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Hitleris Atvirai Tyko 
Pasigrobti Rusiją

Hitleris atvirai kalba apie pasigrobimą 
turtingos Rusijos. Darbininkai negali ti

kėtis algų pakėlimo, sako Hitleris
NUREMBERG, Vokietijoj, 

rūgs. 13. — “Jus esate tarnai 
savo šalies. Pavieniai jus esa
te niekas. Kaipo dalis bendruo
menės jus esate viskas. Tūli 
atkaklus elementai nenori su
prasti šio principo,, bet aš jspė 
j u juos, kad stipriausių valių 
ir atkakliausių galvų turi na
cių partija ir nacių partijos 
valia bus pergalėtoja”.

Taip vakar nacių suvažiavi
mui kalbėjo pats jų vadas Hit
leris. Pirmiau tokj pat pareiš
kimų jis padarė Ir nacių vai 
kams ir jaunimui.

Kaip jo padėjėjai, taip ir 
pats Hitleris . nesigailėjo pa
smerkimų “bolševikiškiems žy
dams” ir žadino naciuose troš
kimų pasigrobti turtingas sve 
timas žemes. /

“Bolševikiški žydai, turėda 
mi aštuoniolika kartų daugiau 
žemės, negu mes turime, ne
gali išmaitinti Rusijos žmonių”, 
šaukė Hitleris. “Mes turime 
vargo su išauginimu mums rei
kalingos duonos, bet mes atko- 
vojame kelius akrus pelkių ir 
iš juros, kuomet-kitl mtfbdosi 
žemės pertekliuje*. Kokie mil
žiniški nenusisekėliai jie y fa' 
Jei aš turėčiau Uralo kalnus 
su jų neapskaitomais turtais 
žaliavos, Siberijų ir jos milži
niškus miškus, Ukrainų ir jos 
didelius kviečių laukus, meą 
maudytumėmės pertekliuje.”

Bet jis (Hitleris) išrišiųs vi
sus tuos klausimus, tik esu rei 
kia didesnio pasitikėjimo juo ir 
kad visi dirbtų viena krypti
mi.

Hitleris jau ne pirmų sykį 
kreipia savo godžias akis į Ru
siją. Apie Rusijos užkariavimų 
jis kalba ir savo knygoje “Mein 
Kampf” (Mano Kova), kuri da
bar pavirto tikra biblija na
ciams.

Jis toje knygoje sako, kad 
Vokietija turi paliauti žiurė
jus į pietus ir vakarus, bet tu
ri ieškoti sau žemių rytuose 
— Rusijoje ir pasienio valsti 
jose (Latvija, Lietuva, Estija, 
Lenkija ir k.) Visa Vokietijos 
užsienio politika turi būti nu
kreipta į rytus, “kad įsigijus 
ten žemių Vokietijos žmo
nėms”.

Daug delegatų ir darbinihkų 
atvyko į nacių kongresų kovo
ti už algų pakėlimų. Bet vie
ton pakėlimo algų jie užgirdo 
iš Hitlerio apie dar didesnį Vo
kietijos žmonių suskurdinimų.

“Dešimt tūkstančių naujų 
dirbtuvių turi būti pastatyta 
padidinimui produkcijos pirm 
negu galės būti pakeltos algos 
nors 10 nuoš.”, pareiškė Hit
leris darbininkams.

Kalbėdamas apie dar didės 
nį suskurdinimų Vokietijos

žmonių, Hitleris betgi kartu 
liepia Vokietijos moterims gim 
dyti daugiau vaikų, nors skun
džiasi, kad jau nebegali išmai 
tinti esančių gyventojų.

Atskrido antras vo
kiečių lėktuvas

PORT WASHINGTON, N. 
Y., rūgs. 13. — Vokiečiai rim
tai tiria oro kelių iš Europos 
į Ameriką per Azores salas. 
Vienas lėktuvas, bandydamas 
tų kelią, atskrido iš Azores sa
lų ketvirtadieny. O vakar iš 
ten atskrido ir antras lėktu
vas.

Tiflise suimtas 
Stalino brolis?

LONDONAS. — “Daily Eks- 
press” praneša, kad Tiflise su
imtas Stalino brolis, Sergo Džu- 
gašvili, kaltinamas sąmokslu 
paskelbti Gruziją nepriklauso
ma. Kartu su juo suimta 200 
gruzinų nacionalistų.

Ir fašistai turi savo 
Internacijonalą

KAUNAS. — Lietuvos uni
versiteto Rektorius prof. M. Re- 
nieris atostogaudamas ' savo 
dvare, Bagdoniškėj, iš nacijo- 
nalistų vykdomojo komiteto ga
vo kvietimą dalyvauti tarptau4 
tiniame nacijonalistų (fašistų) 
kongrese Osloje, Norvegijos so
stinėje. Iš kvietimo programos 
matyt, kad tame internacijo- 
nalihiame fašistų kongrese da 
lyvauja Vokietijos, Italijos, Au
strijos ir kt. valstybių nacijo- 
nalistai.

Kiek dabar Lietuvo
je yra svetimšalių .
KAUNAS. — Dabar Lietu

voje svetimšalių esą: amati
ninkų 1,108 (be pilietybės 
550), darbininkų .1,994 (be pi- 
lifetybės 1,647), technikų56 (be 
pilietybės 19), privačių įstaigų 
tarnautojų su Klaipėdos kr. 170 
(be pilietybės 7), žemės ūkio 
darbininkų 719 (be pilietybės 
310), įvairių kitų specialybių 
ir laisvų profesijų 245 (be pi 
lietybės 17).

Latvijos piliečių yra 912, Vo 
kieti jos 1,964, Čekoslovakijos 
207, Amerikos (lietuvių) 167.

^Arklys padvėsė nusigandęs 
dramblio

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

Lietus, biskį šilčiau.
Saulė teka 6:28, Vdžiaši 

7:03.

PANGUITCH, Utah, rugsėj? 
13. — Ūkininkas Neise Ipson 
atjojo į miestų pamatyti cirko 
paradą ir patį cirką. Bet pa
matęs dramblį (slonių), jo ark 
lys tiek nusigando, kad pašoko 
ir krito vietoj negyvas. Ipson 
gi liko sunkiai sužeistas.

MARCH FIELD, Cal., rūgs. 
13. — Du armijos lakūnai už
simušė susidaužius naktį ata
kos lėktuvui.

Ispanijos karo vaizdai, žemai jaunuoliai rengiasi karui.

PASIMIRĖ BUVĘS 
ŠEN. MAGNUS

JOHNSON

ITALIJA DAR LA
BIAU GINKLUO

JASI

SAN SEBASTIAN 
PAIMTAS

Fašistai džiūgauja dėl pasida 
vimo baskų miesto. Bet Is
panijos valdžia nenusimena 
ir ketina šaukti seimo susi
rinkimų.

73 žmonės žuvo kai
nui nugriovus O

: .................... —

Akmenys nuo kalno sukrito į Norvegijos 
ežerų, kuris išsiliejo ir nunešė visą kaimą

LITCHFIELD, Minn., rūgs 
13. — Minnesotos Farn er-La 
bor partiją ištiko naujas smū
gis, šiandie pasimirus darbie 
čių vadui IV buvusiam kbngreš- 
manui ir senatoriui Magnus 
Johnson, 651 m. amžiau^ atei • 
viui iš Švedijos. Jis mirė nuo 
plaučių uždegimo.

RYMAS, rūgs. 13. — Itah 
ja neva “verčiama internacio 
nulinės padėties”, nutarė žy
miai padidinti savo apsigink
lavimų. Tahf "tikslui liko pa 
skirtos naujos milžiniškos su
mos pinigų.

WASHINGTON, rūgs. 13.— 
Prezidentas Rooseveltas prisegė 
medalį už drąsumą 12 metų 
mergaitei Clara Kathryn Van 
Horn iš White Cottage, Ohio. 
Mergaitė, kuri išgelbėjo du 
vaikus nuo mirties po garve
žio ratais, buvo labai kukli ir 
jai medalio įteikimo ceremoni
ja buvo baisesnė ir už patį vai
kų gelbėjimų.

Atidėlioja skridimą
LONDONAS, rūgs. 13. — 

Harry Richman, naktinių kliu- 
bų dainininkas ir lakūnas* Diek 
Merrill, vėl atidėjo gryžima oru 
iš Anglijos į New Yorkų, dė
lei nepalankaus oro. Jie nema
no išskristi ankščiau pirmadie
nio.

ST. CHARLES, Mo., rūgs. 11 
—Vienas žmogus liko užmuštas 
ir trijų žmonių pasigendama 20 
vagonų tavoriniam traukiniui 
nušokus nuo bėgių. Keli vago
nai sudegė.

Sniegas Kanadoj
CR0W LAKE, Ont., rugsėjo 

13. — Vakar ši apielinkė, 75 
m. atstume nuo Jungt. Valsti
jų sienos, pirmoji susilaikė 
žiemos ženklų, per naktį iškri
tus keturiems coliams sniego.

H Duče at work in a wheat field >r
Mussolini dirbo porą valandų pas ūkininkų* ir amerikoniš

kais pinigais uždirbo 25 centus.

SAN SEBASTIAN, rūgs. 13 
— Lojalistai apleido miestą ir 
be mūšio atidavė jį sukilėliams. 
Sukilėliams paėmus Irun, apgy
nimas San Sebastian pasidaro 
veik negalimas, ypač kad mie
ste nebuvo ir didelės lojalistų 
kariuomenės.

Pasirodžius, kad miestų ap
ginti nepasiseks ir nenorėdami 
sunaikinti šį gražiausi Ispani 
jos miestą, lojalistai pasitrau 
kė ir atidavė jį sukilėliams. 
Baskai, kurie šį miestų valdo 
net buvo užvedę derybas su su 
kilėliais apie pasidavimą, bet iš 
tų derybų nieko neišėjo, nes 
sukilėliai pareikalavo besąlygi 
nio pasidavimo.

Dabar lojalistai koncentruo
ja visas savo jėgas toliau į pie
tus, Bilboa mieste, kurį keti 
na ginti iki pastaros. Į Bilboa 
pasitraukė ir apleidę San Se
bastian lojalistai.

įėję į San Sebastian sukilė 
liai pirmiausia iškėlė Ispanijos 
monarchijos vėliavą.

Korespondentai jau senai yra 
pastebėję, kad lojalistains pa
ėmimas kurio miesto, reiškia 
praliuosavimą apie tų miestą 
kovojusios kariuomenės, kurią 
tada galima pasiųsti į kitus 
frontus.rBėt sukilėliams * j išėmi
mas miesto reiškia naują naš 
tą, nes paėmus miestą tenka 
palikti didelį garnizoną miestą 
saugoti. Mat gyventojai yra 
nedrauginti ir sukilėliai visa
dos turi bu4ti sargyboje Dagi 
jau senai jų valdomuose mies
tuose sukilėlių kareiviai nedi 
deliais būreliais nedrysta kiek 
toliaus nueiti nuo savo kazar 
mių. Sukilėliai net saviškiais 
negali pasitikėti, nes ir tie prie 
pirmos progos bėga iš sukilė 
lių eilių.

Tečiaus vistiek sukilėliai la 
bai džiaugiasi paėmę San Se
bastian ir dabar pranašauja 
greitą pergalę. * Jie esą dabai 
tikrai galėsią paimti Madridą. 
Dabar sukilėliai bandą perkir 
sti geležinkelį, kuriuo yra pn 
statomi reikmenys Madridu4!.

Oviedo siaučia epidemija.

MADRIDAS, rūgs. 13. — Lo
jalistų apgultame šiaurinės Is 
panijos Oviedo mieste pradeda 
reikštis maisto ir vandens tru 
kūmas. Dėlei to ėmė siausti ty- 
fo epidemija, nuo kurios jau 
daug žmonių mirė.

Leon provincijoj lojalistai 
paėmė Ponton kalno parėjima.

Madride yra areštuojami vi 
si žinomi fašistai.

Vėliau valdžia paskelbė, kad 
Oviedo ir Talavera sektoriai 
buvo bombarduojami iš oro.

Valdžia šauks seimų. 
♦ •

Nežiūrint sukilėlių skelbiamo 
artinimosi prie Madrido ir kad 
jie tikrai sostinę paimsią, vąl 
džia yra optimistiška ir ruošia
si šaukti Ispanijos seimo susi
rinkimų spalių 1 d. pravesti 
naujus reikalingus įstatymus. 
Galbūt bus paskelbti ir nauji 
rinkimai užpildymui pasidariu
sių seime vakansijų, daugeliui 
seimo narių prisidėjus prie su
kilėlių. Daugelis jų liko suim
tu kiti pabėgo ir jų vieton tu
rės būti išrinkti nauji atsto
vai.

Ispanijos valdžia su susido- liūs.

LEON, Norvegijoj, rūgs. 13. 
— 73 gyventojai šios gausiai 
turistų lankomos apielinkės žu
vo, akmenims iš kalnų nugriu- 
vus į Leon ežerą, kuris išsi
liejo ir nunešė visų miestelį.

Akmenys iš 6,000 pėdų aug- 
štumo Rogne’ kalno ėmė ristis 
perkūno trenksmu ir suvirto į 
ežerų, kuris staigiai išliejo, už
liejo visų 120 gyventojų vaiz
dingą miestelį ir jį nunešė eže
ro dugnan.

Katastrofa ištiko 5:30 vai. 
ryte ir nė vieno namo neišliko. 
Net ir iš laukų liko išnešta že
mė, taip kad pasiliko tik uo
los, kurios rodė iki kur vanduo 
buvo pasiekęs.

Gelbėtojai surado apie 20 iš 
sigelbėjusių žmonių, bet dau
gelis jų yra tiek sunkiai su 
žeisti, kad veikiausia mirs. Nė
ra nė vienos šeimynos, kurios 
nebūtų palietusi mažiausia vie 
na mirtis.} Kitur žuvo ištisos 
šeimynos.

Senas laivas, kuriame 1905 
m. žuvo 60 žmonių ir kuris bu
vo ant kranto už 350 pėdų nuo 
vandens, liko nuneštas dar 300 
pėdų į kalnų, tokia smarki h 
augs ta išsiliejusi iš ežere ban
ga buvo. Vienas namas stove 
jęs augštai kalnuose taipjau 
liko nuneštas ir visi jo gyven
tojai žuvo.

Audrų padaryti 
nuostoliai

INŽ. J. ČIURLIO 
KALBA

MARIJAMPOLĖ. — šią va- 
sąrą siautę Marijampolės ap
skrity audros palietė daug ūki
ninkų ir pridirbo nemaža nuo< 
stolių. Kalvarijos valsčiuj iš 
mušta pasėlių už 45,000 lt., Liu
bavo — u‘ž 81,000 lt., Igliškė
lių — 15,000 lt., Sasnavos — 
9000 lt., Veiverių — $500,. lt. 
Iš yisp .audros Marijampolės

šiomisWASHINGTON.
dienomis Washingtone įvyko 
tarp tautiška jėgos konferenci
ja, kurioje iš Lietuvos dalyva
vo du atstovai. Būtent, inž. J. 
čiurlys ir prof. Kolupailo. Kon
ferencijoje inž. čiurlys pasakė 
(angliškai) tokią kalba:

J£aipo Lietuvos Nacionalės 
Jėgos Komiteto pirmininkas aš.įdUUlVD ATACAl aAlipirlVO JJAA UAAUAUILUM CArO

apskrityje šią vasarą padarė' turiu* garbės ir malonumo dė- 
nuostolių maždaug už 156.000 
litų.

Supirkta 600 lašini 
nių kiaulių Vokie

tijai
KLAIPĖDA. — Vakar Šilu

tėje ir Juknaičiuose Klaipėdos 
kr. direktorijos pavesta Vieh- 
verwertungsgenossenschaft su
pirko lašinines kiaules. Abiejo
se vietose supirkta 600 lašini
nių kiaulių. Už kiaules buvo 
mokama “Maisto” b-vės nusta
tytos kainos. Kiaulės bus pri
statytos “Maisto” b-vei Klaipė
doje, o iš čia bus pasiųsta į 
Vokietijų pirmoji lajinių kiau
lių partija.

(Pradėjus eksportuoti kiau
les ir 
Kaune 
stuose 
na).

koti Tamstai, (p. pirmininke, 
už malonius pasveikinimo žod
žius ir gerus linkėjimus.

“Prieš šios konferencijos at
sidarymą mes turėjome malo 
numo atlikti tinkamai paruoš
tas ir patogias ekskursijas j 
Amerikos technikos pasaulį, ir 
mes buvome labai sužavėti 
Amerikos pažanga visose tech 
nikos mokslo srityse. Už ta su
teiktų progą aš noriu pareikš
ti nuoširdų ačiū.

“Be to, man labai malonu 
pažymėti, kad ši konferencija 
turi labai didelės reikšmės Lie
tuvos Nacionalės Jėgos Komi 
tetui, juo labiau, kad ji vyk
sta šalyj, kur vienas trečdalys 
Lietuvos gyventojų surado an
trų tėvynę ir dabar prisideda 
prie Jungtinių Valstijų progre
so.”

gyvulius į Vokietiją, 
ir kituose Lietuvos mie- 
žymiai pakilo mėsos kai- Suimta keletas 

komunistų

ROCHESTER, Pa., rūgs. 13 
— Vienas žmogus liko užmuš 
tas ir 
žeistas 
vui.

kitas gal mirtinai su 
susidaužius jų lėktų

PARYŽIUS, rūgs. 13.—Gais
ras buvo kilęs senuose operos 
rūmuose, pastatytuose 1862 mH 
sunaikinęs dalį namo, bet pa
ti salė išliko sveika.

mėjimu seka padėtį Portugali
joj, kur jau ištiko laivyno su
kilimas. Manoma, kad tas su* 
kilimas buvo daug rimtesnis, 
negu Portugalijos valdžia pri- 
sipažysta.

Gen. .Asensio praneša paėję 
tris mylias ir paėmęs iš suki
lėlių Cazalegas miestelį, Tala- 
vera sektore. Jis laukių pagel- 
bos iš Katalonijos pradėti smar
kesnį ofensyvą prieš sukilė-

KAUNAS. — Rugpiučio 26 
d. Kaune pas kai kuriuos ko
munistus buvo padaryta kratų, 
per kurias keletas žmonių bu
vo suiriita. Kratos metu pas 
kontoristą Evsiejų RozaiVska. 
dirbusį Lano spaustuvėje, gyv. 
Ugniagesių g. nr. 1, b. 8, rasta 
inkriminuojamos medžiagos.

Iš rastų pas Rozauskų doku 
mentų matyti, kad jis priklau
so tam komunistų partiios va
dovaujamam organui, iš kurio 
išplaukia direktyvos visam par
tijos veikimui.

Rozauskas suimtas ir daro • 
ma kvota.

JEI ESAT BE 
DARBO—

Perskaitykit musų apgarsi
nimus ant paskutinio pus
lapio. Moterys ir Merginos 
dabar 'gana lengvai susi
randa gerų darbą. Sekite 
kasdien Naujienas.
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Su Žveju Į Baltijos Jurą
štai jau ir vėl aš Nidoje. 

Kreipiuosi į Petriku Martyną,
ar jis negalėtų šiandien manė 
pasiimti su savim Žvejoti. Mar
tynas labai abejingai dirstelė
jęs j manę ir įerą minutę pa
tylėjęs tarė:

— Es buriuoju į jurą.
— Gerai, sutinku* — atsa

kau aš jam.
— Bet tai bus naktį* — vėl 

abejingai) j mane pažiūrėjęs sa
ko Martynas.

— 0, tai labai įdomų, — at
kertu aš jam.

— Es plauksiu kokia trisde
šimt jūrmylių, — sako jis man.

— Tai bus gražu!
— Je, gali būti šturms, vil

nys didelės ?
;— Tai jau visai gerai, — 

bent kiek jau papykęs atsakau 
Martynui.

— Na tai lygiai keturi dzie- 
gors ateik į pajūrį.

Susitarta. Augaluotas, stip
rus Martynas, tikras jurų vil
kas į lupas įspraudęs trumpą 
pypkutę nuėjo tinklų taisyti. 
Aš turiu dar gražaus laiko, — 
štai tik dar rytas. Ūkanota. Pa
jūris netraukia. Einu po Nidos 
miškus braidžioti, šiandien ypa
tingai čia tylu. Vėjo nėra. Stūk
so, ramiai stovi pušys, pušai
tės. E, manau sau, bus gera ir 
smagu naktyje su žveju Balti1- 
jos jurose paplaukioti. Svajoju. 
Smagu, kartais atsidurti viena
tvėje ir vienam vienužiui pa
svajoti! Mintys pakrikę, nesi
seka jas sliregsti, sumegsti. 
Bet ir nesistengiu tarp jų ry
šį nustatyti. Taip lygiai kaip 
nesistengiu čia pramintais ta
kais eiti. Einu tiesiai, lendu vis 
į tankesnį mišką. 0 mintys, 
mintys vis dingsta, nublunka ir 
jų vietoje vaidentuvėje gimsta 
neregėti Vaizdai, negirdėti sa
kiniai. Štai žiūrai tarp medžių 
stovi didžiulis, ilgakojis senis 
milžinas briedis. Tarp medžių 
vos jis įžiūrimas. Jo plaukų, 
ragų spalva beveik tokia, kaip 
eglių, pUšų žievė. Jis taip gud'- 
riai medžių krūmuose įlindęs 
kad gerai reikia įsižiūrėti. Pri- 
salinęs prie jo arčiau, aš tarp 
medžių atsisėdau, štai stebiu aš 
jį vos iŠ kelių metrų tolumo. 
Jis ramiai kažką ieško žemėje. 
Jo ilgi didžiuliai ragai kruta, 
juda. Plaukai blizga, visas ge
rai įsišėlęs, įsiganęs. štai stai
ga jis pakelia galvą ir mudvie
jų akys susikerta. Jo išmintin
gos, pilnos gracijos ir gyvybės 
akys tiesiai žvelgia į mane, 
Kažkoks savotiškas, kažkokš 
keistas jausmas apėmė mane. 
Tarytum, ilgi šimtmečiai, ištisi 
amžiai žiurėjo į mane, štai anų 
laikų, senų laikų atstovas, ta
sai aristokratas briedis stebi 
mane. Ir taip keletas minutų 
žiūrėjęs pakėlė jis aukštai gal- 
vą ir staiga šoko. Mane visai 
netikėtos baimės jausmas skau
džiai nuplakė; Bet kai jau at
sipeikėjęs pakėliau akis, seniai 
briedžio nebūta. Nusišluostęs 
prakaitą jau pasukau Nidos 
link. Einu ir galvoju. Ko gi 
man buvo bijotis, briedis vie
nas iš ramiausių sutvėrimų. Jis 
nieko nekliudo, niekam skersai 
kelio nestoja, tik leiskit jam 
čia ramiai gyventi. Bet briedis 
atsargus sutvėrimas, jis jus .ar
ti neprisileis ir su jumis ne
draugaus. Jis mėgsta vienumą, 
vienumoje gyventi, jis perdaug 
išdidus, kad galėtų surasti sau 
lygius draugus, šis didis dva
sios aristokratas nei džiaug
smo, nei savo skausmo valan
dose su kitais savo pergyveni
mais nesidalina. Sako, kai sen
stelėjęs pameta ragus, jis Vi
sai stengiasi pasislėpti, kad jo 
beragio niekas nematytų, net 
jo giminės atstovai.

Toks jis išdidus! Vargas tuo
met jį surasti. Ir jei medžioto
jo kulka jo nenučiumpa, tai 
taip jis vienumoje kitų neap
raudotas, svetimų neapgailės- 
tautas baigia savo paskutines 
gyvenimo dienas. Ne, briedis 
perdaug taurus, kad beragiu ta

pęs panorėtų kam nors dėl to 
{SašiskU^ti* paširodyti. Tai tok
sai briedis!

Man perdaug buvo ilgu lauk
oj ketvirtos valandos. Aš daug 
ankščiau nukiutinau į pajūrį. O 
mano Martynas Petrikas jau 
kitų padedamas triūsė apie sa
vo burlaivį. Jo bronzinis vėjo 
nupustytas, saulės nusvilintas 
veidas blizgėjo orė. Jis bent 
kiek panašėjo į ano briedžio 
odos paviršių. Ir čia ir tenais 
bronzinė spalva vyravo.

Martyno veide, jo eilgėsyje, 
žodžiuose ir darbe tvyrojo ly
giai toksai savimi pasitikėji
mas, kaip ano matyito briedžio 
kojose. Martynas — žvejas ne
kalbus, ramus. Mane pamatęs 
tik galva linktelėjo ir nieko ne
sakė. Bet lygiai taip pat ne
skubėjo rengęs j juras laivą. 
Sykį sakyta, kad išplauksim 
ketvirtą valandą, tai taip ir 
bus. Man net buvo nesmagu 
čia stovėti ir stębėti, kaip lai
vas ruošiamas i juras ir pa
čiam nieko neveikti. Mėginau 
kelis kartus Martyną ir jo pa
dėjėjus užkalbinti, bet jie visi 
kaip susitarę tylėjo. Taip žve
jai nekalbus žmonės. Nuolat 
esančiose jurose nedaug tekal
bėsi. Juros garšai galingesni, 
žmogaus kalbą nustelbia. Ir taip 
žvejys nuolatos tyli, o jura, ju
ra to žvejo maitintoją nuola
tos šniokščia. N0r;i šiandien ju
ta rami, bet vis dėlto pakran
tėje mažutes bangutės savo dar
bą daro — jura ir dabar šnabž
da, savo amžiną pasaką seka.

Taip kaip buvo sakyta, lygiai 
ketvirtą valandą man Martynas 
labai trumpai pasakė:

— Sėsk!
Aš įsėdau ir sau tariau, su

die žemė! Pamažu laivas bures 
iškėtęs ramiai tolo nuo kranto. 
Martynas virto visas akylumu 
ir stropumu, žiurau į jį ir ma
nau, nejau mudu visą laiką taip 
ir nekalbėsima. Galvoju, ieškau 
žodžių, sakinių kaip čia Marty
ną galėčiau užkalbinti, kaip čia 
bendrą kalbą galėčiau surasti. 
Vaišinu Martyną geru olandų 
cigaru. Žinau, jis rūkyti dide
lis mėgėjas, o cigaras jam di
džiausia dovana. Jis cigarą pa
siėmė, greit jis jo dantyse at
sidūrė ir kažką man neaiškiai

pro dantis tarė, bet aš jo ne
supratau.

Jura rami, jurą plyna, jura 
deimantinė. Dingo rukai ir sau
lutės spinduliai žaidė vandens 
paviršiuje. Martynas vikriai 
tvarkė laivo bures.

— Sakyk, Martyn, ar daug 
iš tavo giminių dingo jurose, 
— įsidrąsinęs klausiu aš Mar
tyno.

— Je, tik krigės metu f loto 
anglas paskandino mano bro
lius* daugiau es nežinau.

— Tai tavo broliai karo me
tu žuvę?

— Je, mano muterė vis dar- 
ties sako, kad jie buvo geri vy
rai lietuVninihkai, o kad es pra
stas lietuvninkas. Je, ji sena, 
jai gaila anų mirusių. Es jai 
nesakau, kad es echt lietuvni- 
ninkas. Es Viešpatį Dievą tik 
mūsiškiai garbinu. Jis mano 
maldas klauso, jis žino kas es. 
Je, jie mane Hitlerio bernu va
dina. Koks es hitlerininkas. Es 
lietuvninką. Es tik sakau, kad 
Hitleris Štimt vyrs. Jis sako 
drūtai ir daro kietai. Kaip pa
sakyta pas jam, taip padary
ta. Tai štimt Vyrs. O kam pas 
mus taip nesuvaldo tuos Vokie
čius. Pas mus nėr tokio štimt 
vyro. Mes lietuvninkai įtik kits 
kitą ėdam. Tai es tyliu, dėl to 
mane hitlerininku vadina. Koks 
es hitlerininks, es ccht lietuvi- 
ninks, tokiu yra mano fateris, 
tokiu mano mutere jr visi iš 
seno laiko tokie; čia visi lie- 
tuvnininkai, tik kiti vokiškai 
galvoja, o darties kiti hitlėriš- 
kai. Hitleris štimt vyrs, ką jis 
sako, tąi daro...

Martynas kalbėjęs nutilo. Ma
tyti, jis pasakė tai, kas jam 
skaudu širdyje, kokios mintys 
diena iš dienos slegia jo pro
tą: būti lietuvnininku, būti tik
ru lietuvnįninku, bet tas lietuv
ninkas jau* jam iš neatmenamų 
laikų pas save namie visų pa
čiojamas. Ir štai dabar, kada., 
rodos, turėtų būti kitaip ir da
bar tas lietuvninkas vis dar pa
čioj amas. Nėra tkįetos- stiprios 
rankos, kas vokietį^ sudraustų; 
Martynas tos’ kietas lietuvnin
ko rankos laukia. Jam svetima 
stipri ranka tinka. Jis dėlto ty
li ir Dievą lietuviškai garbina, 
jam vienui vienas meldžiasi ir 
viešai sako, kad Hitleris štimt 
vyrs. Būt geras ir savas toks 
štimt Vyras, kuris sudraustų 
jam įkyrius vokiečius, kurie ne

tik jį kasdien pašioja, bet ir iš
naudoja. -

>' _ Je, ans vokiėtis turi ku- 
terį, ką bęhziiių varo, jis toli 
gal. į jurą plaukti ir daug žu
vies sugauti. Jam dar prieš kri- 
gę kuters jau buvo. Mes lietuv
ninkai jam įtik galerom padėt, 
jis bagots. Po krigės jam vo
kiečių valdžia vėl davė pinigs. 
Savo bėdas byloja man Marty
nas.

Martynas gerai žino,' kad ir 
žemes geriausi plotai ir didžiau
si jos gabalai priklauso vokie
čiai dvarininkui, o lietuvninkas 
yra tik sklypeininkas. Jis he 
tik^skjypelninkas, bėt kartų vi
sa galva vokiečių dvarininko 
vedame bankelyje įldimpi$s< Taip 
lygiai* kaip ir Martynas vietos 
vokiečių vedame bankelyje iki 
ausų yra prasiskolinęs.

— Jė, tik tinklas du tūkstan
čių litų kaštuoja, o be gero tin
klo žuvies nesugausi; žuvies ne
bus, duonos neturėsi.

Trumpa, aiški Martyno kalba. 
Pas jį žodžių mąža. Bet jis 
jauste jaučia, giliai jo galvoje 
mintis neaiškiai rausiasi* kad 
tik jei butų daugiau Čia žemė* 
j e socialinės lygybės, jei tik 
turtai kitaip butų pertvarkyta 
tai Martynas, tas tikras jurų 
vilkas, visur drąsiai ir viešai 
kalbėtų iietųvnikiškai* o apam 
vokiečiui patartų bažhytužėje 
melstis vokiškai, kad jis aptu
rėtų dangaus karalystę, o štai 
jis, Martynas* nori čia Žemėje 
būti laimingas. Bet dabar .yrą' 
kitaip. štai dėlko Martynas yra 
pasiilgęs tokio štimt Vyro, ku
ris drūtai sako ir kietai daro.

Žvejo Martyno mažai pala
vintam prote visos tos mintys 
savotiškai susikryžiuoja, susi 
kerta ir jis neranda tikros iš
eities. Jis trokšta, laukia, kad 
ateitų kas nors už jį stipres
nis, galingesnis, išmintingesnis 
už juos lietuvininkus žvejus, 
kuris juos išvestų į tikrą ke- 
lią, kur nebūtų skriaudžiami 
lietuvininkai ir kur galėtų to
kius pat kuterįttš laivus įsigy
ti, kaip anas vdkiėtis. ,

Martynas saV6' visas bėdas 
išdėstęs, savo Savotišką prisipa
žinimą pasakęs, kad esąs echt 
lietuvininkas, niištojo kalbėjęs 
o jo vietoje vis labiau ir labiau 
pradėjo ošti •' jura. Raudona, 
raudonutė saullitč "staiga pasi
nėrusi juroje daug gero mums

nežadėjo, tik savo pašvaiste 
žerte prižėrė jūron įvairiaspal
vių bangų, kurios tiesiog kerė
te kerėjo musų akis. Ne, tokio
je valandoje nėšinorejo bet ko
kį žodį paleisti iš burnos, nes 
čia ir gražiausiai tartas žodis, 
vis dėlto butų menkas ir ne 
Vietoje pasakytas, stebint žiū
rint šį gamtos stebuklą, šį ste
bėtinai gražų saulėlaidį.

«
Vakaruose pradėjo rioglinėti 

tamsus debesėliai. Jie iš prad
žių nedrąsiai rioglino, lipb, ko
pė į dangų, o paskui tartum 
pasidrąsinę staiga klote nuklo
jo visą dangų. Tamsa dengė vi
są d&ngų. Jau seniai mes žemės 
krantų nematėme. Toje tamso
je kažkaip ypatingai mirksėjo 
Šalta Nidos švyturio šviesa. Bet 
ji viliote Vijip j o ir kiekvienas 
tos šviesoj mirktelėjimas atro
dė malone šypsena.

Martynas greitai nuėmė bu
rės ir pradėjo laivą irklais val
dyti, Jis klusniai jo klausė, bet 
aš niekaip negalėjau suprasti, 
kur mes plaukiame, ar į kran
tą, ar dar toliau į juras.

Miegas man Pradėjo stipriai 
kaustyti akis. Nusvirau laivo 
gale ir kietai Užmigau. Ąr il
gai miegojau, hieko tikro ne
galiu pasakyti, tik staiga paju
tau, kad tiesiai žemyn galva 
kažkur krentu ir iki susigrie
biau, kur aš beesąs, jau paju
tau kilant aukštyn ir, pravėręs 
akis, pamačiau neramią, siū
buojančią, ošaųčią jurą.

Musų laivas, kaip plunksna, 
nardė tarp bangų. Martynas

vikriai jį Valdė ’r Vykusiai vai
ravo. Mudu tiesiai jau drožė- 
va į krantą. Jau saulė ruošėsi 
tekėti. Tamsus debesys Vis ėjb 
palšyn, o kai kurie jų rytuose 
pradėjo rausti. Jura atrodė gal 
bent kiek apmirusi, o gal jau 
pripratau supiamas, todėl ji 
rodėsi ramesne tapusi, kelįoms 
valandoms praslinkus tikrai 
smagiai pasijutau į krantą iš
lipęs. Betgi žemė dar ilgai po 
kojų siūbavo. Vis dar man ab 
rodė, kad ji banguoja, o kartu 
žarna į žarną lindo. Buvau al
kanas, kaip šuo!

Martynas krante vėl tinka
mai Šutvarkė savo burlaivį ir 
tarė:

— Je, tai tokia žvejo dalia, 
visą naktį išbuvome ir Štai tik

Ofiso Tel. Rez. Tel.
Englewood 7151 Radcliffe 1191

DR. G. J. TARULIS 
PIRMAS LIETUVIŠKAS 

OSTEOPATHIC PHYSICtAN IR 
OBSTETRICIAN

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

ir nuo 7 iki 9 vai. vakaro.

ADVOKATAI
K. P. G U GIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 Dearborn Si. 
kamb. 1431-1434—Tel, Central 4411-2 
Namų ofisas—8323 Šo. Haisted Št.

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30.
Tel. Boulevard 131.Q, 

Ketvirtadieniais it Sekmadieniais— 
pagal sutarties.

VISUOMET ŽEMAS KAINAS 
X-RAY

Vai.,: 8:80 iki 8 :30 V. vak.
TEL. HARRISON 0751

3 2 6 S. S T/X T E ,S T.?-;; 
Opposite Dav^s Store, 2d. FJoor

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Thėrapy 

and Midwifė
6630 S. Weątern 
Ave„ Žna floor 
Hemlock 9252

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

jurų Velnią pagavome.
1?aj savo rųšiss prakaulė žh- 

yįą* kurį valgiui netinka ir Vi
sų ŽVfejųr labai nemėgiama ir 
visokiais budais keikiama;

-r- Vistaspats.
Vili—25

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Ęes. 6515 So. Roclmell St.
Telephone: Republic 9723

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas:

3241 S. Haisted St. Te!. Caldmet 7262 
Ofiso vai. dienomis nuo 1 iki 5 vai. 

po jpiet. Vakafais nuo 7 iki 9 
Rezidenciją:

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

A. A.SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington St.
Room 737

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

«—i .......... . ■ <T|-n.btiit. htrt -

Ofiso Tel. Boulevard &S13
DR. BERTASH
756 West 85th St

Cor. of 35th and Haisted Sts.
Ofisą valandos huo 1-8 nuo 6:30-8:30

* Nedaliomis pagal sutarti. 
Re*. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.

Tel. Kenwood 5107

DlK BIE21S ’
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

2201 West 22nd Street
Valandos: nūo 1—3 ir 7—8 

Seredomis ir nedėl, pagal sutartį 
Rez. 6681 So. Calįfornia Avenue 

Telefonas Republic 7868
b M i r -..A.-.- ' i ....

Phone Roiilevara 7942
DR. C Z. VEZEL’IS

DENTI5TAS
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Strėet 
Valandos huo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutartį,

DR. STRIKOL’IS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND A VE. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir huo 9 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal sutarimą.

8fiso T ei.: Boulevard 7820 
amų Te!.: Rrospect 1930.

-------------------------------------r-ė-Tii/J.-.M. • •> ■

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

Ofiso valandos nuo 2—4 ir nuo 
6—8 v. vak. Nedalioj pagal sutartį
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MATTDVC

Jau galite gauti naują, padidintą ir 
pagerintą

' ■*" »

Valgiu Gaminimo Knygą
Kaina su persiuntimu tiktai $1.10

NAUJIENOS
1739 S. Haisted st

CHICAGO ILL.

Laidotuvių Direktoriai
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

AMBULANCfi PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ.
Turime koplyčias Visose Miesto Dalyse.

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

AKIŲ SPECIALISTAI
DR. G. SERNER

LIETUVIS
Yards 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 

756 West 35th St 
kampas Haisted St.

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

LietĮiviai Daktarai. _ _
Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktj 
bfiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 

“ i® TliAikEfi s 
GYDYTOJAS IR CtitRURGAŠ 

Ofisas ir Rezidencija.
3335 So. Haisted St

CHICAGO. ILL.

DŪ' A. J, MANIKAS
' PHYSICIAN-SURGEON 
Office 4070 Archer Avenue 

Tel. Virginia 1116.
Valandos: 1—3; P* P*

Office & residenfce 2519 W. 43rd St.
Tel. Lafayette 3051 

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

Sekmadienį susitarus.

Geriausi Degtinė... Gerkit

NATHAN
KANTER

Dabar galima gauti kaiminiai a m taverae.

MUTUAL LIQUOR CO.
4707 South Haisted Street 

-Visi Telefonai YARDS 0801 
VIENINTELIS DISTRIBUTORIS

KENTUCKY YEARLING
VIENU METU SENUMU.

J. LIULEVICIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayettė 8572

a/MASALSKIS ~
8307 Litur.nica AvenUe________ Phone Boulevard 4189

A, PETKUS
1410 South 49th Court Cicero Phohe Cicero 2109

J* F. KADŽIUS
668 West 18thStreet

■ . I. J. ZOLP '
1646 West 46th Street Phohes Boulevard 5208-8414

EŽERSKIS IR SŪNŪS <
10734 S. Michigan Avė. __________ Tel. Pullman 5703

~ S. M. SKtJDAS ’ '■
718 West 18th Street Phone Monroe 8877

LACHAWICZ ir SŪNUS
2814 West 23rd Place Phones Ganai 2516—Cicero 5927
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J. r. EUDEIKIS 
4605-07 S. Hermitage Avenue Phones Varde 1141-1742 
Brighton Park Skyrius, 4447 S. Fairfield, l.af. 0727

S. C. LACHAVICZ 
42-44 East 108th St. Tel. Pulhnan 1270 arba Canal 2515 
......................V. 7. --------------------------------■ ■■ .. ■

Š. P. MAŽEIKA
8319 Lituanica Avenue Phone Yards 1188

Rez. $609 SO. ARTESIAN AVĖ. 
Tel. Prospect 3403

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CttlRURGAŠ

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

madieniais susitarus, rit'ret A q
3156 West 59th St

TeL Hetttočk 5998.

Optometrically Akių Specialistai.
Palengvins akių įtempimą, ^kuris 

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

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashlahd Av.
Phone Boulevard 7589

LIETUVIAI ■
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

_________ Draugijos Nariai ....... /__

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 7380
Namų telefonas Brunswick 0597
■    11   -,,1 ' . 'Į " * —

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3343 South Haisted Si.
Tel. Boulevard 1401

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSUOS
Gerai lietuviams žinomas per 85 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.
} Ofisas ir Laboratorija:
1034 W. 18th St., netoli Morgan St.

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

Tel. Cahal 8110
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAD

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880.

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

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

7 iki 8 vai. Ned«l. nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone PLAZA 2409

Ofiso Tel, Dorchester 5194
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų.

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

liomis ir šventadieniais 10—12 
dieną.



Dr P. G. Luomons.Namai Žeme
PASTABA

Rašo V. B. Ambrose

Lengvadušiai
bile

NAUJOS KNYGOS
jau

59cSpecialiai

PIRKIT
pasidžiaugti

Apie Spulkas

mi

įĮįgį

LIETUVOS-AMERIKOS

Termometras

ŠAUKIT

$21 $350
Lengvais Išmokėjimais DYKAIJos.F.Budrik

Pirkti, ar laukti?

BUDRIK
Furniture Mart

3347 So. Halsted St.

Plumbing

$1.85
970
950 

$1.39

Siųskit money orde 
rį arba čekį —

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

1000 NAUJUTĖLIU Rudens 
Orėsiu Didis Išpardavimas!!

d. rugsėjo 
arogantiškai 
Budavojimo,

•raštai, 
įvairiose 

i ir sty- 
panorė- 
keletas,

prasmes jYioj 
prisieina tada ieš

ATEIKITE
. ANKSTI!

Pinigai paskoloms lengva 
gauti

sudalo
Afri- 

net ii 
Trum

$11 SOUTH f AUtlMA ST......... VU. SttltY 4000

Chicagoje vėl grįžta laikai, 
kada nebus galima susirasti 
sau pastoges gyvenimui. Per 
paskutiniuosius penkis-šešius 
metus statyba beveik visai bu
vo apsistojusi, o senų namų 
tuomi pat laikotarpiu nugriau 
ta tūkstančiai. Gyventojų skai
čius vis didinasi, ir nei nepa
jutome, kad tuščių butų ne
kurtose miesto dalyse jau ir 
su žiburiu rasti nebegalima. 
Tas automatiškai sudaro pa
dėtį, kad nuomos turi kilti vis 
aukštyn ir aukštyn.

Neseniai, DULR pastangomis, 
gavau iš Lietuvos dvi naujas 
knygas tik ką Spaudos Fondo 
išleistas: “Aplink Afriką” — 
prof. Kazio Pakšto ir “Ištikimo
ji Upe” — Stepono Zeromskio. 
Antroji yra ponios H. Korsa
kienės vertimas iš lenkų kal-

Žmonės, kurie turi šiek tiek
Aišku, kad su pinigų, nieko nelaukdami tu-

visas, ir jau pažymi 
sudaro H

atlaikė 200 accor-
Europos. Kainas

Panedėly WAAF 920 k. 5 v. vak. 
Ketvirtadieny WHFC 1420 8 y. v. 
Pėtnyčioj WAAF 920 k. 5 v. vak.

Budriko duodami radio progra 
mai nedėliomis WCFL 970 k.

7 vai. vak.

Spaudos Fondas, Kaun 
tuva.

kurie žmonės kreipėsi i 
su paklausimais, ar aš 

pardavimui tų knygų, 
apie kurias aš padarau pasta 
bas laikraščiuose. Pasakysiu, 
kad pardavimui neturiu. Kreip
kitės į tas vietas, kurių adre
sus paduodu.

— Dr. P. G. Luomons.

ria, kad girdi: “Jei kuri žinia 
išeina netaip, kaip ištikro yra, 
tai galima pataisyti.’'

Gerbiamieji, į ką tai pana
šu? Ar čia ne tikras lengva- 
dušiškumas? Verstis1 niekuom 
nepamatuotais pletkais 
kooperatyves taupymo bend 
rovės

Galima sakyti, kiekvieno 
žmogaus arba šeimynos ilgė
jimąsi yra kaip nors kuo grei
čiaus įsigyti nuosavą pastogę, 
savą namą. Nes tik savoje pa
stogėje žmogus gali jaustis pil
nai laisvas ir nevaržomas ar
ba gali ją tvarkyti pagal savfo 
gerinusį supratimą. Sp. kaip 
tik ir yra pagrindinė užduotis 
pagelbėti savo nariams kuo 
lengviausiomis sąlygomis tai 
atsiekti.

Net ir valdžia paskutiniais 
laikais teikia visukeriopą pa

neš į
kurios sudaro keliolikąĮsikalbėjimus 

šimtų lietuvių darbininkų ir 
kurių turtas siekia iki kelių Kanariju f " 
milionų dolerių? Juk kiekvie- ^įOs Afrikos 
nam aišku, kad tokie paska 
lai sukelia 
paniką bei didžiausį susirūpi
nimą. O vilniečiai lengva šir
dimi ažuot paremti savo pa
reiškimą faktais arba prisipa
žinti, kad negerai pasielgė ir 
visuomenės atsiprašyti, dar 
padariusiam jiem pastabą a- 
rogantiškai išmetinėja ir iš jo 
šaiposi.

Tikrenybėje gi tas valdžios 
įsakymas buvo jau padarytas 
pusmetį su viršum laiko atgal 
ir tos spulkos jau seniai yra 
savo reikalus susitvarkiusios. 
Tat kam tą viską versti rago
žium ir sapalioti kaip sapnuo
jant? —W. V. M-us.

Gerais laikais, kada pasko 
los ant namų buvo labai len 
gva gauti, nebuvo jokios be 
dos morgičių reikaluose. Na 
mo pirkėjas užeidavo 
banką ir išpildęs paskolos 
aplikaciją dažniausia gauda
vo tą sumą, kurios jis savo 
aplikacijoje reikalaudavo. Vė
liau padėtis pasikeitė. Po ban 
kų užsidarymo paskolų kredi
tas taip sumažėjo, kad pas
kolos duodamos atsižvelgiant 
ne tiek į patį namą, kiek į to 
namo savininko metines paja
mas, iš savo uždarbio.. Tas 
paliečia tiktai mažesnes pas
kolas, kurios yra duodamos 
ant namų iki keturių pagyve
nimų. Bet pastaruoju laiku 
padėtis vėl keičiasi.

Dabar eina garsinimas Nau
jienose p. Z. S. Mickevice, 6816 
So. Western avė., kuriame jis 
sako, kad turi daug pinigų pa
skoloms tiktai už 4 ir pusę 
nuošimčių penkiems ar de
šimčiai metų. Dalyka gali būti 
aiškus: bankuose už padėtus

šiandien ažuot gvildenti 
nuosaikiai spulkų tvarką, pa
kalbėsime pripuolamai apie šį 
ir tą spulkų reikaluose.

Spulka, koki ji nebūtų — 
didelė ar maža, garsi ar nežy- 

kiekviena tapo suorgani
zuota ir veikia vienokiam tik
slui: kad susibūrę grupėn žmo 
nės pagelbėtų vieni kitiems, 
palengvintų gyvenimo naštą, 
taupant ir dedant į bendrą 
kasą centą prie cento; kad su
darytų fondą sau labiausia 
pageidaujamų dalykų įsigyti.

wi, todėl nėra 
ten laikyti 
koti pelningesnio įdėlio, kad 
pinigai duotų daugiau našu
mo. Todėl dabar jau pradeda 
atsirasti žmonių, kurie iš sa
vo privatiškų sutaupų ieško 
gerų morgičių ant namų savo 
pinigams investuoti. Pasirodo, 
kad namai ir žemė pasilieka 
saugiausias investmentas tar
pe visų kitokių investmentų, 
atsižvelgiant į trumpą praeitį. 
Prapuolė vokiečių markės ir 
rusų rubliai, bet namai ir že
mė pasiliko toje pačioje vieto
je, kur pirmiau buvo. Savi
ninkai, kurie nebuvo praradę 
savo teisės tą namą ar žemę 
valdyti, ir šiandien džiaugiasi 
savo savastimi. Tuo tarpu sa
vininkai vokiškų markių ir 
rusiškų rublių gali vien apgai
lestauti, kad jie nepirko nė 
namų, nė žemės. Taip pat ir 
čia, Suvienytose Valstijose, 
dolerio vertė nupuolė iki 59 
centų, kada aukso* pagrindas 
tapo panaikintas, betgi namai 
pasiliko tokie pat, kokie buvo 
pirmiau, ir žemė to paties di
džio, kiek jos buvo įrašyta į 
dytą. Piniginė vertė namų ir 
žemės gali kilti arba pulti pa
gal rinkos sustovėjimą — ta- 
čiaus vartojimui jų nauda pa
silieka tokia pat, kokia žmo
gaus patogumams yra reika
linga.

Žmogus, dėdamas savo su
taupąs į spulką, jaučiasi daug 
labiau apsaugotas, negu dė
damas į banką, bonus bei kom 
panijų Šerus, kadangi žino, jo- 
gei spulkos turtą tvarko žino
mi, pasitikėtini ir pačių narių 
išrinkti viršininkai, kurie tik 
gali investuoti tą turtą į pir
mus morgičius ant mažų gy
venamų namų savo apielin- 
kėje, ir tie investmentai yra 
nuolat mėnesinėmis ratomis 
atmokami, šiuomi laiku, o ir 
bile kuriuo laiku, sunku rasti 
saugesnis investavimo būdas, 
negu spulka, kurs neštų ket
virtą arba ir aukštesnį nuo
šimtį.

Accordioną yra lengva iš
mokti kadangi pilnas kur
sas lekcijų yra duodamas dy
kai. Dabar laikas įsigyti
gerą accorioną ir pradėti
mokintis arba seną accor
dioną išmainyti ant naujo. 
Budrikas 
dionų iš 
nuo

John W. Claxton
MANISTEE, Mich. — John 

W. Claxton, kuris liko paskir
tas Defiance kolegijos (Defi- 
ance, Ohio) prezidentu. Jis yra 
tik 34 metų amžiaus.

Apskrita pręf. Pakšto kelio
nės kryptis pradedant nuo Kau
no eina per Vokietiją, Belgiją, 
paskui jurą į Kanariju salas, 
Freetown —• Sierra Leone so- 
'stinė — Nigirija ir iš čia į Lo- 
bitą Porttfgalįjps Anglijoj. Nuo 
Čia autoriaus r. kelionė eina į 
Elizabethville,- ( Belgijos Kongo 
— pačiame Afrikos vidury. Nuo 
čia vėl į pietus pro Viktorijos 
krioklius ant Zambizi upės ir

Rugsėjo 10 d. laidoje pasiro
dė “Vilnies’' Chicagos žinių 
skyriuje žinia pareiškianti, 
kad: “Lietuvių tarpe buvo ži
noma keletas spulkų.” Ir to
liau: “Paskutiniu laiku lietu
vių spulkas peržiurėjo valdžia 
ir gerame stovyje rado tik Si- 
mano Daukanto ir Mickevi
čiaus spulkas. Kelioms ki
toms įsakyta likviduotis.” Ro
dosi, iš šio pasakymo visiems 
aišku, kad tik dvi spulkos 
yra geros, o kitos turės likvi
duotis.

Bet štai rugsėjo 11 d. laido
je “Vilnis” jau aiškinosi, kad 
£al busiąs tik gandas, o jei 
gavo tikį įsakymą, tai dar ne
reiškia 
kad tą “keletą” 
spulkų.

Negana to, K 
laidoje jau gana 
bara (Lietuvių 
Skolinimo Tatfpyhio Špul- 
kos .sekretorių T. Rypkevičių, 
kam jis “Naujienose” penkta
dienio laidoje padarė vilnie
čiams pastabą, kad jie neži
no ką kalbą. “Vilnis” pridu-

Moterų Sijonai. Klėtku- 
tėmis taškuotos, tvirtos 
spalvos, visos mieros, 
daug 3/4 vilnų, papras
tai $3.98 ver- $ 4 4 Q 
tęs, dabar už* ■ ■“w

Spulkai priklausydamas lai
kui bėgant, žmogus įsigija 
savotišką savigarbą, kaipo na
rys organizacijos, kuri aktua
liai suteikia kiekvienam savo 
nariui progą atsiekti tai, ko 
pavienis neįstengtų padaryti 
taupimo ištvermume. Spulko- 
je su kiekvienu sutaupų su
mokėjimu sykiu ir uždarbis 
arba pelnas auga nuošimčių 
formoje.

gelbą spulkoms, kad tik dau
giau žmonių galėtų gauti pro
gą įsigyti nuosavus namus,' 
nes žino, kad namų savinin
kas tapęs žmogus - pasidaro 
geresnis pilietis; jis labiau rū
pinasi savo gyvenama apie- 
linke, jos išvaizda bei švara, 
jam labiau apeina visuomenės 
renkami valdininkai ir atsto
vai, kadangi nuo jų priklauso 
visuomenės pasitenkinimas.

Pranešu, kad Lietuvių Laiva
korčių Agentų Sąjungos Ame
rikoje, Jnc., devintas metinis 
susivažiavimas bus 1936 m. 
rugsėjo, 22-rą dieną, Vienybės 
salėje, 193 Grand Street, Brook- 
lyn, N. Y. Pradžia 10 valandą 
ryte. Visi nariai kviečiami da
lyvauti, kad oficiališkai apkal 
bėti, pasitarti apie bendrą biz
nį ir nustatyti Ekskursijas į 
Lietuvą 1937 metams.

— Joseph Ambraziejus, 
pirmininkas.

N. W.Corner 55th and 
State Streets

Visi telefonai ATLANTIC 4299
Atdara nuo 7 v. ryto.subatoj nuo 8 
v. ryto,nedėlioj 'nuo 9 iki 12 dieną.

Kai 
mane 
turiu

NAUJIENOS 
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

“Aplink Afriką” yra tik da
lis prof. Pakšto kelionės apra
šymo, pirmas tomas, nuo Kau
no iki Kapštąto, P. Afrikoj. Iš 
to suprantama, kad bus dar ki
tas tomas atspausdintas. Kny
ga yra paveiksluota 64 įdomio
mis kelionės ,yaizdų fotografi
jomis. Knyga išleista birž. m. 
Jos tiražas 3,000. Kaina 3.50

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

KAINA— A

1000 sezono vėliausios dresės ir 
krūvoje, įskaitant ir gražiąsias 
iškilmingąsias, “išltos” rudens 
spalvas ir medžiaga. Paprastai 
$3.98 vertės. Mieros 14 iki 20, ir 
kiek 52. už $2.99 ir $2.49.

už lenkų išlaisvinimą ištuštin
tuose dvaruose įvyksta tragedi
jos — kratos, žiaurumas, kan
čios, bet kaimiečiai to nesu
pranta. Steponas Zeromskis 
(1864—1925) buvo šių laikų 
vienas žymiausių Lenkijos ra
šytojų; ir “Ištikimoji Upe” yra 
vienos iš daugelio jo kūrybos 
pagarsėjusių veikalų. Ir tiems 
kurie nėra skaitę nė vieno iš 
jo veikalų, patarčiau šį įsigyti 
ir perskaityti.

Knyga išleista gegužės mėn. 
1936 m. Jos tiražas 3000. Kai 
na 2 Lt. Knygos gaunamos:

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

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

So. Center Plumb
ing and Heating

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

Mokyklų Dresės. 1,000 
mokyklų dresių mergai 
tems naujausi 
audeklo rūšis, i 
spalvose, mados 
liūs. Jus tikrai 
site nusipirkti 
kai pamatysite. $1 ver-

Krutinės skaudėjimai greitai 
prašalinami kada užtepsite 
Musterole nėra VIEN TIK 
mostis. Ji prašalina skaus
mus. Jas vartoja milijonai 
žmonių per 25 metus. Jos 
turi stipruma. Rekomenduo
jamos gydytojų, mirsiu ir 
vaistininkų.

INCORPORĄTED

3417 So. Halsted St
Tel. Boulevatd 4705

100 Tiktai! Šau
nios Dresės!
Originaliai 
Sempeliai!
atvežti iš brangiau 

kainuojamų New Yorko 
Dirbtuvių. Kai kurių ver
tė $35.00!!!! Kai kurios 
iširusios bekilnojant.

Stebuklinga veęte 
nuo

Universal
& Heating Supply Co

Not Ine.
10 West 18th St.
j vakarus nuo State St, 

Atdara vakarais iki 7 vai. Nedė- 
liomis iki 1 vai. dieną.

Geistina, kad kiekvienas dar 
bo žmogus stengtųsi priklau
syti spulkai ir bendrai su kai
mynais ir draugais, pagelbė
dami vieni kitiems, augindami 
bendrą turtą, palengvintų sa
vo ateitį, padarytų gyvenimą 
malonesnį. Kam paranku, 
kreipkitės į Lietuvių Skolini
mo, Budavojimo ir Taupymo 
Bendrovės (Naujienų spul
kos raštinę, 1739 So. Halsted 
st., ir čia spulkos raštininkas 
T. Bypkevičia suteiks pilnas 
informacijas apie spulkos rei
kalus. ,

Noroms nenoroms publika 
pasijus prispirta pirkti namus, 
kad gauti gyvenamą butą. Tą 
daugelis jau esame patyrę ne- 

Perkančiam namą arba že- tolimoje praeityje, prie to da- 
mę, visuomet kyla klausimas,1 lykai eina vėl. Savaime aišku, 
kur bus galima gauti paskola kuomet susidaro priverstinas 
pirkimui pabaigti. Dažniausia pareikalavimas butų, tai ir 
žmogus turi porą arba d&u- namų kainos turi kilti aukš- 
giau tūkstančių dolerių ir su ta tyn.
suma nori užpirkti namą savo 
pagyvenimui
tokia pinigų suma ‘namo nėra retų tuomi pasirūpinti dabar, 
galima nupirkti. Todėl ir kyla kad dar rinkoje randasi namų 
klausimas, kur bus galima pa-'—depresijos aukų ir galima 
siskolinti trukumą, taip sa- namus įsigyti gana prieina- 
kant, ant pirmo morgičiaus, mai, kad netik savo šeimynas 
kad buvusiam namo savinin- aprūpinti patogiai, bet ir pel- 
kui pilnai butų apmokėta. ’no turėti arba išnuomuojant, 

arba vėliau parduodant na
mus. Kuomet išsibaigs priver
stieji pardavimai, supranta
ma, kad tokiom kainom na
mų nebebus galima pirkti, 
ypač kad statybos kainos la
bai mažai yra nupigusios pa
lyginti su buvusiais vadina
ntis “geraisiais laikais.” 

Visose miesto dalyse
atvirai kalbama, kad su pra
džia spalio mėnesio nuomos 
bus pakeltos nuo 5 iki dvyli
kos ir pusės nuošimčių, o kur 
garantija, kad sulaukus pava
sario vėl tiek pat ar daugiau 
nepakils? Kol neįsisiubuos sta
tyba ir kol nesusidarys pilnas 
išteklius butų, kitaip ir būti 
negali. Tat perkantieji namus 
dabar turės progą tuomi vė
liau

per šiaurinę ir pietinę Rbdezi- 
jas į P. Afrikos Kapštatą. šią 
visą savo kelionės eigą auto
rius atpasakoja savo grakščia 
ir ’ gražia lietuvių kal
ba — puikiai, akyviai ir nehuo- 

apiė ,bodžiai piešdamas visus kelio- 
įspūdžius, atsitikimus, pa- 

patyrimus.
Daug įdomaus yra pasakyta apie 

jų salų gyventojus, pa- 
__  ______ • gyventojus, te

nykštį klimatą, žemvaizdį, au- 
tarpe galiją, baltųjų kolonizacijas ii 

misijas. Kaip geram katalikui 
prof. Pakštui rupi misijonierių 
darbuote, ypač katalikų. Prof. 
Pakšto aprašymas Viktorijos 
krioklių ant Zambini upės yra 
tikrai puikus. Zambini upės 
vanduo tykšdamas 130 metrų 
bedugnėn susprogsta į mikros
kopiškus gabaliukus, kurie iš
kilę aukštai padangėje 
“Durnus, kurie girdisi”, 
koj autorius susitinka 
su lietuviais tautiečiais 
pai, knyga yra žingeidi ir pa-1 
mokinanti, verta kelete kino 
spektaklių suotaupos nusipirkti.

“Ištikimoji Upė” yra roman
tiška apysaka iš lenkų sukili 
mo 1836 m. Autorius ryškio
mis spalvomis, savu nepąpras 
tu originališkumu ir tautišku
mo motyvais nupiešia lenkų 
sukilimą, aiškiai ' parodydamas 
nesutarimą kaimiečių su aukš- 
tumerie kovoj už Lenkijos lais
vę. Kaimiečiai, vietoj teikti 
simpatiją ir prieglaudą sukilė
liams, iš jų juokiasi. Kovoju

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

o stakas visada pilnas.
Moore’s maleva, 30 spalvų, gal............................ -
Specialė maleva, 16 spalvų^ gal. .......................
Varnish^ renio ver, t gal. ..................................
Grynas baltas enamel, gal. .....................................

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

ir brangiau.

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

CHICAGO MAIL ORDER BARGAIN OUTLET
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“JęigR ąš turėčiau Uralu kąlnus, jeigu pieš val
dytume Sibirą, jeigu mes turėtume Ukrainą, tai na- 
ciopal-sęciafetiškoji Vokietiją klestėtu didžiausioje 
gerovėje.”
Tąigi, tąigi t- jeigu taip butų Į
Bet kadangi Vokietija tų žemių netapk tąi Hitleris 

gąjį tik seilę varvinti, žiūrėdamas į mjlžHskųs Rusijos 
plotus žemėlapyje ir svajodamas apie “didžįąusią gerę- 
vę”. Tuo tarpų jisai yrą priverstas ąayą ^rangiems 
tąBtięčiąips” liepti, kad jie mažiau valgytų h- hutų kan
trus.

Paminėdamas didėlius gamtos turtus sovietų imper 
rijoję, Rącių “fiureris” (vadas) atidengę prięžąsti, dėl 
ko jięąį su tokiu pašėlimu veda agįtąciją prįes sovietu^ 
Jam ne tiktai rupi “išgelbėti” pasaulį nuo bąįsęvįkiško 
pąvojaus. Jisai taip pąt» porėtų atplėšti gerą sklypą nuo 
sovietų žemės ir prijungti prįe -trečiojo reicho” — kad 
arijonų vęįslei butų daugiau vietos plėstis.

Bet tąi, žnąąmą, yra bergždžios svajonės. Pirma ne
gu Hitlerio armiją įeitų į Rusijos žemę, ji turėtų mar- 
šuofi per Lenkiją. Ji turėtų sumušti Mažosios Santar
vės kariuomenės. Ji turėtu sulaikyti Frąncijos armiją 
vąk aruose...

Apie tai Hitleris gali tik svajoti — ir seilę varvinti.

Diktatūrų šalyse skurdas

kratų ir komunistų. Jeigu įvyki 
tų rinkimai, šitos partijos lai
mėtų, nors valdžia “partijas pa
naikino” ir statyti partijų kan
didatus rinkimams yra uždrau
sta.

Antroje pusėje yra fašistai, 
kuriems vadovauja buvęs prem
jeras Zankov. Juos remia dau
giausia' armijos karininkai ir 
jiems simpatizuoja caras Bori
sas. Caras gali vėl pavesti Zan- 
kovui sudaryti ministerių ka
binetą (dabartinis Koseivanovo 
kabinetas veikiausia netrukus 
rezignuos}, tuomet, žinoma, sei
mo rinkimų nebus. Bet kadan
gi milžiniška dauguma žmonių 
reikalauja, kad butų atsteigta 
demokratinė tvarka, tai gali 
įvykti sukilimas prieš fašistiš
ką valdžią.

Socialistinio Darbininkų In
ternacionalo biuletenis sąko, 
kad ‘‘kova tarpe demokratijos 
ir- fašizmo Bulgarijoje priėjo 
sprendžiamą stadiją”.

PASAKORIUS

’ yABJIENgS, CHeagB, m.
zignacijų, iš^iegų, buvo visa 
eilė, Bet ar labai daug ?

“Nofrontier News Service” 
paduoda tokias sąkitlines:

“Tuoj, kai tik. prasidėjo, 
sukilimas, Ispanijos valdžia 
kreipėsi į savo 400 atstovų

■ užsiėniuoše, klausdama Jų, 
ar jie stoja už respubliką. 
Rezignavo mažiau, kaip 40.” 
Bet kapitalistinės žinių agen

tūros šitą faktą užtylėjo. Jos 
tik skelbė, kaip vienas po kitą 
ispaniški dįpĮomatai rezignuo
ja. Kelios dešimtys tokią ręzig- 
hącijų sudaro pųbĮįkoję įspūdį? 
kad jau visi respublikos atsto
vai išbėgiojo. O kad trys šim
tai sų viršum tų ątstovų palį^o 
ištikimi Madrido valdžiai, pub
liką uažįno.

Šitaip visuomene yra klaidi
nama. *

Įkyrusis klerikališkos ‘‘Ame
rikos” pasakorius teįgįa, kad— 

“Skirtumą tarp krikščiony
bės ir musų dienų komuniz
mo vįsi gerai žino.”
Bet gaila, kad iki šiol jisai 

'pats to “žinojimo” neparodę. 
Jeįgu jisąį smerkia bolševikiš
ką ko.mupizmą, tai jisai turi 
paaiškinti, kodėl krikščioniškas 
komunizmas esąs geresnis už 
bolšeyikišką. Pirmieji krikščio
nys irgi atmetę privatinę nuo
savybę, skelbė panieką turtuo
liams (“kapitalistams”), ragino 
organizuoti komunas ir ėjo neit 
toliaus — neigė šeimą.

Jeigu “Amerikos” mandra-? 
galvis, mąųo, kad komunizmas 
yrą baisi žmonijos nelaimė, tąi 
kodėl jisai nepasako, kąip jisai 
žiūrį j tas krikščioniško.komu- 
nizipę idėjas?

Vienąs “tautiškas strategas”, 
kuris jau nekartą .spiaudė j Įs- 
p,apijus respublikos gynėjus, 
rašę, kąd Madridą šąlinipkai 
per visą civilio karo laiką “ne-, 
laimėjo nė vieno didesnio mur 
šio”. Tai, žinoma, tuščia paša-. 
ka.

Paminėsime čia tik kelis 
stambesniuosius respublikos gy-. 
nėjų laimėjimus: '

Pirmoje karo savaitėje jie at
ėmė iš fašistų provincijos soi 
stinę Albacete ir išvijo fašisr 
tus iš tos provincijos. Tai atii 
darė valdžiai tiesioginį susisie
kimą geležinkeliu su svarbių 
uostų Valeneia.
• Antroje ar trečioje savaitėje 
sukilėliai buvę iššluoti iš San- 
tander provincijos ir jos sosti
nės (šiaurėje prie Baskų įlan
kos). Toliaus, darbipinkų mili
cija išvijo fašistus iš Gijon 
uosto, šiaurinėje Asturias pro
vincijos dalyje?

Bet svarbiausi respubliko.s

gynėjų laimėjimai buvo įgyti 
mūšiuose Guadarrama kalnuo
se, į šiaurę nuo Madrido. Pęr 
kokį mėnesį laiko itepąi ėjo 
•labai atkakli kova ir fašistų 
generolai jau triubijo visam 
pasauliui, kad už dięnos-kitos 
Jie prasimuš per “raudonųjų” 
eiles ir maršuos į Ispanijos so
stinę. Bet jie buvo priveisti 
trauktis, ir dabar jau per ke
lias savaites tame fronte “vis
kas ramu”. Reiškia, fašistai čia 
buvo supliekti.

į . ,

Po to nępąsisekiiPO fašistiški 
gęnerpiąį turėjo ką riorą dary
tį, kąd jų preatyžas visai ne- 
pusmuktų, ir sukoncenitravo 
geriąusias savų jėgas Afri
kos mauru gaujas ir. svetimų 
tautų atmatas, susispietusias 
svetimšalių legione, prieš pasie
nio miestelį Irun. Per dvi sa
vaites jie tą vietą bombardavo 
kanuolių šoviniais ir bombomis 
iš aeroplanų, iki Irun pavirto 
griuvėsių krūva. Tiktai tuomet 
fašistai į jį įsilaužė.

Jeigu Ispanijos fašistams,, 
kaip tas “(tautiško fronto” sci- 
zorikas pasakoją, hųtų visuose 
frontuose sekęsi, o respublikos 
gynėjai pębųtų laimėję “nė vie
no d^esnio mūšio”, tąi kaipgi 
yąldžįą britų galėjusi per aš- 
tuoniąs savaites ątsilaikytĮ? 
Butų tikras Stebrikląs: PO dvie
jų menesių nuų|atįnių pralai
mėjimų yaldžia dąr vis nėra 
pugąlėta!

Resepublikos gynėjų rankosę 
šiandie dar tebėra nė tik Madi 
ridas ir Katalonijos sostinė 
Barcelona, bet ir visa eilė kitų 
stambių miestų ir daugumą 
uostų. Be to, jie laiko apsiautę 
keletą svarbių sukilimo/centrų 
ir tvirtovių, kuriąs fašistams 
pavyko pasigrobti pačioje maiši 
to pradžioje, bet įš kurių jie 
iki šiol nebegali iškišti nosį: 
Oviedo, Alcaząr, Cordobą iy tį.

štai kas: kiekvienas suaugęs ir 
subrendęs patinas pasirinktoje 
vietoje steigia, tąip sakant, 
‘^haremą” tarsi koks turkų sul- 
tpnąs. Vidųtipiškas haremas 
susideda iš vieno patino ir apie 
keturių dešimčių pateikų. Ta
čiau pasitaiko, jog vieno hare
mo pateikų skaičius siekia .vi
są šimtą!

Ruoniai jokių skyrybų rięprį- 
pažjsta: jei patelka prisideįo 
prie haremo, |aį j f netupi teisės 
jo apleisti. Q jęi ji bando tat 
pa^ąryti, tai patinas jaį pusėti
nai špnųą ąplamdo.

Kadangi jaunesnieji ruoniai 
patinai paprastai yra skriaud
žiami, tai jie iš kitų haremų 
stengiasi sau pateikų prisivi
lioti. Bėt tai jiems retai te
pasiseka, nes haremų ^viešpa
čiai^ labai budriai žiuri, kad 
Jų pataikos nepabėgtų, O kai 
reikalas yra, tai jie su nepra
šytais svečiais ceremonijų ne
daro.

Fęj? tųąs trįsį ipčąe^Įųs ham- 
mu laikytojai ląbąi sunyksta. 
gąinw reikalais jie tięk yrą 
susirūpinę, jog visiškai hare
mo neaplei 
net jur<įę.

Nesimaudo

Pirmadienis, rūgs. 14, 1936

Mat, reikia palai
kyti tvarkų ir budriai žiuręti, 
kad neištikimos patelkus nepa
bėgtų.

Ruoniai yra nepaprasti gyvū
nai tuo atžvilgiu, kad patinai 
labai skiriasi nuo pateikų. Pa
tikai suauga ir subręsta per 
septynerius metus, o tuo tarpu 
trejų metų patelka jau gali 
gimdyti vaiką. Kitas nepapras
tas dalykas yra tas, kad pati
nas dažnai sveria apie 500 sva-

rų, o patelka tik apie 75 sva
rus !

Medžiojami yra tik patinai 
apie trijų metų amžiąus. Ka
dangi tįe patinai - viengungiai 
salose gyvena skyrium, tai ne
sunku juos tėra atskirti nuo 
kitų.

Apskaičiuoja, kad aštuonio
likto amžiaus pabaigoje buvo 
apie 5,000,000 ruonių. Kadan
gi medžioklei nebuvo nustatyta 
jąkių taisyklių, tai per pen
kiasdešimt metų ruoniai jau vi
sai buvo, baigiaiųi naikinti. 
1835 m- rusai išleido specialius 
patvarkymus, kurie draudė pa- 
teįkas šaudyti. To dėka gyvū
nai 'liko išgelbėti nuo išnykimo. 
Kai Ąlaska perėjo Amerikos 
nųosąyybėn, tai ruonių skai
čius jau gal siekė apie 3,000,- 
000. Amerikiečiai iš pradžių 
buvo pradėję ląbąi smarkiai 
ruopius paikinti, o. juo labiau, 
kad medžioklė buvo pavesta 
priyatįškiems žmonėms. Tas 
naikinimas ėjo taip smarkiai, 
jog 1911 m. jų bebuvo likę tik 
apie 125,000. Vadinasi, grūmo
jo rimtas pavojus, kad po kelių 
metų ruonių visiškai nebeliks. 
Bet čia įsikišo federalė valdžia 
kuri specialiais įstatymais tin 
karnai sutvąrkė ruonių med 
Žįoklę.

Dabąr ruonių jąų vėl pris 
kaitomą pęr pusantro milijono. 
Ameriką yrą padariusi sutarti 
su Japoniją ir Anglija. Pagal 
tą sutartį anglai ir japonai 
gauną pq penkįoliką nuošimčių 
visų rųoųio kąįlių. Bet tai 
npi viepi, nei kiti nemedžioja 
rųopių jurose.

r

ŽIĄUĘŲMO ISTORIJOS DAU
GUMOJE MELAGINGOS

MAKSIMAS GORKIS

Pasakojimas apie herojų
. *. **

Diktatoriai labai karingi sutvėrimak Bjet laimė 
žmonijai, kad šalys, kuriose diktatoriai viešpatauja, yrą 
paskendusios skurde.

Kai prasidėjo Pasaulio karas 1914 m., galingiausią 
valstybė Europos kontinente buvo Vokietija. Bet ji bu
vo prieš tąi išgyvenusi daugiau, kaip 40 meįų taikoje. 
Paskutinis karas, kurį Vokietija buvo prieš tai turėjusį 
— 1870 metais, su Francija — tęsėsi tik apie dvejetą 
mėnesių. Vokietija jį laimėjo labai greitai, ir rezultate 
ji gavo ne tik Elzaso įr Loįąringįjosr provincįjąs iš 
Francijos, bet ir penkis bilionus frankų auksu, kaįpo 
kontribuciją. , •

Tąigi 1914 m. Vokietiją buvo labai pralobęs krąš- 
tas. Todėl ji galėjo per ketverius su* viršum metus muš
tis kuone su visu pasauliu. Bet vistiek ji buvo paklup- 
dyta. , : i;

šiąpdie Vokietija yra suvargusi. Kas iš to, kad jį 
turi gerai įrępgtas dirbtuves, jeigu ji nestengia net ža
liavų toms dirbtuvėms parūpinti? Jos iždas tuščiiąs. 
Maįsto trūksta, ir valdžia pengiasi įvesti kortelių siste
mą (kaip kad buvo pirmiąū sovietų Rusijoje), kad vię-r 
ni žmonės ‘‘nepersivalgytų”, o kitiems nereikėtų bą-f 
daųti.

Kaip ilgai tokia šaįis galėtų kariauti su stipriu prie- 
to? ?■ - i*:■<!,! i|1

Italiją nusususi ne mažiau už Vokietiją. Mussolim 
dar nepąbaigė savo karo Etiopijoje. Į tą karą jį buvo 
įstų^ųsi desperacija dėt aštrėjančio ekonominio ir fb 
nansinio krizio, iš kurio jisai nežinojo, kaip išbristi. 
Avantiūra Etiopijoje atnešė Mussoliniui “pergalėtojo” 
lįaųrųs, bet jo ekonominių įr finansinių bėdų nėįriek pe- 
sumažino. Be abejonės, dar padidino.

į’ai dvi ąkiplėšiškiausįos Europos diktatūros. Abi 
subankyotavusios. Kitas diktatūras irgi susna ėda.

Štai dėlko reikia tikėtis, kad didelio karo Ęuropęje 
ąrtimoje ateityje nebus. Tie akiplėšos, kurie nori pe§W 
t- bijo pradėti, nes jie žino* kad badas prastas talkinip-. 
kas kare.

ĮJUI | j HŲ—Hjl , ĮUIIIJffgl
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KIURIS BULGARIJOJE

Bulgarijos caras Bprisąs iš
leido manifestą, paskelbdamas, 
kad spalių mėnesį įvyks seimo 
rinkimai.. Bet ar jie tikrai 
įvyks, tai klausimas. Nes Bo-

risas neseniai lankėsi pas Mus-, 
solinį ir pas Hitlerį ir tarėsi su 
jais. Galimas daiktas, kąd ji#* 
du patarė jam seimo nešauktu 
ir vajdyti kraštą diktatoriškai.

Milžiniška dąųguntią Bu|gąyį-? 
jos gyventojų yra priešinga fą-t 
šizmui. Bulgarijoje, kaip ir ke
liose kitose Europos šalyse, yrą 
sudarytas “|iąudies frontąs”į 
kuris susideda iš ūkininkų par
tijos, demokratų, social-defao-

Italijos socialistų partijas 
sękrętprius Petrą Nenm, kuris 
dabar yrą Ispanijoje ir atsilan
kę daugelyje pUiatimo. karo 
fron(ų, rašo, kad skleidžiamos 
spaudoje pasakos apie Ispani
jos respublikos gynėjų “žįąu- 
rumų^” dąug.um«jė yyą gry- 
maųsįąs melas. Jisai, pąy. nu
rodo, kad tuose prąsįmariymuu- 
sę hųyo daug pripasrikotą apie 
vienuolynų ir paląęių plėšimus.

“Tiesą”, rašo Nepni, “kad 
Madride yrą okupuota dau
gelis didžiųjų ąrįstokratįjos 
rūmų ir W kuTi® 'vwuęiy- 
nai; Bet devyniuose atseki
muose įš dešimties jokių 
vandalizmo aktu dėl tą ne- 

į Įvyko-
•‘Aš lankiausi Girardelli 

yumuose, Carnpo klube* Grace 
Peną klube, kuriuos yra už
ėmusios jungtinės, jaunimo 
orgąnįzącįjos; Medinos kuni
gaikščio rumus Coeli, ku
riuos yra užęmę socialistinės 
milicijos batalionai ‘Octubrę’ 
ir ‘Largo Cabąllero\

“Tyąrką yrą tobula. Pada
ryta surąšas visų brangių 
daiktų, rakandų, paveikslą? 
kilimų ir t. t.”

Darbininkų milicijos narim, 
sako, jisai? nejudina pė aukso, 
bei sidabro indų tuose rumuq- 
se, pė kitokįų brąpgenybių, nes 
jie žiuyį į tą turtą, kaip, į liau
dies tvirtą, ir jię save laiko 
liaudies atstovais, kurių pare^ 
ga tą turtą saugoti.

Nęgąlimą ueįgtį, kad žiaurų 
aktų buvo atliktą abiejose ka
riaujančiose pusėse. Bet be 
žiaurumų poapsieiną nė vienas- 
karas. Tačiau kąs. tą karą prąi 
dėję — ąr ne fašistai?

ISPANIJOS DIPLOMATŲ 
RE^IGNAVIMAI

Amerikos laikraščiuose buvp 
daug nepalankių Ispanijos val
džiai komentarų dėl Ispanijoj 
pasiuntinių, konsulų ir kitokių 
diplomatinių tarnautojų rezįgi 
nacijų svetimose šalyse, Tų re-

į Apię; Įvairius JJalykug i
-?—.. .. ..ra.

Alaskos ruoniai
Pribilof salų vąsarętęjaį,— 

Sąlų atrądejąs. — Rusai 
pardavę AĮaska uį $7r 
20Q,000. — Puikus invęst- 
meotąs. — Ruonių hąrę- 
mai. — Patinai ir patel
kos. — Ruonių skąičius.

Prieš kiekvieną vasarą Pribi
lof sąlosę einą smarkus prisi- 
ruošimąs. Mat, laukiama nepa
prastų svečių ruonių pavidale. 
Tie gyvūnai yrą pamėgę tas 
salas, ir kiekvienais metąis at
plaukia vasaroti. Atvyksta jie 
apie birželio, pradžią ir pasilie
ka iki rugsėjo mėnesio.

Pęr tuos tris menesius salo
se eina didžiausias judėjimas. 
Federales Valdžios žmonės čia 
šaudo ruonius ir lupa nuo jų 
kailius. Kiekvienais metais iš 
Pribilof salų gaunama apie 60,- 
000 ruonių (seal) kailių. Tai 
sudaro maždaug apie tris ket
virtadalius viso pasaulio kailių, 
kurie yrą ger viepus metąs 
gaunami.

Pribilof ąąląs' Vrri: Prie Alas-r 
kos kranto; Jas surado I786 iĄ„ 
rusų jrirĮnįpkąs. (ierąsimFrib& 
lof. Jo vardų iy buvę tps sąlęs 
payądiptos. Ąišku, kad įr pą- 
pios . salos Mko Rųsijąį priskiy; 
tos ir jai pyikląusė iki 1867 ip 

į- Gerasipi Fribįlbf buyo gaųą 
sumanus žmogus ir ruoj supra
to, jog iš yųonių galima nemą 
ižai pelno turėti. Į kąįmynines 
salas ją pastangomis liko at
gabenti ąleųtai įr rusąi. Tokių 
budu čia susikūrė kolonijoj 
įcurių gyyepitojąi Vėrteši ruonių 
medžiokle.

' Ąlaska yra šaltas kraštas 
ipaąžąi gyyepamas. Nędąrig ten 
gyventojų tėra ir dabar, o dąr 
jiriažiau jų buvo prieš 69 metuą, 
Rusų valdžįą $ to krąšto ne-; 
mate jokįpą paųdąsį įr todėl pa
siryžo jį Amerikai parduoti.

Derybos tęsėsi gana ilgai, bet 
pagaliau buvo baigtos, nes rui 
sams labai reikėjo pinigų. Tor 
kiu budu Alaska su nemažų 
salų skaičiumi buvo nupirktą 
iš Rusijos už $7^200,00Q.

Aląskos teritorija (su salo 
mis) lyginasi ketvirtai 
nįšku Iryliu- Vądinąsk 
Itąįpįską mylią AlUęvIkąį atsiė
ję kadąpgi Pribiioi
sąių piptąs yra apie 75 ketvir- 
tąįpižkpą ipyĮimr tai Amerika 
už jas sumokėjo mažiau nekaip 
viepą tukstaptį ęH>leriu Į

Dabar ua?iurekiw? kiėk iš 
tų salų Amerika turėję paja
mų. ApskaįčiueįM^ kad per 
69 metUS federąlę vąWĮą iš 
Prįhdef salų turėję apie $?5,- 
000,000 pajamų ! Išeuuh kad 
kiekvienas investuotas dėlėmis 
jau atnešė penkiolika tukstąn- 
čįų doleriu i Tai tikrai uebtegas 
invęstPfteptas.

Kaip jąų buvo minėtą? Fribi- 
iof safes yra savo rūšies ru°- 
mu kurortai kur jįe atvyksta 
vąsąroitį.. Sų ruoniais, kaip ir su 
visais 'vasąrotodaįs, yrą tas pat: 
vieni atvykstą anksčiau, o kiti 
Vėliau ; vieni jų ilgiau pasilieka, 
o kįti trumpiau. Tačiau pats 
didžiausias judėjimas salose- 
prasideda birželio mėnesį ir 
trunka iki rugsėjo. Po to ruo
niai plaukia j pietus ir gyvena 
nomadų (kląjokĮią> gyyenimu. 
Jie atplaukia Ikf Pietų Kąlifor- 
nijos, kur porą mėnesių pralei
dę yęĮ grįžta atgal į sąląs.

Vasarą į Pribilof salas pir
miausią atplaukia rUQUįąi pati 
nai, kurie dažnąi yrą vadina
mi “buliais”. Kiekvienas bulius 
stengiąsį prįe kranto užimti 
geresnę viet& kad lengviau ga
lėtų prisiyiliotį ruonį pątelką. 
Ruoniai patelkos paprastai yra 
vadinamos “karvėmis”. Jaunes
ni ir nepatyrę ruoniai ppiyersti 
yra pasitenkinti prastesnėmis 
vietomis.

čia bus itip įdomų pažymėti

(Tęsinys)
Aš džiaugiausi ir pamaniau, 

Įcad jis išsigando savą sušukj- 
mo, išsigando?, kad mane nu- 
skriaųcįė. Nuo šiąs dienos jis 
sų mąpirp pradėjo elgtis ne tąip 

kaip ftlikąęiąų, Įįįą 
pajuto

Netrukus 1 jis net paklausė 
mane tonu, kokiu klausiama: 
jus nesveikas?

—Ne.
—Tai — gerai, —

— Musų laikais pati 
žmogui lyšna.

Ir, pagalvojęs, pridūrė:
—Mes• — T ‘ ‘ ~ ‘ 

i 7*^-7 t ■

kaip kąriai, žygyje. Įr — 
gyboje...

Kartą rytą, spausdamas man 
ranką, jis ąųsirppįnęs pąkfąųsė 
apie ąąriųę mano prievole.

—Ląbąį gaji b.ųtį, Ws. 
turėsime kąnąųti.

, AŠ jam padėkojau, nustebin
tas, pradžiugintas, — karas 
chirurginė operacija, jis gali iš
plauti ligotas valstybės odos 
vietas. Aš pastebėjau, kad jei
gu mes nugalėsime kare, tai 
nugalėsime ir revoliuciją.

—žinoma, — sakė jis trinda- 
Reikią manyti 

Reikia tuo 
kąrąs

pasakė jis.
— rimtam

žygyje! Taip, mes, 
~ sar-

mas rankas 
taip: nugalėsime 
tikėti. Esamoj pądėVy • 
monarchijai išganingas

Tada aš pareiškiau viltį, kad 
pirmieji j frontą bVs pasiųsti 
pojitfškai peištikiml elemeiĮtąi»
— mokslas einąpti jąųnuonąę- 
pė/propągąi’idipą paliestieji dar
bininkai, tąip?

—Tai idėją,. — pąsąkę jis, 
primerkdąipąą ąkį ir atąįręmdą- 
fnaš ranka mario stalo. — ’fąi
— protinga! Jęigu pasinaudoti
policijos -depąrtąmento saugu
mo skyriaąą duojpęąimįs, fab
riku ^mmįstrąęįjos sąrašąįs... 
A-H-- . •

cįą pirmą maSum, Wp- 
jįs šypsosi: mesįągą apatinė jo 
lupą supkiąi ątsivėpė, ųsąi pa
sistojo ir pąmdė mte 
tąpkiąį susodintų* dąptų, jįs ųž- 
dęngę akis, fcęt plaųkųotąs jp 
veįflas Ūkų nejudamas, tik kak
toj cĮvį, tris sekundes drebėjo 
raukšlės.

Nfęnorių kaWi &Pie baisybes

bininkaų

šio velniško, karo, apie šią di
džiausią ir pražūtingą monar
chuos klaidą. O, jeigu n^s su 
Vokietija butume ėję prieš Ęų- 
ropą! Mes būtume sutriuškinę 
revoliuciją, kaip purviną supu
vusiu kiaųšipįų krepšį, įr mu
sų rapkose butų visas pasaulis, 
visas pasąųlįą! Pasaulis dides
nes kląidos nežiuo- Galvoti apie 
ją skąudu, mintis apie ją— 
degina sielą.

Kapas man atidengė apverk
tiną ir, tur bpt, jau organišką 
apsigynimą šalies, kurios mili
jonuose žmonių neatsirado nė 
vieno žmogaus, kuris pajėgtų 
suvaldyti chaosą, suvaldyti 
nors išnaikinimo kaina pusės 
tų, kurie gali tiktai valgyti, 
miegoti, ger|i, gimdyti panašius 
j save, nereikalingus ir dėl to 
gyvuliško tikslo, galinčių su
naikinti visa, kas nesulendą į 
jų bedugnę, ąepasotinąmą gerk
lę. '

Po to ąš ątebėjąu, kaip, augą 
nerimas, — apie tąi rėkė visų 
paptijų spąudą, vieną ~ bevįl- 
tiškaį, kita — džįavg§min^ąb 
perimas triųmfalįsk^i skambė
jo pętgi tuose žodžiuose, ku- 
LpiaįS opoziciją skundėsi Puipo
je ir spaudoje reakcija, šie 
skupdai dąųgiąą falšyvi, pegų 
visuomet įr kąs kart vįs darėsi 
daųgąu įkyrus, paębąliski. Vi
sur ir visame buvo jaučiąmi 
ppądįngi rukai į* ąugąnčįo mai
što gailumas ir ąš supratau, 
kad tatąi jau negalima išsklai
dyti patroną laiškais aręhįjere- 
jams, gubernatoriams, mimąte- 
riams.

Ątsirftdu “vįsųomepįnės or
ganizacijos”, kažkokios aiškiai 
plėšikiškos sąjungos 
žemietijų, — _ 
kurios greit ardė šarmopinę 
monąrchijos mantiją.

(Bus daugiau)

^iąųgsmingai

i miestų, 
godžios kandys,

po, kur parduodami lai
kraščiai Pardavė jas lai
kraščiu bus gatavaskraščiy bus

Imi Stovi Įią sąvo amą? 
gurnui, bet Jūsų pato
gumo delei. .



DAILY BUSINESS DIRECTORY
KAIMIEČIO BALSAS

ir tie opus rei

TIKTAI
STIKLIUKĄ

K. P. Deveikis

PR00F

R ADIOKaimietis.

Cicerojie patys turėjo

šį vakarą susirinkimas

nas

Išteisino lietuvęSumanus

Laidotuvių Direktoriail

Niekutis.

anksto arba 
nemalonumo

Atydos Nantą 
Savininkams

6816 So.
Telefonas

Liberalai nutarė 
remti Roosevel- 
to kandidatūrą

• MEZGIMO DIRBTU 
VES—Knitting Mills

auto me- 
užtikrina 
geriausia

$1200
$4500
$1500

$1-00

amina- 
įasdien.

sume-
Išro- 

kitam 
prisi-

• DEKORATORIAI
PAINTING and DECORATING

pusę pokerį. Pokeris vyrą mir 
tinai sužeidė.

Džiurė pateisino jos elgesį.

vore uznuo 
iš kurių 38

• RAŠOMOS MASINE 
LES—Typewriters .

KAILIAI—FUR
F U R R I E R

4. HERMAN, Lietuvis 
5234 Belmont Avenue, 

Tek Avenue 5411

Straight American 
BOURBON 
WHISKEY

BRIDGEPORT. 
biznieriai Jakuboniai užlaiko di
delį gėrimų ir valgio biznį ant 
kampo 35-tos ir Morgan gat
vių kampo.

Kadangi to namo savininkas 
nenorėjo įtaisyti jų biznio pa
talpos taip, kaip Jokuboniams 
tiko, tai jie nupirko namą ir 
persitaisė viską sulig savo no-

tuojaus: 
Mickevice, 
Western Avė. 
Hemlock 0800

(Apsk.)

Stanley Adomaitis 
paleistas iš 

kalėjimo

Wholesale — Mėsa 
Pardavėjai-Distr.

vėsesni, laikas pradėti veikimą. 
Juk šiemet yra auksinio jubi
liejaus metai. Kiekvienam ver
ta pasidarbuoti savo organiza 
ei jos gerovei. 'Taigi bukime su
sirinkimuose, tėmykime kitų 
veikimą.

Vaikai padegė 
mokyklą

GIRIA STEPONAVIČIŲ RADIO 
PROGRAMĄ

Pertaiso 12 gatvės ir 
Halsted krautuvės 

frontą

• Tavernų savininkai reika
laujant musų atstovo pašaukit 

VICTORY 5382

Siunčiam GMeė Telegrama | VIsm 
ranatalio Dalia „

šiandie atsidaro Chicagos 
viešosios mokyklos. Apskaičiuo 
jama, kad jos sutrauks šiemet 
475,000 mokinių, berniukų ir 
mergaičių.

KVlETKINlNKAS
Gėles Vestuvėms. Bankietams 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted St.

Tel. BOUlevard 7314

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

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

3712 SO. VVESTERN AVĖ.
Tel. Lafayette 3534

E. WAGNER CHICAGO, ILU

JUOZO J. ČEPONIO LAIDOTUVES
Juozas J. Čeponis, kuris jttirfe fugsęjO Į J. rie

bus laidojamas rytoj, rugsėjo IŠ &
2 Vai. po pietų velionio kulias bus išlydėtas iš 

J. Liulevičiaus koplyčios, 4092 Archer Avė.; į Tau
tiškas kapines.

Prie kapo ir koplyčioj kalbės P. Grigaitis, Dr 
Montvidas, V, Ambrose, K. Augustas ir kiti.

Išpildyta bus it nusikalė programa po vado
vyste žinomo dąinininko, p. St, Rimkaus.

THE BRIDGEPORT KNITTING 
MILLS 

E. Selemonavich
504 WEST Š3-RD STREET 

Sveterių krautuvė atdara kasdieną- 
ir vakarais ir sekmadieniais.

Telefonas Victory 3486

Siame skyriuje skelbiama tik tie 
automobilių pardavėjai ir 
kanikai, kurie kiekvienam 
teisinga patarnavimą ir 
pataiso automobilius.

Policija areštavo septynius 
negrus . vaikus, kurie, sakoma, 
jau prisipažinę kad jie padegė 
tris William Henry Rider mo
kyklos mažus medinius trobe
sius adresu 8716 Wallace St. WORLD PLAYHOUSE

410 S. Michigan—arti Van Burėn 
Tęsis ndo pietų iki nakties 

—25c iki 2 po piet.
PASKUTtNIOS 4 DIENOS

“7 BRAVE MEN”
Vėliausia Sovietų Kino Triumfas 

PASTABA:
“7 Brave Men” nebus rodoma ki
tuose Chicagos teatruose—pama

tyk ČIA—Pamatyk DABAR

Pirmadienis 
.. .i 6. ... .........

Mirė Antanas Magus 
Medžiūnas

Mes turime pinigų už .4^ 
nuošimčių dėl rinktinų pasko
lų. Skoliname ant 10 metų be 
numokėjimų per pirmus du1 ii 
pusę metus.

Taipgi duodam paskolas ant 
5 metų be numokėjimų. Dėl 
greito ir užtikrinto patarnavi 
mo matykite

Jos. Jacikas Tavern
Pranešu visiems draugams ir pažįs
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 pažįsta
mus atsilankyti i tousų nauji užei
gą. Savininkai

JOS. & PAULINA JACIKAI 
Tel. Englewood 2792 
. 6556 So. State St.

kampas North West 66 St.

Tariu Dr. Graičiuniu daug 
daiig sykių ačiū už jo drąsą ir 
atvirumą. Dr. Graičunas su
gebėjo pasakyti viešai tikrą 
teisybę, kad nekųrie daktarai 
neatlieka savo pareigų tinka
mai kaslink visuomenės; Aš 
irgi norių padaryti keletą pas
tabų šiuo taip labai svarbiu 
mums visiems klausimu.

Dr. Graičuno nuomonė, kad 
daktaras yra tiktai gydytojas 

•— kunigas) man atrodo klaidin
ga. Daktaro svarbiausia ir 
viena atsakomingiaufeių parei
gų kaslink visuomenės yra —- 
būti jos mokytoju. Yra net 
šalių kur mokama alga dakta
rui už apsaugojimą žmonių 
nuo ligų: kaip tik pradeda 
sirgti esantys jo globoje žmo
nės, tuoj tokiam daktarui nu
stojama mokėti atlyginimas 
Čia pat, Chicagoj e, mes turi
me sveikatos komisionierių ku
ris ima algą už prižiūrėjimą 
Chicagiečių sveikatos, už ap
saugojimą miešto gyventojų nuo 
ligų. Taip, daktarai yra mtf 
sų mokytojai. Kad kai-kurie 
jų tos Savo pareigos gerai ne
supranta ar neatlieka pride
rančiai — tai jau kitas daly
kas. Tokie daktarai užmiršta 
kad — nuo pat pradėjimo lan
kyti mokyklą iki kol gavo dak
taro laipsnį 
mokinties teorijos ir praktikos; 
lankant medikų kolegiją jiems 
reikėjo 
skrosti, 
nesibaigė 
laipsnio:

Įvykusioj Morrison viešbuty, 
Chicagoj, liberalų konferenci
joj praėjusį penktadienį nutar
ta remti prezidento Roosevel- 
to kandidatūra ateinančiose 
rinkimuose.

Konferencijoj tarp kitų da 
Įyvavo senatoriai Robert La 
Follette, Hugo Black, SdhweL 
lenbach, Brokhart, Benson, 
New Yorko meras Fiorello La 
Guardia, anglėkasių unijos pre
zidentas John Lewis ir eilė ki 
tų įžymių Amerikos liberalų.

Pas Jakubonius prie pietų 
duodama alus, o prie alaus send- 
vičiai. Labai daug pas juos pie
tauja dirbantieji aplinkinėse 
dirbtuvėse.

etikos 
tyli ir laukia.

viens

užsimokčjinio; ' ^ats suspenda
vimas veikia seniai, tik kuopo
se nebuvo praktikuojamas. Jei
gu senesniems nariams pasitai
ko suspendavimas, jie labai rū
stauja kol atlieka formalumus 
kuopos susirinkime. Prisilai
kant įstatymų, to išvengti ne 
galima.

Aš patariu kiekvienam užsi 
mokėti duokles iš 
kas mėnuo, tai to 
išvengsime.

Toliau, vasaros

Milda Auto Sales 
Vienintelis lietuvis pardavėjas Buick 

ir Pontiac automobilių. 
DOMININKAS KURAITIS 

896 Wast 31-st Street 
Victorv 1696

JUOZAPAS
UDEIKI

IR TĖVAS 
REPublic 8340

sveikatos komisionierius iš
klausytų daktarų pareiškimus 
ir paremtų jų teisngus reika
lavimus, pavartodamas savo 
įtekmę į miesto mayorą ir al- 
dermonus 
kalai butų sėkmingai ir grei 
tai užbaigti. Yra, žinoma, Chi 
cagoje ir tokių daktarų, kurie 
jaučia nusivylimą valdžia už ne
sugebėjimą priderančiai sutvar
kyti meisto reikalus sveikatos 
atžvilgiu, bet 
timais 
do kad nenorima 
už akių užbėgti, o gal 
bijoma kad kas-nors neapšauk
tų tokį pionierių Kolumbu ar 
Edisonu.

Šį vakarą įvyksta Susivieni
jimo Lietuvių Amerikoj 301 
kuopos susirinkimas p. Shajne- 
to svetainėje, 1500 So. 49 avė. 
Nariai, turėkite omenėj, kad 
šis mėnuo yrą^devintas, reiškią 
bertaininis, ir kad kiekvienas 
privalote Užsimokėti savo duo
kles. Patvarkymai nurodo, kad 
jeigu narys* per tris menesius 
neužsimokes, tai liks suspen
duotas. ;

O ką reiškia suspendavimas? 
Tai netekimas pašalpos įr po
mirtines per tąm tikrą laika nuo

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE I
Sis skyrius yra vedamai tikslą pagelbsti musų skaitytojams susirasti, kur galima nusipirkti 
įvairių paprastų ir nepaprastų daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu Ii telpančių čia skelbimų 
negalite susirasti ką ielkot, pajaukite Naujienas, Canal 8500, ir klauskite Blsnio Patarėjo. 
Čia jus įausiteinformacijų, jeigu tik, jų įu< galima gauti. >

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

MARCELLA VALENTAS
3245 W. 63rd St. Hemlock 4097

/Darome pagal orderi, valome, gla 
zuojame, pamušus pcrdėdame ir 

taisome.
JOHN KOVALIK

5150 S. Damen Avė.
Telefonas Memlock 7534 

CHICAGO, ILL.

Koronerio džiurė išnešė 
sprendimą, kurs išteisino mo
terį metusią pokerį į savo vy-

18 GAT. APIELINKĖ.-^Mire 
eks-kareivis, kuris angliškai va
dinosi Tony Magus, o kaip lie
tuviškai vadinosi, tikrai nėra 
žinoma — Medžit/nas, Medunas 
ar Medus.

Buvo gimęs Kauno rėdyboj, 
gyveno Chicagoj 18 gatvės apie- 
linkėj. Velionio giminės malo
nėkite atsišaukti, nes esate pa
geidaujami svarbiam reikalui. 
Kreipkitės pas laidotuvių di
rektorių S. M. Skudą adresu

West 18 th Street, telefo- 
Monroe 3377.

— Senas Petras.

. šioj nelaimėj sužeistas buvo 
Peter Kowarski, 3225 So. Union 
avenue, kurs mirė rugsėjo 1 
dieną.

Dėl nelaimės buvo areštuota 
Kovvarskio žmona. Koronerio 
džiurei ji liudijo, kad rugpiu 
čio 28 dienos vakare jos vyras 
parėjęs namo girtas ir prade 
jęs ją barti, jogei vakariene 
buvusi šalta. Kai jis ėmęs mė
tyti į ją diŠes, tai ji išvijusi 
vyrą į kiemą ir paleidusi į jo

John Spitlis
Gas ir Auto Taisymo Stotis 

4050 ARCHER AVENUE 
Virginia 2121.

21-st PLACE TAVERN
& RESTAURANT

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

ANTANAS IR AGNĖS STUKAI
701 W. 21st Place

Tel. CANAL 7522.

JUOZAPAS ARMALIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 11 dieną, 3 valandą 
po piet., 1936 m., sulaukęs 52 
iii. amžiaus, gimęs Šiaulių ap- 
škr., Šaukėnų pahap.

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame puliudime 

moteri Marijoną, sūnų Leonar
dą, seserį Jevą Dapkienę, ir jų 
šeimyną ir daug giminių ir pa
žįstamų, o Lietuvoj brolį Anta
ną ir brolienę Juzefą ir gim.

Kūnas pašarvotas randasi 
4549 S; Paulina St. ant antrų 
lubų. Laidotuvės įvyks Trečia
dienį, Rugsėjo 16 d., 8:30 vai. 
lyto iš namų Bus atlydėtas į 
Šv. Kryžiaus par. bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Juozapo Armalio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvautu laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, sūnus, seserys ir 

giminės.
Patarnauja laįd. direkt. I. J. 
Zolp, tel. Boulevąrd 5203.

Lietuvys Venckus 
Bruno

Wholesale Liąuor Pardavėjas 
4270 ARCHER AVENUE 

Phone Lafayette 2U4

ANTANAS LESKAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 11-tą dieną, 11:10 vai. 
vakare 1936 m., sulaukęs pu
sės amžiaus, gimęs Lietuvoj, 
Virkmergės apskę., Traškunų 
parap., Zavalinų kaime.

Amerikoj išgyveno 28 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

brolį Jurgį ir gimines Ameri
koje, o Lietuvoje gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
Masalskio koplyčioje, 3307 Li- 
tuanica Avenue,

Laidotuvės įvyks antradienį, 
rugsėjo 15-tą dieną, 8 vai. ry
to iš koplyčios į šv. Jurgio 
parap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. Antano Leskau- 
sko giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Brolis ir gimines.

Patarnauja laid. dir. A. Ma
salskis, tel. Yards 4139.

sezonas jau 
prie pabaigos. Vakarai ilgesni,

P-nas Henry Isaacs> The 12 
Street Store prėzidentas, pra
neša apie $50,006 šios krautu
vės moderiiižavimo programą. 
Kaip žinoma, kalbama krautu
vė randasi prie Rooseyelt road, 
kuri seniau vadinosi 12 gatvė, 
ir prie'Halsted gatvės.

Pertaisoma visas frontas taip 
Halsted, taip Roosevelt road 
pusėj. Užbaigtas krautuves 
frontas turės modernistinį raš
tą—design. Jis bus juodo gra
nito.

Darbas jau yra dirbamas ir, 
tikimasi, bu4s pabaigtas apie 
lapkričio mėnesio 1 dieną.

ši krautuvė tapo įsteigta 
1909 metais ir pavadinta 12 
gatvės krautuve todėl, kad 
anuomet dabartipis Roosevelt 
road Vadinosi 12 gatve. Kalba ' 
ma kraUtUVė^Fefnd^si prie kam
po dviejų gatvių, kurios pasi
žymi didžiausiu trafiku. Viena 
jų, būtent Halsted, eina nuo 
šiaurės į pietus, o kita nuo ry 
tų į vakarus.

Antradienio vakare teko pa
siklausyti . Steponavičių radio 
programų leidžiamo iš stoties 
W.S.B.C. šis įdomus programas 
yra panašus į geresnius anglų 
kalba vedamus programas. Nuo 
pradžios iki galo viskas buvo 
išpildyta suprantamai visiems.

Linksma, kad lietuvių tarpe 
yra muzikų, kurie nestato pi
nigus augščiau muzikdš. Jie ke
lia lietuvių garbę tarpe svetim
taučių, o taipgi musų pačių jau
nimo tarpe. Ir šio prograino 
daug žmonių klausosi, nes jis 
yra įdomus ir senesniems ir 
jauniems.

Gal butų gerai, kad tie, ku
rie klausotės Šio ptogramo, pa
rašytumėt pp. 'Steponavičiams, 
kas jums patinka ir kokių nu
merių norėtumėt sekančiais 
programUi.

— Bridgeportietis.

BRIDGEPORT.—Pereitą ket
virtadienį, rugsėjo 11 d., tapo 
paleistas iš kalėjimo Stanley 
Adomaitis, 3738 So. Halsted St. 
Tavernos savininkas. Jis buvo 
įkalintas trims mėnesiams už 
teismo paniekinimą velionies 
Šato palikimų byloje. Teismas 
atsibus rugsėjo 22 d. Dabar 
yra laisvas po $8,000 kaucija, 
kurią už jį uždėjo p. J. Oria 
kis, 18-tos biznierius.

— XX.

VIENINTELIS DISTRIBUTORIUS WHOLESALfe ONLY

BRIDGEPORT LltylOR COMPANYB
3252 S. HALSTED ST. CHICAGO

Rašomos Mašinėlės
VISOKIOS IšDIRBYSTRS

$15.00X
PERKAM
PARENDUOJAM JftggS&S / 
PARDUODAM 
PATAISOM
RIBBONAI ......................  39^

25 metai patyrimo
DARBAS GARANTUOTAS

Wagner Typewriter

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA
Tonsilai išimami 

, vaikams .....— 
Palagas ligoni

nėje ............
Akušerija na

muose ...........-
Medikalė egzami 

nacija ... ......
DOUGLAS PARK HOSPlTAL 

1900 So. Kedzie Avė.

Tai Degtinė, kari teka Žemy t 
švelniai}kaip Smetona!

12 mėnesiu1|; \ SENA I

BRAND

KĄ ŽMONES MANO 
r.--. ..».ii i r ....... ............

• TAVERNOS
Pete’s Place

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

PETER SUDENT, Savininl 
7427 SO. WESTERN AVĖ 

TeL Prospect 8175.

• PAVEIKSLAI — 
PHOTO STUDIO8

CONRAD’AS
PHOTOGRAFAS

420 West 63rd Street 
Jaunavedžiams duoda $5.00 gw 
dovana. Modemišku Vestuvių Pa 
kslų tuzinas $12.00.

Tel. Ėnglewood 5883-^5840

net žmonių lavonus 
Ir daktarų mokslas 
su įgyjimu daktare 
jie buvo priversti 

dar praktikuotis ligoninėse 
metus ar daugiau laiko. Nau 
dingos mokyklos ir geri moky
tojai, dėstydavo bile mokšliš 
ką dalyką, mokina savo moki
nius teorijos ir praktikos, taip
gi duoda pavyzdžių apsčiai 
Tečiaus dalis daktarų' šitaip iš 
ėjusių augštąjį mokslą mėgina 
lošti mokytojaus rolę savotišku 
budu. Jie rašo mums straips
nius laikraščiuose, duoda pas
kaitas, aiškina per radio. Bet 
juk tas visa tik trupinys moks 
lo — teorija. O kur praktika? 
pavyzdžiui ?

Miesto valdžia skiria dali 
surinktų taksų ėlių valymui. 
Už tuos pinigus ji turi įsteigu 
si tam tikrą skyrių^, kurio už
duotis yra valyti ėlas periodiš
kai. Bet nekuriose kolonijose 
yra valoma tik kelios Vietos, o 
kitos ėlos aplenkiamą. Yra nu 
siskundimų, kad nekuriu gyven
tojų ėlos išbūna nevalytos po 
menesį ir daugiau laiko. Ga
ruojantis, smirdantis vanduo iš 
surūdijusių prilytų kenų bei 
pūvančios daržovės teršia orą 
visoje kolonijoje. Nevalytos 
ėlos yra taipgi derlinga dirva 
visokioms bakterijoms ir va 
balams. Baisiai nuodinga juo
doji voro našlė (the black 
widow spider) randa sau gerą 
prieglaudą ėlių atmatose. Per 
nai tas vabalas — 
dino 615 žmonių, 
asmenys pasimirė
Red.). Tokiu budu, gyvento
jai yra verčiami kvėpuoti šiuo 
sugadintu sveikatai pavojingu 
oru ir gyventi gyvybei gręsian 
čiose aplinkybėse.

Reikia tik stebėtis, kodėl 
daktarai nepareiškia savo ga
lingo balso, kad pašalinus be
reikalingą ir sveikatai neapsa
komai kenksmingą triukšmą 
sekmadieniais, o taipgi kad vi
sos ėlos butų periodiškai ir tin
kamai valomos. Jeigu daktarai 
imtųsi biskį darbo, galėtų daug 
pasidarbuoti visUomeneės nau
dai, sumažinant susirgimus ir 
prailginant žmonių amžių. Jų 
kolega sėdi miesto rotužeje. Su
prantama, kad vieno daktaro 
balsas pas jį atsveria 100 bal
sų paprastų piliečių arba yra 
lygus pavienės draugijos rei
kalavimui. Nėra abejonės, kad

•BARZDASKUČIAI 
BARBER SHOPS

J. GRISKENAS BARBER SHOP 
Gražiai kerpa plaukus.

3218 So. Wallace Street

WHOLESALE MEAT DISTRIBUTOR 
Šviežia ir Rūkyta Mėsa, geriausios 
rųšies importuoti Lietuviški kumpiai, 
dėžėse nuo svaro ar daugiau. Tele- 
fonuokite dėl informacijų ir kainų. 

Joe Walteraitis, 
4603 So. Richmond St.

Pristatome—Tek Virginia 1899
(h;I -• i-v- ' ■■

• siuvėjai—tailor
John Gricius Tailor

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

821 West 34th Street. 
Tek Yards 5335

Pocahontas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau $7.25 tonas 

Smulkesni $7.00 tonas.

' . ' , ■ 11 ' * . 1
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Prisiminus Mirusi
Draugą

Juozas Čeponis

gana

metai tokiu

CLASSIFIEDADS

Mokiniams pagelba

janitorius

gą pradeda skaityti kiek

randasi 
Street, 
pamo-

Personai
Asmenų Ieško

$5.75 
6.00 
4.75

COAL 
Anglys

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

Business Service
Biznio Patarnavimas

Gerėja laikai — d 
deja karų pirkimą

su Mc- 
ir visa

Financial-
Finan sai-Paskolos

MERGINA prosijimui—patyrusi— 
Cleaning ištaiga. Kreiptis 5681 W 
Madison St.

SSžįfcfej

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

1728 S. Halsted SU Canal 9345.

Tabako Krautuvės
Tobacco Stores

PATYRUSI dreipų apereitore taip 
gi merrow mašinos apereitore. 
413 So. Market St. 6-tos lubos.

REIKALINGAS darbininkas ūkio 
darbams. Darbas žiemą ir vasarų. At
sišaukite greitai. Adresas 1036 E. 
93rd st. Regent 5036.

Pamokos suaugu 
siems Harrison 

mokykloj

Knyga dar gulėjo at- 
ką tai apie

Refe
Amžius 21

KAS NORITE VAŽIUOTI j Flo
ridų automobiliu, biskį primokėsite 
už gąsdiną—išvažiuosime už sa
vaitės laiko. Atsišaukite 6635 South 
Sacramento Avė.

16 metų 
pasinaudoti tei-

mokykla
2850 West 24 

mokinių

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė Ciceroje, 111. (žinoma po vardu 
Cicero Lietuvių Kooperacija). Biz
nis išdirbtas su virš 20 metų. Gera 
proga geram biznieriui. Kaina pigi. 
Kreipkitės pas direktorių po antra
šu 1419 So. 50th Avė., Cicero, III.

DIDELIS BARGENAS. Parsiduo
da 2 aukštų namas 5 ir 6 kamba
rių, viškus, vana, aukštas beismen- 
tas, plovykla, naujai išdekoruotas, 
visi taksai ir asesmentai išmokėti. 
Kaina $2800, tiktai $1200 cash te
reikia. Savininkas 1111 W. 59th St., 
1-mos lubos.

REIKALINGA seilsmenų — pa 
tyrimas musų bizny nėra reikalin 
gas. Turi turėti automobilj. £___ 
rencas pageidaujamas 
iki 45. Kreipkitės 9:30 iki 4:30 pp 
Kambarys 528, 29 So. La Šalie St.

Situation Wanted 
Darbo Ieško

Miscellaneous 
Įvairus

gerų nuo

PARSIDUODA daining ruimio ir 
front ruimio Setai prieinamai. Krei
ptis j laikraščių standų, žiemių va
karų kampas prie 18 gatvės ir So. 
State St. arba 12 W. 18th St., 3 
aukštas, apt, 4.

tamprius draugišku- 
užmezgiau, kai jis

REIKALINGA patyręs vyras far 
moj dirbti. Rašyk H. Koplewski, 

Dowagiac, Michigan.

North West Lietuvių Moterų Kliubo susirinkimas įvyks antra 
dienį, rugsėjo 15 d., P. Bočiunų bute, 5547 N. Austin avė. 
7:30 vai. vak. Narės malonėkite atsilankyti laiku.

M. K.,sekr.

VICTOR BAGDONAS 
Apskaitliavimas dykai 
Local and Long Distance 

Furniture and Piano Movir.g 
3406 So. Halsted Street

Phone Yards 3408

kas tokio nepa
šaukti daktarų

Pamokos 18 gatves 
apielįnkčj

Fondai National Youth Ad- 
ministration programui vykin 
ti šiemet bus inaž daug tokie 
pat didžio, kaip kad buvo per
nai. , ! .

Pašalpos iš šių fondų gali ti-
STOGDENGYSTĖ

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted St.

Victory 4965

JONO BARKAUSKO Duktė no 
ri susirašinėti arba žinių apie bro 
lį arba seserį Jono Barkausko. Pir 
miau gyveno Waterbury, Conn.

1739 So. Halsted St. 
Box 515.

janitorius —- ne unijistas —- 
tą darbą per daugelį rietu — 
visų darbų boilerius kūrenti 
pentuoti, vamišiuoti ir tt.

Peter Daraška,
So. Lowe Avė. antros lubos.

REIKALINGA mergina namų dar
bui, patyrusi. Vienas vaikas. Savas 
kambarys. Nakvoti. North Side. Nuo
latos. Mrs. RobbinSj Ravenswood 
3569.

kėtis daug maž 20,000 augš 
tesniųjų ir 9,000 kolegijų mo
kinių. Fondai yra paskirti taip 
viešomsioms, taip privačioms 
mokykloms, iš kurių neteika 
laujama taksų mokėti.

Už pašalpų teikiamą iš šių 
fondų tikimasi, kad mokiniai 
ir mokinės atliks šiek tiek pa
skirto jiems darbo, kurs nesi
riša tiesioginiai su mokslu.

Augštųjų mokyklų principa- 
lai ir kolegijų viršininkai pa
rinks studentus nužiūrėtus pa
šalpai gauti.

Dėliai platesnių informacijų 
reikia kreiptis į perdėtinius tų 
mokyklų, kurias mokiniai ir 
mokines lanko arba mano lan

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

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO, Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951 
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 metų.

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

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

Hemlock 0800

PIRK SAU ANGLIS Iš PATI 
KIMOS ĮSTAIGOS

PARSIDUOĘA $325 už akrų nu
perka puikių mažų 15 akrų farmą, 
namus, barnes, sodną, elektrą, pei- 
vmentą. .

A. L. WALKER,
49 S. Washington, Hinsdale, III,

REIKALINGAS darbininkas ant 
vištų ūkės. Darbas nesunkus. Atsi
šaukite seredos rytą ant aštuonių, 
po antrašu 3267 So. Halsted St. 

Klauskit J. Ainores.

par- 
Dotfglas, 
Jackson. 
n. Leid- 

žUvauti tik iš valtelių.

PARSIDUODA RAKANDAI labai 
pigiai parsiduoda 4-rių kambarių 
rakandai. Kreipkitės sekančiu ant
rašu: A. J. Povilonis, 3108 So. Hal
sted St. Matyti galima tarpe 6 ir 9 
vakarais.

VIDURAMŽIS vyras ieško darbo 
kaipo 
Dirba 
moka 
taipgi

3359

Atsidarė žuvavimo 
sezonas

25 STIPRVS dirbtuvei vyrai, nuo 
latinis darbas. Ali Trades Employmeht 
Bureau, 309 South La • Šalie St. 
Kambarys 101.

socialistas, naujienietis, geras 
draugas ir socialis žmogus

Help Wanted—Male-Female 
Daibininkų Reikia

REIKALINGA ligoninės tacos 
merginos, prieškambarinės $35.00 
kambarys ir užlaikymas, virtuvės 
pagelbininkės $12.00, veiterkų die
nomis ar naktimis $10.00, fontano 
merginos $15.00, tavernui veiterkos 
$8.0į geri tipai. Taipgi ir vyrams 
darbai. Wabash Employment, 14th 
floor, 20 East Jackson.

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

TURIT
KĄ PARDUOT

PAGARSINKIT 
NAUJIENOSE

PIRMŲ MORGIČ1Ų PASKOLOS 
$2000.00 IKI $200,000.00 

ant namų, apartmentų, krautuvių 
ir t. t.

Mažos palūkanos. Atsilankykit greit 
LOUIS ZIMMERMAN & CO. 

203 So. Dearbom St.
• kambarys 1001

Tel. Wabash 4737.

Juozas J. Čeponis
Susipažinau su velioniu J. 

čeponiu apie 20 metų su vir
šum atgal. Arčiau jį pradėjau 
pažinti ir 
mo ryšius 
prikalbino manė įsirašyti į tuo 
laiku gyvavusią Socialistų Jau
nuomenės Lygą. Nuo to laiko 
iki jo mirties buvome artimiau
si draugai ir kartu pergyveno
me daug smagių valandų.

Juozas Čeponis buvo socialis 
žmogus pilnoj to žodžio pras
mėj. Atvykęs Amerikon į New 
Elizabeth, N. Y., tuoj įsirašė 
Socialistų Sąjungon ir pradėjo 
joj aktyviai veikti ir kitus na
rius įrašinėti. Iš ten atvykęs 
Chicagon persikėlė į LSS 4 
kuopą, kurioj jis parodė dide
lio veiklumo dalyvaudamas su
sirinkimuose bei rajono konfe
rencijose ir rašinėdavo žinutes 
iš kuopos veikimo. Aštuntam 
rajone turėjo žymios įtakos. 
Kilus rajone bent kokioms dis
kusijoms, jis sugebėdavo dau
gumą narių patraukti savo pu
sėn.

Pamokos komercijos, steno
grafijos arba trumpraščio, 
knygvedystės ir kitų dalykų 
prasidės rugsėjo 16 dieną, 7 
valandą vakare patalpose Hal 
sted Street Institutional 
Ghurch, 1935 So. Halsted st. 
Abi, Pittmano ir Munsono, si
stemos bus mokinamos. Atsi 
lankykite, pasimatykite su* p. 
Cahill.

NiežSjlmo, Ifibarlmu ir Dedervines— 
Žemo greit palengvina ektusmus nuo 
■uSvelnina Iritaclją nuo Eczemod. spuo
gu ir panaSių odos nesveikumu. Per 25 
metus Žemo vartojamas ir giriamas 
milijonu kaipo Svarus ir saugus vais
tas praSalinimui Odos Iritacljų. Užkir
tas Good Housekeeping Bureau. No. 
4874. 36c. 60c. ir $1. Visi vaistinin
kai užlaiko.

ANGLYS! ANGLYS!
AUGŠTOS RŪŠIES NORTHERN 
ILLINOIS ANGLYS TIESIOG Iš 

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

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

4 tonai minimum
Pašaukite Kasyklų * Agentų 

Telefonas KEDZIE 3882

MERGINA bendram namų dar
bui, kiek virti nėra skalbimo, nak
voti. Hollycourt 3089.

Harrison High Sohool Dis 
trikto WPA ir AEP kviečia su
augusius asmenis 
ir senesnius 
kiamomis čia mokytis progo
mis. Duodama pamokos anglų 
kalbos ateiviams, pilietybės pa
mokos, mokama dailės, sveti 
mų kalbų, komercijos, istorijos 
ir kitų dalykų.

Harrison 
adresu 
Registracija 
koms priimama pradedant 14 
diena rugsėjo per visą savaitę 
Ąųo 9 valandos ryto iki 4 va
landos po pietų, šių pamokų 
terminas prasidės rugsėjo 17 
dieną ir tęsis tris mėnesius.

Kas norėtumėt mokintis, už
siregistruokite. Smulkmenos 
suteiks jums mokykloj noriai, 
ba ten laukiama jūsų.

Gyventojų pirkimo galia, 
nors yra dar nenormalumo 
gyvenime, žymiai pakilo. Tą 
matome iš to, kad vien Chev
rolet trokų pardavimas pasie: 
kė net 20,000 skaičiaus virš 
to kas buvo 1936 
pat laikotarpiu.

Taip kalba W. 
inercinių karų ir 
jas. Jis savo

JEI IEŠKOT 
BARGENŲ

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

NELAUKIT
ILGAI

PAŠAUKIT MUS TtJOJAU

CANAL 8500
Musų apgarsinimų kainos 
prieinamos. Už pakartoji
mus duodame 
laidų.

PILIETYBĖS PAMOKOS PRASIDĖS
Ketvirtadienį, Rugsėjo 24, 1936, 

7:30 valandų vakaro.
Kreipkitės prie

JOSEPH J. GRISK 
4631 So. Ashland Avenue 
Telefonas: Boulevard 2800

Daktarą negali vidury nakties 
prisišaukti.

Galų gale, kai daktaras atvy
ko, Juozas Čeponis jau buvo 
miręs 
versta. Jis skaitė 
Budhą...

Jo gyvenimo filosofija buvo: 
Vengk skausmo, gyvenk links
mai. šią savo pažiūrą jis taiky
davo ir gyvenimui.

Ir taip staiga šis dar palygi
namai jaunas vyras išsiskyrė iš 
musų tarpo.

W. Rušinskas.

Ten kartu išbuvome apie aštuo- 
nias savaites. ■>

McNaughtone, Ęhinelandery 
ir apielinkėse J. Čeponis užmez
gė daug naujų draugiškumo 
ryšių ir atnaujino senus, nes 
ten jau nebuvo buvęs per ilges
nį laiką* Jis būdavo išvažiuoja, 
kaip ten sakoma, į “parapiją” 
ir parveža daug naujienų, kas 
atvyko iš Chicagos, iš Cicero ir 
su kuo jis susipažino, ir kokie 
tie nauji įdomus žmonės ir tt. 
Kitą kartą važiuojame abu ir 
jis mane supažindina su nau
jais žmonėmis, dažnai labai per
dėdamas apie mane, o paskui 
juokdavos “iškirtęs šposą”.

* ! , , 1 I

Nežiūrint' į tai, kad mes ato
stogavome gražioje farmoje, 
ant upės kranto, kur ma'onu 
pasivaikščioti ir saulėj pasikai
tinus, įalima upėj, smagiai pa
plaukioti, jis vien gražia gam
ta, be buria žmonių, pradėdavo 
nuobodauti. Beveik kiekvieną 
rytą atsikėlęs (keldavo 
anksti), tuoj eidavo pas šeimi
ninką ar darbininką pasikalbė
ti. O kai aš vėliau atsikeldavau, 
tai tuoj klausdavo: “O ką šian
die veiksime? \Kur važiuosi
me?” Dažnai aš jam duodavau 
neigiamą atsakymą. Prie pir
mos progos, jei pamatydavo 
Šeimininką dirbant kokį darbą, 
eidavo pagelbėti, kad tik ką 
nors veikti, būti kartu su žmo
nėmis ir kalbėtis su jais, šie
no vežimas, talka, tai buvo jo 
mėgiamiausias užsiėmimas. Iš 
jo kalbos ir “ginčų” su kitais 
darbininkais, gaudavai įspūdį, 
kad jis visus “subytydavo” šie
no krovime ar davįme ant ve
žimo. i

Jau besirengiant važiuoti 
Chicagon, jis nutarė, kad rei
kia važiuoti atsisveikinti su 
McNaughtoniečiais. “Atsisveiki
nimas” tęsėsi kelias dienas. Juk 
tiek ten daug gerų žmonių., Jis 
ne toks žmogus, kad nuvažia
vęs pasakytų: “Sudiev, važiuo
jam”. Jis turėjo su visais ap
kalbėti pergyventus įspūdžius, 
papasakoti naujus, .nuotykius, 
kaip šieną vežė, kaip kreivai 
tas ir tas kūgį nukrovė ir tt. 
Jau buvom nutarę sekančią die
ną išvažiuoti Chicagon. Bet vie
nas ūkininkas, būtent vaišin
gas p. Simanauskas ėmė prašy
ti, kad dar pasitiktumėm vieną 
dieną; nes jis rytoj kulsiąs ru
gius ir turėsiąs didelę talką. 
Tad jis norįs, kad ir chieagiė- 
čiai kartu butų. Girdi, pabaigę 
rugius su mašina kulti, turėsi
me pabaigtuves ir kartu chica- 
giečiams išleistuves. Čeponis ne 
toks vyras, kad jis atsisakytų, 
jei kas prašo ko nors jo.

Prašymas jam buvo sunkiau
sia atmesti. Kadangi ant ryto
jaus lijo, tai rugių kulti nebu
vo galima. Bet mes pasilikom. 
Nors rugiai liko nekulti, tačiau 
dar kartą “atsisveikino” 
Naughtono gyventojais 
jo gražia apielinke.

Parvykęs Chicagon, 
tuoj pradėjo rūpintis 
gauti. Pasirodė, 
kuri po dviejų 
atsidaryti, dar 
ti. Teiraujasi, 
vietą. Atrodo, 
neužtikrintas, 
gauti. Grįžta vakare namo su 
viltimi ir šypsena, kad galbūt 
neužilgo gaus pranešimą ateiti 
dirbti naujon vieton... Parva
žiavęs namo randa laišką iš se
nosios dirbtuvės kviečiantį grįž
ti dirbti.

Skdbiai kiek užkanda ir grei
tai važiuoja į senąją dirbtuvę 
patirti kada reikės pradėt dirb
ti. Valgydamas užkandį pasi
skundžia šeimininkei, kad kas

Čeponis 
darbą 

kad dirbtuvė, 
mėnesių turėjo 
nepradėjo dirb- 
ar negaus kitą 
kad darbas dar 
bet yra vilties

Visus jis mokė- 
suprasti, su visais suras- 
bendrą kalbą.

buvo sąžiningas darbinin- 
Nors turėjo Stationary 

Engineer darbą, bet kada pri
sieidavo ką sunkiau padirbti, 
tai darbo nebijodavo. Ir kurie 
nebuvo pirmiau matę jį sun
kiai dirbant, stebėdavosi iš jo 
energijos ir ištvermės. Savo 
darbe išdirbo ilgą laiką. Jo dirb
tuvė buvo užsidarius, bet kai 
atsidarė, jis tuoj tapo pašauk
tas atgal dirbti. Toj dirbtuvėj 
jis dirbo iki šių metų pradžios 
liepos mėnesio, kai dirbtuvė vėl 
laikinai užsidarė.

Kai jis numatė, kad dirbtu
vė užsidarys, tai ruošėsi vyk
ti atostogoms Wisconsinan. Aš 
jau buvau irgi pasirengęs vyk
ti atostogoms, 'tad kartu ir iš
vykome į McNaughton. Apsis
tojome pas pp. J. Warekojus.

PAIEŠKAU APSIVEDIMUI 
MERGINOS arba našlės ne 
jaunesnės 40 metų ir nesenes- 
nės 48 metų. Turi mylėti rim
tą ir padorų gyvenimų. Pa
geidaujama, kad suprastų an
glų ir lietuvių kalbas ir nusi
manytų apie biznį ir pati tu
rėtų šiek tiek pinigų. Aš esu 
49 metų. Svaigalų nevartoju. 
Turiu pelningų biznį. Gera 
moteris turėtų gražų gyveni
mų. Rašykite ir su laišku pri- 
siųskite paveikslų. Kiekvienai 
duosiu atsakymų ir paveikslų 
ant pareikalavimo grųžinsiu.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street 

Box 509 
Chicago, III.

šeštadienį, rugsėjo 12 dieną, 
oficialiai tapo atidarytas žuva
vimo sezonas Qh[icagos parkų 
ežerėliuose arba prūduose. Taip 
praneša Evan I. Kelly, parkų 
specialės tarnybos viršininkas. 
Tūkstančiai žuvų' paleista prū
duose per pastarąsias keletą 
savaičių, kad papiklyti pirmiau 
išgaudytas. Paleista daug di
delių žuvų.

žuvauti galima šiuose 
kuose: Cohimbųs, 
Garfield, Humbbldt, 
Lincoln ir Washingt 
žiama
kurias galima gauti kiekvieną 
rytą. Valtelėms reikia mokėti 
60 centų už tris valandas ir 
vieną dolerį už astuonias va
landas.

Buvo gimęs psychologas. Jis 
mokėjo jpažinti žmones ir grei
tai su jais užmegzdavo drau
giškus ryšius. Ir tas jam vyk
davo ne tik tarp lietuvių, bei 
ir tarp svetimtaučių. Kur ne
pasisuks, ten padarydavo gerą 
įspūdį ir jį tuoj visi pamėgda
vo. Greitai sisidraugaudavo ne
tik su vyrais, bet ir su moteri
mis; su jaunais ir senais. Jis 
visur buvo laukiamas svečia?, 
kas tik jį pažinojo.. Jeigu kokis 
nors susirinkimas ar parė bei 
vakarėlis trukdavo gyvumo, tai 
Čeponiui netikėtai pasisukus, 
tuoj visų veidai nušvisdavo; ro
dos, kad jis visus dalyvius kaip 
tai suartindavo, visus padary
davo vienos šeimos nariais.

Atostogaujant, vieną šešta
dienio vakarą nuvykstame į šo
kius. Besilinksminant patėmija- 
me jauną mergaitę sėdinčią pa
sieny ir verkiančią. Vieni kitų 
klausinėja, ko ji verkia. Čepo
nis man mirkt akia ir sako: 
“Aš ją suraminsiu”, žiūrime 
ką jis darys. Tuoj jis suranda 
pažystamą jauną vaikiną ir pa
prašo jo, kad jis eitų suramin
ti verkiančią mergaitę. Vaiki
nas .sutiko, nes Čeponio prašy
mo sunku atsisakyti. Po kiek 
laiko, žiūrime: mergaitė, kuri 
kelios minutės atgal verkė, da
bar jau su šypsena ant veido 
su tuo vaikiu šoka. Pamačius 
mergaitę šokančią, kuri tik-ką 
verkė, viso vakarėlio ūpas pa
kilo.

Draugų Čeponis turėjo viso
kių. Jam nebuvo skirtumo luo
mų nei klasių. Jis mokėdavo 
pašikalbėti su vargdieniais ir 
pasiturinčiais, su prdfesiorialaiš 
ir biznieriais 
davo 
davo

Business Chances 
Pardavimui Bizniai .

PARSIDUODA grosemė ir mė* 
sos marketaši Parduos labai priei
namai. 2953 W., 59th St. Republic 
8931.

SUPPLY COMPANY 
INCORPORATED 

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

J. MOSCIPAN, 
Prezidentas ir Vedėjas. 

4916-18 SO. WESTERN A VĖ. 
CHICAGO, ILL.

Kiek vėliau, daugiausia jp pą- 
stangomis, buvo suorganizuota 
Socialistų Jaunuomenės Lyga, 
kuri ilgoką laiką parodė daug 
gyvumo, rengdama programė- 
lius, užsiimdama sportu ir mu
zika. Jis šiai jaunimo kuopai 
visą laiką vadovavo.

Be aukščiau paminėtų orga
nizacijų beveik tuo pat laiku 
jis aktyviai dalyvaudavo ir SLA 
36 kuopoj, šios kuopos narys 
jis pasiliko iki paskutinių savo 
gyvenimo dienų. Vėlesniais lai
kais įsirašo į Chicagos Lietu
vių Draugiją. Šios draugijos 
narys jis irgi buvo iki šiol.

Ankstyvose “Naujienų” ben
drovės dienose J. Čeponis irgi 
negalėjo nuošaliai laikytis. Jis 
pirko šėrų ir buvo išrinktas di
rektorium. “Naujienų” šėrinin- 
kas jis buvo iki mirties. “Nau
jienos” ir “naujienieČiai” jam 
buvo artimiausi prie širdies ir 
šio dienraščio gyvavimu ir pla
tinimu daug rūpinosi.

CLASSIFIED ADS

Furnished Rooms
KAMBARYS ant rendos dėl vai

kino ar merginos antros lubos iš 
užpakalio. Anelė Mereckiene, 1423 
No. Dickson St.

PRANEŠIMAS
CHICAGOS APYLINKIŲ LIETUVIAMS

1. CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA nutars priimti savo organizacijos 
nariais visus sveikus lietuviui, 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,' tai po krutinę lyg kruta. Išva-

» x°.s.e J±^!e.’.,Ea.c,.ne.’ .K*nosh“ ? ‘5 žiuoja. Grįžta apie 12 vai. nak-2. KIEKVIENAM ČIA PAŽYMĖTŲ MIESTELIŲ, jei jsirašys didesnis ,. v .... 1 . .
skaičius naujų narių į CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJĄ, tai bus lties> seimininkams jau sugulus 
įkurti šios Draugijos atstovybių centrai—Lietuvių Kultūros Draugijos. Uždega šviesą ir pasiėmęs kny- 
Lietuvių Kultūros Draugijoms išimtinai priklausys tik Chicagos Lie 
tuvių Draugijos nariai.

3. CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJAI priklauso arti 4,000 narių, šia- laiko šeimininkai išgirsta kokį
me skaičiuje 800 Čiagimių lietuvių nuo 15 iki 30 metų amžiaus. Drau- tai nepaprastą alsavimą. Šeimi- 
gija ne tik šelpia sergančius savo narius bei išmoka pomirtines, bet' • • u__
taip pat veikia kultūros srityje. Yra 3 pašalpos skyriai: $6, $10 ir nmkas skubiai nubėga jo kam 
$16 per savaitę. Pomirtinė—$200, palaidojimo reikalams $50. Narių barin pažiūrėti ir klausti kas 
mėnesiniai mokesčiai priklauso nuo skyriaus—50c, 75, arba $1.25. įvpa? u*.]™, npo-ondn

4„ CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS atstovas greitu laiku atsilankys y ’ . atsakymo pegauqa 
į čia pažymėtas kolonijas, kad plačiau supažindintų vietos lietuvius mas lr matydamas, kad su Če- 
su organizacijos tikslais. Tuo pačiu metu jie stengsis Draugijaj nau- noniu darosi 
jų narių surasti. Informacijų reikalu malonėkite kreiptis 

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA, 1739 So. Halsted St., C1

Help Wanted—Femaie 
Darbininkių reikia

REIKALINGA mergina apie 20 m. 
amžiaus prie namų darbo. Naktimis 
pasilikti—geras užmokestis. Atsi
šaukti Charles Pozen, 3351 South 
Halsted Street.

f urniture & Mxtures 
Rakąndai-Itaisai

IŠPARDUODAME BARU FIKčE- 
RIUS, visokio didžio su Coįl Baksais 
ir sinkom. Taipgi Storų fikčerius deJ 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk* 
les, registerius ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatvkite 
mus pirm negu pirksite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. State St CALumet 6269.

E. Fish ko- 
trokų vedė- 

raporte salęo, 
kad šiais metais iki pabaigos 
liepos mėn. buvo pristatyta 
140,271 trokų, kai per tą patį 
laikotarpį 1929 metais buvo 
pristatyta tik 120,355 karų. 
Toks pat pagerėjimas mato
mas ir keleivinių karų gamy
boje.

Tad pasiremiant tais davi
niais daroma išvada, kad pir
kėjai yra atkreipę savo dėme
sį ir į Chevrolet karų bei 
trokų savybes. —Rep. x-y.

Real Estate For Sale
Nąmai-žemė Pardavimui

EXTRA
Parsiduoda namas su tavernų ir 

Lunch Room prie didelių dirbtuvių. 
Biznis senai išdirbtas. Nėra skolų 
—Parsiduoda dėl menkos sveikatos.

1858 West 89th*St.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS bučeris, Turi mo 
keti Lietuviškai, Angliškai ir Len 
kiškai. 4140 So. Maplevvood Avė.

Itching


