 
3183 So. Halsted St.. 12 vai. dieną.

JAUNU LIETUVIU AMERIKOS 
TAUTIŠKAS KLIUBAS Chicago.į, 
III. Valdyba išrinkta 1986 metams 
sękanti: J. Rūta — pirmininku. 
3267 S. Halsted St.; P. Kilius - 
pagelbininku. 3847 Lituanice Avė.: 
S. Kuncevičia — nut. rašt., 3220 
S. Union Avė.; F. Kasperas — 
fin. rašt., 3534 S. Lawe Avė.; V. 
Dulevičia — kontr. rašt., 812 •— 
83 St.; J. Balčiūnas — kasierius, 
3200 S. Lawe Avė.; J. Malinauskis, 
— kasos globėjas, 4802 S. Sacra- 
mento Avė.; F. Kuncevičia — ka
sos globėjas, 3201 Lawe Avė,; K. 
Valaitis — ligonių lankytojas. 
3306 S. Union Avė.
Susirinkimai įvvksta kas mėnesio 

pirmą penktadieni 7:30 vai. vakare 
Lietuviu Auditorijoje. 8183 South 
Halsted St.

f CLASSIFIED ADS. Į
V- ■ — _ - — .. -   - - - Ll*

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 
4016% ARCHER AVENUE

REIKALINGA moteris prie namų. 
Valgis ir guolis ant vietos. Su Už
mokesčiu susitarsime. 4120 So. Map- 
lewood Avė.

MERGINA bendram namų darbui, 
patyrusi, alga $7.00. Tel. Crawford 
0018.

' ŠEIMININKĖ, mergina ar mote
ris; 4 suaugę; nėra skalbimo; 6 
kambarių apartmentas, savas kam
barys. Pašaukti 6 vai. vak. Sunny- 
side 5092.

Financial
Finansai-Paskolos

REIKALINGOS...
PIRMŲ

MORTGIČIŲ
PASKOLOS

Greitas 
patarnavimas 

Realty Co.
Prižiūrėjimas 

4329- 
St. Yards 4330

REIKALINGA mergina patyrusi 
bendram namų darbui. Libman, 1724 
Estes Avė. Rogers Park 10210.

Maži 
mokėjimai

Gordon
Real Estate

809 W. 35th

REIKALINGA merginos namų 
darbams, nėra skalbimo nė virimo, 
prižiūrėti vaikus, apsibūti, $6.00. 
Briargate 6573.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA 1 krėslo barbeno 
šapa, pilnai įrengta,—pigiai, o kas 
nori gali ir 2 krėslų šapą pirkti.

7145 So. Western Avė.

Trys maskuoti banditai 
šovė Philip S. Seelig’ą 43 
6854 Cornell avenue, kai jis mė
gino pasipriešinti jų pastan
goms atimti iš jo $490. Ban
ditai pabėgo nespėję pasišluoti 
pinigų.

nu- 
m.. Policija areštavo 

tarzo 21 metų, 
Ridgeway avenue. 
Belihear sako, kad 
asmuo, kurs mėgino ją užpulti,
bet nuo kurio ji apsigynė.

John Ma-
2409 South

P-lė Olga 
jis yra tas

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1936 metams

SIMANO DAUKANTO DRAUGIJOS 
Valdyba 1936 metams: Wm. Kriš
čiūnas, pirm..
Grove Avė.; Jul. RaceviČia, vice- 
pirm,
Killis, nut. rašt., 3347 S. Lituanica 
Avė.: A. J. Zalatoris, kasierius, 
827 W. 33rd St.; A. Kaulakis, 
turto rašt., 3842 So. Union Avė.; 
Iz. Masaitis, kontr. rašt., J. Ma
linauskas. apiek. kasos; A. Vilkis, 
maršalka; K. Valaitis, prižiūrėtojas 
ligonių; K. Demereckis, knygius, 
3331 So. Wallace St.; Draugijos 
Daktaras, Dr. J. P. Poška, ofice 
3138’ So. Halsted St. Tel. Victory 
3687, rez. Hemlock 2374. 
Susirinkimus laiko kiekviena mė

nesi kas pirmą sekmadieni 12 vai. 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 
So. Halsted St.

9227 So. Cottage
3326 So. Union Avė.; P.

FUR KAUTAI PAIMTI MAI
NAIS PARDAVIMUI. Tikrų Sibiri- 
jos voverių, $60. Persijos juodi $70. 
Japonijos žebenkščių $65. Raccoonų 
$25. Muskratų $20. Tikrų Rytų že
benkščių $150. Ekonominis skyrius. 
Miller Fur Co., 166 N. Michigan. 
Atdara vakarais.

PARDUOSIU arba išrenduosiu 
barbernę su visais fixturiais. 6909 
So. Rockwell St.

PARSIDUODA užkandžių ir gė
rimų vieta prie dirbtuvių, geras biz
nis -išdirbtas, renda pigi, keturi 
kambariai pagyvenimui —priežastį 
patirsite ant vietos. Savininką galite 
matyti visą dieną. 2408 W. 16th St.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

IŠPARDUODAME BARU FIKČE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
ir sinkom. Taipgi Storų fikčerius dėl 
bile kurio biznio įskaitant svarstyk
les, registerius ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatvkite 
mus pirm negu pirksite kitur.

» S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. State St. CALumet 5269.

PARDAVIMUI Duonkepykla su 
visais įtaisymais. Priežastis—išva
žiuoju į Lietuvą. 84.1 West 33rd St.

Dėl istorijos knygos
Praėjusio pirmadienio vafta 

re Adv. Kl. Jurgelionio ęfise, 
3241 So. Halsted street, įvyko 
Lietuvių Tautinių Kapinių di-1 
rėkei jos ir komisijos susirin
kimas. Viso dalyvavo dvylika 
asmenų, tik neatvyko komisi
jos narys V. Andrulis.

Plačiai kalbėta ir nustatyta 
planai knygos leidimui, jos for 
ma ir kiti dalykai. Greitu lai 
ku susilauksime puikios Lietu
vių Tautinių Kapinių istorijos 
knygos, kuria galės pasidžiaug
ti netik kapinių lotų savinin
kai, bet ir pašaliniai žmonės. 
P-nas Jurgelionis jau turi nu
traukęs atvaizdų virš dviejų 
šimtų. Visi paveikslai gražia’ 
atrodo. Be to, p. Jurgelionis yra 
parašęs eiles, kurios šioj kny
goj bus patalpintos. Knygoj 
bus ir atskirų žmonių atsimi
nimai apie Tatftines kapines 
įdėti.

Lotų savininkai, nieko ne
laukdami, ' tuojau subruskite, 
nusiimkite prie savo paminklų 
fotografijas, kurie dar nenusi
traukėte jų. Kreipkitės į p. , 
Jurgelionį arba į biznio komi
siją — Balčuną, Bubiną,. Tam- 
kevičių ir į kapinių užveizdą p. 
Schulcą. Juo greičiau pasirū
pinsite, kad butų įdėtos jūsų 
paveikslai, tuo greičiau aplan
kysime šią gražią dovaną — 
istorijos knygą.

—; R. šniiikas.

Mirtis buvusi prie 
puolinga

Neseniai rasta negyvas auto
mobily jaunas daktaras John 
L. Bielski 28 metų, 4630 So. 
Albany avenue. Jo tėvai nu
žiūrėjo, kad jį kas nors užmu
šė. Tačiatf koronerio džiurc 
išnešė sprendimą, kad jaunas 
daktaras priepuolingai miręs, 
kai jo mašina atsimušusi į Ke- 
nilworth vieškelio krantą Fo- 
rest Park miestely rugpiučio 
4 d.

Kalėti iki gyvos 
galvos

Emil Juresk 27 metų, išleis
tas paroliui kalinys, rasta ka! 
tas keliuose holdapuose padary
tuose taksikebų šoferiams. Jam 
paskirta bausmė kalėti iki gy
vos galvos.

21,029 užsiregistravo
Chicagoj yra apie milionas 

balsuotojų. Ateinantiems rin
kimams visi jie turi išnaujo už
siregistruoti. Tačiau iki šio* 
teužsiregistravo tik 21,029 as
menys. Taigi nužiūrima, kad 
bus didelis susigrūdimas regi
stracijos ofisuose, (kai prisi
artins balsavimams laikas. Ge
riau butų, kad turį laiko pilie
čiai užsiregistruotų dabar 
ažuot laukti paskutinės valan
dos.

SUSIRINKIMAI
Lietuvių Socialistų Sąjungos Chicagos Centralė kuopa laikys su

sirinkimą penktadienio vakare, rugpiučio 21 d., Naujienų 
name, 1739 So. Halsted St. Pradžia 8 vai. vakare.

Visi nariai kviečiami atsilankyti, nes randasi daug 
svarbių reikalų-aptarti. Po susirinkimo drg. P. Grigaitis re
feruos apie dabartinę padėtį Socialistų Partijoj -

— Sekretorius.
Humboldt Park Lietuvių Politikos Kliubo susirinkimas 

įvyks rugpiučio 20 dieną 8 vai. „vakaro Almira Simons sve
tainėje, 1640 North Hancock street. -—Valdyba.

Šiandie Bridgeporte 
Biznierių Asociacijos 
rengiamas laiidėji- 

mo vakaras
BRIDGEPORT. — šiandien 

vakare, kaip 10:30 vai., įvyks 
vadinamas pinigų vakaras

LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠALPOS 
KLIUBO —
TAMS: ________
2638 W. 40th St., Juozapas Sta-

> loraitis, r '___
Pirm. pagelb. Bernice Rudgalviutė, 
Nut. rašt. ir korespondentas, 5332 
So. Long Avė., ' \Valter Sharka, 
Fin. rašt., 4635 S Washtenaw Av., 
Helen Chaputė, Kontr. rašt., 4403 
S. Albany Avė., Leonas Klimavi- 
čia, Kasos glob., 2534 W. 46th St., 
Mary Warnis, Kasierius, 3838 So. 
Kedzie Avė., Dr.^ T. Dundulis, gy
dytojas/ 4157 Arėhe’r Avė., Virgi
nija 0036, John Žuris, Teisių pa
tarėjas, 4624 S. Francisco Avė., 
Jochimas MacijąUskas, Maršalka, 
4436 So. Washtenaw Avė., Myko
las Kasparaitis,. Knygius, 4154 S. 
Artesian Avė. Kliubo susirinkimai 
atsibuna kiekyieh'ą mėnesį kas pir
mą sekmadienį 12 vai. dieną, Hol- 
lywood svetainėje, 2417 W. 43rd 
Street;

VALDYBA 1936 ME- 
Frank Jakavicia, pirm.,

7244 S. Talman Avė.,
Į CLASSIFIED APS ]

Business Service
Biznio Patarnavimas

STOGDENGYSTĖ
Mes dengiame ir pataisome visokios 
lūšies stogus, taipgi dirbame 
darbus. t Lengvus išlygos, jei pągei- 
daujama.

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted St. 

Victory 4965

PARSIDUODA šoukeisis mažai 
vartotas, ledais šaldomas, 8 pėdų 
ilgio. Parduosiu pigiai. 3759 South 
Union Avė.

Farms for Sale
Ūkiai Pardavimui

PARSIDUODA 5 akrai vištų far- 
ma, 1800 vištų, 5 kambariai, medi
nis namas, 2 karų medinis garažas, 
karštu vandeniu šildomas, elektros 
šviesa, ši farma randasi 27 mylios 
šiaurvakary nuo Chicagos. Ben J. 
Kazanauskas, 2202 West Cermak 
Road, Canal 8887.

blėties

co.

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

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

Hemlock 0800

Tabako Krautuvės
Tobacco Stores

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

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

1728 S. Halsted St., Canal 9345.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

APLEIDŽIU Janitoriaus darbą, 
gali tuojaus užimti unijistas janito- 
rius. K. Markus, 30 N. Hoyne Avė.

PARDAVIMUI medinis namas, 
911 W. 59th St. 5-5 kambarių, 3 
kambariai ant viškų (attic). Apa
čioj furnas šildomas, o viršuj pe
čiais. Rendos neša į mėnesį $50.00. 
Geram žmogui parduosiu už $200.00 
įmokėjus ir po $25.00 kas mėnesį it 
procentus. Į mainus' priimsiu namą 
6 kambarių arba didesnį. Javaraus- 
kas, Roosevelt Furniture Co., 2310 
W. Roosevelt Road, Tel. Seeley8760

REIKALINGA lietuvis anglių par
davinėtojas. Algos pagrindas. Turi 
kalbėti lietuviškai sklandžiai.

4016% Sp. Western Avė.

LIETUVOS-AMERIKOS

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

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

Siųskit money orde
rį arba čekį —

NAUJIENOS 
1739 S* 

Halttod St* 
HTCAGO 

cm 
r50 
H5 
MO 
s-35

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street

CHICAGO, ILL.
■MHIMUtoiMMRaMM

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

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

Leonas Roofing Co. ■ 
3750 Wallace Street 
Tel. Boulevard 0250

REIKALINGAS žmogus dirbti ga
liūne ir biskį pagelbėti prie valgių 
gaminimo. Smith Palm Gardens 

4177 Archer Avenue.

AR GIRDĖJOTE tokį bargeną? 
Pagalvokit. 12 apartmentų budinkas 
pietų miesto daly, arti Jackson Par
ko, I. C. transportacija, pirma kai
navo $45,000. Išrenduotas 100% įne
ša $373 mėnesiui, .$4476 metams 
kaina tik $13,950. Be skolų, dėl 
smulkmenų rašyk W. R. Lemke, 3638 
North Keeler Avenue, Chicago.

REIKALINGAS senyvas žmogus 
prie namų už janitorių, 919 West 
35th St. 2-ros lubos iš priekio.

PARDUOSIU 2 flatų namą, arba 
mainysiu ant bizniavo namo. Na
mas yra gerame stovyje. 713 W. 81 
Street.

PEINTERIAI motoriniams tre
kams malevoti. Jacob Press’ Sons, 
3320 Normai Avenue.

VICTOR BAGDONAS 
Apskaitliavimas dykai 
Local and Long Distance 

Furniture and Piano Movint? 
3406 So. Halsted Street 

Phone Yards 3408

REIKALINGA tvirtų vyrų, stako, 
dirbtuvės darbams, $8—$13. Ali 
Trades Emnloyment Bureau, 309 So. 
La Šalie, Kambarys 101.

NAMAI ir geros pajamos —$1500 
nuperka 4 flatų plytų budinką 2x5 
ir 2x4, karštu vandeniu šildomas, 
garažas, arti 67th ir So. Peoria. 
$5800 namų paskola. Kreiptis 2532 
West 63rd St., Hemlock 8300.

REIKALINGA patyręs patarnau
tojas prie stalo (waiter or wait- 
ress). 908 West 21st St.

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

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO, Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 metų.

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia

PARDAVIMUI 2 flatų 
namas 2 po 5, karštu vandeniu šil
domas ant Whipple, arti 58th St.— 
kaina $7950, $2000.00 įmokėti, len
gvu išmokėjimu. Taipgi 5 kambarių 
frame apšildomas ant 62-ros arti 
St. Louis. $500.00 įmokėti. Kaina 
$3450.00.

4256 So. Richmond St. 
šaukite vakare Lafayette 8783.

mūrinis

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 8882

PIRK SAU ANGLIS Iš PATI
KIMOS ĮSTAIGOS 

WESTERN COAL & 
SUPPLY COMPANY 

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

J. MOSCIPAN, 
Prezidentas ir Vedėjas.

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

REIKALINGA veiterkų/ fontano 
merginų, buso mergina ir vaikinų, 
virėjų, hotelių merginų, patyrusių 
ir ne. A. J. McCoy & Associates, 
Suite 1128, 140 South Dearborn St.

PATYRUSIŲ fibre gėlių dirbėjų. 
Greiti darbininkai gali daug pinigų 
uždirbti. Nudell Manufacturing Co., 
674 Kingsbury. Street.

PARSIDUODA Brighton Parke 2 
fletis mūrinis, po 5 kambarius. Pir
mą flatą apšildome, 2 karų gąražas. 
Turi būti' parduotas greitai. $5150.

2-fletis mūrinis po 5 kambarius 
su beismentu West sidėj, gera tran
sportacija. forklozeris. Kaina $2,000.

KAZYS URNIKIS, 
4708 So. Westerh Avenue.

REIKALINGA virėja i mažąlunch 
room $10.00 j savaitę. Galima būti 
ant vietos. 7427 So. Western Avė.

REIKALINGA mergina bendram 
namų darbui, savas kambarys, $5.00 
Winnetka 3010; 1165 Hamptondale 
Road, Winnetka.

REIKALINGA merginos namų 
darbams, pagelbėti prie virimo, nėra 
vaikų, mažas apartmentas, nakvoti 
ar ne. Lipman, 532 Roscoe, Buck- 
ingham 6549.

REIKALINGA merginos lengvam 
namų darbui, be virimo, lengvas 
skalbimas; pagelbėti prie budinko, 
kreipkitės po 5 vai, vak. Nenakvoti. 
Van Buren 9633.

REIKALINGA auklės, lengvas na
mų darbas, maža šeima, nakvoti, 
gera alga. Mills, 1061 North Shore 
Avenue, Briargate 3340.

e

Lengvai
Parduosit ar
Nusipirkot
Real Estate

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

Garsinkit Dabar

REIKALINGA merginos bendram 
namų darbui, prižiūrėti 6 metų mer
gaitę, puikus namai, $6.00. Mr. Saul, 
309 So. La Šalie St. Kambarys 101.1*^

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

CANAL 8500




