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Naujienų 
Raštinė

Anglijos lakūnė Mrs. Beryl Markham 
skrenda iš Londono į New Yorką

Italija siunčia suki 
lėliams lėktuvus

Kada tas klausimas pirmiau 
iškilo, tai premierui Leon Blųm 
pasisekė perkalbinti reikalauto- 
jus tuo, kad geriausia pagelba 
Ispanijos respublikai bu‘s laiky
masis visiško neutraliteto. Te-

Prezidentas Roose- 
veltas Springfielde

ruošiasi dėti vi- 
miestų apginti 
esąs jau bom-

ABRDEEN, S. D., rūgs. 4.— 
Mrs. Mane Bdown, miesto iždi
ninkė, tapo areštuota susekus 
$125,000 trukumų jos sąskai
tose.

MASKVA, rūgs. 4 
namas pabučiavęs savo mergi
nos ;rankų, Petras Chrepko tu
rėjo šauktis nęt Maskvos pa- 
gelbos, kad galėtų sugryšti į 
technikos mokykla Kizil Orda, 
Kazaniaus respublikoj, kuri už 
tą jį pašalino.

WASHINGTON, rūgs. ' 4.- 
Ispanijos ambasados pirmas sek
retorius de Olivares rezignavo 
kadangi jis pritaria sukilėliams

MADRIDAS, rūgs. 4. — Ne
galėdamas atlaikyti sukilėlių 
užduoto smūgio, paimant Irun 
ir besiartinant iš dviejų pusių 
prie Madrido, premjero Jose 
Girai kabinetas šiandie rezigna-

Pasiuntė dar 24 lėktuvus. Francija labai 
pasipiktinusi Italijos laužymu jos pačios 

pasirašytos neutraliteto sutarties

Motina, ir dvi mer
gaites nutroško nuo 

dujų; šilo

Suėmė žmogų, kuris 
ruošėsi nužudyt prez. 

Rooseveltą

7 transkontinęntalė 
se lenktynėse

yra 
perskridusi Atlantiką, bet ji 
skrido iš New Yorko į Airiją.

Amerikiečiai Harry Richman 
ir Diek Merrill, kurie savo la
bai brangiu lėktuvu Lady Peace

MINNEAPOLIS, Minn., rūgs 
4.—Jau nuo kUrio laiko čia tę
siasi dideli darbininkų streikai, 
delei kurių pirmiausia užsidarė 
visi grudų svirnai, o dabar tu
rėjo užsidaryti ir visi malūnai. 
Streikuoja taipjau urmo groser- 
nių trokų draiveriai ir brang- 
menų išdirbėjai.

Prie viso to dabar sustreika
vo ir 6,000 WPA darbininkų.

WASHINGTON, rugp. 4. — 
Kadangi dešimt industrinių uni
jų atsisakė pasiaiškinti Ameri
kos Darbo Federacijai ir panai
kinti savo komitetą, tai visos 
jos šiandie automatiškai bus su
spenduotos.

John L. Lewis, industrinių 
unijų vadas, sako, kad vargiai 
industrinės unijos darysis lėšų 
ir gaiš laikų važiavimui ir į pa
čią Darbo Federacijos konven
ciją, kurioj industrinių unijų 
klausimas bus galutinai išspręs
tas ir tos unijos veikiausia bus 
visai iš Darbo Federacijos pa
šalintos.

Lewis davė suprasti, kad su 
spenduotosios unijos sudarys sa
vo Federacijų.

mūšio paėmė
Francijos pasie-

Paėmę Irun sukilėliai tuojaus 
pradėjo ruoštis pulti San Se- 
bastian, svarbų uosto mieštų. 
Dabar jie eina linkui Pasajes. 
Valdžios jėgos 
sas pastangas 
San Sebastian 
barduojamas.

Darbo Dienos 
švenčių 

NAUJIENOS 
Neišeis

Į Captain Harry Bowdoin

Atbėgo vyrai ir taipjau ban 
dė leistis į šilo, bet pajutę pa
jutę gretiai išlipo, ar liko laiku 
ištraukti. Pagalios, už žuvusių 
užkabino virves ir juos, ištrau 
kė, bet atgaivinti nebepasisekė. 
ssijpiiyusnvęačėYąi ofw oin oin

Naujas Kabinetas
Ispanijoje

MEXICO CITY, rūgs. 4. —3 
žmonės liko užmušti ir 2 su
žeisti traukiniui nušokus nuo 
bėgių ties Culiacan, Sinaloa 
valst. Traukiniui nušokus ties 
Huichapan, Hidalgo, du žmo
nės liko užmušti ir 28 sužeisti.

Dideli streikai Miri 
neapolis

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

Nepastovus; maža permaina 
temperatūroje.

Nepastovus, biskį šilčiau; gal
būt lietus į vakarą.

Vakar 2 vai. po piet tempe
ratūra Chicagoje buvo 74°.

Saulė teka 6:18, leidžiasi 
7:19.

GIBRALTARAS, rūgs. 4» — 
Sukilėliai per savo radio stotį 
Seville paskelbė, kad jie paėmė 
svarbų miestą Talavera, vedan
čiose prie Madrido lygumose.

Paėmimas Talavera atidaro 
kelią į Madridą, nors Toledo, 
svarbus centras į pietryčius 
nuo Talavera, tebėra lojalistų 
rankose.

Nors sukilėliai iš oro bom
barduoja Malagą, bet prie jo pri
eiti neįstengia.

POPLAR SPRINGS, Mo., rug 
4.-—9 metų Anna Richards 
žaisdama su kitais vaikais įkri
to į 8 pėdų gilumo šilo (sailo), 
kuriame rūgo pašaras gyvu 
liams. j

Mergaitę gelbėti greitai į si 
lo įlipo jos motina, bet tuojaus 
nito dujų pritroško. Jas abi gel 
bėti šoko 19 m. podukrė Mary 
Sine. Ji nuleido kopėčias ii 
mergaitę buvo jau pastvėrusi 
bet tuojau pritroško ir šukniu-

NELAIMĖ SU TRAUKINIAIS 
MEKSIKOJ

VARŠAVA, rūgs. 4 
kad belgai Demuyter ir Foff- 
man laimėjo tarptautinės Gordon 
Bennett baliunų lenktynes. Jie 
nusileido ties Archangelsku, 
apie 1,087 mylių atstume nuo 
Varšavos.

Apie du Vokietijos ir tris 
Lenkijos baliunus neturima jo
kių žinių.

Ikišiol trejas lenktynes po- 
eiliui buvo laimėjusi Lena i ja.

paėmus miestų, 
prasidėjo visuotina skerdynėlo 
jalistų ir dar pasilikusių mieste 
gyventojų.

Miestas yra liepsnose. Kurie 
lojalistai dar spėjo pasprukti, 
bėgo į Franci ją. Kiti gi visi 
liko sukilėlių išžudyti. Gatvės 
pilnos yra lavonų, vietomis jos 
atrodo tikromis krauju paplu 
dusiomis skerdyklomis.

Irun gatvės priminė Badajoz, 
kur sukilėliai irgi išskerdė visus 
lojalistus ir gyventojus.

Lojalistai gynėsi iki paskuti
nio šūvio. Iš 10,000 buvusių 
mieste lojalistų tik 600 jų įsten
gė pabėgti į Franci ją. Visi kiti 
gi žuvo kovoj.

Puolimui vadovavo karlistai. 
Juos sekė svetimšaliai legionie
riai, o paskui ėjo viską naikin 
darni ir žudydami Afrikos mau 
rai.

NEW YORK. — Apskaičiuojama, kad netoli Cape Charles, Va., yra paskendę aukso ir kitų 
brangių dalykų už nuo vieno iki keturių milijonų dolerių, čia parodoma laivukai ir jų kapito
nai stengsis tų auksą iš juros dugno ištraukti.
. ............................. r...--------------—■■   ;■ ---------------------------------------------....................... ... ................—■ >-................. ■ ............. .—  •

BUDAPEŠTAS, rūgs. 3. — 
Premieras Julius Goemboes 
šiandie rezignavo iš Vengrijos 
karo ministerio vietos. Jis yra 
sanitorijoj ir nors premierystę 
pasilaikė, bet manoma, kad ne
užilgo turės rezignuoti ir iš tos 
vietos.

SUKILĖLIAI PAĖMĖ TALA 
VERA

NEW YORK, rūgs. 4. — Au
tomobilistui pasimirus beva
žiuojant automobiliu4, nevaldo
mas automobilius užmušė vieną 
žmogų ir tris žmones sužeidė.

ma.
Tikimųsi, kad lenktynes lai

mės chicagietis Beriny Howard 
ir jo žmona.

BEHOBIE, Franci joj ,rugs. 4 
—Sukilėliai aplaikė svarbiausių 
nito pradžios sukilimo pergalę 
kai jie šiandie po keturių va
landų kruvino 
Irun, pačiame 
nyje.

Sukilėliams

SPRINGFĮELD, III., rūgs. 4. 
—Prezidentas Rooseveltas šian
die trumpam laikui sustojo 
Springfielde pasitarti su gu4- 
bernatoriu Horner ir apžiūrėti 
niekurias Illinois - nukentėjusias 
nuo sausros vietas. Iš čia gryš 
į Washingtonų.

Į Springfieldą prezidentas at 
vyko iš Hanibal, Mo., kur daly
vavo naujo tilto atidaryme.

LONDONAS, rūgs. 4 
die iš Abingdon airporto išskri 
do per Atlantiką turtinga Ang
lijos lakūnė Mrs. Beryl Mark 
ham, kuri siekiasi būti pirma 
moterimi pėrskridusia Atlantiko 
vandenynų iš rytų į vakarus. 
Ji skrenda viena ir bandys be 
sustojimo pasiekti New Yorką.

Lakūnė yra 33 m. amžiaus, 
motina 7 metų sunaus. Skren
da ji lengviu Anglijos Percival 
Guli lėktuvu The Messenger.

Ji išskrido iš Abingdon air
porto už kelių valandų po to. 
kai į Croydon airportą atskrido 
amerikiečiai Harry Richman ir 
Diek Merrill, baigdami savo ke
lionę iš New Yorko į Londoną.

Ji jau kurį laiką buvo prisi- 
ruošusi kelionei ir tik laukė pa
togaus skridimui oro. Išlydėjo 
ją tik nedidelis būrelis jos ar
timų draugų.

Ji skrenda mažu lėktuvu ir 
tikisi pasiekti New Yorką į 24 
valandas. Richman gi skrido 
$100,000 lėktuvu.

Ikišiol tik viena moteris, Mrs 
Amelia Earhart Putnam

Tuojaus tapo sudarytas kai
riosios koalicijos kabinetas, po 
vadovyste socialistų vado Largo 
Caballero.

Naujasis kabinetas susideda 
iš šešių socialistų, dviejų ko
munistų, vieno nario Respubli 
koniškos Sąjungos, vieno katalo- 
niečio, dviejų kairiųjų respub
likonų ir vieno basąue.

Nė vienas Nacionalės Darbo 
Konfederacijos (sindikalistų) 
narių į kabinetą neįeina.

Naujoji valdžia yra pasiryžusi 
tęsti ir toliau neatlaidžią kovą 
su sukilėliais fašistais, karlis 
tais, monarchistai ir klerikalais.

(Tai yra pirmas atsitikimas, 
kad į Ispanijos kabinetą įėjo ir 
komunistai. Socialistai irgi ne-
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RIVERHEAD, N. Y., rūgs. 
4.—Policija suėmė Joseph Ku- 
ehnel, 67 m. (kitomis žiniomis 
80 m.), pas kurį rasta daug di
namito ir komunistinės litera
tūros, taipjau jau4 pagaminta 
korseto bomba, kuria ji esą 
ruošėsi nužudyti prezidentą 
Rooseveltą. Esą jis ruošėsi at
sidėti tuo korsetu ir išsprog
dinti save ir prezidentą, su juo 
besisveikinant.

Vėliau policija nuginčijo jo 
prisipažinimus apie žudymą pre
zidento, ar kitų vyriausybės na-

skrido iŠ New Yorko į Londo
ną, bet buvo priversti nusileis
ti pietinės Vali jos ganyklose, 
pritrukę ’gasolino, šiandie pabai
gė savo kelionę oru į Londoną.

Jie betgi neatsižada savo pir- 
mesnio sumanymo ne tik nu
skristi į Londoną, bet ir par
skristi atgal į New Yorką. Iš- 
pradžių, paragavę Atlantiko aud
rų, jie lig buvo pradėję baidy
tis skristi atgal, bet dabar pa
skelbė, kad jie vistiek skrisia 
atgal kai tik sulauks patogaus 
oro—gal už kelių dienų.

Jie savo lėktuvo sparnus bu
vo prisikrovę teniso bolių, kad 
lėktuvas geriau pluduriuotų, jei 
jiems tektų nusileisti vandeny
ne. Dabar jie juokauja, kad 
parsivežu boles ir jas autogra- 
favę, galėsiąs jas išparduoti už 
augštą kainą ir susirinkti savo 
išlaidas.

Uždaryta
N. ADM
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KANSAS CITY, Mo., rūgs: 
4.—Septyni lėktuvai išskrido iš 
New Yorko į Los Angeles, lenk
tynėse už Bendrix trofėjų.

Joe Jacobson, 31 m., Kansas 
City, lėktuvas eksplodavo ore. 
Bet eksplozija jį išmetė iš lėk
tuvo ir jis nusileido parašiutu4,

Amelia Earhart irgi sušilau 
kė vargo, nesilaikant durims. 
Delei to ji sugaišusi 40 minu
čių. Vieno lėktuvo pasigenda-

Pabėgėliai vėl vyks į kovos 
lauką

HENDAYE, Francijoj, rūgs. 
4.—Ispanijos valdžios milicinin
kai, kuriems pasisekė gyviems 
pasprukti iŠ Irun į Franci ją, 
mano šiandie išvažiuoti specia
liais traukiniais į Barceloną, iš 
kur vyks naujon kovon su su
kilusiais fašistais kituose fron
tuose.

čiaus pasirodė, kad tokis nusi
statymas vej|da kaip tik prie
šingai ir yra tikriausia pagelba 
sukilėliams. Ir dabar Leon Blum 
bus sunku išsikalbėti, jei grei
tu laiku nebus įvykintas tikras 
ginklų embargo.

Italija siunčia karo laivą į 
Ispaniją

RYMAS, rūgs. 4 
vienas geriausių kruizerių, Po
lą, plaukia į Barceloną “apsau
goti” italų gyvastis Barcelonoj, 
iš priežasties nužudymo italo 
Umberto Fasanella, pas kurį bū
va paslėpta daug Ispanijos baž
nyčių dailės turtų.

Kitas Italijos laivas, Catalan, 
jau dabar yra rytiniame Ispa
nijos pakraštyje.

Reikalauja, kad Francija padėtų 
Ispanijos respublikai

PARYŽIUS, rūgs. 4.-100,000 
žmonių suruošė demonstraciją 
Paryžiaus gatvėse, reikalauda
ma, kad Francijos valdžia pa
naikintų ginklų embargo Ispani- 
jąiUr padėtų Ispanijos valdžiai 
laimuti kovą su sukilėliais fa- 

i...reika
lavo panaikinti ginklų blokadą 
remdamiesi tuo, kad fašistinės 
valstybės vistiek nepaliovė siun- 
tusios ginklus Ispanijos sukilė
liams. Todėl ir Francijos res
publika turėtų siųsti ginklus ir 
lėktuvus Ispanijos valdžiai.

respublikoniškų liberalų. Ją bet
gi socialistai ir komunistai rė
mė. Dabartinis kabinetas bus 
daug kairesnis už visus pirmes- 
nius buvusius Ispanijos respub 
likos kabinetus). •
SUKILĖLIAI PAĖMĖ IRUN;

SKERDŽIA LOJALISTUS

PARYŽIUS, rūgs. 4.—Fran
cija yra labai pasipiktinusi Vo
kietijos ir Italijos atviru lau
žymu? jų pačių pasirašytos ne
sikišimo į Ispanijos reikalus su
tarties.

Tas pasipiktinimas dar labiau 
padidėjo gavus žinių, kad Itali
jos laivas Vigo iškrovė prisius- 
tus Ispanijos sukilėliams 24 
Italijos lėktuvus. Tai įvyko trys 
dienos atgal—už dešimties die
nų po viešo Italijos prisižadėji- 
mo daugiau nebesiųsti ginklų, 
amunicijos ir lėktuvų į Ispani 
ją ir jos kolonijas.

Tiek pat nepopuliarė yra Vo
kietija, kuri taipjau nepaliauja 
siuntusi ginklus sukilėliams. Be 
to ji atsisako prisidėti prie ko
miteto prižiūrėjimui ginklų em
bargo vykinimo.

Spiria Franciją padėti res
publikai

Fašistinėms valstijoms atvirai 
laužant neutraliteto sutartį, pa
čioje Francijoje didėja reika
lavimas, kad Francija eitų^pa* 
gelbon .Ispanijos valdžiai ir pa- _ .^pa
rūpintų jai amunicijos ir ginV šistaiš. Bemonstrahtai
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Šiandie buš štispen 
duotos industrines 

Unijos

Per dešimtį dienų lojalistai 
atkakliai laikėsi ir atmušdavo 
visas smarkias sukilėlių atakas. 
Bet išsibaigė jų amunicija ir jie 
turėjo miestą atiditoti. Bet ir 
sukilėliams įsibriovus į mies
tą, kova nepasiliovė, nes loja
listai, kad ir nebeturėdami šo
vinių, gynėsi kuo galėjo, gerai 
žinodami, kad jiems vistiek teks 
žūti.

Visi Francijos pasienio mies
tai yra pilni pabėgėlių iš Irun, 
kurių daugelis yra sužeisti. Pa
bėgę lojalistai yra daugiausia 
sužeisti, labai pavargę nuo il
gos kovos.

Sukilėliams įsiveržus j mies
tą ir pradėjus skersti visus iš 
likusius kovotojus ir gyvento 
jus, 200 įkaitų liko pasiųsti į 
Guadalupe fortą, kur jie bus 
priežiūroj 20 “saužudžių”, kurie 
yra prisiekę laikyti tvirtovę ir 
išžudyti įkaitus, jei sukilėliai ją 
paimtų.
Sukilėliai veržiasi linkui San 

Sebastian
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Prusąląįčių Atminimui Bpt Jpno muz ate?

šeštadienis, rugsėjo 5, 1936 /•>

Prieš keturiasdešimt metų su me, Naugatuck upės klonio mie- 
viršum Jonas S. Prusalaitis ap- ste» Watterbury, Conn. Išskyrus 
leido savo gimtinę ~ tie- trumpą"‘Yailcą,’ kuomet jis buvo 
tuvą. Ęuvo tai puikiai nuaugęs, West Virginia, likusį savo gy

venimą jis praleido tame mies
te.

NĮątydamąs savo brolių vjeą- 
tąučiĮj jiudnų lįkimų, "jis tuojau 
ėmėsi prie organizavimo jų į 
draugijas. Jo troškimąs buvo iš
vestį juos iš jjrotišl^o^ nęžiny- 
stės ir prietarų apsiauptos 
klampynės į apšvietos ir doros 
saylps nušviestą aikštę. Tame 
darbe jis turėjo porą labai ge
rų ir pasiryžusių drąu^ų, Igną 
Griešių ir M. M. Kačiutę. Trię- 
se jie organizavo, mokė ir au
kojosi žmonijos gerui.

Laikui bėgant, nųąįykiams 
bręstam, PrusąJaiĮtis buvo į- 
trauktas į darbininkų politiiįj 
judėjimą, čia, joje širdyje de
ganti teisybės liepsna ir sielo
je aiduoj antis šiauksmąs dipbti 

i žmonijos labui, tupėjo plačiau
sią veikimo d^vą.

Už savo gyvenimo draugę jis 
pasirinko Jievą. ji buvo ne tijk 

1 jo ištikama žmona, bet ir tik- 
•ias sandraugas ją visuose dar- .« « •» , z ,* J- • y • >» . k * * *
buose. Abu nenuilstamai dirbo 

"*» • *\ j y ,• • y < * * f ' •
žmonijos labui; abu jie buvo 
pavyzdys laimįngp šeimyniško 
gyvenimo.

Jų vaikai, Jonas ir Jievutė, 
buvo ne tik pavyzdingai išauk
lėti, bet ir gamtos apdovanoti 
gabumais. Sūnūs, Jonas, buvo 
linkęs muzikai nuo mažens. 
Duktė, Jievutė, pabaigusi vidu
rinę mokyklą .svajojo stoti ko- 
legijon ir eiti mokytojų kursą. 
Didžiausia viltis, vienok, buvo 
dedama ant sunaus, Jono. Visi 
muzikos mokytojai, su kuriais 
japi teko susidurt!, sakė, kad 
iš jd išeis pirmo laipsnio smui
kininkas. Tos nuomonės buvo ir 
Dr. Walter Damrosch. Visi ma
tu jame nepaprastą ^ri^imties 
gabumą muzikai. Tėvas, moti
na, sesuo, visi jų draugai ir pa
žįstami buvo, tikri, kad Jonas 
bus vienas iš šviesiausių žvaigž
džių smuikininkų pasaulio pa
dangėje. i

leido savo gimtinę salį

energingas ir linksmas jauni
kaitis. Jis turėjo dar yieną ypa
tybę, kuri žmones pasįreį§kįą 
taip retai — ieškojimas teisy
bes ir geidimas tarnauti žmo
nijos gerovei. Anksti joją gy
venime buvo užžiebta jo širdy
je ta nuostabi doros kibirkštis, 
kuri užliepsnojo prieš kiekvie
ną neteisybę. Anksti jojo gyve
nime buvo paskambinta jo sie
loje ta garbipga pasišventimo 
styga, skatinanti dirbti žmoni
jos labui.

Atvykęs Amerikon Prusalai- 
tis apsigyveno kalnų apsiausta

PAGERINTI 
GRAŽIAUSIOS

1937 Metų Mados

RADIOS ir 
AKORPĮONĄĮ

Progress Krautuvėje

gai ir šiaip ^pradėjai sųteikda-
>• *<0 pa
šalpą. Bet' svarbiausiai ramstis 
visgi buvo tėvai. Ant tėvo pe
čių, be sunkaus kasdieninio 
darbo, įtempto veikimo darbi
ninkų judėjime ir rupesnio apie 
sūnaus ateitį puolė daug ir šiaip 
visu<5|nępįpįo dųybo. Išrašą pą- 
sidarė nepanešama ir jis teko 
auką d^ipvoę. Nęsųjąų^ęs pų 
savo sųnų iiąigįąpt ipųįįHoš 
mok^ų, ^fonąs $. prųsaląitįs ^- 
tą rugsėjo įį}26 mętąis ąpįcsti 
iš rytų, aštriui ąųdrąį siaubiant, 
lietui pyiųpt įr krušai krintant 
— tarsi puriai gųiptųį susįrųš" 
tinant ir protęstiįpjapt ppeš to
kį neteisėtų įįįiįmp įvykį — at
siskyrė su šiuo pasauliu.4 ** ■ ft ■ l> • . ■ • • ■ y.* ) V <■» .

Jo kūnas liko pąjąidotas ąrti

Igno prięšiau?- fe’
lyvavo įmonių feųglųp pegp 
da viejtinė kojopiją jrnyo įpųč|įį- 
si. Tai galas pįrmo, ilgo ir dra
matiško ąįio.

xxxxx

m® ’ w
pęs, kųyįę dirbQ žmonijos labui, 
sugyveno pavyzdingai, auklėjo 
tinimai say,q firnyng įr bjjyp 
labai naudingi visuomenės na- 
W- W lF ne-
trukus numiršta. Likę, motina 
ir vaikai, sutvarkę reikalus po 
to šurikaus sinugio vėl rengiasi 
gyventi. Bet voš penkioms' sa- 
yąitėĮps PUp tėyp
mįriies jjį jjįzusiojį šeimyną ant 
syiį' išmirk fręįĮpgjiį' '

Nelijvp ^yp m<;tinos be- 
sįrppįnąnčių sayą yąįkų ąteįtį- 
piiJp dty^čįų jabųi-
||Ukh ■; fIfi1 
žavėjo sąyo smuiko gyįežįinų iy 
tįių įį|žįebp ^ųųjgęlių ąiąųayioįų

likj? iįš «sUži>I?Ws to-

’nąoąytį ki^ps. J^eliko pę vięno’.
Bfei : Oi sfeO

o Biteli Bte itef-
■Kte ĮF !teWte
BiteBteM- u??itewteB te 
įntęrę^mgų sąndąrbjąvimo y j-

te? Rtefe? iteinii te
ipp syįę s8?tjĮ>gsta

mažiausiomis kainomis 
Lengais Išmokėjimais

Pilnas pasirinkimas nau
jausių ir geriausių Piano 
Akordionų: Italijos, Vokie
tijos ir Amerikos išdirbys- 
čiu. 
kainos

Progress Krautuvės
mažiausios, pasirin-

nuo 18.75
ir aukščiau.

Su pirkimu pilnos mieros 
akordionų duodama

50 lekcijų dykai
Lengvus Išmokėjimai.

Didžiausias lietuvių degtinės ir vyno 
Sandėlis.

INTERNATIONAL WHOLESALE
WINE AND LIQUOR COMPA^Y

• • i ■ >. i " • T

a

is Progresss Krautuvės 
galite dabar pasirinkti 1937 
metų mados radios už ma
žiausias kainas mieste, leng
viausiais išmokėjimais.

PHILCO 
ZENITH 

GRUN()W
R. C. A. VICTQR 

ir kitų.
Progress Krautvė duoda 

didelę nuolaidų už senus 
radios mainant ant naujų. 
Veikite tuojau.

Pasinaudokite šia proga.

F. VIZGARDAS, savininkas 
Įvairiems parėngimams ir def taver
nų’ pirkit pas mus degtinę ir vyną. 
Užlaikome visokios rųšįes ir parduo

dame žema kaina.
4611 S. ASHLAND AVENUE 

Phone Boulėvard 0470. <»,. v* > ■. > t i • t

Liko Jiąyą prųsąląįtįępė, jp- 
nas ir Jievutė. Iš pat pyąd^į^ 
buvo aiškų, kad Jono mųzįkąješ 
studijos turi bųt tęsiamos pę- 
paisapt išlaidų.

Kad prigelbėjus motinai, pie
vutė atidėjo savo studijų tp)i- 
mesnį tęsimą lį- stojo į cĮąiįją. 
Jonas savo gabumo dėką gąvp 
stipeųdiją į| įuįlliąęd ^fų^įęąį 
Toundatįąp. Ta$ žymiai paleng
vino jų ekonominę pacįėĮi? Kad 
butų galima sumažiptį įŠjpi.^s, 
visa šeimyną persik^Jė Jjjeiy 
Yorkąn, kur Jonas turėjo lan
kyti konsei'yątąriją. Taip susi
tvarkius reikalams, vėl 'atrodė 
giedra, ateities netikrenybęs de
besiai išsisklaidė^

Bet štai 15-tą lapkričio, 1926 
metais žmonijos ir vaikų gero
vei pasišventusi'* motina, Jieva 
Prųsalaitienę, ir?fHayo r brojio 
ateičiai dirbanti ir be.siąuko j an
tį duktė, Jievubė, ir tasai taip 
labai daug žadantis ir taip uo
liai besimokinantis muzikos stu
dentas, jaupąs jaųnikaįtis Jo
nas — visi trys: motįna, dūk
tą ir sųnųs — rastą negyvi už
dusę nuo duju- !

Vėl šermenys. Vėl mylių įlga 
lydinčių budėtojų eilė, piįpįos 
ant kapinių, ir — try§ grabai 
gųldprpą šalia tėvo. Trumpą 
prakalbą, ir kapąi žepię u|bę- 
riąmi. Oras apsiniaukęs, ker
tantis rudens Vejąs lapus puo 
medžių skiną ir guldą jųąs irgi 
arpžipam atilsiui a^t lietaus 
ašaromis apraudotos drėgnoj ?ę- 
mės. rfąpisi naktis, pąlaidątieji 
iĮsįsi sąyo amžinoje poilsią yį^- 
tąje, ypja.s šniokščia eglių įr 
pųšų gąjunęse, ląįks nuo Jąikp 
birbęndąms liūdną raudojirno 
giesmę. Tai galas ąpjlro, trųrn- 
po, bet Įąbąi jtępąptą aktu-

XXX xx
Xxx

x
šio nuotykio turinio liūdnu

mas sukejiaptis krutinėję susi
graudinimo audrą ir jos galų 
traginguma^, iššiaųkiantįs sie
loje veik protą paraduojantį

Z/ /1*, | Ty-.-.4'. V't* 4 »‘.'j n/il h »'<.*• J-' Vf *'

W tN l’K 
nos įr pjįpos frągin-
goš pąbąįgos. Tęs j>ąi)ąįgo§ žiau- 
rumas ir nępasigailėtinas skau- 
duųįąs tąigį ir Ikęjią kiąų^paų: 
“Ąr ycrįą gyventi ?”

•V^žįųrįųt j tų įr į jį pusa
šius, įššįąųkiaiĮČiųs žipogųję ąp- 
Jamą dvasios nupuolimą ir net

^yy*?nimų, turime sakyti, kad 
gyyę,n|;i

lį|ų3U pąreį|jęįipąs nę^a pa- 
grjstąš ręlįgimais išskąįčįąyi- 
įnaiš? Ęęjigįškį' įm.Qn§s dažnai 
gyveną yięn tįK';deĮ tų, Jcąd jie 
tikisi pp mirtie? įgyti ųmžipą 
gyvenimą. Kad galėtų to at
siekti, jie Jęįęfcyįępas ppįna^i 
tiktai savimi, dažnai net atim
dami progą sa'Vo yientikiams 
tuo rūpintis. Ęeligįpio žmogaus 
išskaičiavimas, kąd gyventi ver 
ta i 
?ayę? ;

v,«<♦*/> r (irt*.#»«'*'■

fjąpias ĮĮĮ?kįįtesiw J>rqtii$s jė- 
jfjš, prjya|p jas ištbbulinti. Iš-

W> įte teiste nau- 
dous jomis darymui gyvenimo 
SPvaįme turtingu ir žjpgeidžiu. 
Tęs jo protinėj jėgos teikia 
jąm progos pakilti augsčiau gy- 
vulinio gyvenimo, reikalaujan
čio tiktai gyvasties išlaikymo 
reikmenų ir naujos kartos auk
lėjimo instikto patenkinimo. Bet 
žmogaus protinių jėgų dėka 
jąm gąjiipų nukilti ąugščiau gy- 
ypjįnio gyyenimo ir naudotis 
jogišku gyveąįmų. Jis gali 
ųąpfetis moralių gyvenimu — 
įęŠį&nčįu gęro ir teisingumo; 
ųąųdotiš estetiniu gyvenimu — 
sųprąptąnėįų iy ieškančiu gro-| 
f te fr'tobųlte1“7 naudotis intę-l 
lektųąlįų gyvenimu —- visuomet 
^įngęįįiąųfąnėįu iy trokštančiu 
paarti‘ liitete’ fete?te?čiu te- 
yiųtĮs įp pOrįnėių kįtųs mokyti, 

špiųgįl^ųs gyyepimas tat 
įt 'yra tą Pne^ąsfis Up#l verta 
gyyęnĮi. gyvenimas
steftfte ’^'gyĮję smagu- 
mų. Smagumą ir pasitenkinimą

O teiyRŠ skąityme; 
ąmągiimų ir paęįtęnkinįmą per- 
gyyenąmę į įjųįįiiųs pąyeikslus 
įr stątųlas ’bė^ųyęfemi bei žą- 
Vėjančios lųfeikos skambesių ir 
^ąiiįų bęsįyęjąnčjų niejodijų be- 
lįjcjąųsy^ąmį. Tąi sielos pergy- 
yenami jautimai, dei kurių ver- 
tą visuomet gyventi. Męs turi- Katab. 1431-1434—Tel. Central 4411-2 
me ne vien c|žiaugtis, kad gy- N?Tn?ų ofisas—3323 go. Halsted St. 
yename, bet ir turime gyventi,1 - - - - —
kad galėtume džiaugtis.

Be to, kad turime priežastis, 
klij'įų yęrtą gyventi, mes 
dąr tųyįme ir pąyeigas, dėlei 

žmo-

nija kaip eyojiucijos tvarinys musų sąžinei smagumą ir mu- 
per daugelį šimtų tųksfąnčių su sįę|ąį linksmumą. Taip nau- 
metų aklai graibstydamosi pa- dodamiesi gyvenimu patirsime, 

4 jj^ lįurtipgąs prityri-
naaU įf jvąį^Us išsireiškimais. 
Tųft) gyvendami suprasime, kąd- 
ęįą minimu musu mirusių drau
gų pastaugęs, nors nupžnfei 
tragingo įvykio ir pertraukos, 
nenuėjo veltui.

— Prusąlaičių Diaugas.

mažęl žengė į vis geresnę ątęi- 
tį. Tiktai vos keletą kartų aį> 
gal įjmonija susiprato, įuįd ji 
gali žengti j geresnę ąfęĮtt jei 
ji pati tuo sąmoningai rūpinsis. 
Kaip žmonijos naudingo nario 
tat musų kiekvieno pareiga yra 
dirbti geresnės ateities dėlei, 
tverti sąmoningai sąlygas, ku
riose busima karta turėtu ge
resnį gyvenimą.

Naudodamiesi pilnai gyveni
mu, dirbdami ateities naudai, 
mes aplaikysime pasitenkinimą,

Visuomet
Garsinkite ‘fN“npser

..... . 1 “»l 11 •— 
Ofiso Tel. Boulėvard 5913 ‘ ’ 
DR. BER1ASII 
756 West 35th Ši.

Cor. of 35th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:36 

Nedęliomiį pagal sutarti.
Re?b 4910 SO. piCHIGAN BLVD. 
7.1>v * įĮLi.' kenwood 5107

Phone Canal 6122

Geriausi Degtinė... Gerkit
KENTUCKY YEARLj

ręmiąįnąs ’ '• sąuipylystęs —
___
mais. •' ~

•‘''--J m h
Musų pasakymas, kad . yeyta 

gyyęįitj, remįąmąs aplamomis 
ėyolįuęijos eigos pasekmėmis. 
Musų įsįtįkinŲnįį, žmogus, tųrė-

įmo

Ofiso Tel. Rez. Tel.
Eriglewood 7151 Radčliffe 1191
TB. (S. J. TĄRULIS

‘ PIRMAS UETUVlškAS 
PST^OPATHIC PįlYSlClAN IR

' ’ ~ OBSTETRICIAN '
..... OFISAS:“ '

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

‘ 1 niio 7 iki 9 vai. vakaro. ”

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therąpy 
1 arij Midwife 
6630 S. Węstem 
Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252

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

Laidotuvių Direktoriai
% Hetuyiy

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTŲ 
Visysę Wcst9 Dalyse.

~’ ' ■ 'SfG. MGilAVICŽ '
42-44 East 108tlrSt.' Tėl.' PųlInmn 1270 arba Canal 2515

Į- *» ■ I • ' 4 . >-■ L... ......................'■...■•J..... . ..u.. >.L

Phone Yards 1188gųą AySRB?
J,...,, ...„,r..EVICJUS
4092 Archer Ufąyettę 8573
--- ---------- --------------------------------------—------------- ----------—........ ■—.............  'itf ’-S-i....... ■—......—... ........ -

XX* 4yjL«.OX1LjlU»^,4L>JlkJ
■W B°.teevart 4189

A. PETKUS 
wo saite 4^ '
• ’ i J. F. RADŽIUS ..........  f,'
668 Wegt l§th Street 1 - Pfrope Pgual

Phone Cicero 2109 
n* .... ......... ift. ........ j > ■» A. !IW>|||

SIŲSKIT ptK 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

1b prašo Lietuvos žmonės r 
BS,jt?FiaUewos baste

GYDYTOJAS' ir' chirurgas
2201 22nd Street

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

Rezį 6631 So. California Avenue
Telefonas Republic 7868

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St.

Tel. Boulėvard 1310.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarties.

JOSEPH J. GRISI!
LIETUVIS aijvokatas 

Telephone: Boulėvard 2800 
4631 SOUTH ASHLANb AVENUE 

' Re«. 6515 So. Rockwell St.’
Telephone: Republic 9723

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda -bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas: 1 “ ' 

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

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 tark 8395

AKIŲ SPEGIALISTAI
DR. 6. SERNER 

LIETUVI? 
Tel. Yards 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 
* Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 Wesf 35th St 

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

Nekėliomis nuo 10 iki 12 vai. dienus

dr; vaitush, opt.
' ' LIETUVIS

Optomęlrically Akių Specialistas.
Palengvins akių’ jtempitną, kuris 

esti priežastimi' galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia’ teisingai akinius. Visuose Atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parOdahČia inažįaušias klai
das. Specialė atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlįoj nuo. 10. iki 12 v. dieną. 
Daugely atsitikimą fikys atitaiso- 

iųos be akintų; Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulėvard 158’9

dr''cę: Ž7 v i-’zeVjs
PĖJįlTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
'arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 
Seredoj pagal sutartį.
*«• 'r?''" " • * ■* '

DR? £1TOKOl/ĮS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
'' vak. Nedėlioj* pagal sutarimą.

Ofiso TeL: Ęoulevard 7820 
Naihų Tel.: pfospect 1936.

DR. T? PŲNDUUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
^*4157 ARCHER AVENUE -

Telefonas Virginja 0036
Ofiso valandos nuo 2-^-4 ir nup 

6—8 v. vak. Nėdėlioj pagal sutarti-

Kiti Lietuviai Daktarai.
Tęt Boulėvard 5914 Pieną ir Naktj
Ofiso valandos: nuo 2 iki' 4; nųb 7 
iki 8:30 v.‘ Nedėl. nuo 10' iki 12 a. m.

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR ČHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija.
3335 So. Halsted St,

^XUHCAqQ, JLI, ^Iv,
.. . -- ' ' ............ .

PflYSICIĄN-SURGEON 
Office 4070 Archer Avenue 

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

Office & residence 2519 W. 43rd St.
Tel. Lafayette 3051 ' 

Valandos: 9—10 ryto, 5—6 p. p. 
Kasdien, išskyrus seredą.

Sekmadienį susitarus.

Rez. 6609 SQ. ARTESIAN AVĖ.
Tel. Prospėct 3403

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

madieniais susitarus.
OFISAS

3156 West 59th S|.
" tel. hemlock 6998.

KITATAUČIAI
DR. IJERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žiųotaas 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 it kitokius 
elektros prietaisus.’

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

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

Tel. Canal 3110 ' 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Bark 6755 ąr Ceųtrąl 7464

Dr. Charles Sega!
OFISAS ’

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHIČAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWĄY 28$0.
■v * f•

Telefonas Yards 0994

Tel, Piillman 5703

718 West 18th Street

1

_T tė T ■

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

Visi Jei 
vienint:

NATHĄNO
.___ r., . £ ..t?..

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 0597

i. J. ZOLP
tr^'et Bftetevayd 5208-841?

EŽERSKIŠ IR SŪNŪS
10734 §. Michigan Ąvę. ’

_ S. M. SĖ&UPAŠ '
Street ’ ' Phone MĮonrpe 8877

''/tACHĄW^ ir ŠUNUŠ :
m. W ptep< Cąate 261^-Cicero 5927

j.F.gubfiiKiš
4605-07 S. Hermft'age AVenue Phones Yards 1741-1742
Brighton Park Skyrius; 4447 S. FairfiBĮcį, Į.af. 072^

.... ....................... — ----------------- -- n ,|---------Į

Telefonas Yards 0994
Dr. Mauricė Kahn
463i souTft Ashland ‘avė.

* Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 1? dieną, 2 iki 8 po pietų 
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephoue PLAZA 2409
-e ______J , 4 < ■ ■ , /

Ofiso Tel. Dųrchester 5194 
Rez. Tęt Drexęl 9191

.1. kalędin$J<ąs 
3222-26 S. Halsted St 

Jei. Vįctory 4226 
CHICAGO, ILL-

Ųabar galima gauti kai minimam taverne.

NĮUTPAL LIOUOR CO.
4707 South ftalfited Street 

fonai YARDS 0801 
LIS“ DISTRIBUTOBIS

DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3343 South Halsted St/ 
Tel. Boulėvard 1401

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 

' chroniškų W ” "r 
Ofisas 6850 Stony Islaųd Avė.

Valandos: 2—A, 7—9 vai. vak. Neda
liomis ir šventadieniais 10—12 

dienų.



šeštadienis, rugsėjo 5, 1936 NAUJIENOS, Chicago, UI

Į Kaliforniją Ir AtgalPADAUŽŲ FILOSOFIJA
Rašo Dominikas Kuraitis

TERRA INCOGNITA
menai

po Lietuvą ir iš Lie

STRIOKAS

korespondencijos] ■ffi

vaira

GERKIT

O tai vis dėl SOUTH S1DE BREWING COMPANY

JUOKAI
geru

LIETUVOS-AMERIKOS

Termometras

Tel. Ganai 1679

Jos.F.Budrik
DYKAI BUDRIK

Furniture Martkraft 
kPlMeMTO.

Siųskit money orde 
rį arba čeki —

NAUJIENOS 
1739 S* 

Hdrted Si.
H1CAGO

ir kiekvienos ypatos apdrausti iki $5,000.00 
Duodame paskolas ant 1-mų Morgičių

• Sparkling glasses strewn with 
bright stare... the ntw Swanky- 
swigs. Youll want to collect a 
whole sėt. And while you’re doing 
it, get acąuainted 
with all seven 
of the delicious
Kraft Cheese * «
Spreads. They’re r Ii t t 
marvelous for II 
sandwiches,salads >|' t 

and appetizers. ______

VIENOS EKSPEDICIJOS 
RAPORTAS

mose labai mažai ir gyvulių be
matai. O jei kur ir pasitaiko 
matyti, tai jie baisiai sunykę. 
Kaip sakoma, vos ant kojų ga
li pastovėti. Ir tai visai supran
tama: visur čia gyvuliams trūk
sta pašaro. Tiesą sakant, ir far- 

kiek geriau atrodo, 
jie irgi vos tik kojas pavel-

Padaužos buvo išsiuntę eks
pedicijas į visokius kraštus ir 
visokias vietas, kad patirtų ir 
ištirtų kas sviete dedasi.

Ekspedicija, kuri tyrinėjo 
farmas ir farmerius jau grįžo 
ir štai kokį raportą duoda: '

“Atradome farmerį su dalgiu 
įsibridus) į pelkę ir karštoj va
saros dienoj iš, peties žoles ka
pojantį. Nuvargęs, išprakaita
vęs, vos kvapą atgauna.

“Klausiame jo, kam jis taip 
sunkiai dirba. Atsako, kad dėl 
karves. Reiškia, žmogus kamuo
jasi ne dėl savęs, o dėl karvės, 
kad ji turėtų ko ėsti ir galėtų 
gyventi.

“Kada jis išbrido iš pelkės ir

Remkime lietuvius jaunuo 
liūs menininkus

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

Bus šauni muzika ir gardus užkandžiai 
Kviečia Savininkai BRĖDELIAI

7 vai. Nedėlioj W. C. F. L. 
šaunus programas su didele 
orkestrą. 5 vai. vakare Pa- 
nedėlį W. A. A. F. ir Pėt- 
nyčioms, jį

kilo audra. Laivą už- 
baisus vėjas, lietus ir

(Pinlonzų ministerio raštas 
be pabaigos apie jo kelionę į 
Lietuvą 
tuvos).

Kai pavažiuoji apie šimtą 
mylių South Dakotoje, tai far-

nuo laiko mus palinksmina kon
certais ir dainomis, bet sykiu 
garbingai garsina lietuvių var
dą ir svetimtaučių tarpe.

Liepos mėnesyje, 1935 m., 
New Yorke buvo surengtas į- 
vairių tautų dainų kontestas. 
Panelė Tajnkiutė dalyvaudama 
su buriu savo dainininkų laimė 
jo pirmą dovaną ir gražiai lie
tuvius pagarsino. Be to, ji vi
sur ir visuomet darbuojasi su 
lietuviais.

Rugsėjo 27 d., Labor Liceum 
salėje, 949 Willoughby Avenue, 
Brooklyne, p-lė Tamkiutū ren
gia kostiumuotą koncertą, ku
riame, be jos, dalyvaus Aldona 
Liutkiutė, K. Hoffmanas ir Al- 

kaip daininin
kai. Taipgi dalyvaus visų my
limos gitaristčs panelės Aldona 
Šervietaitė ir Ona Mažeikaitė ir 
garsi šokikė Flora Bovio.

Reikia pasakyti, kad šis kon
certas bus tos rųšies pirmuti
nis Brooklyne. Be gražių dainų 
ir muzikos, susirinkusieji dar 
galės gerai pasilinksminti ir pa
sišokti prie gero Joe Allen or
kestro.

Sulaukę rugsėjo 27 d., 5 vai. 
po pietų visi eikime į šį paren
gimą. Musų visų pareiga daly
vauti, nes tuo paremsime savus 
lietuvius jaunuolius, kurie kil
niai darbuojasi lietuvių ir lie
tuvystės labui.

— K. J Paulauskas.

Pirmoji ponia 
mėlis tavo vyro, kad nupirko 
tau kailinius!

Antroji: Jis turėjo nupirk
ti... Aš pagavau jį bučiuojant 
tarnaite.

Pirmoji: Tai taip...Juk tu 
jam atleidai...

Antroji: Dar ne. Man rei
kia dar naujos kepuraitės.

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

Brooklyno lietuviai turime 
energingą menininkę p-lę Viole
tą Tamkiutę, kuri ne tik laikas

Kraft 
Cheese 
Spreads

jeigu DABAR 
užsirašysit “Naujie
nas” ant metų ir 
prisiųsit
Chicagoje ..... $8.00
Kitur Suv. Valstijo
se ir Kanadoj nupi
ginta kaina .... $5.00

{mokesnio 
BE 
apsunkinimo 
BE 
apriežimo

Didžiausias Mieste Išpardavimas

A.A. AUTO 
FINANCE CO.

1134 N. Ashland Avė.

NAUJAS GĖRIMU SKLADAS
Alus, Vynas ir Degtinė 

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

kandžiai kasdien.
Mes esame naujojoje vietoje.

J. M. TAVERN
(Jokūbas Maskoliūnas, Sav?

350314 So. Halsted Street 
Telefonas Yards 3692.

Per Iowos va’sajfc
Iowos valstiją mlo Illinois at

skiria Mississippi upė, kuri -te
ka iš šiaurių į pietus. Iš Illinois 
tuoj įvažiavus į Iową beveik jo
kio skirtumo nesimato. Tokie 
pat laukai, tokie pat neblogai 
atrodantys ūkiai. Tačiau po 
dviejų š.'mtų mylių jau prade
di ir skirtumą pastebėti: ypač 
krinta į akis -sausros pėdsakai. 
Javai jau nupiauįi, bet derlius, 
matyti visai nekoks( buvo. Ga
nyklose žolė nudžiuvusi. Ir juo 
tolyn į vakarus važiuoji South 
Dakotos link, juo viskas blo
giau atrodo. Farmeriai čia tik
rai skaudžiai nukentėję.

Iowos valstijoje automobilių 
ne pusės nėra tiek, kaip Illi
nois. Važiuoti per Iową pasi
taikė sekmadienį, o keliai be
veik tušti. Tik kur-ne-kur pa
sitaikė automobilių matyti. Tuo 
tarpu sekmadieniais judėjimas 
paprastai yra didesnis.

Didesnių pramonės miestų 
taip pat mažai tėra. Tik Cedar 
Rapids kiek didesnis- miestas 
(rodosi, priskaito apie 60,000 
gyventojų), o šiaip kiti tai tik 
miestukai.

Keliais Iowa taip pat negali 
pasigirti. Tik didieji vieškeliai 
ten cementuoti, o šiaip mažes
ni keliai tai tik žvyro apibar
styti. Aišku, kad jie baisiai dul
ka, o ypač šią vasarą^

South Dakotos valstija
South Dakotos valstija nuo 

sausros dar labiau nukentėjusi 
nekaip Iowa. Sausros pėdsakai 
dar labiau krinta į akis. Lau
kai sausi ir vėjas, tarsi Lietu
vos aitvaras, visur laisvai ne
šioja smėlį. Tačiau Lietuvos 
aitvaras, kaip žmonės sako, 
nešdamas turčiui “skarbą” su
kelia dulkes tik siaurame ruo
že, o čia dulkių debesys visur. 
Per dulkes sunku ką ir maty-

Kur Geriau
Taupyti Pinigus?
SAFETY VAULTS MOKA
BANKAI MOKA ..... .
PAŠTAS MOKA ...
MES MOKAME

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

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

2415 West 64th Street
Biznio Telefonas BOULEVARD 7179

nekokie. Apie 
septyniasdešimt, nuošimčiu yra 
žvyro išpilti. Cementinių kelių 
beveik visai nėra. Kur-ne-kur 
pasitaiko aliejuotų, kelių, bū
tent, tokių, kuip/VoRieitijoje ir 
Prancūzijoje. ?k'‘M’ į 

Pravažiavus Missouri upę 
farmerių jauj visai nebesimato. 
Kadangi per kelis/metus čia vis 
siautė sausra, tai farmeriai pa
liko savo ukius ipiėivo valiai, o

Pavažiavus į vakarus apie 
tris Šimtus mylių jau visai ma
žai farmerių bematyti. Farmos 
apleistos, įtuščios. Daugelyje 
vietų namų langai lentomis už
kaltos, arba tiesiog langai iš
daužyti ir taip stovi. Vyraują 
čia tik vėjas, kuris švaistosi po 
laukus ir kelia į viršų smėlio 
debesis. O Vėjas tikrai didelis: 
kiek smarkiau važiuojant rei
kia pusėtinai tvirtai įsikibti į 

kad jis neišsprūstų iš 
rankų. Tiek smarkiai vėjas mė
to automobilių!

Privažiavome gana didelį eže
rą, — 21 mylios ilgumo ir 1 
mylios pločio. Nejaukus vaiz
das. Vanduo tame ežere tiek 
nusekęs, kad be didelio vargo 
galėtumei išilgai per jį bristi. 
Tik vietomis vanduo blizga, o 
šiaip ežero dugnas kyšo.

Apie Missouri upę vaizdas ir
gi nekažkoks. Aplinkui matosi 
tik dangus ir z pliki kalnai, o 
daugiau nieko: nei miškų, nei 
trobų, nei gyvulių. Šiaip nor- 
mališkais metais Missouri upe 
yra gana didele, bet šiemet ji 
visai nusekusi.
sausros.

Keliai visai

L. M. NORKUS
Res. HEMLOCK 624®

patys gyvena iš valstijos teikia
mų pašalpų.

Pieno kvorta 18 centų
Aš nustebau, kai krautuvėje 

už pieno kvortą iš manęs pa
reikalavo aŠtuonioliką centų. 
Klausiu, kodėl taip brangu? 
Krautuvininkas atsako, jog 
pats pienas tik aštuoni centai, 
ęet už butelį reikia dešimtuką 
mokėti. Esą, jei aš supilsiu pie
ną j kitą indą, tai tik aštuonis 
centus tereikės mokėti. Gaila, 

sau, kad neatsivežiau 
bučiau

1937 metų radios visų iš- 
dirbysčių išmainome seną 
radio ar piano,

Midget radios po 

$9.95

grįžo namo, pradėjo bulves, bu
rokus ir visokias žoles rinkti ir 
į kubilą sudėjęs kapoti ir grū
sti. Nelengvas tai buvo darbas. 
Mes vėl paklausėme, kam jis 
taip sunkiai dirba. Jis atsakė, 
kad dėl kiaulių.

“Pašepęs kiaules, kad jos ga
lėtų tukti ir gyventi, jis nusi
skubino į lauką avižų piauti. 
Dirba kai pasiutęs. Mes dar sy
kį pakartojome savo klausimą. 
Jis išaiškino, 1 kad šis darbas 
yra dėl arklių.

“Ir kur tik neužklupome jį 
dirbant, vis buvo dėl kokio nors 
gyvulio arba paukščio. Visi jie 
gyveno be jokio rūpesčio, mai
tinosi gerai ir ėdė kelis sykius 
daugiau už patį farmerį.

“Taigi mums pasidarė neaiš
kus gyvenimo tikslas.

Už visą ekspediciją pasirašo 
pamočninkas.”

Agrikultūros ministerio žodis. 
— Gyvenimo tikslas niekad ne
buvo, nėra ir nebus aiškus. Vie
ni žmonės darbuojasi gyvulių, 
kiti žmonių labui. Dar esama 
visuomenės darbuotojų, kurie 
irgi jokiu budu negalėtų išaiš
kinti, iš kur atsiranda pas juos 
noras visuomenei dirbti. Far- 
merys šeria kiaulę, kad ją ga
lėtų užmušti ir suėsti. Šeria kar
vę, kad iš jos pieną išmelžti ir 
išgerti, šeria arklį, kad ant jo 
kupros užsisėsti ir jodinėti ar
ba pasikinkęs važinėtis. Kada 
vištos kiaušinius padeda, jis 
juos pasigriebia ir suėda arba 
parduoda.. Net pačią vištą už
muša ir šventadieniui pietus 
pasidaro. Nemanykite, kad far- 
merys yra tokįs durnas, kaip 
visuomenės darbuotojas.

Ir vėl 
klupo 
perkūnija iš viršaus ir milžiniš
kos bangos pradėjo jį stumdyti 
ir laistyti iš apačios Sutemo 
taip, kad vienas kito negalime 
pažinti ir per klaidą net savo 
priešą pabučiuotum, pinigų pa
skolintum ar kokią kitą štuką 
iškirstum. čia vėl da tas bai
sus šaudymas iš Ispanijos pu
sės. Vienu sykiu kokis tai lai
vo bumtelėjimas ir jo sudrebė- 
jimas, tartum Jis atsidūrė į 
uolą ar tapo įšautas iš anuo
tos, nugąsdino visuš. Priešaki
nėj denio dalyj pasirodė durnai. 
Matrosai leidosi ten bėgti ir 
pasažierius varė į užpakalį. Ne
kurtos bobos pradėjo klykti, 
vaikai verkti. Vyrai išplėstomis 
akimis žvalgėsi ir lyg ryžosi 
jau šokti į jurą. Atėjo ir pats 
kapitonas ir pradėjo komandą. 
Atsirado matrosų su šautuvais.

Pas pasažierius pasireiškė 
nepaprastas artimumas. Be jo
kių ceremonijų, be jokių intro
dukcijų vienas kitą ir bile kat
rą kalbina. Nors dėl kalbų įvai
rumo daugelis vienas kito nesu
pranta, tačiau visi kalba, tar
tum se'ni pažįstami, artimi 
draugai. Dingo ir vierų ir tau
tų skirtingumas.

Į trumpą laiką paaiškėjo, kad 
žydas gulėjo denio priešakyje 
ir berūkydamas papirosą užde
gė kelias apklodes, kurios ten 
buvo kieno tai padėtos.

(Galo niekad nebus)
Redakcijos prierašas. — Ne

patartina rūkyti papirosų lovoj 
arba tokiose vietose, kur ran
dasi apklodes, paklodės ir kiti 
deganti daiktai. Tokiose vietose 
reikia rūkyti pypkę.

Skalbiama ir Prosinama 
Mašina už 50
Gražus Žieminiai Pečiai

19.50
Pečiai su Anglimis ir Ga- 
8U po .... $49,50 
Pečiai su Alyva (Oil) Bur- 
ners po .... $29.50 
Gražus Bedroom Setai — 
Parlor Setai po ....

STANDARD FEDERAL SAVINGS 
& LOAN ASSOCIATION of CHICAGO
2324 S. Leavitt St

JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas

TIK GERĄ

novv m new-design 
Swankyswig glasses!

INCORPORATĘD

3417 So. Halsted St 
Tel. Boulevard 4705

M KLAIPĖDĄ
JĄ/ Lietuviams gerai

- ŽINOMA
ŠVEDŲ AMERIKOS 

LINIJA
(Per Gothenburga. Švedija)
Patogi ir greiua kelionė 

Pigios Laivakorčių kainos
Laivu išplaukimai iš N. Y.

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

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

SWEDISH AMERICAN LINE 
181 North Michigan Avenue, 

Chicago, III.

PIRKIT
KUR VISI LIETUVIAI PERKA: 

Namą 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 dienų.

Tamstos ir jūsų draugai nuoširdžiai esate užkviečiami į

Grand Opening Bredelis Taverno
3210 So. Halsted Street

Šešt. ir Sekmad. Rugs.-Sept 12 ir 13 d

manau
oytelio iš Chicagos, — 
gerokai sutaupęs pinigų

Dalykas tas, kad ši vieta nuo 
pramonės centrų yra gana to
li. $J;ai kodėl čia ir buteliai taip (bertas Tankus 
brangus. Pieno kvortą seniau 
čia buvo galima pirkti už ke
turis centus. Bet šiemet dėl 
sausros jis labai pabrango.

(Bus daugiau)

Pasirinkimui
100 AUTOMOBILIU 
NUO $20 IKI $500

Visi pasirinkimai ir modeliai 
Kreipiame atydų i 

MUSŲ PLANĄ

Jokio

Kredito

Jokio

Leidimo išdavimo
Atdara vakarais ir sekmadieni

882 Milwaukee Avė.
Vyriausia ofisas 

Pasipildykite musu antrašu

ouickly:

TIRED 
REDDENED 

EYES

RECOMMENDED
F0R40YEARS

t f



NAUJIENOS, Chicago, m.

NAUJIENOS
The Lithpanian Daily News 

Published Daily Except Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co., Ine

1739 South Ralsted Street
Telephone CANal 8500

Subscription Bates:
$8.00 pep year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

Apžvalga
■M,

... Be 

. 18c
75 c

Entered as Second Class Matter 
Mareli 7th 1914 at ihe Post Office 
of Chicago, Jįl. under the act of 
March 3rd 1879.
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Naujienos eina kasdien, išskiriapt 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė/1739 S. Halsted St., Chicago, 
#1.- Toįcfonąs Ganai 8500.

Užsakymo kaina:
Chicagęje — paštus

Metams $8.00
Pusei metų ..............................  4.p0
Trims mėnesiams ........._____   2.00
Dviem mėnesiams................. . 1.50
Vienam mėnesiui

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija
Savaitei ............
Mėnesiui .........

Suvienytos? Valstijose, jie Chicagoj, 
paštu:

Metams ,......        $5.00
Pusei metų ................    2.75
Trims mėnesiams ................   l«50
Dviem mėnesiams ............... 1.00
Vienam mėnesiui ___ .............

Lietuvon ir kitur užsieniuos? 
(Atpiginta)

Metams  .......................... $8.00
Pusei metų .............. -............  4.00
Trims mėnesiams .................. . 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Dviejų oponęptų susitikimas

Į,Q\yą yalstijoje užvakar įvyko konferencija kovai 
su sausra ir jos pasėkomis, dalyvaujant Jungtinių Val
stijų prezidentui ir.septypieųis valstijų gubernatoriams. 
Vienąą jų įųivo Kansas gubernatorius Landon, kurį re- 
publiįonai nominavo savo kandidatu į prezidentus. To
kiu biįlų Ęppsęyęltui teko susitikti ir sėdėti už vieno 
stalo sų vyriausiuoju sayo oponentu dabartinėje rinki- 
mų ^ąippąnijoje.

Jųpįjų ne tik kartu svarstė reikalą, dėl kurio buvo 
sušaukta kppferepcija, bejt paskui da ir kartu papieta
vo, nes prezidentas pasikvietė gubernatorių Landoną ir 
kitus šešis gubernatorius į savo vagoną specialiame 
traukinyje ir juos pavaišįno.

Ką tuodu priešingų partijų kandidatai kalbėjo su- 
ąįtįkę ąrfaa ką juodu vieųas apie antrą iųano “savo šir
dies gilumoje”, čia/ nesvarbu. Bet iš visko galima numa
nyti, kątd juodu elgėsi,, kaip džentelmonas su džentel- 
monu.

Taip būna ir taip privalo būti demokratinėse šaly
se, Bęf to negalėtų būti jokioje diktatoriškoje šalyje. 
Jus nęgalįtę įsiyąizduoti, kad Rusijos Stalinas atsisės
tu ųž yįęno stalo su Trpckiu, kuris ųorį jį “nuversti” ir 
patekti į jo vietą. Vienąs tas fąktąs, k&d Trockis yra 
priešingas Stalino, yaldžiai, dąro Trockį Stąfjno akyse 
“sovietų.• valstybėj,priešu”, “nįekšu,? ir “fašistu sėbru”.

Taip pat jokiu bpdu nepakęstų kokio nors pponen- 

ha" sayp pripšui, het
Taigi, kąip nebūtų, Jemokratinė santvarka turi di

delę pirmenybę prieš bęt kokios rųšies despotizmą. Ra
ją ateiną laikąs demokratinėje šalyje keisti valdžią, tai 
nei kąpjidatąi į valdžios vietas, nei jų šalininkai vieni 
kitų nešaudo, nenaikina, bet tik pasiginčija, kol eina ko
vą, p pąskni ištięsią kits kitam ranką ir pasiduoda bal
suotoju sprendipiųi.

to MusspĮjpi arba Hitleris. Ne pietys juodu “užfundy 
ty" savo pripšui, bet — kulk? i kaktą!

Telegrama iš Madrido vakar pranešė, kad susidarė 
naujas mipisteriij kabinetas Ispanijoje. Jo priešakyje 
atsistojus socialistų vadas Largo .Cąbajlero, ir kabinetas 
dabar susimas įš, šešių socialistų, dvi,ėjų komunistų, 
vieno Respublikonų Sąjungos atstovo, vieno katalonię- 
čio, dviejų kairiųjų respublikopų ir vieno basko.

Taigi naujoji Ispanijos vyriausybė bus daug kai
resnė, negu buvusi iki šiol. Pirmpsniame ministerių ka
binete nebuvo nė vieno socialisto ir nė vieno komunis
to, nors laikraščių ir telegramų agentūrų koresponden
tai tą vadžią ,nuolatos vądindąvo “raudona”^ “marksis^ 
tinę” ir “radikališka”.

Tai jąų ąntrąs valdžios perorganizavimas nuo to 
laiko, kai prasidėjo Ispanijoje fašistų maištas. Sakoma, 
negerai, kad reikia mainyti arklius vandenyje, važiuo
jant per upę. Bet, matyt, kįtokios jšeities nebebuvo.

Mes seniai esame išręiškę nuomonę, kad buvo stam
bi klaida Ispanijos socialistų ir komupistų pusėje neiti 
i valdžią po to, kai “liaudies frontas” laimėjo rinkimus 
į parlamentą. Jie nenorėjo imti ant savęs atsakomybę, 
nors valdžią ręmp. Tokiu būdų vjsps vietos valdžioje 
buvo pavestos liberalams, ir veikiausią per jų apsileidi
mą fašistai galėjo pasiruošti sųkiliiųui.
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Jeigu butų buvę valdžioje ,darbinjnkiškų partijų at
stovai, tai valdžia vargiai bptų toleravusi tokius gene
rolus armijoje, kaip Frąnco, Molą, Pąbanellas, Llano ir 
k. Jų pakeitimas ištikimais respublikai asmenimis, gal, 
butų ąpsąųgojęs Ispaniją nuo kruvino pilietinio karo. 
^^Tas faktas, kad, galų gale, po septynių savaičių 
kruvinos kovos, socialistai ir komunistai nutarė stoti i 
valdžią, liudiją, kad Ispanijos respublika yra pasiryžusi 
gintis iki paskutinio lašo krąųjo.

BOLŠEVIZMAS IR 
KRIKŠČIONYBĖ

• Į . 1

Vienam klerikalų laikraščiui 
aną dieną “Naujienos” nurodė, 
kad komunizmas, kurį jisai taip 
keikia Rusijoje, yra taip pait ir 
krikščionybei ne svetima idėja. 
Pirmieji krikščionys buvo nu
sistatę prieš privatinę nuosavy
bę, smerkė lobininkus ir žadėjo 
dangaus karalystę tiems, kurie 
atsižadės visų savo turtų, ko
munizmą da ir šiandie krikščio
nys mėgina praktikuoti vienuo
lynuose (klioštoriuose).

Tas musų pastabas bando 
sukritikuoti “Draugas”. Sako.

“Reikia pasakyti, kad skir
tumas tarp vienuolijų ir Ru
sijos komunizmo yra didelis. 
Vienuolijos, kaip ir benjrąi 
visą krikščionybė, siekia to
bulybės, teisingumo ir lygy
bės žemėje ir amžinojo gy
venimo po mirties. Krikščio
nybė siekia to, kad išnyktų 
skriaudos. Neturi būti n,ei 
skriaudėjų, nei skriaudžia
mųjų. Žmonės prie vienuoli
nio komunizmo, jei taip ga
lima pavadinti, prieina tik 
per didelius ir ilgus bandy
mus, per išsižadėjimą pasau
linių dalykų, per savęs tobu
linimą ir maldas.

“Kas kįta yrą $ų Rusijos 
komunizmu. Tikrenybėje tai 
nėra komunizmas, bet tik 
žmonių grupė susidėjusi į po
litinę partiją, kuriai pavyko 
užgrobti valdžią. Rusijos, 
kaip ir kitų kraštų,, komunis
tų tikslas yra: užgrobti ąįtų 
žmonių turtą, kelti revoliu
cijas, žudyti, kovoti su reli
giją, deginti bažnyčias, žu
dyti dvasiški ją ir tikinčiuo
sius. Pavyzdžius tųpme iš 
Rusijos ir dabar Ispanijos 
gyvenimo^* « .i,a, it t 
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Bet pavyzdžiąis i$s Rusijos ir 
Ispąpijos gy'yęiįįmo galipią pą- 
rodyti, kad krikščįoiiybė yra 
dar daugiau nusidėjusi, negu 
bolševikai. Rusija buvjo kri|<š- 
čj^pjšĮką šrąjisi per tūkstantį me
tų, o ar tenai pebuvo “skrįąu* 
dejų ir skriaudžiamųjų”? 
tenai viešpatavo “teisingumas 
ir lygybė”? Anaiptol. Rusijoje 
nelygybė buvo didžiausia, žmo
nių skriaudimas aršiausias; 
liaudis buvo paskendusi skurde 
ir tamsybėje. 0 tuo tarpų ti<e 
.eįementąį, kurie krikščionybėj 
vardu Rusiją valdė — caras, 
bajorai ir krikščioniškos baž
nyčios dvasiški ja — buvo ap
sikrovę lobiais.

“Draugas” gal sakys, ką<| 
krikščionybė Rusijoje nebuvę 
“tikrą”, buvo stąčiatikišką, o 
ne katalikiška. Gerai, pažvelg
ėme į Įspąiiiją, kur katalikybė 
dar ilgiau ir štipriąu buvo |sį| 
galėjusi, negą “pravogląvij.a” 
Rusijoje. Ką gi šita, katalikiš
koji krikščionybė atnešė Ispa
nijai ir jos žmonėms? Beveik 
tokį pat skardą, tamsybę, ne
lygybę ir skriaudas, kukius ken
tėjo ir Rąsijos liąudis! ,

Kurioje Europos šalyje yrą 
didžiausias beraščių nuošimtis? 
Ispanijoje. Kur yra daugiausia 
suvargę valstiečiai? Ispanijoje.

O kurios šalies bajorija turį 
aidžiaujius dvąrųs ? Ispanijos. 
Kurioje šalyje • yrą daugiausia 
vienuolijų ir bąžnytipįų prdipą, 
valdančių milžiniškus žemės 
plotus ir kitokius lobius? Is
panijoje.

Taigi, sprendžiant pagal tą, 
ką krikščionybė davė žmonėms 
tose dviejose šalyse, tenka pa
sakyti, kad ji pasirodę ne turin
ti nieko bendro su tais siekį? 
mąis, kuriuo^ “Drąugas” pandą 
krikščionybėje. Ir reikia turėti 
galvoje, kad Rusijoje ir Ispani
ją j e krikščionybė viešpatavę 
per tūkstantį metų — taigi ji 
tupėjo pakankamai laiko itenąi 
vykinti savo idealus gyvenime.

Tuo tarpu rusiškas komuniz
mas tegyvuoja mažiau kaip du

dešimtmečiu. Pas rusus dar ga
li būti Vilties, kad atęityję da
lykai pasitaisys — iš tiesų, tai 
šita viltis yra svarbiausias bol
ševizmo stiprumo šaltinis. Jie 
gali tikėti, kad nugalėjus tuos 
keblumus, su kuriais jiems pra
džioje teko susidurti (kaip kąd; 
tenka susidurti kiekvienai nap? 
jai visuomenės sisįemąij, tp- 
liaus jie galės sėkmingiau da
lykus tvarkyti sujig savo idėjp- 
mis. O kokį pasiteisinimą gąli 
turėti krikščionybe, kurios 
evangelija jau beveik per du 
tūkstančiu metų yra pasaulyje: 
skelbiama ir kuri per ilgus 
šimtmečius visoje eilėje šalįų 
laikė savą rankose visą valdžią 
— kuomet šiandie matome, kąd 
kaip tik tose šalyse, kur krikš
čiony bebuvo daugiausia įsigą- 
Įėjusi, tai žmonių gyvenimas 
labiausia nusitolino nuo idealų, 
kuriuos ji skelbia?

Komunizmas krikščioniškas ir 
komunizmas bolševikiškas i

Bet grįžkime prie komuniz
mo klausimo. Kad ir “Drau
gas” stengiasi parodyti kaip 
galint daugiau skirtumų tarpe 
rusų komunizmo ir krikščionių 
komunizmo, visgi jisai negali 
užginčyti, kad krikščionybė sto,- 
ją už tam tikros rųšies komu
nizmą, kurio pavyzdį galimą 
matyti’viępųplijose.

Rusijos1 bolševikai irgi, be 
abejonės, skelbia (ir stengiasi 
praktikuoti) komunizmą 
apie ką liudija panaikinimą? 
privatinės nuosavybės pramo
nėje, sukolektyvizavimas žemės 
ūkio ir t. t. Vadinasi, turime 
reikalą su dviem komunizmo 
rųšim. Nors jiedvi įvairiais at
žvilgiais viena nuo antros ski
riasi, bet pamatinis jų princi? 
pas yna bęųdrąą.

Katalikų vadai to nenori pri
pažinti, be£ >fai( yra faktas. Jei
gu kunigams (pradedant po
piežium ir ■ baigiant lietuviškų 
klebonijų Vakarais) daugiau rū
pėtų įprineįįas, ^pegųT jų „įųoiųo 
interesai, tai Ęįie turėtų ųe 
skelbti fanatišką neapykantą 
prieš komunistus, bet stengtįs 
pakreipti Juos į savo pusę. Juk 
aišku, kalt! jeigu dvi komunis
tiškos srovės atkakliai kovos 
tarpe savę?, tai, galų gale, abi 
pralaimės.
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Kcmųnizmp ųtopiškumas

Mes nepripažjstame nei krik-., 
ščięnišjko, nei bolševikiško ko
munizmo,

kurios

tiesų, ir yrą šituo pagrindų 
tvarkęipi* yieųuolįs' neturi jo
kios laisvės, kaip asmuo, ir ji
sai turi išsižadėti šeimos, — 
kas laikoma religijos atžvilgių 
labai aukšta “dorybe”, nors iš 
tikrųjų thi yra didelė nesąmo
nė Įr gamtos, ir visuomenės atT 
Žvilgiu.

Tokiu budu tas krikščionišr 
kas komunizmas, kaipo priešin
gas gamtos įstatymams ir vi
suomenės gerovei, negalėjo gy
venime prigyti. Tik maža dale
lė tikinčių jų, įstojusių į vienuo
lynus, bandė (ir šiandie dar te
bebando) tą komunizmą prak.-; 
tikuoti, bet i ir šitie “gryno ko- 
munizmo’’ pavyzdžiai, laikui 
bėgant, išsigimė. Vienuolynai 
pasidarė tinginių gyvenimo vie
tomis, kuriose dažnai ir pa
prasčiausios dorovės yra labąi 
nedaug. Be to, atsisakę nuo pri
vatinių turtų, vienuoliai parodė 
be galo didelį godumą, vilioda
mi arba „tiesiog grobdami iš 
žmonių turtą savo * brolijoms, 
įr daugelis vienuolynų pavirto 
tikromis kapitalizmo įstaigomis.

Bolševįgiųiaą £ąy$jrėią

Bolševikiškas komunizmą? nę- 
ra taip naivus, kaip krikščįoniš- 
kąs. Nors pradžioje bolševikai 
bandė/ viską “subendrinti“ — 
ir valgį, ir rubus iu privatinių? 
butus (tos tendencijos rezulta
te ir bolševikai pradžioje žiurįe- 
jo labai palaidai į šeimas), bei 
vyriausias jų uždavinys tai — 
panaikinti privatinę nuosavybę 
gamyboje. Jie suprantą tą, ko 
nesuprato pirmieji krĮkščipnys, 
atseit: lįad ekonominę žmogaus 
padėtį nulemia daugiausia su? 
tyąrkymas darbo, kuriuo visuo
menė pasigamina sau gyvėnirito 
reikmenas.

Pę^ęyikąųąą ąčjrųpį, “kąįp 
žiogus gyyęps po mirtie?” 
įkųnigąms tątąį irgi pelabąi 
rupi, nes jeįgų rųpčtų, tai jįe 
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įįj^n? r.upį * kąd ■ y ieną dalis vi- 
su.om,eęės nepąsįimtų į savo 
rankas pramones ir gamtos tuį*- 
J;ų šąltįpius, pąjį^ąma kitą 
dalį yisųom.eų(ės beturčiais, kąip 
kad yra kapitalizmo sistemoje. 
Taigi bolševikai nori, kad ęe- 
butų išnaudojimo ir skriaudę?; 
jie stengiasi įvė?ti gyvenime |y- 
gybę-

čia jų tiksįą? Įtęks pąt, kąip 
if pirmųjų krikščįohĮų. Bet jų

pavyzdžiai, laikui

arba, jeigu jisai daro progresą, 
tai anksčiau ar vėliau jisai turi 
tą slogutį nuo savęs numeti.

Teoretiškai* žiūrint, pagrindi
nė bolševizmo klaida yra ta, 
kąd jisai įsivaizdavo, jogei vi
suomenišką gamybos tvarką 
galima įsteigti, ųeątsižvejgiant 
į tai, ar visuomenė yra tam 
pribrendusi, ar ne. Bolševikai 
mano, jogei nieko daugiau ne
reikia, kaip tik “gerų norų” ir 

jėgos. Jie yra didelį jėgos 
garbintojai. Todėl jie žiaurus. 
Žiaurus “iš principo”.

Bet, deja, ne mažiau žiaurus 
pasirodė ir tie, kuriems rūpėjo 
krikščioniška žmogaus “tobu
lybė”.. Atsiminkime tiktai bąi- 

inkyizicijos laikus, ąrba1sius

-
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pažvelgkime, kokių žyerįšjcppiu 
šiandie Ispanijos kįerf&lai |qar- 

fašistukais ^rojais 
^gelbėja krikščiopįš^ą ęfyiiįza- 
cijį” pųo demokratįpes pespub- 

i
Tos abi komunizmo rų§įą yra 

žiaųsios dėl to, kad ir viena jų 
ir antra nepripažįsta asmens 
laisvės. Krikščionybė aukoja as
menį “gyvenimui po mirtįeąf\ o 
bolševizmas — “busimai laimin
gai visuomenės tvarkai”.

Tačiau negali būti visuome
nės gerovės tenai, kur yra pri
slėgtas žmogus, nes yisuomenė 
susideda iš žmonių. Todėl, kaip 
krikščioniškas ko,monizmas, taip 
ir bolševikiškas komunizmas, 
neturi ateities.

GORKIS

Pasakojimas apie herojų

nes, musų įsitikini- kelias skirtingąs. |<rikščioęys 
mu, juodų abu neišląįfco pięks- stengė?; padarytį tobulą” ąijs- 
lo kritikos. Juodu abu yra uto- Rteri, priverkdami įfoąogų ąUį- 
piję? (svajonė?).

Krikščionybės originalis tiks
lą? puvo padaryti žęiones “to
bulus” — kad jie kits kitą my
lėtų, kits kitam nepavydėtų, 
kits kito neskriaustų ir t. t. 
šitą tijksįą jie mąnė panieksią, 
panaikindami turto skirtumus 
tarpe zmiopių, nes jie matė, 
kad daugiausia nusidėjimų ky
lą iš turtų nelygybes: turtuolis 
beturtį skriaudžia, beturti? tur
tuolio neapkenčia; dėl turto, 
įvyksta vagystės, žmogžudys-; 
.tęs ir kitokį n.ų?;k.ąKimąi-

Toliaus, krikšęioęys ?uprą^O> 
kad turto lygybe iįgai nepąąi- 
laikys, jeigu turtus ir išdalijusi, 
— kol gyvuos privątįnė. nųo?ą- 
vybė: praėj us kuriam laikui, 
vėl pradės reikštis skįrtųięąį 
turtuose, nes ne visi žmonės 
moka vięnodąi taupyti, ne visų 
vienodos šeimos, ne visų vieno- 
d a laimė gyvenime. Taigi krik
ščionys priėjo mintį, kad tur
tus reikia bendrai valdyti ir 
bendrai vartoti, šitą mintis ir 
yra komunizmas.

Kaip sake;mę, tą? kriješčiopiš- 
kas komunizmas yra utopija 
svajonė, neparemta mokslu. Pa
grindine jp klaidą ta, kąd jjsąį 
norėjo panaikinti privą^ųį yąr- 
tojirną, priyęrčiąnt vįsųs , 
nes iš vieno'puodo valgyti, v;e- 
nodus rubus dėvėti įr t. t. To
kios rųšies komunizmas yrą vi
sai nesutaikomas su asmens 
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laisve; jisai logiškai veda net 
prie šeimos panaikinimą.
I IPioštatfgL džl

žadėti pyiva,tiąię> turto ir ęę| 
savo tėvo ir motinos; o bojįer 
vikai, netikėdami asmens gęrUr 
pųi, ąųipąęe padęti yįsus ž^o- 
pę? pp pštria SOTy^a — M 
valdžios diktatūra. O kad kąr.- 
tais tą valdžią nepasigrobtų' | 
sąyo rąnką^ ekonpmįųiąi shpr 
resjii,? yįsjipmei(ės ?ipo|cspis, tįj 
jie pavedė visas pramones yąį- 
sty^į.

Šitą? komunizmas pasiręčte 
ją,ų daug praktiškesnis, negu 
krikščioniškas. Kuomet krikš
čionys sugebėję įsteigti tik w 
lygiai malkas Komunistišku 
kuopas vienuolynų pavidele, tą} 
boJšęyįkąi savo komunizmą Iš
plėtė miįžįiiįškoje Šalyje, ir įąu 
antra dešimtis metų, kai j įsą; 
gyvuoja.

Tačiau utopiškas yra ir b°Įr 
šeyikiška? \ komunįzmas. Jįsąį 
visai paneigia asmens laisvę 
(kaip ir “grynas” krikščioniš
kas komunizmas) ir be galo dį-

M? ssteM
^męgus bęlševįkiškoje sis temo? 
je yra valstybės vergas.

Bę laisvės negali

Tąi negali būti sy.eika į^ę? 
ęįjęę progresui. Kuomet yąį-

JWS žmones ^ąį- 
voii, visjems jiems diktuoti, ką 
jie turi djrbti, kaip jie turi elg
tis ir t- tv R neišvengiaųiąi 
pasidarę gyvenimo slopintoją. 
Tokioje tvarkoje arba gyveni
mas turi, laikui bėgant, apsnū
sti Jr p.ąskui yim sustingti—

(Tęsinys)
Man netgį kiek juokinga bu

vo prisiminti neramius jo žož 
džius apie socialistus, — aš ži
nojau, kad septintoje gimnazi
jos klasėje yra keli pasipeša- 
šieji vaikinai, kurią save laiko 
socialistais. Kažkodėl man ypač 
nepatiko, kąd jų pryšaky stp- 
yėjp apskritie? bąjorų pirmi
ninkę Ęolpjtoyo supus, ąkiplė- 
šiškąs ir įkyrus vaikinąs. Jis 
buyp gimnazijos geroj us: yaikš 
fčįojo iriatrosę eiseną, plačiai 
Statydamas kojas, iš upės iŠ 
frąųkė skęstančią bobą, rodos, 
girtą, švilpavo įr spjaudėsi per 
daptis.

Mano klasėj buyo geroj us — 
Rudometpvąsz teismo tardytojo 
supus, gražuolis, stipruolis įr 
giptuokjis. Apie pajkpkusį jo 
gyvenimu mokiniu tarpe buvo 
susidąriusių legendų; jo bijojo, V"'*' . r'' ■ ■ . r-V’1 *• ‘Av , . > ■ - ?
jam pavydėjo, p jis į visjisžiu- 
teįo primerktomis akipiįs, nie
kinančia nepaprasto žmogaus 
žiprena, įr atrakinėdamas mo- 
kytojams muripėję kažką tik
rai • nepaprasto, iŠ ko pasirisda4 
mi juokėsi pe tiktaį mokiniai, 
bet, kaikądą, įr pątys-mokyto- 
jai. Tiktai Novakas nesijuokė, 
jis pusbąjsiu kąlbejo:

— Tąįp., įja, šitą jtųs sugal
vojote todėl, kad juokintų žpįp- 
nęs.’ Ąš.juip.s statau dyeįetuką.

Man pątikę nepriklausoma 
Kodometovo laikyseną $ų mo
kytojais ir aš pavydėjau jo mo
kėjimo kalbėti kažkokius ypą- 
'tingus žodžius, įie strigo mano; 
sbiRopėį. Vienąsyk Ždąnęvo pa
mokoj jis pasakė:

— AŠ ąliduodn pirmenybę 
kreivopis linįjorps, mąn jos ro
dosi gyvomis, galinčiomis sava
rankiškai judėti, kai tuo tarpu 
tie?ios^ feevilti^i pijusios.

B S#jį taipgi
Zdanoyąs j'.ųo žavėjosi ir rė- 

kė:
— perą jūsų makaulė, bęt 

jus prakeiktas tinginys, jus nę- 
sikąĮtėįis.

'Galvodamas apie Novako žo
džius, ąš ątsįp^ipįąų yįsųs gim
nazijos “geroj us”, pasistengiau 
įąįyaiftdmtį juo? ateity kurian
čius istoriją ir — patariau np- 
sįkratyti Novaku. Dėl to aš 
pąsirįpkąu papūtą b.udą — 
nustojau mokytis istoriją. Pir
miau jfe' to Jyk nepastebėjo, 
paskui pradėjo kalbėti:

— Tąip. Na, tai labai bloga.
Netrukus jįs vėl mane pasi

šaukė pas save ir tuo pačiu to
nu, ko^iu daktor^i kalba su ser
gančiais vąikąią, pradėjo klau
sinėti : kodėl aš nesiinokinu. 
Neatsimenu, ką aš jam mela
vau, atsirpepę tįk tvirtą sayo 
norą Nęyaką supykinti. Tąi 
man nepąsijsęke. Nutvėręs ma
ne pž Retįęs, jią yėl Jjaįbėjo tą 
patį: apįe tautų jkovą su vadąis 
ir savo gerojąįs.

— Visuomet nugali gerojųs, 
nors jis ir butų fiziškai nugalė
tas — jį® piane įtikįnėjo, o aš, 
maniau, kas bus, jeigu jis nusi
ims akinius ir prieš mane suži
bės bepročio žmogaus akys.

Išėjau ą| nąmo visiškai įsi
tikinęs, kad šis žmogus ■ 
man. Kaip jį atsikratyti?

kitam. Kai paste-

nę

Padėjo netikėta dėdės mirtis: 
jis procesijoj peršalo gerklę, su
sirgo angina, po to kažkoks 
Idiotiškas, nežinomas strepto
kokas įsisverbė į jo smagenis 
ir per dvi dienas užmušė gra
žų, sveiką žmogų. Manau, kad 
niekas, niekuomet nejautė taip 
giliai baisią mirties kvailybę ir 
graudingą gyvybės beginklišku- 
mą, kaip tą pajutau aš, kai pa
mačiau iškreiptą, mėlyną dėdės 
veidą, sujauktą jo barzdą ir iš
draikytus ant įagalvio plaukus, 
jie tąrtum stojosi piestu nuo. 
siaubingos baimės. <

Kaip rūsčiai skamba varpas, 
pranešdamas apie kunigo mir
ty1

§i mirti? mąnę sutriuškino.
Ąš dėdę mylėjau. Švedas, 

Įin^nf^f įvirtas žmogus ji? tu
rėję ramų įsitikinimą, kąd pa
sauly viskas eiiią gerai. Jųękė- 
si jis tardamas “o” ir sąkė:

—Gerai moką gyyenti tas, 
kas myli juokų.

Dabar jo jąų ųepąklau?i: 
kam reikalingi streptokokai ar 
mėgsta jie juoktis? įr neišgirs
ti11 jW ’ ąt^ąkyt^o rbąŠl»^ų, ku
riame skambėjo1 bosinį bioįon- 
čelės stygą:

-r- Tų, populį, atsimink: juo 
daugiau iškyla klausinių, juo 
jie kvailesni, šita žinojo dar 
Laktancijus.

Jis mėgo piktžodžiauti apie 
bažnyčios tėvus ir filospfus, su
teikdamas jiems juokingus tei
gimus arbą yįenp mintis pri
bėgdamas
będayo jo sudaromas painiavas, 
jis juokėsi, klausdamas:

• — Tikiu, nes tai nesąmonė.
O kai jam pastebėdavo, kad 

■“tai” perdaug, jis -pasipriešin
davo:

— Nė kiek; nes tai tinka ir 
pačiam tikėjimui.

Jį iškilmingai nunešė į ka
pus, užkasė į geležinę žemę, — 
aš stovęjau kapinėse ligi snie
gą? ją apdengė. Tą .dieną tirš
tai snigo. Iš mano kūno tartum 
kolos kaulas iškrito. Ąš nusil
pau, nustojau vaikščioti į gim
naziją, mane kankino nusimini
mas.

.0 Novąkas greit buvo pa
šauktas J’etrąpilin, ten jam pa
siūlė darbą ministerijoje. Išly
dėdamas jį, aš nustebdamas pa
jutau, kad šio žmogaus išvyki
mas man taipgi nemalonus, 
|<aip ir pažintis su juomi. Tai, 
Jurbut, tęjįėl, kąd dėdė? mirtis 
paaštrino manę yięnątyės pa- 
jautimą. Nįan buvo rjeiĮęąlingras 
jcažkoks žiogus, viena? žmo
gus.

Žinoma, aš tarėjau draugu. 
Jie gėrė degtinę, valkiojosi pas- 
iu? giOT^iėtes. Jankė yie$uo- 
siųs namus. Mano vyriškus rei- 
palus noriai patenkindavo kam
barinė Rpnip, ipotęris metų 
trisdešimties, begėdė, šmaikšti 
įr godi prie pinigų. Su panelė
mis aš buvau nedrąsus, baiįus, 
nemokėjau sų joipis kalbėtis, 
na ir nebuvo apie ką kalbėt;,— 
didžiuma jų skaitė ne tas kęy- 
gas, kuriąs mėgau aš. Kai sa
kydavau, kąd ipan pątinka ro
manai Diųmo, jos nuolaidžiai ir 
ųžgaunąmai juokėsi.

IBus daugiau)

viena? žmo-
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Mokyklų sezonui 
besiartinant

Englewood vakarines mokyklos 
kursąi.

138 skirtingi kursai augšto- 
sios ipokyklos jnęĮriniams ir 
baigusiems augštają mokyklą 
bus duę.dami yąkarais ateinantį 
sezoną Englewood mokykĮpj ad
resu 0201 Stewart ąvpnue. Pa
mokęs prasidės rugsėjo |4 
dieną.

Kalbami kursai yra supla 
nyoti, kad patepkipti Reikala
vimus taip vyrų, taip moterų 
turinčių įvairiausius gyvenimo 
pašaukimus. Į jų programuos 
įeina komercijos ir ąmątų la
vinimas, ąkądeiųįniai dalykai ir 
rankų darbai.

Tarpe dalykų, Įkųrię bus iš
dėstomi šiemet pirmą kartą, 
yra analistinė geometrija dirb
tuvės matemąjįjęą, di.es.elio te
orija, cosmetika, namų darbai

ir siuvinėjimas, naujovių pro
zą ir poeziją, pipderhiškojį dra
ma, kalbos pataisymas ir nuo- 
dugnas anglų gmątikos ątudi- 
j avimas.

Kiti kursai, kurie raų.dą lan
kančiuose pąmokąs yakąraįs di
delio priturimo, yrą: šurpaliz- 
mas, real estatas, psichologija, 
ąnatpjjiija, flpp ftRSta’
tymas (air conditionįn^) ir 
ąpšąldymas, jnžįnerijos "prak
tika, namų tvarka ir biudžetas, 
namų sveikatą, skąįiymąs lupų., 
komercinis braižymus ir t(epi 
mas aliejum-

Be šių pamokų,’ dar nužiūrė
tą pilnas ąugštosms mpky^ip^ 
programas anglų kalbos, sveti
mos kalbos, istorija ir pilį^y\ 
bės pamokos, matematįka, gam
tos mokslai, pamokąs apie ko
merciją, namų dailė, orkestrą 
ei j a ir pianas.

Pamokos prasideda pįripą 
dienį, rugsėjo 14 dieną. Bet 
registraciją studentų bus pri
imama ketvįrtądičmo į r penk 
tadienio vakarais, rugsėjo ,1b 
ir 11 dd7 įąrp 7 iF 9 valandos. 
Be to, mokslui užsiregistruoti 
bus galimą per tris sąvąįteą po 
mokslo sezono atsidarymo tais 
vakarais, kai dųodąpią šįoą pa 
mokos.

Tą Pąfį vakąrą prasiu R 
pamokos anglų kalbos svetim
šaliams čįą pat, Englewęod aųg- 
stojo j mokykloj. Šiomis pamo
koms šiemet yra paspirta yįe- 
ųjuęliką patyrusiu mokytojų, ii 
mokyklos vedėjai tiksi šį se
zoną turėti didžiausį skaičių 
mokinių.

Kartu su nąojkymų skaityti, 
rašyti ir kalbėti angliškai sve: 
timšaliai šiose painokose yrą 
mokinami Amerikos istorijos ir 
yąldyųięąi S.^r^Įįps
ir, kas nori, aritmetikos.

Ęųtriems praeitis nedąyė ga 
limybės ląnkyti ipęĮ<ykJą, #9 
šiose pamokose gaus gradinėą 
mokyklos lavinimą. Didžiumą 
iš į. 5.0 žmonių, kurie kas pie- 
tai baigia šičia pradinę mokyk
lą, mokosi toliau austosios mo
kyklos skyriuose. Jei kurie 
svetimšaliai yra gavę angštpsnj 
mokslą savų šąlyąę,‘ taį ji^ms 
duodama proga juo greičiąu 
užbaigti pagrindinius reikalavi
mus įr jįe perkeliama į augšfup- 
sius skyrius.

Englewood mokykloj vakari
nės pamokos yra duodamos 
pirmadienį, antradienį, trečia
dienį ir* ketvirtadienį nuo 7:į.5 
iki 9:15 valandos vakaro. Pa
inokos duodamos y.eltųį, t- y. 
mokėti už jas nereikia.

Kitos mokyklos, kur vaka
rais pamokos duodama, yra 
šios:

ĄųąĮtjft high ^chųpj, 2$|; 
North Pine avenue.

Crane high school, Jac^son 
and Oakley boųlevard.

Fenger high school, 11220 
WalĮace stręet.

Lake View high school, 4J015 
North Asblapd avenue.

Schurz high school, ĄfyOĮ 
MiJwaukee ąvenue.

Namų sųyjniųįai l)(h 
patenkinti pranta

Vįsi gavome pavieto kolekto
riaus laiškus su pasiteisinimu, 
kad jis nieko bendra neturi su 
nąmų aptakęąvimų, neatsako už 
tai įr nieko negali padaryti, 
kad taksus sumažinti. Tokius 
taksus jam pridavė asesoriui. O 
kąs pesutinką su paskirta jam 
suma, tai pataria kreiptis į 
Apeliacijų Tarybą (Board oi 
Appealsj ir ieškoti ten paleng- 
yirpąio.

Daugelis piliečių jau tą įstai
gą aplankė ir sugrįžo namo be 
pasekmių: Jie gayo paaiškini
mą: mes nekalti, kad jūsų mie
stelis turi daug išlaidų, kurias 
jus patys privalote padengti.

Aš nebesuprantu, kaip tęs iš- 
ląijdOS gąli buU didesnes. Musų 
t.efusiąi kart kartėmis aiškino, 
kad didelius darbu8 nuvęikė su 
pągelba WPA. darbininkų, ku
rie taksų mokėtojams nekai
nuoja nė cento. Tuo tarpu tak
sai didėja, o ne mažėja.

Koliąi mes busime taip palai
dus, kaip dabar esame, tai mus 
ta sunki našta ir slėgs. Ganą 
klausytis tuščių prižadų. Turim 
organizuotis, o susiorganizavę 
griežtai pasipriešinti. Jeigu iy 
tai negelbės, tai šluoti tėtušius 
laukan.
* » 'f.

Patartina visiems lietuviams
f * . a ■

najpų sąyipipkams ^oti i ^e" 
tuvių Naipų Sayįnįnkų Kliubą. 
Yra sena patarlę: yįeriybėj ga-? 
lybė. Kol buvom, tvirtai organi- 
zuptį Improvemept Kliube, žį- 
note> kad su mumis tetušiąį 
skaitėsi. \

Nežiūrėkit pikius valios poli
tikierių, kurie klįųbų laikįnai 
suardė. Visi ateikit antradienių 
vakare, rugsėjo 8 diepą, 8 'vą- 
landą vakare į Lietuvių LiuO- 
sybės svetainę namų savininkų 
susirinkimui* Aptarsime, ką tu
rime daryti ateity ir kaip tu? 
rime gintis nuo skriaudų-

— DempkRatas.

Pinigų Vakaro Lai-
Ų t v r* .. *

mėtojai
BRIDGĘPORT. — Rūgs. 3 d 

įvyko pinigų laimėjimo vaka
ras, kurį kas ketvirtadienis duo
da Bridgeporto Biznierių Są
junga tarpe 34 ir 35 gatvių anjt 
Halsted St.

Pereitą ketvirtadienį buvo 
skirįos trys dovanos vieloj vie
pęs. Publįkęs buvo vįrš 2,000 
žmonių.

Prieš pradedant dovanų trąu- 
kįpą išpildytą mųzįkąlią pro-

«>ffl% h}au- 
nutės mergelės iki 12 metų am
žiaus. Ęiękyiępą į§ jų turėję 
padaipuoti sąvo mėgiamą dai
ną. Publikos delnų plojimas nu
sprendė laimėtojas smulkių do
vanų, kurias paskyrė atskiri 
biznieriai.

Po. to, pašaukta 5 berniukai 
iš publikos lošti Hi-įa bolę, ku7 
r j dabar labai yrą madoje.

Pipig|j dovanas laįmėjo šie 
.r 'akmenys:'' ’

pirma dcĮvąna .$95*op teko p. 
Niek Mossell, 3236 formai av., 
antra $15.90, vjrs. Rųtb Rayioiį 
iš Ęrįdgeporto, įr trečia $1Q.9.9 
teko p. Al. Lorber, 636 W. 
Street.

pįznięrių komitetas iš pp. 
lauk Wolp:, MiĮton Mark 
Morris Lųsdig dėkoja p. Jos. 
Ęųdrikui už garsiąkalbį ir Čarf 
Ęros. Eumber Čo. už pĮatfor; 
mę.

- VBA
............... ■■■

Jękųbąs: Aš jau ntębetikįn 
pĮotęrimS. <

Antanks; JĮodel?
Jokųbąs: An<jąi įdėjau ląįk- 

rąšjtin skelbimą pąieškąs mergi
nos apsivesti, jr įsivaj?duok: 
vienas iš atsiliepimų buvo ma
no sužiedotinės!

^PASKOLOS ant NAMU 
f Skolinant Pinigus ant Pirmų 

Morgjeių lengvais išmokėjimais
•HM pinis.?j yp» SRdr»W?U ijfl- $5jQp()..0|) p,er Ęfificj-al Sfc 

vingš aųij Loąp Insurance Corporation.
Del ijįformacijų kreipkitės i

TO

INVC1TMCN

^■anD U-OĄIjJ
v Of CHICAGO

2202 WJiST CERMAK RQĄD 
Ben. J. Kaząnauskas, Rašt.

CICERO. — Namų savipip.- 
kai jau beveik visi gavo savo 
metinius prezentus, taksų bįląs, 
ir biįęmis nepatenkinti. Vįepąs 
pas kitą yaikštinėja ir klausi
nėją, kiek tu gąyąi taksų?

,Gi bites yra tokios ivaįpęs, 
kad negalimą sųprąsti, kaip 
taisai įyąrkpmą. ¥W* gavo 
maįespįųs už Į9?4 ipptų tak“ 
sus, kiti didesnius, ^ųriė gavo 
magesnius, tai tąksąi yra ma
žesni tik maža (įąįeįe, p kitų 
pakelti net dvigubai.

Štai mąnQ kalmyO<° tąksąj
1934 metais buvo $56, dabar gi 
jam uždėtą $108. Aš pats ga
vau laišką, kad mapo namas
1935 metams yra įkainuotas 35 
doleriais mažiau, negu 193^ me
tams, o taksai man šiemet ma
žesni tik 58 centais. Atrodo šie
met toks taksų mišinys, kokio 
niekuomet nebuvo.

6822 So, Hąjsted St. TeJ. Įtyųąpąį §743
Šiandien, Kugsejo-Septemter 5,1936
Širdingai kviečiame visus giinįųes, draugus, pažįstamus 

įr Ząrasiškįus atsilankyti į iškilmingą atidarymą. TFui’ė- 
siiųc pirmos rųšips orkestrą šokiams. Keptą vištieną d^- 
kaį. Taipgi bus ristynės: J. Bancevičiaus su Jose Nę'ck 
Jphnsęn, Felix Jakaičio sų Adolph Hitler. Ir Jakaitis" iš
kels 800 svarų boles augščįau galvos. < >

kiekvienas tųrps goocį timę.
KVIEČIA VISUS,

Kviečia visus ir D. URBONAI

^ED^ųmlE jį || g NEDĖLIOJĘ 
OIIIU , ■

LIETUVIŠKAS PROGRAMAS
Npd^’ Irtu

Akordionintas Al. Shemetas Smuikininkas Mikas Petroševičius 
PROGRAMO VEDĖJAS —POVILAS ŠALTJMIĘRAS ‘ 

Pastangomis
• BAKŠKIS FURNITŪRŲ HOUSE, Ine. • NARVID’S BAKERIES 
^(john T. žuris)’ lietuvis kandidatas J tel$ėj^

■ ■■■! I     .I.... . I  ■■>■■■ 11 ■■ IW lll.l . III! 4 !■ II !■ ■ III I I . I!   1AIIIBI ■imMIMII.IMIIMMII Iii* II —M—

i! X>- • ■ ' ; '• • a ** 1 ’ '
Pranešimo arba pagarsinimo reikalais kreipkitės į 

ŠALTIMIERO PAGAĖSINJMO, AGENTŪRĄ 
' 3133 So. Halsted’ St'. ‘ Telefonas Grilūmet 5472

£

LĮETUyjŲ TAUTIŠKŲ 
Tto'STiW‘

Norintieji nusipirkti lotus 
Tautiškose Kapinėse, dar galite 
gauti už numažintą kainą — 
35 metų Jubiliejaus teikiamo
mis sąlygomis. »• -I » Z •< »

Kapinių valdyba kviečia ne
praleisti ’ progos pasinaudoti 
20% nuolaida ant; visų lotų 
įmokant tik dalį. O, ųžmokanjt 
viąųs pinigus, gausite 25% 
nuolaidos, dabartines kainos.

Taipgi primename, kad kapi- 
nįų leidžiamą 25 Męįų Jubilie
jaus bus pąpjĮbš^a J.a^ai 
grąžiąis Upinių ‘ įątorįjps pa- 
yeiksląįs. KpJ p(ar 
kĮteą'į kąpipįų'raštinę, kad įf 
jųsų pąniii}kjąs puošnų knyg°3 
ši,dabrinlp^ lapų8-

^s^en skaitydami 
“JfĄUJĮENAS” į 
viai iffyja naudingų!

iF P9!R«- 
HipiROr

GRANĘ OPENING

M9VIE JNN TAVERN
Įvyksta Rugsėjo 5 ir 6 <1. į.

Prašome draugus ip pą|įstamus atsilankyti į musų 
nąpjos ųžeįgos atidarysią. Bus skanus užkandžiai veltui, 
grieš gerą muzika, linkčminsįinės yisj per jdvi dienas— 
Šeštadienį ir sekmadienį.

Savininkė STĘLLA POLLOGK 
607 We?t 63rd Street 
JeleLopąs y\ępįwortb 293p

............................—............

•

M HMM. ..I -............  ■ 1 S.1 ■■ 1 ■ ........... ...  ..........mię

HALSTED ARNIY STORE
NĄUJĄ VIĘTĄ PRIE:

3503 South Halsted Street
Pas mus yra pilnas pasirinkimas vyriškų 

reikm.enu ir darbo |dpąbuži^ žemiausiomis 
kampiĮiiš. prąĘužiąį ir tįarlM bątąĮ, kęlnps, 
marškiniai, apatiniai, pąųčiąkos, svęterįąi, 
pirštines, skrybėlės, kėptirės apsiaustai, ro- 
berių apavąj ir overals.

Kviečiame visus atsilankyti j musų 
QRANP OPENING 

išpardavimą musų naujojoj vietoj.
JĮALSTEP AMU STORE
3503 SO. HĄLSTEP STĘĘET

A » O... M !*■’ H • . - X--. t - . --j-,,.

(jARSINJOTĖS ‘NAUJIENOSE

fr H *7. J* 4* **

Į , "...J"!• 1

Miegamųjų SetąĮ pp $49.00 |F ^gaų

Neužmirškite *WwpsQą Day’?
iųH jyyUs ,

RIVERVIĘW PARKE,
nt WE§TERN ^VĘS;

$^QĮ). DpVANOftpS $200,0. ĘĘJERVEĘĘŲ p^pODAI 
piefuyiąj dainininjkąi ir šųkejąi lošia tautiniuose kP^tiUT 
mųpse. i

ĮĮžA^QA PYKAI 
WIkPJAM ĮIĄLE THOMPSON, 

lįll W. Wąshipgton St., Chicago, III.

< -.. T* r v f *• "t. ■«* •

AKINIU
išpardavimas

Prastą regėjimą, silpnas ir kreivas akis 
galima dažnai atitaisyti su naujai išras
tais ŠLIFUOTAIS AKINIAIS/ JięT Ap
saugos jūsų akis, pašalins akių nuovargį 
ir galvos skaudėjįmą. Jus galėsite su jais 
Skaityti mažąs raides, siūti it aiškiai 
toli ir arti matyti. Išbandykit šiuos jiuęs,tabius akinius.

Dr. G. @ERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė. ’ ' Patenkinimas Garantuotas.
75,6 35th Street Telefonas Yards 1829

i n i
> • . . r. . . ‘

1
aamfA/M M»ra ty*,1'Mt

Čia Lengva Nusipirkti Naujus Rakandus

Seklyčios SeĮt^i po $49.00 ijr aukse1?11

Musų Lengviausios sąlygos pa
dės jums padaryti savo namus 
kaįp pąjocių.

Visi žino, kad pas mus yra 
. lengviausia pirkti, kad par
duodame pigiausia ir patar-

] naujame sąžinįngai.
Mes neimame palukų. Tą 

mes darėm per 40 metų. Tūk
stančiai namų turi njusų ra
kandus ir džiaugiasi, kad pi
giai pirko.

Pinigas šiose dienose yra 
brangus draugas. O pirkda
mi pas mus jus neišleisit daug 
pinigų. Visuomet užlikrinam 
patenkinimą ir pinigų sutau- 
pymą.

MES NEMOKAM RENDOS 
IR JUMS JA ATIDUODAM 

40 metų įoj pačioj vietoj tie 
patys šeimiųinkai.

Rakandų pirkti eikit visuomet 
pas:

COUEN BROS.
FURNITURĘ COMPANY

1401-3-5-7-9 SOUTH HALSTED STREET
Krautuvė; atdara utarnipko, ketvergo vakarais, o taipgi visą dieną nedėliomis.

Pinigai Maloniai Grąžinami, Jei ne Patenkinti
h. . ■ ' . ... ............................................................................ ' i*
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Lietuviai ir lietuvai
tes paėmė leidimus 

vedyboms
Ale lietuviai ir lietuvaitės ii 

dėmė laisniui (leidimus) 
dyboms:

Joseph Gečas 22 m. ir Doro- 
thy MacKendrick 22 m.

Felix Rolla 25 m. ir Helen 
Franklis 22 m.

Alex Gercus 22 m. ir Ste- 
phany Mikulskį 21 m.

George Banohoom 26 m. ir 
Adele Kiconas 29 m.

Victor Vaišvilas 23 m. ir 
Mary Bella 20 m.

Ir pas mus valdininkai 
priešus niekina.

Ir musų miestelio valdinin
kai priešus naikina, tik netaip, 
kaip Stalinas. Mūsiškiai, kąd 
opoziciją nuslopinti, duoda prie
šams šaltas vieteles ir tokius 
darbus, kurie yra nereikalingi. 
Visus juos talpina j vandens de
partamentą.

Teisybė, buvo vienas garsus 
lietuvis politikierius gavęs ir 
šiltą vietelę, bet per rinkimus 
praėjusį pavasarį jis pasirodė 
nepavojingas ir neturįs pasekė
jų, tąi bausmė jam dovanota, 
tik duota saktis.

žvalgas.

Ciceros mokyklos 
laimėjo garbę

Šokiai Kareivių
• Aikštėj RAOIO

Cicero įvairumai

Dr. Suzanna Šlakis 
sugrįžo iš atostogų

Cicero gal būt yra keisčiau
sias kampas Chicagos apielin- 
kej. Praėjusią savaitę dar tebe
gulėdamas išgirdau trukšmą. 
Tai buvo kiek po 6 valandos ry
to. Atsikėliau, žiuriu, išmatas 
miestelio darbininkai renka. Už
keikiau sakydamas, kad ne lai
ku trukšmauja. Gavau atsaky
mą : viena, girdi, bijom, kad 
saule nenudegtumėm, o antra, 
juk tuojau ir vėl gazietos bub- 
nys, kad išmatos nerenkamos.

Ar ne keista? Kai kurie ieško 
saulės spindulių, o kiti jų bijo. 
Nebūdami lietuviai, politikieriai 
moka ir lietuviškus laikraščius 
skaityti. Visgi tai yra šioks 
toks progresas.

Gera bevaikio pastaba.

Praėjusią savaitę “Naujieno
se” tilpo Bevaikio įspūdžiai iš 
aplankymo saldainių krautuvė
lių. Išreikšta mintis, kad jau
nimas kai kuriose iš tų vietų 
yra tvirkinamas arba išnaudo
jamas gembleriavimo įrengi
mais. Bevaikis patarė mamy
tėms užbėgti šitokiam išnaudo
jimui už akių.

Dr. Suzanna šlakis, apvažia
vus keletą valstijų pietuose ir 
vakaruose, sugrįžo į Chicagą

Geriausia p-niai šlakis pati
ko Texas valstija su dideliais 
plotais bovelnos laukų (cotton 
plantations) ir daugybė alie 
jaus šulinių, iš kur gauname 
gazoliną į Chicagą ir į visus 
kitus miestus ir kaimelius.

Californija, kaip visi žino, 
yra gražus kraštas ir visų la
bai mėgiamas. Bet gražiausia 
gamta randasi žiemvakariuose 
— Oregone, Washingtone n 
net Kanados, aplink didelius 
Cascada Rockees. Amerikos 
gamtos gražybės randasi ir 
tarpe didžiųjų kalnų arba 
Rockies.

Vandenų gražybė yra pavyz
džiui ežeras Lotfise ir Emerald. 
Tai tikri žemčiūgai tarp kalnų 
su sniegais. Stebėtini atrodė 
ir vandenų tankus, aukšti ir 
dailus kritimai. Reginiai su
teikia daug jausmo ir galybės 
svajonėms.

Dr. Suzanna šlakis dabar vėl 
priiminės ligonius, kaip ir pir
miau, paskirtu laiku, — iš
imant trečiadienį ir šeštadienį.

Cicero viešosios mokyklos 
dalyvavo konteste su kitomis 
žymiomis mokyklomis Illinois 
valstijoj. Kontestas ėjo švie
timo dalykuose Springfielde, 
Illinois, rugpiučio 14—-23 dd. 
Cicero mokyklos išėjo iš kon- 
testo su daugiau garbės laimė
jimų, nei visos kitos valstijos 
mokyklų sistemos paimtos kar
tu.

P-nas Frank Petru, Cicere 
Apšvietos Tarybos prezidentas, 
raportuoja, kad iš vienuolikos 
skyrių, kuriuose kontestai ėjo, 
Cicero mokyklos laimėjo septy
niuose pirmą prizą, viename 
skyriuj antrą ir trijuose sky
riuose trečią prizą. Cicero mo
kyklų mokiniai, žinoma, did
žiuojasi šiais laimėjimais.

P-nas Frank Petru, Cicero 
Apšvietos Tarybos prezidentas, 
keletą metų atgal buvo išrink 
tas Illinois Valstijos Mokyklų 
Asociacijos prezidentas ir ėjo 
tas pareigas net tris metus pa
eiliui, 
neturėjo 
valstijos 
zidentas.

Tai yra garbė, kurios 
valstijoj jokios kitos 
mokyklų tarybos pre-

Čepukienė Sveiksta
Prižiūrima namie.

Keletą dienų atgal visi skai- 
tėm “Naujienose” apie šiurpų 
įvykį, kur 15 metų vaikas plak
tuku užmušė moterį už keletą 
dolerių. Tokios nelaimės dau
giausia pasitaiko iš papročio 
žaisti pinigais. Įspėju mamytes: 
pasistengkit Bevaikio patarimą 
vykinti gyveniman, naikinti 
gembleriavimą, kad neatsikar
totų motinų vaitojimai matant 
savo vaikus už geležinių štan
gų, kas Ciceroj nedažnai pra
eity atsitikdavo.

Leo M. Norkus
Persikėlė į Marųuette Park , 

apielinkę

Naujovinis biznis.

Musų kolonijos širdy’ tūlas 
rymietis užlaiko alinę. Biznis, 
sako, esąs varomas šitokiu bu- 
du: vyliojamos jaunos mergai
tės, jos yra mokamos raginti 
vyrus gerti ir joms, mergai
tėms, fundyti. Kiek nuo privy- 
liotų kostumerių mergaitės iš
geria stiklų alaus, tiek biznie
rius išmokąs joms nikelių. Kal
bos eina, kad yra ir lietuvaičių 
tame bizny — tai ar ne nau
jas biznis?

Plačiai žinomas bridgeporto 
biznierius p. Leo M. Norkus 
atstovas- South Side Brewing 
Co. ir distributeris Ambrosia 
alaus, šiomis dienomis persikė
lė apsigyventi nuosavame na
me Marųuette Park apielinkėj 
P-o Norkaus naujas antrašas 
yra 2415 W. 64th St. ir namų 
telefonas Hemlock 6240. Biz 
nio telefonas pasilieka toks pat, 
kaip pirmiaus buvo, būtent 
Boulevard 7179.

— VBA.

Nušovė policininką

Nešasi laiptus su savim.
Musų miestely dabar yra de

damos vandens dūdos. Grioviai 
iškasti apie aštuonias pėdas gi
lumo ant Roosevelt road. Did
žiuma apielinkės gyventojų va
žiuoja tos gatvės karais j dar
bą.

Grioviai iškasti apie 3 savai
tes atgal, žemė suversta ant 
šalygatvių, o per griovius per
eiti patys gyventojai pasidėjo 
lentgalius.

Kol prieini prie lentgalių, tai 
reikia perlipti per iškastą že
mę. O dabartiniu laikų lija, tai 
purvo nestoka. Todėl mergaites, 
eidamos prie gatvėkario, nešasi 
popierinius laiptus pasikloti ant 
purvyno, kad nesutepti čebatė- 
lių. Tą! patį daro ir namo grįž
damos.

Musų tėtušiai, nors ir netoli 
gyvena, to viso nemato, gi 
WPA. darbininkai dykumose 
žolę rankioja.

Elmhurst miestely jaunas 
banditas nušovė policininką 
John P. Frost- 37 metų, 217 
South Main St., Lombard. 
Policija ieško ryšy su šia gal- 
važudyste Walterio Meyerio 
22 metų, 4032 North Fran- 
cisco avenue. Kartu su juo 
ieško merginos, Dorothy Belg- 
holz 19 metų, 4026 North Ca- 
lifornia avenue. Jų dviejų 
bendras Walter Poore papa
sakojo policijai, kad jie trys 
planavo apiplėšti jo dėdės 
Emil Penkava bekernę adresu 
313 So. Main Street, Lombard. 
Juos f nužiūrėjęs (policininkas 
Frost. Kad nuo jo pabėgti, 
Meyer ir nušovė Frostą.

Gavo darba
MARQUETTE PARK.—Mar- 

ąuette parkietė panelė Onutė 
Butkus, šiemet baigusi augštaia 
atsižymėjimais šv. x Kazimiero 
Akademiją, jau dirba Peters 
Bros, real estate firmoj adresu 
1647 West 47th street.

P-lė Ona Butkiutė yra gra
žiai tėvų išauklėta ir turi daug 
gerų teigiamų savybių.

— R. V.

) . ___ —____ .

Pirmadienį, rugsėjo 7-tą, pri
puola Darbo Diena — Labor 
Day. Daugelis chicagiečių, jų 
tarpe lietuvių, išvažiuos dviems 
dienoms iš Chicagos. Bet dau
gelis kitų pasiliks mieste ir gal 
ne vienas jų galvos, kur pra
leisti vakarą.

Penktadienio vakar# patarti
na jiems atsilankyti į Kareivių 
Aikštę — Soldiers Field. čia 
Chicagos parkų distriktas tą 
vakarą rengia milžiniškas šokių 
iškilmes.

Vien šokėjų dvylikos-tautinių 
grupių, pildančių progrąmo nu
merius, bus virš pusantro tūk
stančio. Jų tarpe ne paskutinę 
vietą užims lietuvių grupė.

Įžanga publikai nieko nekaš
tuos. Kokius nors “muvis” bet 
kas ir bet kada gali atlankyti, 
o tokiu programų pasigerėti, 
koks k ruošiama Darbo Dienai 
Kareivių Aikštėj, nedažnai pa- 
;i taiko. , j

Vietos gi išteks visiems. Ka
reivių Aikštėj yra vietos 120,- 
000 žmonių susėsti. Be to, ma
nau, kad Chicagoj esama nema
žai lietuvių, kurie ten dar nie
kuomet nebuvo.

Lietuviškoji radio audiencija 
;urės smagumo ir vėl pasiklau 
syti reguliaraus Budriko radio 
programo iš galingos stotięs 
W. C. F. L. 7 vai. vak. Meninę 
programo dalį išpildys galinga 
Budriko radio orkestrą, dai
nuos žymi, La Scalos operoj 
buvusi dainininkė, ponia Elena 
Rakauskienė; taippat eis tąsa 
įdomios radio dramos. Be to, 
bus daug įvairių svarbių pra
nešimų. Primintina visiėms, 
kad ateinantį pirmadienį, rug
sėjo 7 d. bus specialė transla- 
ei j a kito Budriko radio pro
gramo iš stoties W. A. A. F. 5 
vai. popiet su įvairiomis įdo
mybėmis. Nepraleiskite jų...

— T.

Atsiminimai apie Žemuoges
BARBARA B. BROOKS 

Home Economics Department
Kelione Company JĮ <

Battle Creek, Michigan

Sodininkystės 
paroda

Rytoj, nedeldienį, 11-tą va
landą priešpiet užsistatę savo 
radio ant stoties W. G. E. S.. 
1360 kilocykles, galėsite sma
giai praleisti valandėlę besi
klausydami gražių dainų, įdo
mių kalbų bei svarbių praneši
mų. Progress krautuvės duo
damuose programuose nėra 
vartojama pluokštelės, bet pro
gramų išpildyme visuomet da 
lyvauja žymus dainininkai, 
muzikai ir kalbėtojai. Taip ir 
ryt dienos programo išpildyme 
dalyvaus grupė žymių meninin
kų. Patartina nepamiršti pa
siklausyti. , — Rept. J.

P-nia Angelija čepukienė, 
dvi savaitės atgal sunkiai su 
sirgus, ilsėjosi Presbiterian li
goninėj po operacijos iki. perei 
to antradienio. Trečiadieny 
būrelis draugų nuvyko į ligon- 
būtį ją aplankyti, bet rado vi
sai. nepažystamą ligonę. Nė 
p-nios čepukienės, nė gėlių ku
riomis draugai buvo pripildę 
kambarį, nebebuvo.

Draugės nuvyko į p-nų če- 
pūkų namus, 1534- North Oak- 
ley Botflevard, kur rado ir 
p-nią čepukienę ir gėles. Jos 
džiaugės pamaniusios, kad Ka
zio čepuko žmona išrodė jau 
daug stipresnė, negu savaitė 
atgal, ir nutarė prižiūrėti, kad 
gėlių netruktų — o kas taip
pat svarbu — pranešti Chica 
gos lietuviams, kad čepukienė, 
smuikininkės bei mokytojos Va
lerijos čepukaitės motina, 
sveiksta namie, kad ir kiti ne
paklystų norėdami ją aplan
kyti. — SV.

Sodininkystės paroda Chica
goj yra rengiama International 
Amphitheater trobesy, prie 
Halsted ir 42 gatvių, nuo 12 iki 
20 dienos rugsėju.

Parodoj dalyvauja ir cechai, 
kaip tautinė grupė. Pirmas če- 
chų-Slovakų Sodnų Kliubas 
Amerikoj rengiasi čechų-slova- 
kų dienai kaibamoj parodoj 
rugsėjo 16. ~ /

Lietuviai panašaus kliubo ne
turi; Visgi patartina ir jiems 
atlankyti pardaą, hes daugelis 
lietuvių turi savo namus, prie 
namų darželius^o ir abelnai lie
tuviai mėgia žolynus.

— N I / ' t ■

WORLD PLAYHOUSE
410 S. Michigan—arti Van Buren

Žemuogės tai mėgiamiausios ma
no uogos,” kartą pasakė jaunutė 
mergaitė valgydama pyragą su že
muogyne. Ir kam jos nepatinka, 
kam galėtų netikti jų malonus kva- 
psnys ir viliojantis skonis. Tai -iš- 
tikro gardžiausi uoga.

Be tų malonių atsiminimų, kurias 
sudaro žemuogės vasaros laiku, gal 
būt ta musų ’ “miegiamiausi uoga” 
yra dėlto, kad iš jos galima padaryti 
ypatingai daug įvairių valgių. Štai 
pavyzdžiui, kam nepatinka pasal
dytos žemuogės, šiortkeiksai, aiskri- 
mas ir tortos su žemuogėmis, šifa- 
no pajus, želatinos prieskonis, vaisių 
lėkštės, ir visokį Saločių parėdalai, 
vis tai sudaro įdomų ir skoningą 
valgį. O kad tas įvairumas jums 
butų dar įdomesnis štai žemiau pa
duodame visą eilę receptų, kuriuos 
panaudojus galima surasti tą tik-, 
ra ji valgių gaminimo šposą.

ŠVIEŽUS ŽEMUOGIŲ
1 kvorta žemuogių 
1 ¥2 puod. vandens 
1 puod. cukraus

• 1% šaukšto krakmolo
1 šaukštą želatinos 
% puod. vandens. , 
1 10-colių kornfleiksų pajaus pluta
Nuplauk, nuvalyk ir nuvarvink že

muoges. Supiaustyk į trys ar ketu
rias dalis su peiliu. Virk vieną puo
delį uogų su 1% puod. vandens iki 
minkštumo. Nusunk ir sudėk į kar
štą sunką krakmolą, nuolat maišant. 
Virk maišant iki sutirštės ir pasi
darys aiški. Sudėk želatiną, pirmą 
išmirkius U puod. vandeny. Aušink 
kol pradės tirštėti, tada sudėk li
kusias uogas. Suversk į plutą. Atau
šink. Valgyk su saldinta plakta 
Smetona, jei pageidaujama.

Išeis: 1 10 colių pajus.
CRUMB PIE SHELL

1/3 puod. sviesto.
% puod. cukraus
1 puod. smulkių kornfleiksų 

rice krispie erumbs

PAJUS

arba

Ištirpyk sviestą. Sudek cukrų ir 
crumbsus, gerai išmaišyk. Suspausk 
tvirtai ir lygiai blėkos dugne ir pa
kraščiuose. Ataušink pirm supilant 
mišinį.

Išeis: Viena 8, 9 ar 10 colių pluta 
Suvolyk ar sumalk 4 puod. korn

fleiksų ar 8 puod. rice krispies tiek, 
kad pripilti vieną puodelį.

SALTKOŠfiS PAJUS.
Pridėk pajaus plutą su žemuogių 

aiiskrimu. Apdenk su puta, padėk 
ant lentos, padengus popierių ir 
palaikyk pečiuoje (prie 500° F.) kol 
paruduos. Tuojau valgyti.

ŠALTKOŠĖS RUTULIAI.
Padaryk rutulį iš šaltkošės ir pas

kui suvolyk su rice krispies, paduok 
sherbert stikluose su šaltomis, švie
žiomis, ir trokštomis žemuogėmis.

ŠVIEŽI ŽEMUOGIŲ ŠALTKOŠĖ
2 kvortos žemuogių
2 puod. cukraus
1/8 šaukštelio druskos
3 paintės pieno paviršių. 
Nuplauk ir išvalyk uogas. Suka

pok, pabąrstyk su cukrum, uždenk 
ir leisk pabūti dvi valandas. Su
grūsk ir nusunk, įdėk druskos. Su- 
šaldyk į koše, pridėk vaisių sun
kos pasykiui ir šaldyk iki sušals.

ALL-BRAN PYRAGAS.
% puod. all-bran 
3/4 puod. pieno 
1 % puod. miltų
4 šaukšteliai baking pauderio 
1 Šaukštelis druskos
% puod. riebalų.
Išmirkyk all-bran piene. Išsijok 

miltus su pauderiu ir druska. Ipiau- 
styk riebalus su peiliu ir maišyk 
tol, kol tešla pasidarys kaip kornų 
miltai. Supilk all-bran ir pieną, mai
šant atsargiai su šakute tol, kol mil
tai išsimaišys. Išversk ant miltais 
barstytos lentos. Minkyk lengvai ir 
išvolyk colio storį. Pakepk pečiuj 
(425° F.). Laikyk 12 minučių.

Išeis: 16 pyragaičių (2% colio).

Kandidatai darbuo 
jasi

Povai slenka arčiau lapkričio 
3 diena. Tą dieną Chicagos, 
Cook kauntės, kaip ir kitų mie
stų, miestelių, kaimų ir valsti
jų piliečiai visoj šaly paduos 
savo balsus už kandidatus į ša
lies prezidentą, į valstijų gu
bernatorius, j kitokius augštuo- 
sius ir žemesniuosius urėdus.

Kandidatai ir jų šalininkai 
jau dabar 'varo vajų. Ir vienas 
tokių energingų, agresyvių kan
didatų yra buvęs/ keliais atve
jais Chicagos miesto meras 
William Hale Thompson.

Jisai stato savo kandidatūrą 
Illinois valstijos gubernatoriaus 
vietai. Pirmadienį, rugsėjo 7 
dieną — Darbo Dienoj — WĮ1- 
liam Hale Thompson ruošia 
pikniką. Įžanga visiems dykai. 
Visus jo vajaus menedžeriai 
kviečia atsilankyti. Pats kandi
datus pasakys svarbią kalbą. 
Kalboj svarstys daugelį proble
mų, *kurios liečia taksus. Penki 
šimtai dolerių įvairiais prizais 
bus išdalinta. Per dieną įvairios 
pramogos bus teikiamos. Dau
gely numerių pasirodys tauti
nės grupės savo nacionaliuose 
kostiumuose. Vakare $2,060 
vertės fejerverkų leidimas.

William Hale Thompson pik
nikas įvyks Riverview Parke, 
prie North Western ir Belmont 
avenues.

Veiks nuo pietų iki 
vidurnakčio

25c—35c nuo 2 iki 6:30 v. p. p, 
—35c, 50c po 6:30 v. p. p.

Naujas gėrimų 
skladas

IŠIMTINAI PIRMĄ SYKĮ 
AMKINO TEIKIA

“7 BraVė Men”
(Sovietų kalba-Anglų užvardi- 

jimas).
Galinga Didvyrio Meilės 

Drama.
Filmuota Arktikos Grožio rajone. 
Nuostabi-didinga, žavinti pasiau- 
kavimo ir pasišventimo scena.

MOTERYS
Jau galite gauti naują, padidintą ir 

' pagerintą • ' ’ ; “ t|

Valgiu Gaminimo Knygą
Kaina su persiuntimu tiktai $1.10

BRIDUEPORT—Užėjęs pas 
Jokūbą Maskaliuną, 35034/2 

So. Halsted St., staiga pasijun
ti esąs dideliame gėrimų skla- 
de, o ne paprastoj tavernoj 
Mat, p. Maskoliūnas naujoje 
vietoje savo biznį žymiai pra
plėtė, taip kad dabar žmozės 
gali gauti didžiausį pasirinki
mą visokių gėrimų parsinešti 
namo. Prie to, dar yra šilti 
užkandžiai ir sandvičiai. Tie
sa, veltui neduoda, bet ką gau
ni, tai esi pilnai patenkintas. 
Ypač sandvičiai, kuriuos duoda 
pas askoliuną, prisimena 
downtawn sklepuką. Skelbi
mas telpa Naujienose.

— VBA.

p

Boston Shoe Store 
prisirengusi su ru

dens tavorais
BRIDGEPORT. — P-s Harry 

Paticha, savininkas Boston 
Shoe Store, 3435 So. Halsted 
St., prašo pranešti, kad jo ba
tų krautuve yra pilnai priruo
šta naujais rudeniniais tavorais 
visai šeimynai. Ypatingai gerų 
batelių pertraukė iš rytinių val
stijų vaikučiams, kurie lanko 
mokyklą.

Sako, vaikučiams bateliai tu
ri būti extra stiprus ir tvirtais 
padais, kad galėtų atlaikyti ru
dens orą ir negadintų kojas.

Su kiekvienu pirkiniu Boston 
Shoe Store taipgi duoda pinigų 
laimėjimo vakarui kuponus pir-' 
mas tris dienas savaitėje.

— VBA.

Kaip žuvis be van
dens, taip geras 
lietuvis be ‘‘Naujie
nų” neturėtų būti.

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. 

CHICAGO ILL.

GARSINKITE “NAUJIENOSE”

ALIEJINIAI PEČIAI
ĮįMW^

Apšildys 4-5 kambarius

$54.50

2 DALIŲ PARLOR SETAI 
Padirbant nuosavoj dirbtuvėj. 

Pilnai garantuoti.
Kainos nuo 50 au^^n

50 galionų aliejaus n V |f IĮ I
su kiekvienu pečium “ ■ l»MI

■I

VISKĄ GALITE IMTI LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

Roosevelt Furniture Co., Ine
M. P. JOVARĄUSKAS ir J. P. BERTULIS, Savininkai 

2310 West Roosevelt Road 
Phone SEEley 8760 CHICAGO, ILL.



šeštadienis, rugsėjo 5, 1936

Veją bedarbiu^ iš 
namų

Pašalpa bedarbiams pradėta 
mokėti pinigais. Bet kadangi 
pašalpos duodamu mažai, tai vis 
daugiau pašaipą gaunančių šei
mynų išvaroma iš butų už ne
mokėjimą repetos, ba duodamų 
pinigų vos ištenka valgi’. 7

Howe Street. Nė taksų už na
mą, nę vendų iš gyventojų ne
gauta jau eilę metų. Dabar 
Cook kauntė tur būt pasiims 
tą namą ų‘ž taksuę. Tokį išva
dą padarė kauntė iždininkas Jo- 
sęph P. Gili.

90 PROOF

1 T’’ f > -s rv/;;
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ULY bu:ŠINESS
f

DUIECTI)RY

Nesuranda namo sa
vininko

Nesurandmna savininko arba 
savininkų namo adresu 2043

Iššoko iš 24 augšto
P-le Mae Bplsk'y, 1434’ Nortb 

VVestern ąyenuę, penktadienį 
tuoj prieš pietus patraukė ke
letą cigarete durnų, pasidėjo 
ploščių, numetė pigaretą į šalį 
ir iššoko iš 24 augšto trobesio, 
kurs randasi adręsu 8 S>o. Mi- 
chigan avenue. Nukritę šaly 
gatvy, užsimušė vietoj.

STRAIGHT 
AMERICAN 
BOURBON 
WHISKEY

12
Eta

• TAI DEGTI
NĖ, kuri atnau
jins praeities at
siminimus kaip 
gera degtinė tu
rėtų būti pada- 
ryte*

KASDIENINIS ĘIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO tvarkoje
Sis skyrius yra vedamas, tikslu pagelbėti musų skaitytojams susirasti, kur galima nusipirkti 
įvairių paprastų ir nepaprastų daiktų, intaisų ir reikmenų. Jęigu U telpančių čia skelbimų 
ąegąlit^ suįiraštt ko ieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir. klauskite. pilnio Pjįta£Čjo. 
C&i jų bus galimą gauti.

J

Peoples Krautuves 
Pataria

PrisirengkĮte prie šalto oro dabar 

Užsisakykite pečių tuoj aus šią ?ayaitę čia 
Rasite labai MA^AS KAINAS

1937 m. Alyva kūrenamų šildytuvų ir kitokių pečių

IKc
”*•”* $13 ****

• o

UŽ STIRLIUĘĄ

viCU'. •

Tavernų S av i- 
ninkai Pašaukit 
reikalaujant mu
ši} atstovo:
VICTORY 5382

VIENINTELIS DISTRIBUyGIŽIUS WHOLĖSALĖ ONLY

šis draugutis atsipei
kėjo

Sįaipe skyriuje skelbiama tik tie 
automobiliu pardavėjai ir auto mę- 
kąnikąi. kurie kiekvienam užtikrina 
teisinga patarnavimą ir geriausia 
pataiso" automobilius.

Mildą Auto Sales 
įftęnfriVelis lietuvis' pardavėjas Buick 
....... iF Pontiac autoniobibų.

DpMĮNJNKĄS KURAITIS 
806 \Vest 81-st Street 

Victory 1096

•BARZDASKUČIAI 
BARBĘR SKOPS

J. GRIŠKfiNAŠ BARBER SHOP 
Gražiai kerpa plaukus.

3218 So. Wallace Street
Educational

Mokyklos
ANGLŲ KALBA 

Prisįunčiame paštu* pilną kursą ang
lų kalbos.

Amerikos Lietuvių Mokykla 
3106 S. Halsted St., Chicago, III.

♦ SIUVĖJAI—TAILOR
John Gricius Tąilor

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

821 West 34th Street.
Tėl. Yards 5335

JoftĮi Spitlis
Gas ir Auto Taisymo Stotis.

4050 ARCHER AVENUE 
Virgima 2121.

1937 mefų 
Alyva kūrenamas 

American šildytuvas

1937 metų 
Alyva kūrenamas 

Qųąker §ildytųvas

Jackie Connolly, vienų mętų 
bernaitis, plųdepavp laįyęlį vo 
nioj pilnoj vandens.

• • .1 ♦ ‘ * I. ,

Motina porai minučių pasišali
no iš maudynės. Vaikas pasly 
do. Kai motina sugrįžo, tai pa
matė savo sūnų begulinti vantos 
dugne.

Motina pagriebusi kūdikį, kljk- 
dama jšįėgę gatvėn/ Praeivis 
vaikinas, Louiš Repsold 20 mę- 
tų, pagriebė yaiką ir pradėjo jį 
tampyti. Po 3,0 minučių tam 
pymp vaikas ątsipeįkėįo.

■ Reiškia, jam lemta dar bvfyp 
gyventi. Jis ir jo tėvai gyvena 
adresu 7450 ijpj’tjį Artęsiap 
avenuey

—-T

• VALYTOJAI — 
CLEANERS

^Zw»SZ*Z*ZSZ>ZSZXZW->ZNZ<»*»Z*ZW>Z>Z>Z*Az<*<rvr*>SZW^Z>ZN**ZXZW**Z«»Z«W

Toni Tfe Cleąner, 
Furner

. . I r •’ V • • \

Seniausias ir geriausias dra
bužių valytojas ir taisytojas, 
taipgi furkautus išklinijamę, 
sutaikome ir perdirbame, dar
bą paimąm iš liąipų.

2555 Weąt 43rd Street
" ' ■ ’ lTeI. Lafayelte l310’

S. K. Auto Wreckers
9027 SO. MICHIGAN AVĖ. 

Lietuviškas S. Karalius turi išgrio
vęs apie 3,00Q automobilių didelis 
pasirinkimas senų ir naujų automo
bilių dalių tąįpgi turime apie 50 var
totų ir pertaisytų automobilių už la
bai prieinamų kainą; nesigailėsite 
atsilankę. Tel. Pųllman 4091.

• LIGONINES- 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA
Tonsilai išimami ' C<4 O.ftA 

vaikams ... ...... .......T I £ UU
Palagas ligoni- M5-00

na- $15-00InuOse  —....... ■ v v v
Medikais egzami- $1-00

DOUGLAS PARK HOŠPITAL
. 1900 So. Kedzie Avė.

• TAVERNOS •'
Pete’s Place

■* » t - • •

Pranešu visiems draugams ir lie
tuviams, kad atidariau naują taver
ną, kur randasi geros rųšies degtinė, 
vynas, Schlitz alus, taipgi gamina
me pirmos rūšies valgius kasdien. 
Penktadieniais žuvis dykai.

PETER SUDENT, Savininkas.
7427 SO. WESTERN AVENUE

Tel. Prospect 8175.

i MEZGIMO DIRBTU
VĖS—Knitting Mills

New Century Tavern 
BERGHOFF ĄLUS 

3149 So. Halsted St 
Tel. VIČtory 2679

Čia rasite pečių koks dėl Tamstų geriausiai patinka, dėl 
apšildymo kambariu* dėl virtuvės, dėl vartojimo viso
kio kuro.

ALYVOS, ANGLIŲ IR GESO
Geriausių Amerikos Išdirbysčių. /

METlNfcS MIRTIES 
^UKĄK’pUyE^

()il Heaters, Ąąierįcau, Quaker, Florence, Ąfcųzav, 
Dėl anglių—Moores, Croivn, Monogram, Athens, Orban 
ir kiti. Kombinacijos pečiai ir gesiniai virtuvių pečiai 
pasirinkimas Ųniversal, Ajagic Chief, Ąlcazar, Crown, 
Moore, Monogram ir kitų, kurie visi parsiduoda mažiau
siomis kainomis mieste. ' *•* Ji i . .77*^

Lengviausiais Išmokėjimais.

Pasirinkite šią savaitę, {mokėkit tik mažai, pečius bus 
rezervuotas kada jo pareikalausite.

Peoples Krautuvės Geriausios Krautuvės Pirkti Pečių. 
ATEIKITE ŠIĄNį)lL!

4179-83 Archer Aye. 2536-40 W. 63rd St
Tel. Lafayette 3171 ’ Tel. hemlock '8400 ' ”’ Tel.' Lafayette 3171

' ...............CglCAGO. IIX.

-- . n?1’

KAZIMIERAS VALANTAS
■ f f f » ' r > » >

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo 6 d., 1935 metais, su
laukęs 46 rijetų amžiaus, gimęs 
Lietuvoje, Panevėžio apskrity, 
Kupreliškių miestely.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Marcelę, du sūnūs Joną 
ir Edvardą ir gimines. Liūdnai 
atminčiai musų mylimo vyro 
ir tėvelio už jo sielą bus lai
komos gedulingos mišios Ne
kalto Prasidėjimo Panelės Šv. . 
parapijos bažnyčioje, Brighton 
Parke, rugsėjo 9 d. 7 Vai., ry
to. Prašome visus gimines, 
draugus ir pažįstamus, ku
riems leidžia laikas, atsilanky
tu i "bažnyčia pamaldoms; / 
. Nors ' jatį metai' praėjo kąi$ 
mdsų 'mylimasis palikai muš. 
ir žinome kad nesugrūsi niėka- 
dos 'pas mds,' bet lihišių; širdies 
skausmas neleidžia užmiršti,—1. 
anksčiau ar vėliau ir mes atei
sime i tą amžino poilsio vietą 
pas tavę. " ’ ‘ .....  r

Nuliūdę, 
» . ■ ,

Nįęterįs. sunai, giminės ij- .

W

METINES ĄIĮRTIES
> SUKAKTUVES

I » • % •* • z

Kazimiera Baltusieno. G?

Persiskyrė su šiuo pasauįiu Ri|gsęjo 5 diępų, 1935 
m. Palaidota Lietuvių Taktiškose kapinėse, gimus Ku
piškio mieste. • ' ' ’ 1 .

Paliko dideliame nuliuclimę sūnų Joną Baltušį, sę; 
seris, brplius, Švogerius ir gimines.

Jau praslinko Dietai l^iko, nuo tos dienos, kurioje 
mus apleidai ir palikai yienus. Laikas bėga, užmirš 
tave draugai, prieteliai ir priešai, įet niųsų mijityse 
pasiliksi ant visados.

T ' - ’ ė ? •,

Nuliūdę liekame,

Sūnūs Jonas Balįpšis, Seserys, Bfoįįąį 
ir giminės.

AGOTĄ NGĖKIENė 
po fėyais yąlslįai^ė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo 4 dieną, 6:30 valandą 
vak.; 1936 m., sulaukus 40 m. 
amžiaus, .gimus Tauragės ap
skrity ir parap., Leikiškio km.

Amerikoj išgyveno 26 metus., 
Palįko dideliame riuliudime 

vyrą Izidorių, '' 3 pusseseres: 
Zofiją žvingauskienę, Marijd- ■ 
ną Paulauskienę ir Julijoną 
Miknienę, ■ 5 pusbrolius Myko
lą SJtUroną, Juozapą Valsk;,: 
ir Antaną Vaitiekų, dėdienę Ag
niešką Valskienę, dėdę Aug. Sce- 
paitį ir gimines, o Lietuvoje 
brąli Jurgį,, ir seserį Mąrįjopą.

Kūpąs4’ pašarvotas ralįdąšį 
4649 Š. Wąshtęnaw Aye.

Laidotuvės įvyks pirmadienį 
Rugsėjo 7 d., 8 vai. ryto iš 
namų i Nekalto Prasidėjimo 
Pan. . Šv. parapijps bažnyčią, . 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės 
ten bus nulydėtą i 
miero kapines.

Visi A. A. Agotos 
giminės, draugai ir 
esat nuoširdžiai kviečiami da- 

. lyvauti. l^idotuyęsė ir sųteįkti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Pusseseres, Pusbroliai, 

Dedie'ne§i. Dėdės ir Gimines.
Patarnauja laid. dir. A. Masal
skis,'? tel. Boulėvard 4130j

sielą, o iš 
šv. Kaži-,

Norkienės 
pą^staiųi

'■ Siunčiam ''‘GėteįT Telegramų ’I Y1M« 
Faeahlto Dalie 

LOVEIKIS 
KVlETKJfJlSlKAS t, ■

3316 So. Halsted St
Tel. B.OŲlevard 7314

TaNglyš^coaiT
Chernauckas Čoal

Company 
1900 So. Union Avė. 
' ■ 'Tel. CANAL 2183

J P . t ’ . ’ R A . 1 .

THE BRIDGEPORT KNITTING 
MILLS 

F. Selemonavich 
504 WEST 33-RD STREET 

Sveterių krautuvė atdara kasdieną— 
ir vakarais ir sekmadieniais^ 

Telefonas Victory 3486

Joseph Rūta Tavern
BERGHOFF IR AMBROSIA.

ALUS.
3267 So. Halsted St

• r , '
------------------ L— n ■ ..............  ->

[Laidotuvių Direktoriail

E
 JUOZAPAS OuntmiVy

PocahofitaS Mine Run flcreened 
5 tonai ar daugiau $7.25 tonas 

, Smulkesni $7.00 tonas.

• PAVEIKSLAI — 
PHOTO STUDĮOS

CONRAD’AS
PHOTOGRAFAS

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

' Tel. Englewood 5883—5840

daugiau $7.25 tonas 
$7.00 tonas.

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

Banis Studio
VISOKS FOTOGRAFIŠKAS 

DARBAS ATLIEKAMA , 
3200 So. Halsted St.
• RESTAURANTAI

Ųpįyersal restaurant
ŠVIEŽUS NAMINIAI VALGIAI 

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

• j .. ANTANINA ŠIDLAUSKAS, 
po tėvais KIRKICKIUTĖ 

r 4 t

Pęrsįskyrę su šiuo pasąubu Rugsęjo 4 dieną, 4:10 valandą ry
to, 1006 m., sulaukus 40 mptų amžiaus, gimus Tauragės apskr., 
Tąųragės įpięste. Amerikoje išgyveno 27 metus.

Paliko didęlįąme ' nubudime, vyrą Domininką, du sūnūs Boles- 
t lQvą fp Ędvęręl0—tęvus, Juozapą ir Marijoną Kirkickus, 2 sese
ris, Stęlįą Daukšienę, švogerį Juozapą ir Marijoną Lazauskienę, 
švogėrj Ąiitajią, brolį Juozapą, pusseserę Anelę Zinkienę ir švo- 
gerj Jokūbą ii daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas randasi 45^9 So. Wallace St.f Tel. Boulevard 
69297“’ ..........* * '/

'Eąidotųyęs įvylęs Plrųjadienj, Rugsėjo 7 dieną, 8:30 vai. ryto 
■ iš pąrnų bus, nulydėta į Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus 'gėdulingbš pamaldos už velionės sielą, o iš ten bus nuly
dėta į šv. Kafeimierd kapines.

Visi A. Ą., Ąntanįnos Šidlauskienės giminės, draugai ir pažįs- 
tanu ešAt nuoširdžiai kviečiami dalyvauti' laidptuvešė ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

■ ■ 1 •
Nubudę liekame,

Vyras, Sūnau, Sese^ys^ Tėvai Įc Gimines*
į « ‘f V ' 1 « k • ' * '”** . ■ *
Laidotuvėse patarnauja laid. direktorius.. S. P. Mažeika, TeL 
Yards 1138.1 , . •

4:10 valandą ry-

7 •/
■ . 1'f ■ {

KANSTANCIJA ĮĮIĄfĘĮĘNE 
po tėvais Bobolaitė

Mirę Rugsėjo 2 dieną, 1936 m., 7 valandą vakaro, sulaukus 
pusės amžiaus; ’ Kilo iė Suvalkų gubernijos, Vilkaviškio apskričio, 
Pajevonio' parap., 'Eglupių kaimo.
' Amerikoje išgyveno 30 metų.

Palijo dideliame nubudime vyrą Joną, 2 seseris: Agotą Stepo
naitienę irMarijoną JJJarcipkeviČienę, jų vyrus įr šeimynas, brolj 
Pėtrą Bobolj,1 'pusbrolį Utiti. A.; Draždj ir daug kitų giminių, o 
Lietuvoj seserį Oną Bereikienę ię gimines.

• . • I ; ' * ■ • ' , ■*

Kūnas pašarvotas Butkaus koplyčįoje, 7|0 W. 18th St.
Ląidętųves jvyks-Tįfpadieni, Rugsėjo 7 d. Iš koplyčios 8 vai. 

rytęf bus atlydytą į‘Dievo 'ApveMpjs pąrąpįjps bažpyčįą, feįoje 
įvyks gedulingos pamalcįos už velionės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta j Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus giminės draugus-ges ir pažįstamus 
pažystamas' dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nubudę,
■ A f r d' : -

Vyras, . Seserys, Brolis, švogęęiąį, Pusbrolis ir Giminės.
Laidotuvių direktorius Butkus Undertakiųg Company, telefo- 

nas CĄNĄL 3161.

EAGLE RESTAURANT.— Peter 
Vęgis, Savininkas.
' 1745 South Halsted Street. • ' •

• RANKDARBIAI— 
FANCY GOODS ŠHOP

Auburn Fąpęy
(Joads Shop

Atliekame Rankų Išsiuvinėjimą 
3ĮQ8 SO. HALSTED STREET

Jos. Jącikąs Tavern 
Pranešu visiems draugams įr paži^ 
tamiems, kad esu Tavern biznyje. 
Musų užeigoje visados "randasi ge
ros rųšies degtinė, vynas, Ambrozia 
alus, cigarai, žuvis penktadieniais 
veltui ir muzika šeštadieniais. Už
prašome visus draugus ir pažįstą* 
mus atsilankyti 1 musų naują tižei- 
gą. Savininkai

JOS. & PAULINA JACIKAI 
Tel. Englewood 2792 

6556 So. State St 
kampas North West 66 St.

— - - - --------- . ■■■ • —

MEMEL CAFE
1325 North Halsted Street

Musų užeigoj visuomet' randasi ge
riausios rųšies gėrimai kaip ameri
koniški. taip importuoti ir visokios 
rūšies maišyti alus Miller HighLife* 
taipgi gaminame kasdiena Šiltus pie
tus. užkandžiu visuomet randasi ir 
malonus patarriavimas. Kviečiame 
visus draugus ir pažįstamus atsilan
kyti.

Savininkės Mama ir Duktė. 
EMMA IR EMILY.

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

ANNA DAMBRAUSKIENĖ
817 West 34th St.

Tel. Bouięvąr<|, 0336 ‘

• RAŠOMOS n|AŠJNp- 
LES—Typewriters

Rašomos Mašinėlės
VISOKIOS IŠDIRBYSTĖS

*15,QQX
PERKAM
PARENDUOJAM dSSBSMSB f 
PARDUODAM PATAISOM 7
RIBBONAI ....................L. 39£

25 metai patyrimo 
DARBAS GARANTUOTAS 

Wagner Typewriter 
Salės & Service 

3712 SO. WESTĖRN AVĖ.
Tel. Lafayette 3534 

E. WAGNER CHICAGO, ILL.

Mike Biągo Tąyęrn
Musų užeigoje randasi geros rų

šies degtinė, vynas, Monarch alus, 
cigarai ir malonus patarnavimas. 
Prašome visi draugai ir lietuviai at- 
silankytt ir linksmai laiką praleidi.

Savininkas MAIKE BIAGO 
Tel. Lafayette 1490 ' 

4358 So. Cąlifornįą Av.

LįtĮle Joe’s Tavern
Visokios rųšies gėrimai kaipame- 

rikohiški 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 
NEZELSKIENĖ, TeJ. Pullman 0151 

136 E. 107th Street

♦ SALDAINIU KRF 
SWEET SKOPS

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

P. SIRBIKE, Savininkas.

Three Star Inn
Pranešu visiems draugams ir rėmė
jams, kad atidariau naują taverną, 
kur randasi geros rūšies degtinė, vy
nas, Schlitz alus, cigarai, cigaretai. 
Penktadieniais žuvis dykai, o šiomis 
dienomis skanus užkandžiai ir malo
nus patarnavimas. Savininkė

MARCELLA VALENTAS
3245 W. 63rd St. Hemlock 4097

^M7holesale — Mėsa 
Pardavėjai-Distr.

WHOLESALĖ MĘAT DIStRIBUTOR 
šviežia ir Rūkyta Mėsa, geriausios 
rųšies importuoti Lietuviški kumpiai, 
dėžėse nuo svaro ar daugiau. Tele- 
fonuokite dėl informacijų ir kainų. 

Joe WalteraitisK 
4603 So. Richmond St.

Pristatome—Tel. Virginia 1899

21-st PLACE TAVERN
& RESTAURANT

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

ANTANAS IR AGNĖS STUKAI
701 W. 21st PJace

*Tel. CANAL 7522.

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

Lietuvys Venckus 
Bruno

Wholesale Lfouor Pardavėjas 
4270 ARCHER AVENUE 

Phone Lafayette 2114



NAUJIENOS, Chicago, UI

bams ateinantį antradienį, jei 
jų algos nebus pakeltos. Dabai 
algų mokama tik 40 centų 
landai, kuomet plumberių 
jistų algų skale yra kur 
augštesnė^ negu 40 centų.

va 
uni- 
kas

Rytoj fotografuos 
paminklus kapinėse

> *

Sensacingiausis atimtų karų 
IŠpBFdciViiTicis

VISA CHICAGA KALBA APIE ŠIUOS 
NUOSTABIUS BARGENUS

niekur nerasite tokių kainų. Mes turime didžiausį vėliausių karų 
modelių rinkinį.

Garbė Bridgeporto Lietuviams 
turėti tokią gabią mokytoją 
p-lė Euphrosine Mikužiutę. >

Ji moko lietuvius anglų kal
bos, skaityti ir rašyti The Fel- 
lowship House patalpoje prie 
Halsted ir 33 PI. Ji taipgi pri
ruošta juos ir pilietybės popie
riams gauti.

Rytoj, sekmadieny, advokatas 
Kl. Jurgelionis bus Lietuvių Į 
Tautinėse Kapinėse ir trauks, 
paminklų paveikslus. Praėjusį 
sekmadienį dėl nenumatomų 
priežasčių jis negalėjo atvykti 
į kapines.

Rytoj kapinėse p. Jurgelio
nis bus nuo 10:30 valandos ry
to iki 5 valandos po pietų.

i Kurie norite, kad tamstų pa
minklų paveikslai butų nutrauk
ti, malonėkite atsilankyti. Daug J 
tokių progų ateity nebebus.

Jus

GARANTUOJAME KAD SUTAUPYSITE $200.00 IR DAUGIAU ANT 
' l BILE KOKIO MODELIO

Kiekvienas musų karas besąlyginiai garantuotas, kad jus gausite tų 
patį patarnavimą kaip ir iš naujo karo arba grąžiname pinigus. 

NEPIRK NAUJO KARO KOL NEPAMATYSI MUSŲ BARGENUS
DE SOTO 1986 “AIRSTREAM” 

Sedan nesenesnis kaip 60 die
nų, begalima atskirti nuo 
naujo karo, taipgi 1933 Sedan 
už tiktai ..... ....

BILE KOKIO MODELIO

PONTIAC 6 garantuotas tikras 
1986 De Luxe Sedan, vartotas 
tik 30 dienų. Naujutėlis visais 
atžvilgiais, turi įbudavotų tru
nka, saugius stiklus, heaterį, 
padarys 20 iki 24 mylių su 
galionu gaso. Turime ir 1935 
ir 1932 Pontiac Sedan kaip 
naujų už tiktai.... . R

BUICK tikras 1986 De Luxe Sedan. 
Važiuotas tik 200 mylių. Buick 
Co. garantuotas ir vartojant 
bus tas pats kaip ir naujas.« 
Tikrai tai gražiai padarytas 
karas. Turime ir keturius ki
tus paskiausio Buick modelio 
už tiek pigiai kiek >235

REO NAUJAUSIS 1934 De tante 
Sedan, nuostabus, ekonomiš
kas karas ir naujutėlis visais 
atžvilgiais, , taipgi 1982 “Fly- 
in'g Cloud” Sedan $9 P R 
už tiktai . .....

...... ..... .. ........... .. ..........~
CADILLAC 1933 De Luxe Sedan. 

Važiuotas voš tįk keletas šim
tų mylių. Taipgi 1982 Sedan 
kaip naujas už, $13CR 
tiktai ....  ...... . $365

Roselandiečiai kvie
cianu įsvaziaviman

Misha Elman smui 
kuos Grant Parko 

koncerte
Pagarsėjęs netik Amerikoj, 

bet ir visame pasauly smuiki
ninkas Misha Elman smuikuos 
Grant Parko koncerte šiandie, 
rugsėjo 5 dieną. Vien jo var 
das turėtų suįdominti muzikos 
mėgėjus šio vakaro Grant 
ko koncertu.

par-

Eisią Į streiką

ROSELAND.—Roseland Lie
tuvių Namo Bendrovės išvažia
vimas įvyksta sekmadienį, rug
sėjo 6 dieną, Wildwood miškuo
se, prie 127 gatvės ir Went- 
worth avenue.

Draugijos nariai malonės pik- 
nige sugrąžinti tikietus laimė
jimui.

Visi roselandiečiai ir apielin 
kės kolonijų gyventojai prašo
mi atsilankyti į pikniką. Juk ši 
bendrovė tai pačių lietuvių 
ganizacija. Visiems reikia 
paremti ją.—N.

CHEVROLET naujausis
Luxe Sedan, menkai 
tobulas kaip tik iš 
išėjęs taipgi 1933 $9QR

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

rantuotas naujutėlis, turime 
taipgi du 1933 Sedanus pi

gius kaip .. >245
NASH vėliausis 1936 DE LUXE 

Sedan. Tai tikrai naujutėlis ka-
> ras. Reikia pamatyti, kad pil

nai įvertinti, taipgi turime du 
1933 Nash Sedanus $9RR 
pigiai kaip ...... ..... .

1935 De 
vartotas, 
dirbtuves STUDEBAKER 6 vėliausis 1934 

Sedan, menkai vartotas. Turi 
6 naujutėlius tairus, trunku, 
heaterį, saugius stiklus, taipgi 
1932 Studebaker 
Sedan už tiktai ........

AUBURN 1932 De Luxę Sedan, 
musų garantuotas, kad tobu
las ir kaip naujas. Taipgi tu
rime 1931 Sedan $1 AR 
musų kaina tiktai ........ ■ "f v

HUPMOBILE 6 vėliausis 1932 Se
dan, ypatingai ekonomiškas 
karas už tiktai. >195

or- 
ii

GRAHAM naujausis 1934 Sedan. 
Niekad nepamanysite, kad tas 
karas buvd vartotas, jis dar 
daug jums ekonomiškai tar
naus, taipgi turime 1932 Se
dan už tiktai ........ >215

Ph**mberių unijos biznio agen
tas dar kartą įspėjo Evanstono 
miestelio merą Charles H. Bart- 
lettą ir kitus to mies 
telio statybos darbų viršilas, 
kad jis iššauks į streiką plum- 
bėrius samdomus šiems dar-

PRAKALBOS
at-Labai svarbios prakalbos 

sibus per tris dienas konvenci
joje rugsėjo 5, 6 ir 7 d. d.*Kal-

OLDSMOBILE NAUJAS 1936 SE
DAN NIEKAD NEVARTO
TAS, atimtas iš dylerio. Paau
kuosime už mažiau negu pu
sės originalės kainos. Turime 
taipgi 1934 ir 1933 sedan su 
įbudavotu trunku už 9 R 

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

NESVARBU KIEK NORĖTUM UŽ KARA MOKĖTI, 
NEPRALEISK ŠIOS PROGOS.

Priimsime j-usų senų karų kaipo įmokesnį ir likusiai daliai duosi
me iki dvejų metų išsimokėjimui.

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

U. S. AUTO FINANCE CO.
2535 N. Crawford Avė. (Pulaski’^toad)

Atsiminkit musų numerį. IT

ANGLYS! ANGLYS!
AUGŠTOS\ RŪŠIES NORTHERN 
ILLINOIS1 ANGLYS TIESIOG IŠ 

KASYKLŲ VARTOTOJAMS 
Mine Run .. .................

Lump or Egg .;...............
Screenings .........................

4 tonai minimum 
Pašaukite Kasyklų Agentų 

Telefonas KEDZIĘ 3882

Furnished Rooms^

Furs

$5.75
6.00
4.75

KAMBARYS ant rendos dėl vaiki
no ar merginos antros lubos iš už
pakalio. Anelė Mereckienė, 1423 
Dixon St.

RENDON didelis kambarys prie 
mažos šeimynos dėl vųikirio, mergi
nos arba ženotos poros 3429 So. 
Union avė. 3-čių lubų iš užpakalio 
įeiti per šonų.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

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.

Financial
Finansai-Paskolos

PIRMŲ MORGIČIŲ PASKOLOS 
$2000.00 IKI $?00,000.00 

ant namų, apartmentų, krautuvių 
ir t. t.

Mažos palūkanos. Atsilankykit greit 
LOUIS ZIMMERMAN & CO. 

203 So. Dearborn St. 
kambarys 1001 

Tel. Wabash 4737.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai -

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

S. E. SOSTHETM & SONS 
x STORE FIXTURES 

1900 S. State St CALumet 5269

—o---
975 Yardai naujų karpetų, klejon- 

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

Miscellaneous

50 GALIONŲ aliejaus dykai su 
bile kokio typo parduotu Šildytuvu 
šių savaitę. Panešamas šildytuvas 
tik už $14.70. ’ Coleman 145 South 
Westem Avenue.

For Rent
RENDON 6 kambariai, visi šviesus, 

naujai ištaisyti, su maudyne. Renda 
$16.00. 3121 So. Morgan St. BouĮe- 
vard 1605.

ŽEMĖS BARGENAI
% akro $250

akras $475
akrų žemės $900
akrų ant padalinimo linijos pei- 

vytos gatvės, gasas ir elektro, 
kambarių namas. Atvyk šiandien 

ar rytoj.
H0WARD W. ELMORE CO.
29 So. La Šalie, kanib. 528 

Central 3677
arba eik Halsted st. iki 183 str. ir 
West 183 į ofisų prie I. C. R. R. 
trekių.

2
5

REIKALINGAS mažas flatas arba 
apart me n tas. pietinėj miesto dalyje 
—Gali būt ir pečiu šildomas. Tele- 
fonuokite Boulevard 1144.

DIDELIS BARGENAS 
Parsiduoda 2 aukštų namai, 5 ir 6 
kambarių, didelis beismentas, viškus 
vana, visi taksai ir asesmentai ap
mokėti. Kaina tik $3,900. Savinin
kas 1111 W. 59th St. pirmas augš- 
tas.

OFISAI RENDON, SOUTH SIDĖJ 
Du remodeliuoti ofisai rendonprie 

žiemių vakarų 35-tos ir Halsted 
gatvių kampo, tinka profesionaliems 
žmonėms, renda prieinama. Gordon 
Realty Co., 809 West 35th St., 

Yards 4329.

—O—
IEŠKAU yieno ar dviejų kambarių 

—apšildytų,—ir su virtuve. Rašykite 
į Naujienas, Box 507, 1739 South 
Halsted Street.

BARGENAS 4 flatų mūrinis, garu 
apšildomas, 2 blokai į vakarus nuo 
63 ir Western Avė. Savininkas pri
verstas parduoti už $8,500.00 ar už 
geriausį pasiūlymų, ant lengvų iš
mokėjimų.

WM. D. FLEMING CO. 
6322 So. Western Avenue 

Tel. Republic 2800.

RENDON naujai išdekoruotas ‘ 
kambarių flatas Il-ros lubos. 3225 
Lituanica Avė.

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

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

RENDON 6 kambarių flatas pe
čiais šildomas, 3-čios lubos—Renda 
pigi. 2505 West 69th St.

SAVININKAS paaukuos $4500, 
kainuoja $9000—5 kambarių plytų 
bungalow; f urnas, uždaryti pir
čiai, garažas arba renda prieinamai.

7114 So. Oakley.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA grosernė ir mė
sos marketas. Parduos labai priei
namai. 2953 W. 59th St. Republic 
8931.

PARDUOSIU arba mainysiu 3 
aukštų namų ant farmos Indiana ar 
Michigan valstijoje. 657 West 81st 
Street.

TAVERN su 3 flatų namu ir gen. 
pelnų nešančia rooming house. Tu r 
būti greitai parduotas — Priimsiu 
pirmų gerų pasiulijimų. 6425 South 
Ashland. Republic 7647.

PARDAVIMUI 5 kambarių bunga- 
low arba mainysiu ant grosernės ar 
ant didesnio namo. Namas gerame 
stovyje Marųuette Parke. 6436 So. 
California Avė.

CHICAGOS APYLINKIŲ LIETUVIAMS
1. CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA nutart priimti savo organizacijos 

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

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

3. CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJAI priklauso arti 4,000 narių, šia
me skaičiuje 800 čiagimių lietuvių nuo 15 iki 30 metų amžiaus. Drau
gija ne tik šelpia sergančius savo narius bei išmoka pomirtines, bet 
taip pat veikia kultūros srityje. Yra 3 pašalpos skyriai: $6, $10 ir 
$16 per savaitę. Pomirtinė—$200, palaidojimo reikalams $50. Narių 
mėnesiniai mokesčiai priklauso nuo skyriaus—50c, 75, arba $1.25.

4. CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS atstovas greitu laiku atsilankys 
j čia pažymėtas kolonijas, kad plačiau supažindintų vietos lietuvius 
su organizacijos tikslais. Tuo pačiu metu jie stengsis Draugijaj nau
jų narių surasti. Informacijų reikalu malonėkite kreiptis:

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

bes daug kalbėtojų iš įvairių 
miestų. Tos kalbos ą^ą paskai
tos iš šventraščio prasidės šian
dieną nuo 3 vai. po pietų, sek
madienį nuo 3 vai. p. p., o pir
madienį nuo 10 vai. ryto iki 6 
vai. vak. Sekmadienį nuo 4:30 
vai. p. p. specialiai bus prakal
bos dėl publikos. Kalbės S. Be- 
neckas temoje “Didžioji Diena 
Dievo Visagalinčiojo”.

Kiekvienas protaujantis žmo
gus yra Širdingai kviečiamas 
ateiti į minėtas prakalbas.

' Įžanga liuosa — nebus rink
liavos. Rengia ir kviečia Jaho- 
vos Dievo liudininkai. (Apsk.)

SUSIRINKIMAI Šaltimiero Radio 
Sekmadienį

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

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO,., ki karpo r uotas 
1642 West Thvision St. 

Tel. Ąrinifage, 2951
Mes esame jau Šiuo adresu virš 

50 metų.

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

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

Hemlock 0800

VICTOR BAGDONAS 
Apskaitliavimas dykai 
Local and Long Distance 

Furniture and Piano Movir.g 
3406 So. Halsted Street 

Phone Yards 3408

PARSIDUODA tavern su namu ir 
su Beer Garden. Biznis išdirbtas per 

Tabako Krautuvės i “f™,, m£U3’ Atsišaukite 3260 West
Tobacco Stores U1"th

MAX KOHN. Turim Rusiškų, Tur
kiškų Tabaką įr Cigarų Atkarpos.

1728 -S. Halsted St., Canal 9345. . 
. ,1<" Į

PARSIDUODA 2 aukštų budinkas 
su tavernų gerai išdirbtu ar mai
nyti. Klauskit pas žydukų. 4707 So. 
Halsted St.

PARSIDUODA tavern visas arba 
puse—biznis gerai išdirbtas— geroj 
vietoj—pardavimo priežastį patirsi
te ant vietos. 959 W, 71 St.

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU apsivedimui pasiturin
čio vaikino arba našlio, nešęnesnio 
kaip 45. Aš esu našlė, 87 metų, be 
šeimynos, turiu dviejų f lėtų mūrinį 
namų, be skolos. Meldžiu atsišaukti 
laišku 1739 So. Halsted St. Box 505.

Partners VVanted
Pusininkų Reikia

REIKALINGA pusininke į Lunch 
Room. 8055 So. Racine Avė.

Situation VVanted
Darbo Ieško

VIDURAMŽĖ MOTERIS- ieško 
darbo prie namų—prie šeimynos be 
vaikų—esu gera virėja. šaukite 
Yards 1790.

PARSIDUODA gerai išdirbti du 
tavern bizniai su namais. Klauskite 
nas Lietuviškų Žydukų. 4707 South 
Halsted St.

PARSIDUODA čeverykams taisy
ti mašinos pigiai. Gera proga pra
dėti, kuris kiek nusimano taisy'i 
čeverykus. Susistatęs gali užsidirb
ti pragyvenimų. M. Baioriunas, 709 
W. 57th St. Chicago, III.

PARDAVIMUI grosernė ir delica- 
tesų krautuvė, 3735 So. Emerald 
Avenue.

IEŠKAU taverno pirkti ar ren- 
duoti, kad butų kampinis su 3-4 
kambariais arba namų renduoti dėl 
tavernos, kad butų kampinis. Pra
neškite laišku. Mr. A. U. 3040 So. 
Wallace St, Chicago, III.

PARSIDUODA Marųuette Parke 
2 flatų mūrinis namas po 5 kamba
rius, cementuotas beismentas, kaina 
.......... ...............    $5,500.00
Grosernė su namu, karštu vande

niu apšildomas, medinis namas, 
kaina ..................   $4,500.09

5 kambarių mūrinė rezidencija — 
karštu vandeniu apšišldomas, 50 pė
dų lotas, tikrai graži vieta, kaina

.................   $4,500.00
2 po 4 kambarius medinis su beis- 

mantu, tiktai ........   $2,500.00
Cash reikia $500.00, o likusius — 

mėnesiniais išmokesčiais.
BRIGHTON PARKE:

2 po 4 kambarius mūrinis, gražus 
namas, apšildomas, kaina $5,300.00

1 augšto ir pagyvenimo kamba
riai $4,500, cash arba mainysiu ant 
privatiško namo.

3 kambarių namelis arti Western
Avė. gatvekarių ir arti bulvaro. 
Kaina ................................ $1,200.00

KAZYS URNIKIS, 
4708 So. Western Avė.

Lietuvių Keistučio Pašalpos Kliubas laikys mėnesinį susirinki
mą sekmadienį, rugsėjo 6 d., Hollywood svet., 2417 West 
43 St., 12 vai. d. Mokesčiai bus'priimami nuo 11 vai. ry
to. Kurie esate užsilikę, malonėkite užsimokėti šiame su
sirinkime. Yra pageidaujama, kad visi nariai atsilankytu
me!, nes yra daug svarbių tarimų.

B. Rudgalviutė, prot. rašt.
Cicero Lietuvių Savininkų Politikos Kliubo susirinkimas atsi

bus antradienį, rugsėjo 8 dieną, 8 valandą vakare Liuosy- 
bės svetainėj. Visi kliubiečiai malonėkite atsilankyti, o 
taipgi atsivesti savo kaimynus įsirašyti į kliubą. šiame su
sirinkime išgirsite įvairių komisijų raportus. Komisijos 
pranešė, kad visas savo užduotis yra attikusios ir susirin
kime raportuos, kas yra veikiama musų miestely. Kviečia 

Valdyba.
Simano Daukanto Draugijos mėnesinis susirinkimas įvyks ry

toj, rugsėjo 6 dieną, 12 vai. dieną, Chicagos Lietuvių Au
ditorijos svet., 3133 S. Halsted St. Susirinkimas svarbus 
todėl kiekvienas privalo būtinai pribūti, nes turime klau
simų, kuriuos būtinai reikia apsvarstyti. Ypatingai svarbu 
rengimas baliaus, kuris atsibus' spalio 25 d., 
ditorijoje. —P. K., sekr.

Laisvamanių Etinės Kultūros 1 kuopa Chicagoj

Rytoj iš stoties WHFC (1420 
k.) lygiai 8 vai. vak. pasigirs 
visiems žinomo radio pranešėjo 
p. šaltimiero radio programa, 
šį sykį dalyvauja ir žagariečiai 
muzikantai.

Kam leidžia laiko aplinkybės, 
verta savo radio užsisukti ir 
pasiklausyti. —Rep. XY.

ROSELANDIEČIŲ ATYDAI!
Lietuvių Namo Bendrovės pikni

kas įvyksta ateinantį sekmadienį, 
rugsėjo 6 d., Wildwood miškuose 
prie 127 St. ir Wentworth Avė. ,

Visi, kurie esate paėmę platinimui 
tikietus dėl pikniko dovanų laimė
jimui, malonėkite grųžinti piknike 
arba man namie. Jei kas nesugrų- 
žinsite, neturėsite progos dovanas 
laimėti ir mums padarysite daug 
nemalonumo.

A. Narbutas, 1033 W. 103rd St. 
Chicago, III.

/ ■

Lietuvių Au CLASSIFIEDADS
šaukia nepa-
8 d., 7:30 v.

vak., Darbininkų svetainėj, 10413 S. Michigan avė. Visi 
prašomi atsilankyti, nes yra labai svarbių reikalų apsvars
tyti. Bus raportai apie rugsėjo 13 d. pikniką, reikės išrink
ti darbininkus ir kitus reikalus atlikti. Atsiveskite nors 
po vieną savo draugą prirąšyti. —Antanas Jocius, sekr.

prastą narių susirinkimų antradienį, rugsėjo
Business Service
Biznio Patarnavimas

STOGDENGYSTĖ
Mes dengiame ir pataisome visokios 
lūšies stogus, taipgi dirbame 
darbus. Lengvos išlygos, jei 
daujama.

BRIDGEPORT ROOFING 
3216 So. Halsted St. 

Victory 4965

blėties 
pagei-

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

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS darbštus ir sąži
ningas žmogus dirbti mažoje ukėje. 
kaipo gaspadorius. Esu viena mote
ris nepajėgiu apsidirbti. Kas norėtų 
sutikčiau išduoti ant pusės, išren- 
duoti, arba parduočiau. Yra gražus 
naujai įrengtas ūkis. 80 mylių nuo 
Chicagos. Netoli St. Joe ir Michigan 
ežero. Kreipkitės laišku informaci
joms. Collins Farm, R. 2 Box 255, 
Buchanan, Mich.

REIKALINGA 3 automobilių seil- 
smanų, kurie norėtų dirbti — mo
kėsime komišenų ir bonus. Patyri
mo nėra reikalo. Ray F. Schuster, 
3704 So. Westem Avė.

coal

PATELEFONUOKITE 
LAFAYETTE 6300 

DAR GALIME PRISTATYTI 
JŪSŲ ANGLIS UŽ VASARI

NĘ KAINĄ. 
GERIAUSIOS RŪŠIES ANGLYS IR 

GREITAS PATARNAVIMAS 
Shulmistras Bros. Coal 

Company 
4016% ARCHER AVENUE

REIKALINGAS darbininkas dirb
ti į tavern — turi būt blaivas — 
gyvenimas ant vietos. 6637 South 
Ashland.

' REIKALINGAS vaikinas dirbti į 
tavern—Turi mokėti anglų kalbų ir 
turėti gerus paliudijimus. 1519 E. 
63rd Street.

REIKALINGAS darbininkas ant 
farmos. Atsišaukite Stanley, 423 E. 
64th St. pirmos lubos.

PARDAVIMUI 2 krėslų barbernė. 
nėra kompeticijos. Pigiai cash arba 
ant išmokėjimo. Labai prieinamai. 
7736 So. Cottage Grove.

KAINAVO $7,800.00 už $2,800.00 
6 kambarių namas apšildomas iš 
beismento, platus lotas, 2 karų ga
ražas, galima pirkti su mažu įmokė- 
jimu, arba įsiųiaino ant didesnio na
mo; randasi netoli 
California. Tel. po 8 vakare:

Boulevard

Archer Avė. ir

0127.

PARDAVIMUI grosernė, seniai iš
dirbta dauer stako su visais įtaisy
mais už $250.00 su namu ar be na
mo. 5381 Wentworth Avė.

PARSIDUODA tavern arbfi\ren- 
duoia—turi paaukuoti dėlto, kad tu
ri kita biznį—biznis eina—prieina
mai. 10419 So. State. Pullman 5254.

PARDAVIMUI grosernė senai iš
dirbta. Geras biznis. Yra 5 kamba
riai užpakalyje. Parduosiu pigiai.

4540 So. Western Avenūe.

Exchange—Mainai
3 FLATŲ 2 po 8 ir 7 kambarius 

mūrinis, gražioj apielinkėj, 1 blokas 
iki Madison kumpo. Mainysiu ant 
mažesnio namo su bizniu. Savinin
kas Mr. Brown, 1250 N. Spaulding 
Avė., tel. Spaulding 9207.

Farms for Sale
Ūkiai Pardavimui

Garsintis 
NAUJIENOSE 
Apsimoka...

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 (rodo, 
fel. PROspect 3400-3401

J. MOSCIPAN, 
Prezidentas ir Vędėjas.

SO. WESTERN AVĖ.
CHICAGO, ILL.

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia

MERGINA labai gera vfrėja — 
patyrusi bendram namų darbe—-skal
bimas, šeima iš trijų — nakvoti 
$10.00. Kreiptis Dr. White, 4141 
Clarendbn 3192.

PARSIDUODA — žiemių vaka
ruose 40 minutų nuo Chicago ant 
grįsto highway, 2 akrai, 5 kamba
rių moderninis namas, 3 karų ga
ražas, vištininkas, perykla. Pavėsio 
ir vaisių medžiai ir daržovės. Augin
ti viščiukus ir dirbti mieste. Kreip
kitės Naujienos, Box 508, 1739 So. 
Halsted St.

NAMAI, $5^00 ir balso lekcijos 
tai namų šeimininkei, kuri skambina 
piano. Longbeach 4585.

NAŠLĖ paaukuos gražių Lakė ap 
skritv farmą—Geri 
derniški 
—rakandai
Club. E. B. Hatch, savininke, Spring 
Grove, III.

budinkai, mo- 
miškas, nursery —vanduo 

vieta: Fox Lake Golf

Furnished Rooms PARDAVIMUI Storas, i teigarų, 
kendžių ir grocerio, visokių tautų 
apgyventa—greitu laiku turi būti 

1010 West

Storas, ; teigarų

RENDON fornišiuotas kambarys,__  _ . ....
dėl vaikino — Be valgio. 3343 So..parduota labai pigiai. 
Union Avenuet 169th Street

PERSKAITYKIT LAIŠKELI— 
JIS JUS PERTIKRINS.

Gerb. Naujienos:
šiuomi pareiškiu savo 

pasitenkinimų tomis pase
kmėmis kokios įvyko pa
talpinus mano skelbimų 
“Naujienų” rugpiučio 26 
d. laidoje. Aš, ištiktųjų, 
buvau užverstas prašymais 
visų tų rytų ir todėl turė
jau puikios pasirin kimo 
progos. Vienintelė mano 
klaida, reikia pasakyti, bu
vo ta, kodėl aš nepadaviau 
kitų skelbimų, paieškant 
extra merginos, kuriai bu
čiau galėjęs pavesti apli- 
kantų priėmimo pareigas.

Todėl, iš to, kas jau pa
sakyta aš ir priėjau išva
dos, kad garsintis Naujie
nose apsimoka.

Su pagarba, 
J. P. RAKŠTIS 
Vaistinė
1900 So. Halsted St

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

CANAL 8500


