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AKRON, O., rūgs. 24.—Gais
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pridarė nuostolių už $100,000.
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Gubernatorium busiąs Juras 
Kubilius

Valdžia džiaugiasi šiuo pa£i 
sekimu. Jau vakar sostinėj bu 
vo žinota apie atidarymą tven
kinio, tik neleista apie tai pa
skelbti pasauliui.

Penkiolikos mylių ilgio tven 
kinys yra į vakarus nuo Mad 
rido ir 
Alberche

MADRIDAS, rūgs. 24 
rido valdžia sulaikė sukilėlių 
veržimąsi į vakarus nuo Tole- 

ataką. 
i dide- 
s upės 

kaip

MILWAUKEE, Wis., rūgs 
24.—Mašinistų unijos konvenci 
ja vienbalsiai indorsavo prezi 
dentą Rooseveltą.

timis —
nuo upės.
tus nuo jos ir į šiaurvakarius 
nuo Toledo.

Lojalistai tada puolė sukilė
lius iš trijų pusių. Nors suki
lėliai kovojo atkakliai, bet jau 
yra sudemoralizuoti tokio visai 
netikėto ir nelaukto valdžios jė
gų žinksnio.

24 valandos atgal padėtis 
Madride išrodė visai beviltė ir 
visi buvo nusiminę, šiandie gi 
yra visai kitaip ir visur jaučia
mas atgautas pasitikėjimas. 
Valdžios nariai mano, kad pa
dėtis staigiai pakrypo geroj on 
pusėn, kaip kad trys dienos at
gal ji staigiai buvo pakrypusi 
palankiai sukilėliams.

Atsakominguose rateliuose 
dagi kalbama apie greitą pra- 'SAN SEBASTIAN, rūgs. 24. 

—Sukilėlių vadai skelbia, kad 
Į Bilboa miesto valdžia, per ra- 
dio pasiūlė pasiduoti sukilė
liams. Sutikimas pasiduoti pa
darytas už 15 valandų prieš iš
sibaigiant sukilėlių ultimatumui 
pradėti nuožmią ataką ant 
miesto rytoj 1 vai. naktį. Bil- 
boa yra prie Baksų įlankos. Su
kilėliams paėmus. Irun ir San 
Sebastian, pasidarė veik nega
limu dalyku atlaikyti Bilboa, 
kuris dabar iš visų 
apsuptas sukilėlių.

Iš sumišimų streikuose naudojosi tik priva 
tinęs šnipų agentūros ir ginklų kompa

nijos. Juos tos sumišimus ir kurstė

DAMASCUS, ru-gs. 23. —Sy- 
rija dabar labai triukšmingai 
švenčia savo pirmą 
sdmybės savaitę”.

PORT 
rūgs. 24 
60 m., 
Steamship Line, pasimirė nuo 
žaizdų aplaikytų nelaimėj su 
automobiliu.

kurie numetė 
ant priešo po-

SU SUKILĖLIAIS, rūgs. 24. 
—Keturios sukilėlių kolumnos, 
po visai trumpo poilsio, veržia
si linkui Toledo. Priekiniai 
pulkai yra tfž 13 mylių nuo mies-

SHANGHAI, rūgs. 23.—Ja
ponijos marinai užims savo po
zicijas Shanghajuje iš priežas
ties užmušimo vieno japono.

Japonai taikosi užimti ne tik 
Shanghai miestą, bet ir visą 
distriktą.

Jopanai taipjau užėmė ir ki
tą Chihijos miestą, kur taipjau 
liko užmuštas japonas.

do, padarydama masinę : 
Prieš tai valdžia atidarė 
liūs tvenkinius Alberche 
ir paskandino sukilėlius, 
žiurkes.

Milionai galionų vandens pa
sileido Alberche kloniu, atkirs- 
dami sukilėlių pasitraukimą į 
vakarus ir paskandindami didelį 
skaičių 
amuniciją 
Tai buvo 

šiandie
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sukilėlių, jų ginklus, 
ir kitas reikmenis.

vakar.
gi valdžios kariuome

nė puolė sukilėlius trimis kryp- 
iš Navarperal į šiaurę 
, iš Santa Cruz į pie-

KAUNAS.—Stojančių į uni
versitetą naujų studentų skai 
čius šięmet labai yra sumažė
jęs. Be to, daug studentų — 
apie 500—rengiasi eiti atlikti 
karo privolės. 1 11 ‘ , - i .

Universiteto sluoksniai ap
skaičiavo, kad šių metų rudens 
semestre apie 80 procentų visų 
studentų sudarys studentės.

SPR1NGFIELD
24.—Illinois valstija liepos mė- 
nesį išgėrė 19,000,000 galionų 
alaus. Tai išeina po 10 kvortų 
ant kiekvieno gyventojo.

CHICAGO. — 4 metų Wm. 
Humphrey, 2322 Gilead Avey- 
duktė Della staigiai susirgo ii 
pasimirė. Trys kiti vaikai taip
jau susirgo kokia tai paslaptin
ga liga, kurios daktarai neį 
stengia nustatyti. Bet tėvai ir 
vienas vaikas yra sveiki.

Vyrai, moterys —kasdien 
atidžiai perskaitykite mu
sų “Darbininkų Reikia” 
Skyrių—jus tikrai susira
site sau darbą.

Chicagai ir apieiinkei tedera- 
lio oro biuras šiai dienai pra 
našauja:.

Giedra, biskį šilčiau.
Vakar 2 vai. po piet tempe

ratūra Chicagoje buvo 57°.
leidžiasi

NEW YORK, rūgs. 24.—Ex- 
prezidentas Hooveris kai bėda 
mas per radio ir smerkdamas 
valdžios šelpimą bedarbių, pa 
sigyrė, kad jo laikais, kada 
veikė vien privatinė labdarybė, 
nebuvę alkanų žmonių.

Bet visai ką kitą liudija tie 
lūšnų kaimeliai, kurie buvo va 
dinami “Hooverville” ir kurie 
dabar yra visai išnykę,

persilaužti per lojalistų 
prie Quicena ir Tierz.
ruošiasi pasiduoti suki

lėliams?

mis priemonėmis 
šaukti sumišimus 
nes tada tekdavo 
daugiau mušeikų, 
davo šnipų agentūros 
sisekdavo sukurstyti darbinin 
kus, tai mušeikos vieni kitus 
pradėdavo šaudyti, kad tik dau
giau4 mušeikų butų samdoma. 
Taip buvo daroma laike šilko 
audinyčių streiko Clevelande 
1921 m. ,taip buvo daroma vi
suose kituose streikuose.

Privatinės šnipų agentūros 
parūpindavo kompanijoms zne 
tik mušeikas 
bet ir ginklus, 
džius.

Laike pieno 
burghe vieni mušeikos užpuldi
nėjo ir vartė vežimus su pienu, 
o ‘kiti mušeikos tas mušeikas 
“mušdavo”, kad tuo padidinti 
mušeikų samdą.

1929 m. apie 900 streiklaužių 
buvo atgabenta laužyti New 
Orleans gatvekarių darbininkų 
streiką. Jie gaudavo $6 į die
ną, bet su viršlaikiui užsidirb
davo ir iki $12 į dieną. Surink 
tus gatvekariuose iš pasažierių 
pinigus jie dalindavosi su mo- 
tormanu ir mušeikomis, o kom
panijai nieko nelikdavo.

Didelis nuošimtis mušeikų ir 
streiklaužių yra kriminalistai. 
Bet didelio vargo gauti streik
laužių nebūdavo. Juos verbuo- 
davo patyrę streiklaužių verbuo
tojai, kurie sukinėdavosi apie 
skurdžių hotelius ir nakvyna- 
mius.

Kiti šnipai liudijo apie šnipų 
veikimą unijose ir tarp darbi
ninkų. Taipjau .šnipai kartu 
bandydavo gauti naujų šnipų ii 
iš pačių unijų narių.

Kitas šnipas, Kuhl, kuris ir 
gi ištarnavo šnipų agentūroms 
keliolika metų, paliudijo ,kad 
mušeikos būdavo siunčiami ar 
dyti darbininkų susirinkimus if 
sutrukdyti jų organizavimąsi.

Bet ne visur streiklaužiams 
pavykdavo. Kartą liko atsiųsta 
būrys streiklaužių ir mušeikų 
sulaužyti streiką New Castle, 
Pa., bet liko greitai iš ten iš
varyti, kai mušeikos panaudojo 
prieš streikierius nuodingas du

3 vaikai sudegė
MACKINAW CITY, Mich 

rūgs. 24 
gšto miegamuosiuose 
riuos trys vaikai žuvo gaisre 
sunaikinusiame jų ūkio namą. 
Žuvę yra Alfred Terrian vaikai. 
Tėvai irgi apdegė, gelbėdami 
dukterį, bet kitų vaikų neįsten
gė išgelbėti.
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KAUNAS.— žydų laikraštis 
“Frimorgen” rašo, kad Klaipė
dos kr. gubernatorius inž. VI. 
Kurkauskas padavė atsistatydi
nimo raštą Valstybės Preziden
tui, kuris šiomis dienomis bus 
patenkintas.

Vieton inž. VI. Kurkausko 
Klaipėdos kr. gubernatorium 
šiomis dienomis busiąs paskir
tas vyr. notaras Juras Kubi
lius.

J. Kubilius yra atsargos pul
kininkas ir diplomates teisinin 
kas. Anksčiau jis buvo Šiaulių 
ap. viršininkas. Iš tų pareigų 
buvo paskirtas vyr. notaru. Jis 
taip pat yra Lietuvos tautinin 
kų partijos centro komiteto na
rys.

Inž. VI. Kurkauskas, kaip tei
giama, vėl grįšiąs į ūkišką dar 
bą. Jis figūruoja kaip refor
muotų žemės ūkio rūmų direk 
torius.

(J. Kubiliaus paskirimas dar 
nėra galutinai išspręstas, nes 
klaipėdiškiai pageidauja evange
liko) .

kontroliuoja lygmalę 
upės, kuri te- 

vakarus nuo Mad
rido, tada staigiai pasisuka ir 
netoli Talavera susilieja su 
Tagus upe.

Vanduo išsiliejo į vakarus nuo 
sukilėlių pozicijų ir atkirto jų 
kariuomenę prie Talavera, San
ta Olalla, Quisimondo ir Mą- 
ųueda.

Gautomis sostinėje žiniomis, 
sukilėlių nuostoliai yra dideli, 
kaip nuo potvynio, taip ir nuo 
lojalistų atakų, šiandie vėl 
liko atidaryti tvenkinio vartai 
ir ta apielinkė bus laikoma už
lieta.

BOSTON, Mass. — Iš “Ro- 
mance” laivo nešami pasažie- 
rai. / Tas laivas susidūrė su 
“New York” laivu ir pusėtinai 
nukentėjo. !

RYMAS, rūgs. 24. — Auto
ritetingai pareikšta, kad Itali
jos valdžia šiandie nutarė at
šaukti visus savo atstovus iš 
tautų sąjungos ir pasitraukti iš 
visų interhacionalinių komisijų 
už tautų sąjungos susirinkime 
palikimą Ethiopijos tautų są
jungos nariu ir pripažinimą jos 
delegatų.

Valdžios rateliai betgi sako, 
kad tai dar nereiškia galutiną 
Italijos nutraukimą visų diplo
matini^ ryšių su tautų sąjunga.

Ruošiasi naujai kovai
GENE V A, rūgs. 24.— Nu

galėjusios Angliją ir Franci ją 
mažosios valstybes Ethiopijos 
klausimu, dabar ruošias1 
naujai kovai tautų sąjungos su 
sirinkime. Galbūt ta kova kils 
Ispanijos klausimu. Po to dar 
iškils Danzigo ir Čechoslovaki 
jos vokiečių klausimai.

MažųĮjų valstybių laimėjimas 
ir/priėmimas Ethiopijos delega 
ei jos yra didelis smūgis 
lai ir dagi Vokietijai.

Dabar čia eina kova 
Rusijos ir Vokietijos už 
ralinę Europą, Franci jos ir Vo
kietijos už vakarų Europą ir 
Anglijos, Franci jos ir Italijos 
už Viduržemio jurą. Darosi 
persigrupavimas valstybių, . ko
kis buvo prieš 1914 m. Tada 
ėjo kova neva tarp demokrati 
jos ir absoliutizmo, o dabar ji 
yra skelbiama nauju obalsiu— 
fašizmo kova su komunizmu.' 
Bet tai yra ta pati senoji ko
va už dominavimą, už galią. Ko
va eiila išimtinai tik dėl na- 
cionalių interesų, ar ta didžių
jų, ar tai mažųjų valstybių.

WASHINGTON, ru‘gs. 24. — 
Senato komitetui, kuriam vado
vauja šen. La Folette, tyrinė
jant privatinių šnipų veiklą in
dustrijose, pradeda iškilti vis 
įdomeshių dalykų.

Ypač įdomių parodymų davė 
chieagietis E. J. McDade, kuris 
per 15 metų tarnavo įvairioms 
privatinėms šnipų agentūroms, 
kurios, prisidengusios nekaltais 
vardais, parūpindavo kompani
joms šnipus, mušeikas, streik
laužius ir dagi ginklus.

Streiklaužius saugojantiems 
mušeikoms butiavo įsakoma 
mušti darbininkus ir šiaip viso- 

stengtis iš- 
streikuose, 

samdyti dar 
iš ko pelny- 

Jei ne?

Valdžios lėktuvai smarkiai 
bombarduoja Torrijos. Lojalistų 
milicija nedaro didelio pasiprie
šinimo, bet yra aišku ,kad ji 
yra stipriai įsitvirtinusi neto
limuose kalnuose, kukiuos su
kilėliai tuoj aus pradės atakuoti.
Lojalistai atakuoja sukilėlius

SU LOJALISTAIS, rūgs. 24. 
—Lojalistai pradėjo atakuoti su
kilėlius Tarienta-Almudevar 
apygardoj, kuri dominuoja vy
riausi Htfesca-Zaragoza kelią. 
Visą dieną ėjo smarki artileri
jos kova. Atakai padeda loja- 
listų lėktuvai, 
daugelį bombų 
zicijų.

Per penkias 
atakų dienas sukilėliams nepa
sisekė 
linijas

Bilboa

stočių. Tą propagandą vest’ 
jas samdydavo privatines elekt 
ros kompanijas.

šnipai tyčiomis perdėdavo sa 
vo raportus, kad dar labiau į- 
bauginti kompanijas.

Komitetui liudija daugiausia 
tik biivę šnipai. Bet ir dabar 
tarnaujantys šnipų agentūrose, 
liudija labai, nenoromis, bandy 
darni viską užslėpti.
Pardavinėja kompanijoms nuo 

dingas dujas
Dar nebaigus šnipų liudiji 

mus, liko pašauktos nuodingų 
dujų kompanijos parodyti savo 
pardavimas privatinėms kompa 
nijoms. Pirmiausia liudijo 
Lake Erie Chemical Co. iš Cle- 
velando viršininkas Aisles.

Jis prisipažino demonstravęs 
nuodingas dujas įvairioms kom 
panijoms, bet nepasisekę jų 
parduoti. Pardavimas 
jęs tik industrinėms 
pradėjus organzuoti 
liejiklų darbininkus.

Tečiaus nors jis ir bandė nu
neigti didesnius pardayimus, te
čiaus rekordai parodė, kad nuo
dingos dujos streikuose yra pla
čiai naudojamos ir kad jų kas
met išparduodama už $500,000. 
Jis pats prisipažino, kad 35 
nuoš. jo kompanijos apyvartos 
yra su privatinėmis kompani
jomis ir pavieniais asmenimis.

Buvo pristatyta ir visa eile 
laiškų nuo kompanijos pardavė
jų (agentų). Jei kur laike strei
ko kildavo sumišimų, tai agen
tai džiaugėsi, kad dabar pada • 
rysią gerą biznį. Vienas agen
tas iš St. Louis 1935 m. rašė: 
“Mes esame apsupti streikierių, 
bet man nepatinka, kad strei
kas yra perdaug ramus.” O' ki
tas agentas rašė: “Aš tikiuosi, 
kad šis streikas bus labai blo
gas. Mums reikia pinigų“.

Tos kompanijos apyvarta, ku
ri 1932 m. siekė tik $149,141, 
staigiai 1933 m. pašoko iki 
$245,007 ir iki $315,899 1935 
m. Taigi jos apyvarta didėjo 
kartu su daugėjimu4 streikų.

dėjimą visuotino kontr-ofensy- 
vo visame Maųueda-Toledo 
fronte.

Valdžios lėktuvai pradėjo 
smarkiai veikti. Iš Katalonijos 
atvyksta tūkstančiai ginkluotų 
lojalistų padėti ginti Madridą. 
Jie tuojaus siunčiami į frontą. 
Bet padėtis buvo pagerėjusi jau 
prieš jų atvykimą.

Alcazar tvirtovė tebesilaiko
Su Alcazar tvirtove dedasi 

keisti dalykai. Nors pati tvir
tovė yra visai sugriauta, bet 
sukilėliai joje tebesilaiko ir lo- 
jalistams vis dar nepavyko tvir
tovę paimti. Tvirtovė gi turi 
būti paimta, arba lojalistai tu
rės pasitraukti besiartinant su
kilėliams. Bet sukilėliai dar ne
atėjo ir tai rodo, kad jie yra 
sulaikyti. < .į

Tankiai per visą sujplįtoo lai
ką padėtis nepaprastai greitai 
keitėsi ir sunku yra daryti ko
kias nors išvadas. Lojalistai gi 
priduoda dabartiniems įvykiams 
didelės svarbos ir tikisi. sukilę 
liūs greitai nugalėti.

Suklėliai už 13 mylių nuo 
Toledo
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SKANDALINGAS PAVEIKSLAS
Demonstruojamą tąutišką “vie

nybe ir tolerancija”
j-1"1, j"

Ąįtidarąnt skulptoriaus Peįpi 
Rimšos parodą Pittsburghę įyįh 
ko toks mažos vertės atsitiki
mas, kuris betgi daug pasako 
apie musų tautininkų “tautos 
meilę”, toleranciją, prakilnu
mą, mandagumą ir kitus yisusj 
gerus tautiškus dalykus.

Patį atsitikimą pavardinau 
“skandalingu paveikslu” dėl .tos 
paprastos priežasties, kad Šis. 
įvykis atsitiko prie paveikslo, o 
paveikslai geriausiai viską pa
sako. 1

Toji komedija buvo sulošta^ 
Pittsburgho Universiteto Mokr 
slo Katedros patalpoje rugsėjo 

- 2 d,. 193,6 m. žymiausiais ak-’ 
toriais buvo Rimšos parodos, 
komiteto pirmininkas p. Petras 
Piyaronąs, sekretorius Kastan-^ 
tas Vaišnoras, fotografas P. 
Petraitis ir P.r, J. į. Rąlįru- 
šaitienė. To viso negarbingo 
lošimo vyriausiu liudininku bu
vo pats skidptoriųs Petrąs Rim
šą, kuris tikrai galėjo “pąsigę-' 
rėti” musų Pittsburgho tąųtiš-' 
kų veikėjų kulturingumu ir 
leranciją.

Apie aktorių rolės kurios 
buvo “garbingos”, o kurios 
— tai ne jūsų Reporterio biz
nis — lai patys skaitytojai apie 
tai sprendžia ir padaro savas 
išvadas.

Tasai vaidiuimas buvo su
vaidintas labai paslaptingai ir 
gudriai, tad, rodos, nė Japė ne ’ 
galėjo loti. Tačiau 
apie tai jau žino ne 
burgho Universiteto 
(kurie, be abejonės, 
rėš” lietuvių “kulturingumu”),! 
bet ir daugelis kitų.

Visas dalykas įvyko taip:
Atidarant Rimšos parodą, 

buvo sakomos kalbos apie me-! 
ną, apie lietuvybę ir kitus ge 
rus dalykus. Visi kalbėto
jai nepasigailėjo zkomplimentų 
skulptoriui Rimšai. Dalyvių 
buvo susirinkę 31. Kalbas sa
kė u‘niversiteto atstovė Mrs. 
Micheh P. Pivaronas (skaitė -iš! 
rašto angliškai), mįęsto mąjo < 
ro atstovas Zatkovįch, advJ 
Schultz i<r pagaliau pats skulp
torius Rimša. Po kąlbų p. Pi
varonas praneša, kad bus imą? 
mi paveikslai. Fotografas at? 
sineša ir sav,o aparatą. Visi 
susėdą. Eina prįsirepgimas. j

Atsisėda pirmoje eilėj ir Dr. 
J. T. Baltrušaitienė. Bet foto 
grafas Petraitis pasikalbą S-U 
Pivąronu patylomis įr pradedą 
aiškinti, kad tos baltos kėdės 
neišeisiančios gerai. Liepia vi- 

.siems atsistoti. Pats Pivąro 
nas tvarko, kaip kas turį ąt-; 
sisėsti. Naujai pertvarkius. 
Dr. Baltrušaitienė 
dinama prie pakraščio, 
jau viskas bus gerai, -

pa-4aL^arė prašalinta iš 
ve>k^>.«

Jųšų reportmiAii pąsiąekŽ 
irrigąąiiįi abudu įiąyeiksįu: ’kh- 
7- ris Lųvo nutjąuktąs iy 
ki- tas “be jokįos operacijos”, ir

jų 
ne

,§ų operaciją. Pasirodo, paš
nabžda kalbančių žmonių sam
protavimai atitinka tikrenybę.

’pąą iVyjcią su tuo pavd^slv. 
šukelė pas daugirmą žmogių 
pasipiktinimą, kad musų veikė
jai negalį į^itekįį p et nė pa
veiksle. Juo labiau, kad Dr. 
Baltrušaitienė buvo kviesta pa
ties skulptoriaus Rimšos daly
vauti parodos atidaryme. Lan 
kydama ji viėžįsjp pas 
Rimšos brolį Ir kvetė patį skuįp- 
torų atvykti į Suvienytas Val
stijas.

Visas dąiktarės nusikaltimas 
yra tas, kad ji kartkartėmis 
drįsta kritiškai tautininkus api
budinti. Bet užtai šalinti ją 
operacijos pageįba net iš pa 
veikslo, kaip sau rtorite, yra 
perdaug.

Kitara Pittsburgho Naujie
nų numeriui bus bandoma 
gauti p. P. Pivarono, fotografo 
Petraičio ir Dr. Baltrušaitienės 
pareiškimai. Be to, pasisteng
siu prisiųsti abu paveikslus, — 
“po operacijos” ir “prieš ope
raciją”.

— Repęrferis.

Pittsburgh, Pa
Fraternalės organizacijos eina

t
i

šiandien 
tik Pitts- 

atstova: 
“pasigė

plieno darbininkams į 
pagalbą.

jau paso- 
Na ir. 
- nię*- 

kas dėl vietų nesivaržo, laikosi 
patvarkymo.

Imama paveikslai ir fotogrą- 
fas praneša, kad visi, kąs tik 
norės payeislo, galės kRų (įię- 
ną gauti Rimšos pagodoj.

Kitą dieną atvyko į parodą 
ypač tie, kurie norėjo savo pą-j 
veįkslą pamatyti. Ą4;ėję_ į pa
rodą jie labai nustebo t,ąmątę.j 
kad nevisi yra paveiksle, ktnįei 
buvo traukti. Nėra to viąo gą- 
lo, kur Dr. Baltrušaitienė ą&-{ 
dėjo. Teiraujasi pas totogra } 
fą. Atsako, kad tas ga!$s, kpr 
daktarė sėdėjus, “neišėjęs ge 
rai”, tai turėjęs nukirpti.

Tačiau kai kurie pašnabždo
mis pradėjo kalbėti, kad kai’ 
kurie komiteto nariai pareikala
vę fotografo, kad Dr. Baltru
šaitiene butų prašalinta iš pą-j 
veikslo. Todėl, esą, ir Eą/vųsj. 
padaryta “tautiška operacija”

LIETUVIAI ATLE
TAI PHTSBUR-
GHO UNIVER- 

SITETE
l?A. Ęu£ 

sėjo 21 d. Pittsburgho Univer
si.te.te prasidėjo moksįp sezę-, 
nas. Grįžo tūkstančiai jaunuo
lių siekri profesijų ir aukštojo’ 
moksįo,.

Jų tarpe yra daug įr lietu- 
vių -jąumiJolįų hę tik iš įDusiy 
Pitisbųrgho, bet įy į§ yiStOSi 
Penų, y^sjtįjn^ lietu-į
vių dudentų skai^ų, kuris ® 
ko ^tįl^burghp Universitetą j 
va^BM pasakyti! 
dėl 'fc^ps, pjtįė^ąšžiį. 'Syąr^į 
biaius-ipjį priežastis bus ta, kad, 
daų# Beteku dudentų yrą su-; 
am^kpįir^ savo 0yardęs.

fąėįau vienas pažymėtinas 
f alfe, kad Įietuvįai studentai; 
užima gana žymk vietų univer-j 
sife kaip atletai. PaimkimJ 
PitįįfeSO Universiteto gąr- j 
sųjį futbolo komandą, kurioje: 
mes matome šiuos lietuvius 
fuįhoimmkus: . J

donas Daugertųs įš Shenan-; 
doąh, Į

Rįį Stepulis iš Coal Centre J
- ■ d

Ąį. Lazauskas iš Mahanoy; 
City, į

Renn AąįavičiUs iš Wilkes 
Barre, Ra.

įPete Bennett - 
Bridgeville, Pa
“track” komandai ir yra pasi
žymėjęs kaip “high jumper’’ 
(aukštame šokime).

Pittsburgho įietuvių jaunuo
lių Šiame sąraše nesimato. Iš
romytų, kad gM Pittsburghę ir 
nėsįrapdą įįetuįįių Bet
taip hera, — \ 
tuviai jaunuoliai atletai yra įš-‘ 
vykę į kitus Unįyersitęt.US. Ki
tą kartą apie tai parašysiu.

Tiek turiu pasakyti, kad su
minėti lietuviai atletai gauna 
Pittsburgho universiteto sti
pendijas — nemokamą moksl? 
ir pilnų išlaikymą.

Plieno Darbininkų Organiza-j 
rimo Komitetas stengiasi guor ! 
ganizUoti plieno industrijos ne-' 
organizuotus darbininkus, šia' 
me sunkiame darbe dalyvauja 
ne tik .darbininkų unijos, bet ir) 
fraternalės visų tautų organiza
cijos.

Pittsburgho ir apylinkės iš 
visokių tautų fratemalių orga
nizacijų susidarė komitetas,’ 
kuris atstovauja apie 800,009; 
nąrių. Tas komitetas šaukia; 
visų tautos fratemalių organi-( 
zacijų ir kliirbų suvažiavim .i 
spalių 25 d. Slovenian Hali, 57; 
and Butler Sts., Pittsburgh, Pą. 
Suvąžįąyįmąs prasįdės 1 va1.: 
po pietų. Vyriausias kalbėtc-^ 
įąą s.ųyažiąv.ime bus pliene 
darbipingų organizavime homi^ 
jeto pirmininkas Philip Mui?- 
ray.

Šųyąžįąvimo šąujkimo komi
tetą sųdąro šių fraternahų or į 
ganizącijų ątsįovąi: J

Johų į>. Bųtkovįch, CroųrioP; 
Frąternal Uųiop pręzideųtas;

Stephan Zemąn Jr., Slųvąk 
ĘyąngelįcaĮ Union pręzkjęntas:,

Nic.hųlas Kovąc, National Slų-' 
yąk Society prezįdeųtąs;

Jonas -Gasiunas, Aągščįau- 
sįos Liejuyių Prieglaudos Am į 
sekretorius; .
Ąntųp Horvat įr Antoų Ęą-. 

riįar, S^loyene Nationąl Benefit 
Socięty West Renųsylyąnįą Fe- 
deration atstovai;

B. M, Pęjkich, Serb ^atiopa) 
Fęderatįpn Centro sekretorius ;j

.lųbn Dęchman, -Grąpd Car-1 
nioįiąn Slovenian Cątholh’i 
Uųion narys; ?

Mąx iBędaęJit įr įlosepįi ^an?f 
km, International Or.
fįąr atstovai; ;

E, g. Lęyer, iCoopęrątiv.c pis 
.trįhųtors prerihąntas; . ;

Dr> R. J. Ąrcji, SĮa < 
yonic .Cątįhęlic Upįop med.ikąhs 
direktorius.

Pageidaujama, kad imtuyių 
fratemalių organizacijų ątsto: 
vai dalyvautų -tame sųvažiavj-< 
me drauge W kitų t^utų orga?! 
hopupfe- ...

S*. Bakanas.

nuosavybę ir stato gražius na 
muą? Mąt, šioj i ąpyįipkė yrą į 
labai gražioj vietoj prie gra
žaus vieškelio ir netpįi nuc 
•South Park, bei Pittsburgho.

ir žfe ' įotąi gražiose 
: vietose gąn^', bran^ąsi modama 
i 'dąb^Mhįu hž jotą IjOO 
pėdų ilgumo ir 50 pėdų platu
mo po $500.

Statosi gražią 6 kambarių; 
murinę štįbą su visais šaj 
dienų reikalavimais Kazimieras; 
Vąlsįys, įr mano, kad iki pą j 
dėkavonės dienos (įarbas bus 
baigtas. Prie statymo savo 
naujų namų nemažai darbo pri-, 
deda ir pats p. Vąlskys. Mat,, 
anglių kasyklose tik tedĮrbąma; 
po 7 valandas iy tai nevisas .die.-> 
nas gaunamą dirbti. Tokių bu j 
du atliekamą laiką jis sunaudo • 
ja sąyo namo statybai,

Kitos kėlios lįethvįų šeimyr? 
nds irgi turi gražius nuosąvus! 
namus, — X. J

Castle Shannon, Pa
šis tas įš lietuvių veikimo

Bernotas įsi 
pr.klauso1

Pittsburgho Jie-

— K. M

DARBAI

F ' 1

•••JA •

į.
V^SBKe'.-

| gamzacijoj.
ŠLA. 260 kuopos darbuotę-! 

g jas Petras Laurinaitis pareiškė,Į 
kad jie nejuokais pradėsią , va ; ? 

| jų naujiems nariams gauti, ir.
tai jisai pradėsiąs nuo savo na-. 

| mų. Pirmiausiai prirašysiąs'
SLA. savo 20 metų sūnų Bei-' 

| nardą. Kiti kuopos veikėjai'
| irgi yra pasiryžę tą patį da . 
| ryti. Tai yra prirašinėti savo

sūnūs ir dukteris, paskui bu 
| šią galima ir daugiau narių; 
| gauti iš {pašalinių.

Petro Laurinaičio sūnūs Ber
nardas yra kunu ir siela atsi
davęs aviacijai, — visa savo lt 
liekamą nuo darbo laiką paš
venčia prie knygų ir aviacijos 
lauke. Jis yra pasiryžęs likti, 
aviatęriųm.

OTjįį Tėl. Uoūlevard 5913

756 West 35th St 
Cor. of 85th and Halsted Sts. 

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30 
Nedeliomis nagai sutartį.

Rez. 4910 SO. MiCHIGAN BLVD. 
Tel. Kenwood 5107

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valandos: nuo 1—8 ir 7—8 
Seredotnis ir nedėk pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

Tel. Office Wentwprth 6330 
Rez. Šyde Pąrk 839b

Fernando De Los Rios

Ferpąndo De Los Rios, nau? 
įasis Ispanijos ambasadorius 
Amerikai.

Dr. Sušauna Slakis
Moterų ir vaiku ligų gydytoja
6900 So. Halsted St.

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 v. vak.

Ofiso Tel. Rez. Tel.
Englewood 7151 Radcliffe 1191

DR. G. J. TARULIS I
PIRMAS LIETUVIŠKAS 

OSTEOPATHIC PHYSICIAN IR I išskyrus seredomis ir subatomis.
OBSTĘTRICIAN ,___ —. ___________ ■  ____

6331 SOUTH°^LsiED STREET DR. STRJKOL’K 
Valandoj: nuo 10 v. r.—5 po pietų -

ir nuo 7 iki 9 vai. vakaro. | Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVE. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedelioj pagal sutarimą.
Ofiso Tel.: Boųlevanį 7820 
Namų Tek: ProspejCt 19$0,

vo šeimynų tuos narius, kurie 
dar nepriklauo SLĄ.

Siaučiant nedarbui per kelis 
paskutinius, metus naujų narių 
prirašinėjimas buvo visai ap 
leistas. Ne dėlto, kad nebuvo 
norima veikti, bet džiaugėmės, 
kad nors mes senieji nariai ga-l.Miesto ofisas—127 N. Dearborn StJ

ADVOKATAI 
K. P. GUGIS 

ADVOKATAS

Besiartinant rudeniui prade 
da atgyti šioks toks ir draugi
jinis veikimas. Be to, daugiau 
pasireiškia gyvumo pas žmo
nes. Mat, darbai visur prade- 
;da gerėti, — daugiau yra dir
bančių.

Vietos SLĄ. 260 kuopa irg: 
pradeda ruoštis veikimui. Kuo 
pos veikėjai yra pasiryžę gauti 
naujų narių. Pirmiausia ma 
noma organizavimo darbą pra 
dėti nuo savęs priraŠytį sa>

ŠAUKIT

CALUMET 6869
Ir musą patyręs inžinierius at
važiuos j 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—

Kamb. 1431-1434—TeJ. Central 4411-2
Namų ofisas—8328 So. Halsted St.

Valandas vakarais nuo 6 iki 8:39.
Tel. Boulevard 1310, 

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— | 
pagal sutarties. ;

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Rėš. 6515 S6. Rockwell St.
Telephone: Republic 9728

dėti nuo sayęg

Mrs. ‘
■ t;1 ■ ■ K« Jarusz

Physical Therąpy!
* and Midwife 
6630 & Westem 
Aya„ 2nd floor 
Remlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuo- 

' se ar ligoninėse,’ 
d u pilu massage 
eįectric tręąt- 
ment ir magne-(! 
•tie blankets irtt. 
Motę^Įms ir . mer
ginomis patari-*' 
mai dovanai.

1<

Universal Plumbing
& Heating Supply Co.

No,t Ine.
10 ,West 18th St.
j vakarus nuo State St.

Ątdąrą vakarais iki 7 vai. Nedė- 
lioihis iki 1 vai. dieną.

1 ei nė.. i ■!l!!'l»!9!llffTl l'-R 1"! r f'1"h1 ■ 1'1-V

Laidotuvių Direktoriai

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas:

3241 S. Raisteli Št. Tel. Calumet 72621
Ofiso vai. dienomis nuo 1 iki 5 yal.

po piet. Vakarais nuo 7 iki 9 
Rezidencija:

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

A.A.SLAKIS 
i. ADVOKATAS 

111 W. Washington St, 
Room 737

Vai. • 9 ryte iki .5 vai. vakare.
Ofiso T.el* Centrų! 449Q .

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

] DR. T, DUNDULIS 
GYDYTOJAS ĮR CHIRURGAS 

0fc7 AfcCHĖR AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

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

• MMMSBMM■■••••■■■■■m

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So, Ashland Ave. 
arti 47th Street / 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 
Setedoj pagal sutartį.

_____ Kiti Liętuvįai Daktarai. , 
Tri« Boujeyard 5914 pieną ir Naktj 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
įki 8:80v.Nedėl. nuo 10 iki 12a.m.

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija.
I 3335 So. Halsted St 
U i Ji- . JCHICAGO, ILL.

. ŲHYSICIAN-SURGEON
' Office 4070 Archer Aveąue 

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

Office & rjetddejice 2519 IV. 43rd SL 
Tel. Lafayette 3051 

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

Sekmadieni susitarus.

COVARDALE, PA. — Kaip 
girdėti, tai kitur darbai prade-; 
da geriau eiti, bet musų ang
lių kasyklos pradėjo bo biskij; 
“šlekiuoti” (nedirbti pilno lai ; 
ko). Tačiau žmonės vislieji 
nenusimena, — yra viltis, kai 
ir pas mus ilgainiui reikalai, 
pasitaisys. !

Vįsi angliakasiai yra susi
rūpinę prezidento rinkimais;! 
yisi linki, kad prezidentas; 
Roosevoltas ■ laimėtų rinkimus ; 
Angliakasiai ne vien linki, kad 
prezidentas Rooseveltas lai-: 
mėtų rinkimus, bet aukoja savo, 
dolerius rinkimų kampanijai ir, 
patys labai aktyviškai darbuo
jasi. Jie bijo republikonų kan-į 
didato Landono. Daugumas* 
mano, kad jei Landonas laimėk 
tų rinkimus, tai ir vėl grįžtų: 
garsioji Hooverio “prosperity” 
su visomis Msuplainėmis” ir ki- 
tomis jų laiką) negerovėmis. i

šioj e kolpni J o j e Jięt u vių ne
daug tėra, -tad nėra beveik ir 
jokio lietuviško veikimo.

Viėnas pažymėtinas dalykas: 
yra! tas, kad Šios apylinkės jie - 
■tuviai angliakasiai susitaupę 
keletą centų perka nejudinamą

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuviu 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

f - - - .....- - - -1,-. - -
•« *- »«« *» « •

AMBŲLANCE patarnavimas diena ir naktį.
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

M

A. MASALSKIS
8807 Litusnica Ąyenuę________ Phone Boulevard 4189

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

C v ..r-.*- "* "* f « 'jr. M badžius
668 West ISth Street Phone Canal 6174

1 J.ZOLP....
1646 West 46th Street r Phones BouJevard 5208-8413

EŽERSKIS IR SŪNŪS
10734 Michigao Aye, Tel. Pullman 5703

S. M. SKUBĄS
718. West 18th Street .Phone Monroe į&Tl

LA CHA WICZ ir SŪNUS.........
2314 West 23rd Place Phones Ganą] 2515—Cicero 5927
.rr , .'gįjp.Jgj^
4605-07 S, Hermitage Avenue Phones Yards 1741-1742
Briglltojj Park Skyrius, ' 4447 S. Fairfield, Laf. 0727

S. C. LACHAVICZ
42-44 East 1081 h St. Tel. PuIJman 1270 arba Canal 2515

Naują Pajm
jpsjeips Organams (

ma
na ąųriįppĄWup orf.ąnus. Tąi pilkus sRįl- 
Vio Vaistas, 'pataisas apetitą ir yra tięsio- 
grlnfl pagęlbą. PfKlicUnp $nvio ir plonųjų • 
žarnų aulžių apytaką. jfuGA-TONĘ veikia 
širdį ta pratpne, kad padidina' ,feiwgijų: vi- , 
s&I's atžvilgiais. Beav^ikstanl po lięos jie *

sNAJS Ą 4r D, 3?0rtikrink .save au NAUJA.1 
PAJĖGA šiuose valetuose. Pasekmės u£tik- ' 
rintos arba pinigąi gražinami." Parsiduoda 
pas visus vaistininkus.'

Nuo užkietėjimo imk ——UGA-SOJj^-tai - 
idealus liųosuotojas—25c Ir 50c.

' • .. z \ ■ (

į s. P. MAŽEIKA
531,9 l<itųąpicą Ąyenue______  Phone Yards 1188

J. LIULĘVIČIUS 
4092 Archer Avenue • • . » • X • • • Phone Lafayette 8572

AMBŲLĄbJCĘ PATAĘNAVJMAS DIENĄ IR NAKTĮ
YARds 1741-r-1742

AKIŲ SPECI AUSTAI Į 6MT9CIs?-rofpRjtEf^3N ave-
Dr. A. J. Shimkus

TJFTTTVTq I GYDYTOJAS JR CHIRURGAS
m i J?1 j ioon Vai.: nuo 2 iki < v. p. p. ir npo 7

Yardą 1829 Į iki 9 v. vak. Trečiadieniais ir Sek-
Pritaiko Akinius znadieniais susitarus.

Kreivas Akis OFISAS
Ištaiso. 3156 West 59th St.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė I Tel. Hemlock 5998.

756 West 35th St.
kampas Halsted St.

Valandos: nuo 1Q—4 nuolfi iki 8 •
Nedeliomis nuo 10 iki 12 yal. dienos

i* »* » z.i 1 « y» J f i- »' ■ ' ’ ■> x *1/4 * ■ " «i ’ ’ • ■ "

DR. G. SERNER• ...

DR. VAITUSH, OPT. 
■LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas,
Palengvins akių įtempimą, kuris, 

esti priežastimi galyos skatidejimo, 
svaigimo, akių aptemimo, neryuotu- 
mo, skaudamą akių įkarštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das- Speciali atydą atkreipiama i 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedelioj nuo 10 iki 12 v. dieną. 
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau : 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland A v.
Phone Boulevard 7589

kitataučiai
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 35 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir valkų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir gitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1034 W. f8th St., ąetoli Morgan SL 

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

Jei. Canąl 8H0 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvią Daktarą 

Rrąugijos 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 7330
Namą telefonas Brunšwick 0597

DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vai., NedSliomis nuo Į0 iki 12 

3343 ' South Raisteli St. 
Tel. Boulevard 1401

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CRICAŲO, JLL.
OFISO VALARDQS:

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

Phone MIDWAY 2880.

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kafin
4631 SOUTH ASHLAND ĄVE.

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

7 iki 8 val.' Ne4fel. iiuo 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, Vaiku ir visu 
chronišką ligą.

Ofisas 6850 Stony Island Avė.
Valandos: 2—4, 7—9 vaL vąk- Nedš< 

Komis ir šventadieniais 10—12 
dieną.
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savininkai

KORESPONDENCIJOS

tai tautiški ras

ALAUS

tam

mirti

Garsinkitės Naujienose

šiais 'trati

savo

PALESTINOJE

arabai užpu’ldinėja žy

Ispanijos miestas Irun po to, kai jį sukilėliai paėmė

NATHAN
KANTER

Gautais įspūdžiai ir parody 
tu vaišingumu bei rūpestingu 
mu tiek lietuvių tiek ameriko 
čių delegatai labai patenkinti.

senowęs ■— 
ir žemajtiu
še dar kelis svarbius, L ietuvos 
ir lietuvių tautos praeiti nu
šviečiančius raštus, kurie yra 
svarbi medžiaga Lietuvos isto 
rijos mokslui.

žemė pri- 
arabams.

— žemės

KENAIS, PUSGALIONIAIS, 
AŠTUNTADALIAIS IR 

KETVIRTADALIAIS. 
VISADA ŠALTAS 

COIL BOXES RENDON

Geo. P. Cunningham
DISTRIBUTORIUS

6017 SOUTH KEDZIE AVENUE
Phone PROspect 7565

Yorkan buvo svečiai Edison

Kodėl Palestinoje arabai su 
žydais kovoja?

Prieš Goldblatt krautuvę (pirma 
Davis)—2nd floor.

Pristatome Alų Visokiems 
Reikalams.

Nekreipia dėmesio į 
nukentėjusius ūki

ninkus

gyveno Petrapilyje ir ten pate 
vargdamas parašė lietuvių tau
tos istorijų, pavadintą ‘Budf 

Lietuwįų Kalniem' 
’. Be to, jis para

LIETUVOS DELE
GATAI ENERGIJOS 
KONFERENCIJON 

IŠSISKYRĖ

gyvenimą 
skis

KAIP LIETUVOS ISTORIKAS SIMONAS 
DAUKANTAS KOVOJO PRIEŠ LENKUS

Vyriausias Lietuvos Gele 
žinkelių Direktorius ii 
Energijos Komiteto pir
mininkas prof. čiurlys iš
vyko Lietuvon, o prof 
Kolupaila tęsia toliau sa 
yo studijų kelionę Ame
rikoje.

Bus minima spalio 9 d. — 
niaus pagrobimo diena. 
Dalyvaus ir SLA 50 kp.

Vienas žymiausių Lietuvos 
istorikų Simanas Daukantas gi
mė Žemaitijoje, Telšių apskr., 
Kalvių sodžiuje. Jo tėvai buvo 
karališki arba laisvieji ūkinin
kai ir turėjo nedidelį žemės ga
balą. Pirmuosius mokslus Si
manas Daukantas ėjo žemaičių 
Kalvarijoje keturklasėje domi
ninkonų gimnazijoje. Besimo
kydamas Daukantas, kaip ne
turtingų valstiečių sūnūs, nega
lėjo būti turtingųjų dvarininkų 
sūnų draugas, negalėjo svajoti 
apie linksmas jaunimo pramo
gėles. Visas jo pasismaginimas 
buvo knyga ir mokslas. Beskai
tydamas lenkų istorikus ir se
nesnės kartos rašytojus, Dau
kantas susižavėjo savo tėvynės 
Lietuvos praeitimi ir jos gar
siais žygiais. Negana to, jis su
gebėjo rasti ir Lietuvos rašy
tojų kurinių. Jis sužinojo api" 
Mikalojų Daukšą, Konstantina 
Sirvydą, garsųjį Mažosios Lie
tuvos poetą Kristijoną Duone
laitį, kuris apdainavo lietuvio 
baudžiauninko vargus. Ir itaio 
kasdien vis giliau j širdį smigo 
Strazdelio dainos ir ypač Vylu 
no daina “Ant marių krašto 
Palangos miestely”... Ir kas 
kart jam vis skaudžiau būdavo, 
kai lenkai, girdamiesi savo pra
eitimi, savo didžiaisiais vyrais, 
netik tinkamai nepaminėdavo 
Lietuvos vardo, bet lietuvius vi
sados žemindavo ir pajuokdavo. 
Daukantui baigiant domininko
nų keturklasę, Lenkijos istori
ją dėstė mokytojas Poruševič. 
Kartą jis jauno Daukanto pa
prašė paaiškinti, kokių malonių 
lietuviams yra davusi unija su 
lenkais. Simanas Daukantas 
paniūromis piktai atsakė:

— Nieko gero.
Mokytojas Poruševičius įsiu-

— Pasiaiškink.
— Lenkai prigavo lietuvius, 

— kirto Daukantas.
Poruševičius pludesis per vi

są pamoką ir pagaliau Daukan
tą nubaudė.

Dantis sukandęs, piktas, len
kų mokytojų nekenčiamas. Si
manas Daukantas keturklasę vis 
dėl to baigė. Jis, kaip ir kitų 
tautų garsus žmonės, pėsčias 
atėjo į Vilnių, ten baigė gim
naziją su pagyrimo laipsniu, o 
vėliau ten pat išėjo ir univer
siteto mokslus.

Universitete nuotaika buvo 
kitoniškesnė, čią mokėsi nema
žai bajorų jaunuomenės, kuriai 
rūpėjo garbinga Lietuvos, pra
eitis ir jos senolių kalba. Pa
tys profesoriai paragindavo

Laikraščiuose dažnai pasiro 
do žinių, kad arabai ir žydai pe 
šasi 
dus.

Vienas ekonomistas, kuris ne 
seniai lankėsi Palestinoje, aiš 
kiną taip:

Palestinoje visa 
klauso turtingiems 

arabai

tik “Tė- 
kolionės 

būt, re- 
Po tais

Vietos draugijų komitetas 
stropiai ruošiasi spalio 9-tai — 
Vilniaus pagrobimo dienos pa
minėjimui. SLA. 50 kp. tame 
komitete irgi yra atstovauja
ma.

Vakaras įvyks spalio 9 d. Lie
tuvių Svetainėje. Bus ir tam 
atatinkamas lošimas, taipgi, 
esą bandoma gauti ir kalbėto
jas, kuris tinkamai nušviestų 
apie Vilnių, jojo reikšmę Lie
tuvai ir kodėl lenkai jį užgrobę 
laiko.

Tad patartina, kad visi vie
tos lietuviai dalyvautų 
Vilniaus vakare.

šimties nenusiavęs kojų ir už 
tai savu laiku buvo pavarytas 
nuo dešimtukų bažnyčioje ko- 
lektavimo vietos, o “Tėvynėje” 
A. Lėpa.

Tad tas asmuo, būdamas vie 
name kūne,' o “trijose asabose” 
pritepė šlykščiausių prasima
nymų, ir kadangi į jo tuos pie
meniškus “raštus” niekas nie
ko neatsakė ir nekreipė dėme
sio, tai jis dar kartą parašė į 
“Sandarą” ir “Vienybę”, tik 
jau su mažiau kolionių, bet aps
čiai melagingų dalykų.

žinoma, tie to ignoranto bur
nojimai aukščiau minėtiems 
žmonėms neprilips, nes vietos 
lietuviškai visuomenei jie vis 
yra gerai žinomi ir daugelyje 
vietos organizacijų jie užima 
viršininkų vietas ir t. p.

Bet Mr. Lėpa bile vieną iš 
apšmeižtų jų susitikęs gatvėje 
bėga į kitą pusę ir šiaip susi 
rinkimuose sarmatinasi žmo 
nėms į akis pažiūrėti. Ir kaip
gi nesisarmatys, juk didžiumo
je apšmeištųjų jo buvę geri 
pažįstami, —vieni jų buvę net 
“Sandaros” 64 kp. nariai ir ne -

singesnis padalinimas turtų 
Tuomet turės būti visai kito
kia ekonominė sistema, e Kuo 
met taip bus, tai didelis klau
simas.

Lenkų romantikai, kurie 
raštuose mėgina idealizuo

ti Lietuvą, niekuomet neįstengs 
būti tikri istorikai ir neįrodys, 
kad lietuviai buvo idealus žmo
nės ir kure savo didingą isto
riją. Be Lenkijos lietuviai bu
vo tik plėšrus užpuolikai, Eu
ropos siaubas.

Visi tylėjo, tik Simanas Dau
kantas negalėjo tokių nesąmo
nių prof. dovanoti.

— Netiesą, profesoriau, skel 
bi. Aš protestuoju ir įrodysiu 
kad lietuviai buvo kultūringi 
ir kad jie sukurė daug gražes
nę istoriją, negu lenkai.

Po to įvykio Daukantas tu
rėjo daug, nemalonumų, bet ir 
draugų jam netruko. Daugu
ma žemaičių bajorų jį palaikė, 
taip pat jam pritarė ir kele 
tas profesorių. Tada Daukan
tas jiems pažadėjo savo žodį 
ištesėti. Netrukus jis nuvažia
vo į Karaliaučių, paskui apsi- tuvių kolonijoj. Grįžę New Tie turtingi

John Goodman, pagarsėjęs 
Jetuvis golfininkas, kuris gy
vena Omaha, Nebr..

Šią vasarą Vilniaus kraštą 
palietė sunki gamtos nelaimė, 
ledai sunaikino dar tebežaliuo
jančius javus Kaltinėnų, Miela
gėnų ir Daugėliškio valsčiuose. 
Tų vietų ūkininkai atsidūrę la
bai sunkioje būklėje. “V. R.” 
nr. 67 rašo: “Kalbamų valsčių 
nukentėję sodiečiai padavė į 
Švenčionių Urząd Skarbowy 
prašymus, kad į juos butų at
sižvelgta ir bent kai Luriė mo
kesčiai sumažinti ar ir visai 
panaikinti. Po savaitės, kai 
kur net po pusantros ir po 
dviejų, automobiliu atvažiavo 
komisija,, kuri, atrodė, į žmo- 
nes,,,, ųęląiipę^; i&tįktųs* pąŽVčl. 
gė taip pat šaltai, kaip ir iš 
aukštybių įkritę ledai. Komi 
sija, atrodė, tingi ir, sodiečių 
vedžiojama, nelabai žiurėjo, kas 
laukuose, soduose, daržuose ir 
net apie triobas audros prida
ryta. Komisija neoficialiai pra
nešusi, kad gal ir busiąs suma
žintas šiiį metų žemės mokės 
tis, o ten, kur skirstoma vien
sėdžiais, ir žemės mokestis yra 
panaikintas, ūkininkams jokių 
lengvatų esą nereikia tikėtis. 
Net ir tiems, kuriems žemės 
mokestis busiąs šiemet suma
žintas, kitus metus reikėsią 
juos sumokėti, kaip užsiliku
sius.

Oi

NAUJAS GĖRIMU SKLADAS
Alus, Vynas ir Degtinė

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

kandžiai kasdien. •
Mes esame naujojoje vietoje.

J. M. TAVERN
(Jokūbas Maskoliūnas, Sav.>

350354 So. Halsted Street
Telefonas Yards 3692.

Vietos Vilniui Vaduoti Sąjun
gos skyrius labai apsnūdęs
Nuo prof. Biržiškos lankymo

si šioje šalyje musų mieste įsi
kūrė V. V. S. skyrius. Per 
keletą metų gana energingai 
darbavosi ir buvo pripažintas 
veikliausiu skyriumi šioje ša-

patys visai ne
gyvena Palestinoje, bet Pary 
žiuje, z Vienoje arba kur tik 
jiems patiko. Jie savo dvaruo
se laikė užveizdas ir samdė be
žemius arabus dirbti jų žemę.

Taip tęsėsi per šimtmečius. 
Vieni arabai gyveno turtuose 
ir ištekliuose, o kiti visą am
žių vergavo ponams. i

Keli desėtkai metų atgal pra
dėjo į Palestiną važiuoti žy
dai. Suprantama, žydai į Pa
lestiną nuvažiavo ne tuščiomis 
rankomis — jie nusivežė su sa
vim pinigų.

Nuvažiavę į Palestiną žydai 
pamatė, kad ten galima pada
ryti geŠeftas. Tuojau pradėjo 
teirautis, kur gyvena tų didelių 
Įvarų savininkai. Surado juos 
ir pradėjo supirkinėti tų dva
rininkų žemę.

žydai, nusipirkę žemę, turė
jo samdyti darbininkus apdir- 
mui tos žemės. Vienok žydai 
samdė žydus darbininkus.

Bežemiai arabai visai .neteko 
darbo. Ką jie turėjo daryti? 
Nieko daugiau, kaip tik užpul
dinėti žydus ir juos skersti.

Tie bežemiai , arabai aiškina, 
kad jie čia per šimtmečius šiaip 
taip gyveno, o kuomet užplūdo 
žydai, tai jiems nebeliko jokio 
pragyvenimo šaltinio. Badas 
kasdien žiuri į akis. Iš despe 
racijos jie skerdžia žydus.

Taigi, kova tarpe arabų ir 
žydų dar ilgai nepasiliaus, nes 
ekonominiai reikalai verčia vie
nus su kitais kovoti 
nai kovoti.

Ta ekonominė kova pasireiš
kia ne tik Palestinoje, bet ii 
kitose šalyse. Už gardesnį 
duonos kąsnį, už pinigą, kova 
ėjo, eina ir eis, kol neįvyks tei-

apžiurėjo Westį 
tuves ir rugsėjo imęnį 6 d. lan
kė Conowing irį Safe Harbor 
elektros stotis ię kartu daly
vavo Konferencijoj Washingto- 
ne "(nuo 7-

Tuo pat laiku prof. Kolupaila 
lankė hidroelektros stotis (Nia
gara Falls, Tennessee Valley ir 
kitas) ir taip pat dalyvavo 
Konferencijoj. Po Konferenci
jos Washingtone ir Edison Co. 
vaišių New Yorke išvyko su 
kitais inžinieriais 20 dienų mok
sliniai ekskursijai per Kanadą 
ir J. A. Valstybes iki San 
Francisco ir atgal. Apžiūrėda
mas hidroelektrinius įrengi
mus prie progos lankys lietu- 
tuvių kolonijas ir lietuvių skap
tų organizacijas.

Lietuvos delegatams teko da
lyvauti įvairiuose posėdžiuose 
bei susirinkimuose drauge su 
kitais delegatais iš apie 50 
valstybių.

Delegatai buvo priimti J. A. 
V. Prezidento, dalyvavo Brazi
lijos Pasiuntinybės suruoštam 
raute ir lankėsi Baltimoiės lie-

studentus tyrinėti lietuvių isto
riją, kalbą, rankioti dokumen 
tus ir žinias. Studentų tarpe 
buvo demokratiškai nusistačiu
sių žmonių ir pasiryžusių dirbti 
sodžiaus gerovei. Mat, tada ir 
Lietuvą buvo aplankiusi pran 
cuzų kariuomenė, nešiną jų re
voliucijos idėjomis. Tokiose są
lygose subrendo Simano Dau
kanto idealai, jie pasidarė ryš
kesni, tvirtesni ir pastovesni. O 
tie idealai vyriausi buvo: žadin
ti tautiečių sUsipratfrną ir tė
vynės meilę',; kelti lietuvių liaus 
dies gerovę.

Tačiau kartą ir universitete 
Simanas Daukantas, kaip lietu
vis, buvo užgautas ir, gal būt, 
tas įvykis nulėmė tolimesnį jo 

Kartą prof. Mažin- 
apie Lietuvą taip išsita

Rugsėjo mėn. 16 d. inž. čiur
lys su ponia laivu “Norman 
die” išplaukė į Lietuvą, kartu 
išsiveždami ir geriausius prisi
minimus apie Amerikos lietu
vius ir šios šalies technikos ste
buklus.

Prof. čiurlys ir prof. Kolų 
paila buvo deleguoti atstovau
ti Lietuvą Trečiojoje Pasaulio 
energi j os Konferenci j o j e Wa- 
shingtone. Atvykę rugpiučio 
mėn. 2 d\ prieš prasidedant 
Konferencijai pagal iš anksto 
svetimų valstybių delegatams 
išdirbtą planą, lankė įvairias 
vietas susipažindami su Ame
rikos technikos laimėjimais. 1

Tarpe kitų, prof. Čiurlys rug
piučio mėn. 28 ir 30 dienas 
lankė New York’o elektros ir 
geležinkelių ’ didžiąsias stotis, 
rugpiučio mėn. 31 d. Schenec 
tady lokomotyvų ir General 
elektros dirbtuves. Nuo rug
sėjo mėn. 1 iki 3 dienos susi
pažino su Ghicagps geležinke
lių stotimi 
kiniais ir kitomis moderniško- 
jo susisiekimo : priemonėmis 
Rugsėjo mėn. 4 H. Pitsburgh 

house dirb-

VISUOMET ŽEMOS KAINOS 
X-RAY

Vai.: 8:30 iki 8:80 v. vak.
TEL. IIARRISON 0751

mažai jai dirbę, o toj kuopoj 
pats Lėpa yra “vadas” ir “di 
delis veikėjas”. Kiti yra j, 
mokę kaiį> korespondenciją pa
rašyti; treti yra buvę asme
niški draugai ir tt., o dabar, jo 
manymu, yra didžiausi niekšai 
ir niekšai, tur būt, todėl, kad 
•iš jo vadovaujamos “Sandaros” 
64 kp. pabėgo visi sumanesn’ 
žmonės.

Ir po tokių “tautiškų raštų” 
(šmeižtai ir piemeniškos asme 
nų kolionės 
tai). “Sandaros” numeryje 37 
Mr. Lėpa įsidėjo savo atvaiz
dą ir sakosi esąs “didelis vei 
kėjas”. Tad, kaip matote, kad 
tapti “Taurininkų - Sandarie 
čių” dideliu veikėju, tai reikia 
parašyti po dvi šmeištų ir pie 
meniškų kolionių koresponden
cijas į “Sandarą” ir “Vienybę”. 
Tada jau gali drąsiai siųsti sa
vo atvaizdą “Sandarai”, o ten 
jau viskas bus sufiksinta ir bu
si “didelis ir nenuilstantis vei 
kėjas”. Ir kad kokios ,tai gal 
dar galite tapti nors nedidelės 
na padėkim sau — iš 3—4 as
menų susidedančios “sandarie 
čių” ar tautininkų kuopelės 
“vadu”.

Tai taip pas mus tapo iškep
tas naujas “didelis veikėjas”.

— P. B. Balčikonis.

Dabar galima gauti kai miltiniam taverna.

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

VIENINTELIS DISTRIBUTOBI8

;į-

Geriausi Degtinė... Gerkit
^=1 KENTUCKY YEARLING 

VIENU METU SENUMU.

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.  ............................. $1.85
Specialė maleva, 16 spalvų, gal, ................   970
Varnish removęr, gal. ........................................  950
Grynas ’ baltas enamel, gal. ...... .w.u.-u...... ..... .......   $1.39

ir brangiau.
Sienoms popiera, roleris ....................  40

ir brangiau.

HELMAN PAINT STORE '
1411 So. Halsted Street TeLCanal 5063

Bet paskutiniais metais taip 
apsnūdo, kad nė Vilniaus gėdu- 
los dienos paminėjimo nebegali 
surengti. Kad ir ankščiau mi 
nimą Vilniaus pagrobimo pa
minėjimo iniciatyvą turėjo im
ti visai kita organizacija, o V. 
V. S. skyrius tik prisidėjo prie 
tų draugijų komiteto. O rei
kia pasakyti, kad prie skyriaus 
vadovybės labai arti stoti vie
tos “lietuvybės specialistai” ir 
tautiškai - sandarietiškai fašis 
tiškos viršūnės, kurie yra ir ko
lionių bei šmeižtų specialistai. 
Nes per “Vienybę” ir “Sanda 
rą”Kvisi vietos veiklesni žmo
nės buvo Išpeizoti ir piemenim 
kai, iškolioti. ' , • ;
Kaip pas sandariečius—tauti

ninkus padaromi “dideliais 
veikėjais”

Ogi štai kaip vienas tokia 
“veikėjas” tapo iškeptas ir mu
sų mieste.

Pereitą pavasarį, kada buvo 
renkami delegatai į SLA. Sei
mą, SLA. 50 kuopoje laimėje 
delegatu rinkimus pora fašis- 
tuojančių vyrukų. Sakau fa* 
šistuojančių todėl, kad Cleve- 
lando seime jie abu balsavo 
prieš rezoliuciją, kuri pasisakė 
už Lietuvos demokratinės tvar 
koš atsteigimą.

Ir tuojau vienas iš fašistuo- 
jančio fronto parašė pasigirian- 
čią korespondenciją į “Vieny
bę” kaip jie laimėjo pergalę 
ant progresistų ir tt.

Tada koks tai “SLA. 50 kp. 
Narys” parašė korespondenci
ją į “Naujienos” nurodydamas, 
kaip tas fašistuojančio fronto 
laimėjimas buvo atsiektas ir 
kad laimėta tik per melagystes 
ir tt.

Tada kandidatas į fašistiš
kus - sandarietiškus “vadus’’ 
bei “veikėjus” parašo aplinkraš
tį ir kopijas išsiuntinėjo ir pa
talpina “Vienybėj”, “Sandaroj’', 
ir “Tėvynėj”. Pastarojoje til 
po gerokai sušvelninta, o “Vie 
nybėje” ir “Sandaroje” buvo 
prirašyta šlykščiausių šmeižtų 
ant vietos gerai žinomų lietu
vių progresyvių darbuotojų. 
Daugiausia teko gerb. Bučins
kui, Chamai, Adomaičiui, Bal
čikoniui, Markūnui, Mikelionie- 
nei, Pakševičiui ir kitiems 
Tuos šmeižtus parašė vienas 
žmogus, nes visuose , laikraš
čiuose buvo beveik viskas žo
dis žodin išspausdinta, 
vynėje” piemeniškos 
žodžiai išmesti (tur 
dacija tai padarė), 
šmeižtais /‘Sandaroje” pasira
šo “SLA. Progresyvis Narys”. 
“Vienybėje” “Dantisterijos Stu 
dentas”. Taip, “Studentas”, 
kuris nemoka suskaityt dvide-

GRAND OPENING PARTY
Jus ir Jūsų Draugai, širdingai esate kviečiami atsilankyti i JONO 
BENEKAIČIO (buvęs Insurance agentas) ALUDĖS GRAND OPE
NING “PARTY”. kuri

Įvyks Rugsėjo-Sept. 25, 26 ir 27 dd. 
po antrašu 1656 N. Troy Street 

Muzika, programas ir užkandžiai veltui.
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Kai lapė nepasiekė dešros
Mažųjų valstybių koalicija Tautų Sąjungoje paėmė 

viršų aftt Anglijos, Francyos ir fašistų talkininkų Etio
pijos klausime. Kai Anglijos užsienių reikalų ministe- 
ris, kap, Eden, pamatė, kad Etiopijos delegatų manda
tai bus pripažinti, tai ir jisai persimetė j užkariautosios 
šalies pusę, pareikšdamas:

“Pakaks tos nesąmonės! Etiopijos delegaciją 
pašalinti niekuomet nebuvo tikro pagrindo.”
Bet jeigu mažosios valstybės nebūtų pasipriešinu

sios mandatų komisijoje, tai “nesąmonė” butų įvykusi

jokio bendro fronto su komu
nistais nenori turėti. Kiek kar
tų komunistai joms piršosi, ti|k 
kartų jos tas piršlybas atmefe.

Komunistai kitąsyk buvo to
ki dideli ‘‘revoliucionieriai”, 
kad jiems net ir socialistai bu
vo nepakankamai kairus. O 
šiandie jau jie gatavi susidėti 
su RooseVelto rėmėjais — tik 
beda, kad pastarieji jų nepri
ima į talką.

Ar nugalės kapu 
TALIZMĄ? 

I ,

Vienas komunistas klausia: 
jeigu Švedijos socialdemokratai 
pasidarė toki galingi, tai ar jie 
“nugalės kapitalizmą” ?

Reikia tikėtis, kad nugalės. 
Bet, žinoma, ne vienu smūgiu. 
Urnai parblokšti kapitalizmą 
nėra sunku, bet kokia iš to bu
tų nauda darbininkams?

Kad darbininkai galėtų gy
venti, turi nesustoti gamyba.' 
Bet ir to negana. Darbininkams 
labai svarbu, kad gamyba ne 
tik nesustotų, bet kad ji augtų 
ir darytųsi našesnė, nes tiktai 
tuomet didės atlyginimas už 
darbą ir gerės darbininkų būk
lė. '

Taigi kapitalizmą naikinant, 
reikia ituo pačiu laiku steigti 
kitą ekonominę sistemą. Per-

Vimo klausimas, kurj gali iš
spręsti/ tiktai patys Švedijos 
žmonės.

Bet vienas dalykas yra aiš
kus — tai tas, kad Švedijos so
cialdemokratai nesielgs taip, 
kaip Rusijos bolševikai. Pasta
rieji pirma pasiėmė pramones, 
O paskui pradėjo mokintis, kaip 
°jas “runyti” — na, ir žinomas 
dalykas, kad jie susilaukė be
galinių keblumų. Bolševikai pa
sielgė panašiai, kaip tas drą
suolis, kuris niekuomet nebu
vo valdęs mašinos, bet suma
nė “parodyti pasauliui”, kaip 
reikia važiuoti: pasigriebęs au
tomobilių, jisai ėmė “draivin- 
ti” L. Pasirodė, kad mašina to 
“dtaiVerio” visai nenori klau
syti. Jisai ją sudaužė, paskui 
turėjo šauktis mechanikų pa- 
gėlbos, turėjo sukelti daugiau 
pinigų ir duoti iš naujo visą 
mašiną perbudavoti, ir t. t.

Švedijos darbininkai yra blai
vus žmonės ir tokios kvailystėst 
jie nedarys. Todėl jiems, vei
kiausia, nereikės nė šaudyti sa
vo inžinierius už “Sabotažą”, nė 
kęšti badą.

NESISARMATIJA

“Draugas” dar vis nesiliauja 
rašęs, kad Ispanijos liaudis, ku
ri gina respubliką nuo fašistų

SALINĄS, CaL — Policija su ašarinėmis bombomis vaiko 
streikininkus.

—• su pilnu ministerio Edeno pritarimu.
Anglijos Edenas elgiasi, kaip ta pasakėčios lapė, 

kuri norėjo nusinešti ūkininko dešrą: kai dešros ji ne
galėjo pasiekti, tai pasakė: “Et, čia ne dešra, bet pan
tis!” —• ir nucimpino.

Atžagareivio drąsa
Republikonų nacionalinio komiteto pirmininkas Ha- 

milton pareikalavo, kad prezidentas Rooseveltas paliep
tų savo rėmėjams New Yorko valstijoje išbraukti iš 
elėktorių sąrašo Davido Dubinskio Vardą, nes Šis 
kandidatas į elektorius yra prezidentas International 
Ladies Garment Workers unijos, kuri pasiuntė $5,000 
aukų Ispanijos darbininkams.

Tas republikpniškas reakcijos pakalikas^. vadinasi, 
'■ drįsta sakyti, kad/vadas darbininkų organizacijos, kuri 

remia Ispanijos darbininkus, netinkąs butt prėzidento 
elektoriu! Jisai norėtų, kad Amerikos darbininkai renv 
tų banditiškus Ispanijos generolus, kurie pakėlė ginklą 
prieš demokratinę respubliką ir skerdžia Ispanijos žmo
nes su tikslu įsteigti fašistišką diktatūrą.

Tai, mat, koki “laisvės” šalininkai sėdi republikonų 
partijos viršūnėje. Jie tauzija prieš Rooseveltą, kad ji
sai vedąs kraštą į diktatūrą, o tuo tarpų jie patys sim
patizuoja fašizmui.

Lietuva balsavo prieš Italiją

imant įmones iš kapitalistų 
rankų, reikia jas perduoti j 
rankas tokios organizacijos, 
kuri sugebės tvarkyti jas taip 
pat sėkmingai arba dar sėk
mingiau, kaip kapitalistai.

Kiek laiko ims tokią organi
zaciją arba organizacijas Šve
dijoje sukurti, sunku pasakyti. 
Tai yra pramonės perorganizą-

ir monarchistų, tai — “krau- 
geringi komunistai”, pasiryžu- 
šieji “sutriuškinti religiją, visą 
esamą tvarką, dėmokratybę, 
kad prirengti vietą komuniz
mui”.

Nuostabu, kaip žmonės, ku
rie dedasi krikščioniškos doro
vės skelbėjais, gali šitaip per 
akis meluoti.

Margoji lietuvos 
gyvenimo kronika

'T i i1., . „ ■ . , ■ . -.-u—„ .....

(Musty specialaus korespondento Lietuvoje)
Vokiečių įtaka Lietuvoje

( Vos keletas, metų atgal Lie
tuvoje buvo pusėtinai įsigalė
jusi vokiečių įtaka. Kauno gat
vėse) kiekviename kampe galė
jai girdėti vokiškai kalbąht. 
Daugelyje dirbtuvių meisBai 
buvo vokiečiai. Ypač žydų šei
mos kvietė iš Vokietijos savo 
šeimos aukles jų vaikus vokiš
kai mokyti. Vienintelė Kauno 
vokiečių gimnazija buvo kimš-

lų. Sveikinasi jie hitleriškai 
ranką pakėldami ir sakydami 
— Heil Hitlerį Lietuvos žydai 
staiga jau* nutraukė vokiečių 
prekių boikotą ir galvatrūkčiais 
nešdinasi į Vokietiją vėl su- 
megsti seniau nutrukusius pre
kybos santykius. Vokiečiai Lie
tuvos žyduk pas save noriai pri
ima ir eina su jais į visokio 
biznio santykius. Biznis lieka 
bizniu, nors dabar Lietuvos žy
dai jau vengia tarp savęs vo-

Norš Kaunas labai mėgsta Mussolinio “idėjas”, bet 
Lietuvos delegatai Genevoje balsavo kartu su Skandi
navijos šalimis už Etiopiją, taigi prieš Italiją.

Įdęmu bus dabar pažiūrėti, kaip jie elgsis, kuomet 
Tautų Sąjungoje bus iškeltas klausimas apie Mussolinio 
ir Hitlerio kišimąsi j Ispanijos pilietinį karą.

tinai mokinių prikimšta, dau
gumoje joje mokėsi žydų vai
kai. Bet štai tarp Vokietijos ir 
Lietuvos prasidėjo ekonominis 
karas. Vokietijoje įsigalėjęs hit-[Lietuvoje seniau prarastą savo

kiškai kalbėję, greičiau kalbasi 
lietuviškai. <

Vis dėlto reikia manyti, 
kad vokiečiai jau vargu atgaus

Į Apžvalga
KOMUNISTŲ “RĖMIMAS” 

ROOSEVELTO

Prezidento Roosevelto prie
šai kelia triukšmą, kad Roose
Velto kandidatūrą remia komu
nistai. Pirmiausia tą “kaltini
mą” padarė Chicagos “Tri
būne”, paskui Hearsto laikraš
čiai. Dabar visi republikonų 
agitatoriai ir kiti demagogai 
šaukia apie tai diena iš die
nos, stengdamiesi Rooseveltą 
“diskredituoti”.

Bet kokia čia gali būti Roo- 
seveltui negarbė iš to, kad jo 
kandiddturą komunistai remia 
arba neremia. Rooseveltas jų 
paramos neprašė. Komunistai 
tiesiog jd kandidatūros ir ne
remia, nes jie turi savo kandi
datą — Btowderj. Kalbėti čia 
galima tik apie “netiesioginę 
paramą”.

Aną dieną komunistų kandi
datas šitaip išdėstė savo parti
jos poziciją tuo klausimu:

“šiais metais Farmerių- 
Darbo Partijoj reikalinga tu

rėti bendras, frontas tarp tų, 
kaip socialistai ir komunis
tai, kurie turės savo atskirus 
kandidatų sąrašus, ir pla
taus darbo unijų judėjimo, 
kuris remia Rooseveltą. Mbs, 
komunistai, įeiname į tokį 
bendrą frontą su darbinin
kais, remiančiais Rooseveltą. 
Aišku, įeidami į tokį bendrą 
frontą, mes nepažadame jo
kios Rooseveltui paramos. 
Musų nusistatymas linkui 
RooseVelto aiškus. Mes ne
slepiame nė vieno . kritikos 
žodžio prieš Rooseveltą. Mes 
neimam ir nėimsim jokios 
atsakomybės už jį, Bet mes 
nesutraukysim bendro fron
to ryšių sų tom organizaci
jom, kurios' remia Roosevėl- 
tą, tik dėl to, kad jos jį re
mia.”
Reiškia, komunistai stoja už 

bendrą frontą” su toms dar
bininkų organizacijoms, kurios 
remia Rooseveltą, nors Jie ir 
turi~savo atskirą kandidatą.

Tačiau čia reikia pasakyti, 
kad tos organizacijos (“Nepar
tinė Darbininkų Sąjuiiga Roo
seveltui remti”, Darbo Partija 
ir t. t.), su kuriomis komunis
tai nori eiti į “bendrą frontą”,

lerizmas žydus smagiai spuste
lėjo. Ir Lietuvoje staiga vokiš
ka įtaka tirpte pradėjo tirpti. 
Pirmiausia šioji įtaka dingo žy
dų tarpe, žydai strimagalviais 
savo vaikus atsiėmė iš vokiečių 
gimnazijos, nustojo mokę savo 
vaikus vokiečių kalbos, liovėsi 
samdę savo šeimoms vokietu- 
kes aukles. Net lietuvių šeimo
se, kuriose jau buvo prasiver
žusi vokiška dvasia, staiga ji 
išnyko. Dingo Kauno gatvėse 
Vokiečių kalba. Net valstybės 
lėšomis išlaikomos gimnazijos 
pradėjo išsižadėti vokiečių kal
bos. Daug kur ją pakeitė anglų 
arba prancūzų kalba. Taigi Vo
kietijos ir Lietuvos karas pusė
tinai sumažino Lietuvoje vokie
čių visais keliais besiveržiančią 
įtaką. Daug kas seniau didžia
vosi Vokietijoje išėję aukštus 
mokslus, dabar šita mada jau 
išgyventa.

Lietuvos visose gimnazijose 
dabar pirmąja svetimąja, kalba 
yra privalomai įvesta prancūzų 
ir antrąja — anglų, o kaip kur 
rusą.

•Bet štai su vokiečiais suda
rius prekybos sutartį, vėl Kau
no gatvėse girdėti vokiečių kal
ba, bet ją vartoja tik atvykę iš 
Vokietijos visokie prekybos 
agentai, kurie čia atvažiavę vi
sai, neišsižada jiems privalomų 
visų hitleriškų pagarbos žėnk-

įtaką. Jau daug kas ir iš lietu
vių šeimų seniau be atodairos 
garbinę vokiečių kultūrą, dabar 
savo vaikufe noriau moko pran
cūzų arba anglų kalbos. Taigi 
vokiečių įtakai to ekonominio 
karo dėka buvo sukirstas skau
dus smūgis! Nėra abejonės, 
kad vokiečiai Lietuvoje visose 
gyvenimo srityse prarastas po
zicijas vėl" mėgins atgauti, bet 
ar tai jiems pavyks, butų sun
ku čia pranašauti.

Jaunimas ir universitetas
Šiemet pastebiamas lietuvių 

besimokinančios jaunuomenės 
tarpe nepaprastas reiškinys. 
Spėliojama; kad iš šiemet1 bai
gusių gimnazijos kursą bus 
koks geras 50% stojančių j 
kariuomenę, o į karo mokyklą 
jaunimas tiesiog verš te veržia
si. štai dar viena priežastis, 
delko universitetas pasijuto vi
sai mažai naujai stojančių stu
dentų turįs.

Kalbama, kad esą net keletas 
lietuvių jaunuolių atvykusių iš 
Š. Amerikos, kurie stoja į Lie
tuvos karo mokyklą! Tai vis 
besiruošan^io karo padariniai! 
Mokslo knygos keičiamos į kar
dą ir šautuvą!

Bet skaudžiai apsiriktume, 
jei manytume, kad tik viėn 
Lietuvoje pastebiaml tokiė nū
dieniai reiškiniai Tatai pašte*

biama dagelyje Europos valsty
bių. Karo šmėkla jaunimą ska
tina stoti į. kard mokyklas, kad 
karas juos neužkluptų nepasi
ruošusius. Vokietijoje dabar 
priimami tik tokie jaunuoliai į 
universitetą, kurie jau yra at
likę kariuomenėj tam tikrą tar
nybos stažą. Taigi veik visa 
Europa gyvena kažkokį liguistą 
periodą, karo hipnozas Visus 
veikia; o ypač visa tai jauni
mas jautriai' pergyvena.

Lietuvos mokyklos
Nuo šių metų Lietuvoje jau 

įvestas ^ešių metų privalomas 
visiems pradžios mokslas. Gim
nazijos kursas taip pat vienais 
metais prailgintas. Į pirmą 
gimnazijos klasę galės stoti tik 
baigę šešių metų pradžios mo
kyklą, o gimnazijos kursas su
darytas iš septynių klasių. Tai
gi seniau į universitetą galėjo 
pakliūti per dvyliką mbkslo me
tų, o dabar per. trylika. Gimna
zijose1 padidintas matematikos 
ir gamtos kuosas, o taip pat 
svetimų kalbų dėstymas. Kūno 
kultūrai taip pat nemažai mok
slo valandų skiriama ir aukš
tesnėse klasėse įvesta karo 
mankšta. Tai vis gyvenamų die
nų įtakoš padariniai.

Amatų mokslai irgi vis labiau 
pradeda įsigalėti. Daug steigia
ma amatų mokyklų, kurias jau
nimas labai noriai lanko.

Kaipo naujenybė nud šių me
tų atidaryta Veterinarijos A- 
kademija. Norima per keletą 
metų visuose Lietuvos valsčiuo
se apgyvendinti vėterinariais— 
gyvulių gydytojais. Iki Šiol 
šiuos mokslūs įgyti jauriimas 
daugiausia valdžios lėšomis' bu
vo siunčiamas į užsienį moky
tis. Dkbar tuos mokslus galės 
išeiti čia Lietuvoje.

Kaipo kui'jozą galima pasa
kyti, kad prieš karą visoje Lie
tuvoje buvo Vos keletas veteri- 
norių gydytojų, o jų dabar jau 
esama pei4 šimtą, bet žemės 
ūkiui kylant jų jaučiama dide
lė stoka.) Tai gal vienintelė sri
tis, kur Lietuvos profesionalai, 
tos srities specialistai, dar ne
jaučia jokios konkurencijos. 
Bet metai kiti ir čia jau prasi
dės varžytinės — l$ova už ge
resnį duonos kąsnį.

Nauji vadovėliai
Ryšium su sudaryta su Vo

kietija prekybos sutartimi jau 
pamažu pradėjo kilti produktų 
kaina, žinoma, kaimas dėl ši
tokio reiškinio džiaugiasi, bet 
miesto gyventojai, o ypač dar
bininkai šitai skaudžiai atjau
čia. Darbininkų atlyginimas ne
seka su produktų kainos kili
mu; Kadangi ir Šiaip jis buvo 
pusėtinai mažas, tai dabar be
kylant maisto produktų kai
noms darbininkų būkle dar la
biau sumenkės.

Lietuvos mokyklų vadovėliai 
metai iš metų visais atvejais 
žymiai tobulėja. Gerėja tiek jų 
turinys, tiek išviršinė išvaizda 
tiek kalba, šiemet kaipo nauje
nybę reikia pažymėti, kad is
torijos, ir geografijos vadovė

liuose daug paskirta vietos ir 
lietuvių išeivijai. Iki šiol net 
kai kuriuos© Lietuvos istorijos 
vadovėliuose visai nebuvo kal
bama apie lietuvių tautos išei
viją, o jei kur ir buvo rašyta, 
tai labai mažai ir šaltokai. Dh- 
bar jau pastebiamas visai kitas 
reiškinys. Lietuvių tautos išei
vijos reikalas daugelyje vado
vėlių surado tinkamą vietą. Ar 
tai tik nebus čia praeitų metų 
įvykusio pasaulio lietuvių kon
greso padariniai. Jei ir kitais 
atvejais tasai kongresas maža 
įtakos yra padaręs, tai gal Čia 
jis paveikė Lietuvos mokyklos 
vadovėlių leidėjus ir jų rašyto
jus. Tai jau teigiamas reiški
nys, kuomet ne vien tik valsty
bės reikalais iškeliami klausi
mai, bet bendrai nepamirštama 
visos tautos . gyvatos reikalas. 
Terka patirti, kad leidžiamam 
Lietuvos istorijos plačioĮcame 
veikale daug busią pasisakyta 
ir išeivijos klausimais ir busią 
žinių iš kitur gyvenančių lie
tuvių kolonijų istorijos, net 
busią daug iš svetur lietuvių 
gyvenančių iliustracijų. Be to< 
kiek tenka spaudoje pastebėti, 
net švietimo ministerija pasi
ryžusi iš lietuvių kolonijų gy
venimo įsigyti daug kino nuo
traukų ir jas mokyklose rodyti. 
Jei šitaip butų, tai vis dėlto 
butų didelė pirmynžanga pada
ryta. •

Tai pagaliau butų tvirčiau 
susirūpinta ir svetur gyvenan
čių lietuvių kulturiniu- gyveni
mų. O šioksai bendradarbiavi
mas,, reikia manyti, tik teigia
mai veiktų besimokinantį jau
nimą, daug naujo butų įnešta 
į jų gyvenimą ir giliau butų 
suprastas visos tautos bendru
mo reikalai. Be to,- nelygus lie
tuvių visur gyvenimas, politi
nės sąlygos • taip pat Lietuvos 
jaunimui daug ką pasakytų.

Tai vis džiuginančios nauje
nybės, kurios ilgainiui gali pa
sukti visai gera kryptimi. Bent 
jau išeivijos reikalas Lietuvos 
mokyklų vadovėliuose rado sau 
vietelę.

Privačios mokyklos Klaipė
dos krašte

Kadangi Klaipėdos krašto 
provokiška direktorija pradžios 
mokyklose nerodo noro tinka
mai įsileisti lietuvių kalbą, tai 
daugelyje vifetų steigiamos pri
vačios mokyklos. Negalima bu 
tų tvirtinti, kad ir autonominių 
įstaigų pradžios mokyklose vi
sai butų išguita lietuvių kalba, 
bet čia ji dėstoma vietos žar
gono pavidale ir tai labai dar
kytai ir nerimtai. Na, sakykit, 
koks gali būti kalbos dėstymas, 
jei jos patsai mokytojas, arba 
visai nemoka ar labai silpnai 
ją moka. O kaip kur tiesiog ei
na iš lietuvių kalbos pasityčio
jimas. Dėlto buvo reikalas at
sirasti visai privačioms mokyk
loms, kurios be lietuvių kalbos, 
kaipo pagrindinio dalyko, dėsto 
ir vokiečių kalbą. Kadangi vi
sose tose mokyklose mokytojai 
yra parinkti tyčia geri, tai su
prantama, kad savo dalyko rim-
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tu pastatymu vietos autonomi
jos mokyklas visais atvejais 
nukonkuruoja. Kai kur autono
mijos mokyklose vos keletas 
mokinių telanko, o privačiose 
mokyklose jų keletas dešimčių 
sėdi. Kaip kas iš rimtesnių vo
kiečių pamatę kaip rimtai pri
vačiose mokyklose darbas eina, 
į jas savo mokinius leidžia mo
kytis. Suprantama,, hitleriškai 
nusiteikę vokiečiai vietos gy
ventojus dėl šito visokiais bu
dais terorizuoja. Kartais vai
kus, einančius j privačias mo
kyklas, net smagiai yra apka
lę. Vietos lietuviai taip pat no
riai savo vaikus kaip kur į šias 
mokyklas leidžia mokytis; mat, 
direktorijos išlaikomose mokyk
lose vokiečiai mokytojai tiek 
nuobradiškai ir drąsiai elgiasi, 
kad lietuvių vaikus laiko kaip 
žemesnės rasės sutvėrimus, 
juos net atskirai pasodina, vi
saip niekina ir kartais net pa
muša, tai jau vien dėl šitų reiš
kinių lietuviai tėvai noriau sa
vo vaikus į privačias mokyklas 
leidžia. Jau dabar daugumoje 
šalia autonominių 'įstaigų išlai
komų mokyklų veikia privati 
lietuvių mokykla, kurioje nėra 
tokios vietos, kur nebūtų kimš- . 
tinai prikimšta mokinių.

Be to, Klaipėdos krašte Lie
tuvos vaiko draugija yra nema
ža įsteigusi vaikams priešmo
kyklinio amžiaus darželių, šiuo
se darželiuose vaikai be viso
kių žaidimų, darbelių dar gau
na šiltą užkandą. Kadangi to
kie darželiai steigiami neturtin
guose žvejų rajonuose, tai aiš
ku, kad čia gyventojams yra 
didelė parama. Vokiečiai ir čia 
mėgina tuos tėvus, kurie savo 
vaikus atiduoda J darželius, vi
sokiais budais atkalbėti tai da- 
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rius, o kaip kur net terorą pa
vartoja, bet visa tai labai ma
žai veikia. Dabar kaip kur net 
ir vokiečiai imasi to darbo, bet 
jų nelaimei jie neturi šioje sri
tyje patyrusių pedagogų, tai 
jiems nelabai sekas ir ! lietuviš
ki vaikų darželiai vokiškuosius 
nukonkuruoja.

žvejai džiaugiasi sulaukę lie
tuvių vaikams darželių, nes jie 
gali ilgesniam laikui išplaukti į 
juras žvejoti, arba į miestą su
gautas žuvis nuvežti patiems, 
o ne per tarpininkus parduoti, 
nes yra kas jų vaikus prižiūri. 
Taigi, darželių steigimo pavi
dale pradėtas labaį rimtas ir 
socialine, ir tautine, ir auklėji
mo prasme darbas.

Išvada — Klaipėdos krašte 
eina didelės tarp vokiečių ir 
lietuvių kultūros, švietimo ir 
socialiniam darbe varžytinės 
ir visai netenka abejoti, kad 
čia lietuviai vokiečius nugalės. 
Ir štai dėlko: čia lietuvių lau
kia pilnas tos kovos laimėjimas. 
Lietuviai iš- padėties yra ver
čiami savo darbą pradėti tarp 
masių, nes toji pilkoji masė yra 
grynai lietuviška, tiktai čia' ga
li sustiprinti lietuvystės pa
grindus. Taigi lietuviai išjudi
na mases, tuo metu kai vokie
čiams tenka dirbti svetimomis 
rankomis ir atžagarei'viškai. 
Juk jiems mases išjudinti nėra 
jokio intereso, vokiečiai socia
line prasme yra padėties vieš
pačiai, jų rankose yra didesni 
turtai, todėl tą lietuvį labiau 
apšviesti jiems nėra jokios pra
smes ir intereso. Jiems tas lie
tuvis tik tiek yra geras, iki jis 
balsuoja už vokiečių dvarininkų 
sudarytus sąrašus, iki jis pil
nai ekonomiškai nuo vokiečio 
priklauso, bet kai tik jis, tas 
lietuvninkas, pasidarys savi
stovesnis savo gyvenime, jis 
tampa ne tik vokiečiui kaipo 
tokiam pavojingas, kiek jis 
tampa pavojingas jo socialiniai 
padėčiai. —Betkas.

Reikalaukite “NAUJIENAS* 
ant bite kampo, kur parduoda
mi laikraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavos Jums pa
tarnauti. Jisai tenai stovi ne sa
vo smagumui, bet Jūsų pato* 
gurno deki _

(
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AŠ IRGI SIAURAPROTIS
Duodu žinoti, kad aš skai

čiau “Draugo” rugsėjo 3-čios 
dienos laidoje straipsnį antraš
te “šių laikų siaurapročiai”. 
Jau vien to straipsnio antraštė 
mane suįdomino. Mat, .spėjau, 

-kad jame rasiu ir savo paveik
slo keletą bruožų. Apsirikau. 
Mat, rašytojas prie siaurapročių 
priskaitė laisvamanius, socialis
tus, komunistus ir kitokius be
dievius. AŠ gi nesu nei laisva
manis, nei socialistas, nei ko
munistas, nei kitokis bedievis. 
Vienok netrukus jus patys pa
sakysite, kad aš irgi priskaity- 
tinas prie siaurapročių.

Kadangi minėto straipsnio 
rašytojas mano paveikslo jokių 
bruožų nepabrėžė, tai tą pada
žysiu aš pats, tai yra aš para
šysiu įrodydamas kas į mano 
protą telpa, o- kas netelpa, ir iš 
kitos pusės, kas telpa į kunigų 
platų ii4 gilų protą.

Pradžioje keletas citatų iš 
visiems žinomos knygos:

“Nekraukite sau turtų žemė
je, kame rūdys ir kandys gadi
na ir kame vagys iškasa ir va
gia, bet kraukite sau turtus 
danguje, kame nei rūdys, nei 
kandys negadina ir Rame vagys 
neiškasa ir nepavagia. Nes ka
me tavo turtas, ten ir tavo šir
dis.”

“Jus dovanai gavote, dovanai 
ir duokite. Neturėkite nei 
aukso, nei sidabro, nei pinigų 
savo juostose, nei delmono ke
lyje, nei dviejų jupų, nei kur 
pių, nei lazdų; nes darbiniu 
kas yra vertas savo valgio”. 
. “pigiau kupranugariui išlys^ 
ti per adatos ausį? kaip tur 
tingam ineiti į dangaus-kara 

■•lystę”, • ; '; .7 H >
“Veizdėkite it saugokitės vi

sokio godumo, nes gyvybes ne
pareina nuo lobio apstumo, ku
rį kas turi”.

“Neturėkite didžių norų”,, 
“negalite tarnauti Dievui ir 
turtams”.

Pagaliau' dar viena citata- 
“Buvo vienas turtingas žmo
gus, kurs vilkėdavo purpura ir 
ploniausią drobę ir kasdien 
puikiai pokiliavo. Buvo taip 
pat vienas elgeta, vardu Lozo 
rius, kurs gulėjo pas ano du
ris, pilnas vočių ir geidė pasi
sotinti krintančiais nuo turtuo
lio stalo trupiniais, bet niekas 
jam neduodavo, šunes ateida
vo ir laižydavo jo votis. Atsi
tiko,- kad elgeta mirė ir buvo 
angelų nuneštas į Abraomo 
prieglobstį. Mirė taip pat ii 
turtingasis ir buvo palaidotas 
pragare”.

Būt galima padvigubinti/ ii 
patrigubinti šitokių citatų skai 
čių iš švento Rašto. Bet šiam 
sykiui pakaks.

Viršuj cituotų Kristaus pa 
mokymai, įspėjimai ir paliepi 
mai yra aiškus kaip diena ir 
dviprasmiškai jų negalima aiš
kinti. Jie labai lengvai telpa 
į mano protą. O kaip tie pa
mokymai įsitenka į kunigų pro

Minėti Kristaus pamo 
kunigų giliame ir pla- 
prote tiesiog paskęsta, 

tie pamokymai jų prak-

įstaigas ir bažnyčias
Pakartoju; kunigų

nyčiomis ir gyvendami puikiose 
pilnai įrengtose klebonijose, ir 
algą imdami, visgi už krikštus; 
šliubus ir kitus sakramentus ir 
patarnavimus lupa nuo žmonių 
be jokio pasigailėjimo.

Minėtame “Draugo” straips- 
nyje sakoma, kad siaurapročiai 
užuot Dievą mylėję, Jam vie
nam tarnavę, Jo mokslą po ko
jų mina, iš Jo įstatymų juokia
si ir visus Jo garbei pašvęstus 
dalykus, 
naikina.
gyvenimas rodo, kad nėra taip, 
kaip Čia sakoma.. Ne siaura
pročiai Dievo mokslą po kojų 
mina, o patys kunigai. Ne 
siaurapročiai iš Dievo įstatymo 
juokiasi, o kunigai, nes jie už
uot nekrovę turtų žemėje, juos 
krauna, užuot neturėję nei 
aukso, nei sidabro, rūpinasi 
kuo daugiausiai to aukso ir si
dabro prisigrobti; užuot netu
rėję godumo, yra godesni už 
žydus, užuot bažnyčiose dova
nai žmonėms tarnavę, pavertė 
jas į turgavietes, užuot tarnavę 
vienam Dievui, jie tatfrnauja 
turtams.

Dabar pažvelkime į Ameri
kos lietuvių visuomenę ir užsi- 
duokime klausimą: kurios mu
sų visuomenės dalies gyveni
mas labiausiai panašus į šven
tame Rašte minėto turtingo 
žmogaus (bagočiaus) gyveni
mą?? Ar darbininkų, ar biz
nierių, ar daktarų, ar advoka
tų, ar pagaliau plačiapročių ir 
giliapročių kunigų ? Kurie dai
giausia krauna turtų žemėje, 
kurie daugiausia turi aukso, 
sidabro ir visokių žemiškų-ge
rybių ? 
tys,

Dabar vėl grįžkime >prie- mi 
neto “Draugo” tilpusio straips
nio. Ten sakoma: “siaurapro
čiams nepatinka Dievo esimas, 
duoti žmonėms Jo įsakymai’ iv 
.parėdymai, kaifp turi žmogus 
valdytis, L.. . _ ___
reikalus tvarkyti ir kaip gy 
venti”.

Išvadas darykite pa-

talikai privalo dar geriau susi
jungti, privalo sustiprinti vei
kimą? skleisti ant žemės Dievo 
karalystę, kad išsipildytų Kri- 
taus pranašystė, kad bus ant 
žemės tik viena avidė ir vie
nas piemuo.

Katalikų jungimasis yra mui
lo burbulas. Jei kunigai nori 
išsilaikyti, tai jie privalo ap
karpyti savo kišenes. Jei jie 
patys to nepadarys, tai visokie 
siaiirapročiai gali jiems tas ki
šenes visai nukirpti. Tada' jie 
bus tokie, kokiais jiems Kris
tus liepė būti.

Dabar dar dėl vienos avidės 
ir vieno piemens. Kaip kiti 
Kristaus pamokymai iv parėdy
mai tapo kunigų į niekus pa
versti, tai tąip ir šis. Kas da 
rosi dabartinėje avidėje ir ką 
piemuo daro? Lietuviai ir len
kai yra vienos avidės nariai, 
o ar nematome, kad lenkai ka 
talikai Vilnijoje su4 lietuviais 
katalikais elgiasi kaip vilkai 
Piemuo-gi matydamas, kad jo 
vienos avelės virto vilkais ir 
drasko kitas aveles nieko iš to 
nedaro. Nepajudina nei savo 
azdos, nei botago, nei net nei 
suuja ant vilkų. Vienas toks 
vilkas pačiame piemens palbciu- 
j e rengiant viso pasaulio kata- 
ikų spaudos parodą išlaužė lie

tuvių katalikų skyriaus užrak
tus ir šnipinėjo. Kas girdėjo 
<ad piemuo butų griebęs lazdą 
ar botagą tam vilkui šonus iš 
vanoti? Reiškia, piemuo eina 
su vilkais. Ku’omet dalykai ši
taip eina, tai visokie raginimai 
catalikams vienytis, visokie ©bal
siai kaip va “Viską atnaujinti 
Kristuje”, visokios enciklikos 
“Rerum Novarum, Quadrage 
sima Anno” ir kitos yra niekas 
daugiau kaip vėjo švilpimas.

Galų gale pakartoju; Kristaus 
mokslui mano protas nėra per 
siauras; Kristaus mokslas leng
vai telpa į mano protą. Bet 
kunigiškas Kristaus mokslo 
aiškinimas ir kunigiškas Kris
taus mokslo vy^inimas gyveni
me! mano,p^otąpiš tikrųjų ne 
telpa ir nė su* šlėga jo ten ne-
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pu? Aišku*, kad tokių absurdų 
nedaro nė kariška, nė dvasiško 

t Taip; tokių daly
kų nėra ir negali būti. Tik, 
nelaimei; politika liko vieninte
lė dirva, kur kiekvienas vyru
liai; ar jis supranta ką ar ne
supranta, imasi vadovauti; sta
tosi už generolą, už vadą, nors 
apie stovinčias prieš jį; užduo 
tis nenusimano nė tiek, kiek 
didžiuma iš musų nusimanome

to kampanijos vadas Farley bu
tų renkamas? Ir ar girdėjote, 
kad^ republikonų panašus vadas 
butų renkamas ? To’ niekas ne
girdėjo, kadangi taip niekas ne
daro.

Kampanijos menedžerius ne
renkama. Jis paskiriama. Tam 
darbui reikia žmogaus mokyto, 
patyrusio, kuris pats galėtų1 ir 
parašyti ir'* pakalbėti į vistio 
menę be "kitų- pagelbos. Gi mu- 
sų jauni' vyrukai, kurtė nori' chiniečių raštą.

vyrlkusybėi

savo kūno ir sielos

tą?
kymai 
čiame 
Todėl 
tiškame gyvenime reiškia tiek,
kiek pipiras sriuboje. Minėtus 
Kristaus pamokymus kunigai 
išsiaiškina savotiškai, atbulai, 
ir juos jie prilenkia prie savo 
geidulių.

• Kristus liepė nekrauti tur
tų žemje, o kunigai niekuo ki
tu taip nesirūpina kaip tų že
miškų turtų krovimu. Kuni
gai vadina save apaštalų įpėdi
niais, Kristaus pavaduotojais, 
o Kristaus įsakymą neturėti 
nei aukso, nei sidabro mina p > 
kojų. Kristus sakė, “dovanai 
gavote, dovanai ir duokite”. O 
kunigai naudodamiesi žmonių 
išstatytomis ir įrengtpnvs baž-

Jai? viršuje matėme, 
kad taip nėra, kaip čia kad sa
koma. Kaip sykis kunigams 
nepatinka Kristaus duoti parė
dymai apie tai, kaip gyventi, 
kaip savo reikalus tvarkyti ii 
kaip žmonėms tarnauti, Kuni
gai Kristaus parėdymus aukš 
tyn kojomis apvertė.

Toliau “DhaugO” straipsnyje 
sakoma, kad, girdi, siaurapro
čiams nepatinka Dievo įšaky. 
mas artimą mylėti dėl to, kad 
užlaikant tą įsakymą jie ne* 
galėtų kitų skriausti, atimti iš 
jų valstybės ar tautos gerovės 
vardu turtus ir paskui sau pa
sisavinti. Girdi, Ispanija ii 
Meksika kaip tik ir yra pavyz 
džiu to, kaip kunigai taikė Kri
staus mokslo dėsnius valstybės 
ekonominiame ir socialiame gy
venime ir prie ko tas privedė. 
Ten kunigai Dievo garbės obal 
siu plėšė iš žmonių turtus ir 
sau juos krovė, o darbininkai 
gyveno kaip anas Lozorius, pa- 
minėtas šventame Rašte. Kai 
dėl siaurapročių plėšimo it tur
tų pasisavinimo, tai štai kas 
galima pasakyti.

Kai anuomet Franci joje ku
nigišku’ teisingumu paremta 
santvarka tapo žmonėms ne
pakeliama ir kai jie sukilo, tai 
pasėkos buvo tokios; kad kuni 
gų, vienuolynų ir visokių mag 
natų milžiniški dvarai buvo at 
imti. Tuos dvarus nė siaura
pročiai pasisavino, o jie juos 
išdalino žmonėms. Taigi be
dievių teisingumas pasirodė di 
dėsnis, negu kunigų.

Minėtas 
straipsnis 
“Sunday School lesson”. 
di; kad greičiau žemėje 
ramybė ir taika ir bedievybė 
pranyktų, tai viso pasaulio ka-

“Drauge”' 
baigiasi

tilpęs 
taip, 
Gir- 

įvyktų

įvarysi. Kunigišką Kristaus 
mokslo aiškinimą iš tikrųjų te 
gali talpinti tik labai “didelis, 
platus ir gilus protas”. Bet 
toks protas taip pat bus palai
das, kaip yra palaidas pilvas, 
gavęs getą ricino dožą.

Teisybės Mžlėtojas.

Argi Kampanijų Me
nedžeriai Yra Ren

kami?
Rugsėjo 18 d. 1936 m. “San

daroj tilpo aprašymas, kuriame 
aiškinama, kad' dvi lietuvių de
mokratų frakcijos susipešė kon- 
gresmano A. J, Sabath ofise. 
Tarp kitko ąprašyme pasakyta, 
buk Adv. Ki'Jurgelionis ir AdV. 
G. V. Chesnuliš nieko neatsto
vaują ir neturį pasekėjų;

Vardan teisybės ir aiškumo 
lietuviams piliečiams, kurie įdo
mauja politika? - noriu- tarti ke
letą žodžių, kad visiems šis da-

lykas butų suprantamas. IŠ 
minėto Straipsnio atrodo, jog 
reikia būt! kieno nors išrinktam, 
kad vesti kampaniją už kokį' 
nors kandidatą politinei vietai. 
Nors mes greitai užmirštame 
praeities įvykiui, tačiau tikiu; 
kad visi chicagiečiai dar gera1 
atsimena praeitus pavasari
nius nominacijų rinkimus, ku
rie įvyko šiemet. Tada buvo 
du žymus demokratų partijos 
kandidatai gubernatoriaus vie
tai, būtent Dr. Bundesen ir gu
bernatorius Henry Hbrner. Na. 
kaip žinome, ir Vienas ir kitas 
jųdviejų turėjo savo kampani
jos pirmininkus (čėrmanus). 
kurie vedė visą jų nomiųacijos 
vajų.

būti dideli vadai Dėmokratų 
Partijoj, negali patys nė para
šyti, nė pakalbėti nei tinkamai 
lietuviškai; nei angliškai. Vien 
tai, .kad koks tuzinas kitų vy- pripažinimą, jeigu tie šerti vei- 
rūkų juos apšaukė vieną kaipo'kėjai; kurie jau yra daug pasi- 
pirmininką, o antrą kaipo raš
tininką, dar nereiškia, kad to 
kie vyrukai gali būti tinkami 
vajaus mėhedžetiui.

Tie jauni asmenys bėginėja 
pas k°ngtešmaną Sabath’ą ir 
begėdiškai skundžia, niekina ir 
žemina kaip įmanydami senus 
lietuviui / veikėjus, kurie jau’ 
per dvyliką metų su viršun- |t Turim santaikoj ir vieny- 
dkrbuojasi Demokratų Partijos bsj ^<1,^ su senais Demo: 
gerovei. i dabai1, kai tie seni bratų Partijoj veikėjais, tai tik 
darbuotojai pa ėngva lietuvių tokiu budu lietuviai, ga- 
visitomenes mintis pakreipė >, lėgim norg atgiekti

Taigi norėčiau dabar paklaus 
ti mutsų lietuviškų mandrapyp- 
kių, ar jie girdėjo, kad butų 
kas rinkęs kampanijos mened
žerių' Dr-ui Buttdėnšenui arba 
gubernatoriui Henry Horneriui. 
AiškU; niekas tokio dalyko ne
girdėjo,; Ba tokioms vietoms už
imti žmonės yra skiriami; o ne 
renkami. Taipgi, ar girdėjote, 
kad prezidento F. D. Roosevel-

Nrt, ir kdr tau1 svetimtaučiai 
nesakys, kad! “jus, lietuviai, 
dar esate vaikai politikoj”? 
Kaip mes, lietuviai, gausime

darbavę it pripažintu norima 
pastumti šaly n; o jų vietose no
rima pastatyti jauni nieko ne
nusimaną politikoj berniokai?

Taip, vyručiai, pirma turite 
papūti paprasti kareiviai, tru
putį padirbėti Demokratų Par
tijai, ir tik tuomet reikalauti, 
kad jus kas generolus padary- 

Turim santaikoj ir vieny-

kratų Partijoj veikėjais, tai tik

visuomenės ;
Demokratų pusę, tai ve jauni ’ 
vaikai; ažuot eiti į pagelbą, be- ' 
ga skųsti ir niekinti tuos vei
kėjus, kurie surtkiu darbu pra
skynė kelius ir išarė usniais 
ir dagiais apžėlusius dirvonus.

Kur, mielas skaitytojau; esi f 
girdėjęs, kad naujokas karei-1 
vis, ką tik įstojo į kariuomenę. '• 
tuojau liktų pakeltas į genero
lus? Arba, kur esate girdėję 
kad jaunas ką tik įšvęstas ku
nigėlis butų paskirtas vysku- (

■*■1 t i » '*i iįjMt i i Jfc— i— ,   . .

koj, o ne bėgti skųsti ir biau- 
rioti senus lietuvius veikėjus 
politikos dirvonuose,

— Senas Politikas.

Kain žuvis be van
dens, taitf geras 
lietuvis be 
ną” norėtu būti.

Maisto Išpardavimas!
t

Pelnyčio j ir Subatoj? Rugsėjo-Sept. 25 ir 26
“Midwest Stores” Krautuvėse

PUIKIOS RINKTINĖS U. S. No. 1

BULVES HULLANDALE—Pėkas 33c
MM*

ĮĮĮįįĮįĮtti*

NAUJIENŲ
ORIGINALIS

FRANKFURTS sv. 21 £2343 SOUTH

. 20 unc. pak. 100 a......... M m t į ■■■■■n

sv. 190

.4* rolės 25 c

KESTROS PAKAITAIS.

NES PIGIAUPIRK NUO
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50 IŠPARDAVIMAS! Dideli šmotai IVORY MUILO už 
50 perkant 3 vidutinius Šmotus 

.......................................... Viskas už 230
■ , ■ „A , ■■ i.,.., A .U.i.U. . . ■■ A. U... ,  ■ -     - -

10 IŠPARDAVIMAS! Didelis pakelis naujo SUPER 
SUDS už 10 perkant didelį pakelį.

SUPER* SUDS ............. ...... ................. , reg. pakelis 200
Abudu pakeliai už 210

.............. aurh

“SEMINOLE” Bti™ue°M

IVORY MUILO .
..A..................  .. ■■ .... , . A. ■ ---------- - -------------------

$inn.00cASH KIEKVIENĄ SAVAITĘI TAUPYKITE MUSŲ
■ VU PELNO PASIDALINIMO KUPONUS

RUDENINIS BALIUS
..............................    -...........      I ........................

VIRTAS KUMPIS Osear Mayer'a y2 sv. 25c 
“Pillsbury’s” BLYNŲ MILTĄ?....... 
“PAUL SCHULZE” 
CHOGOLATE GRAHAM KREKĖS 

“KITCHEN KLENZER”
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SAKALŲ SVETAINĖJE
KEDZIE AVENUĖ

..BUS LAIMĖJIMAI DOVANŲ, ŠOKIAI, DAINAVI
MAS VISOS PUBLIKOS) UŽKANDŽIAI, GARDUS 
GĖRIMAI, PASIKALBĖJIMAI, SUSIPAŽINIMAI SU 
NAUJAIS DRAUGAIS; IR NUOLAT GROS DVI OR-

SPALIO-OCTOBER 11, 1936

<‘MIDWEST,’ Puikiausi 17a
GOLDER: SANTOS ^ro maiš. ■ y

“Red Cross” Sl’AGEl'AI ar MAKARONAI į pak. 13į

“GREEN GIANT” ŽIRNIAI kenas 17c
xtyyat nmo “MIDWEST” BRAND. INIHL/Jblb CQRN OtfF THE COB

2 kenai 25 C

“GOMET” BALTIEJI RYŽIAI ....... sv. pak. 2 už 190
“Blue Label” KARO SYRUPAS ....... 1% sv. kenai 11^
‘■M^kOLA” VihlMUI ALIEibŠ paintės kenas

DV/TOG “TASTEWELL”riCEfe riekutės ar pusės 2V* 17c kenai ■ » w
“Shurfine” PRUNE JUIGE ................... .... 2 kenai 190
“KELLOGG’S" CORN FLAKES .......... . 8 unc. pak. 70

TYRAS DARŽOVIŲ svaroSPRI SHORTENING ken.
23c U- 63c

“Midwest” TYRAS GRAPE JAM ......... .. ev. džiaras 150
“Ghocolate Marshmallow GOOKIAI .. ..... sv. 170
KOPŪSTAI Didelės galvos ... ............. sv. 3c
SALERIAI Michigan .......... ... pundelis 4c
GRUŠIOS Bartlett .................... ........2 sv. 15c
KIETA SALAMI DEŠRA .................... »v. 350

. kenas 5c ■■■■*... I •■■ ■
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Pagalios’surastas lietuvis 
milionierius Amerikoj

Nemokėjo ne skaityti, nė ra
šyti, o tapo aukso karalius

Dienrašty - “Chicago Ameri
can”, ketvirtadienio laidoj (rug
sėjo 24) p. Stasys Pieža ilgu 
straipsniu aprašo lietuvį milic- 
nierių Amerikoj. Aprašo ne 
tokį milionierių, kurs pinigus 
skaito infliacijos laikų vokiško
mis markėmis arba rusiškais 
rubliais, bet tikrą lietuvišką mi- 
lionierių, kurs saikuoja turtus 
milionais amerikoniškų dolerių.

Ir štai ką p. Pieža pasakoja 
apie šį milionierių:

Jo vardas ir pavardė yra 
Tony Oklend, tikrai lietuviškai, 
rodosi, bus—Antanas Oklėnas.

Gimęs apie 54 metus atgal 
ramiam Lietuvos sodžiuj ir pa
prastos kilmės tėvų pastogėj. 
Paaugo Lietuvoj Antanas iki 
dvidešimties metų, girdėjo ne 
kartą apie pasakiškus turtus, 
kurie laukia Amerikoj visus ir 
kiekvieną atskirai.

Na, ir nusitarė važiuoti tų 
turtų pasižerti.

Atvažiavo, apsistojo Chica
go j, vadinamoj Town of Lake 
apielinkėj, lietuviškai vadina
moj Toleikėj.

Dvidešimts septynius metus 
jis čia supo pikę (kaptuvą) tai 
gatves taisydamas, tai griovus 
kasdamas, tai tunelius rausda
mas.

Fak tinai dabartiniam milio- 
nieriui Oklendui teko tiek dė- 
mėso į pikio supimą kreipti, 
kad jis neturėjo progos nė skai
tyti, nė rašyti pramokti, o n 
pati “Amerikos” kalba vis kaip 
tai keistai skambėjo.

Tačiau Okeland neužmiršo 
jaunųjų dienų svajonių. Ir kai 
1929 metais užėjo depresija. 
Tonis žinojo ką daryti: "jis 
kart kurtėmis buvo girdėjęs kal
bas, kad šiaurėj tie pasakiški 
turtai gludi. Į šiaurę Oklend ir 
iškeliavo, pasiimdamas kartu 
seną, patikėtiną pikį.

Atsirado Oklend Kanadoj 
Ontario provincijoj, arti Port 
Artyhur. Likimas blaškė jį 
šen ir ten. Mėnesį paskui mė
nesį laiko klaidžiojo jis kovo
damas su šalčiu, audromis, li
gomis—kovodamas su visu tuo. 
kas tenka nugalėti aukso ieško
tojams.

Atėjo diena, kai Tonis mažoj 
valtelėj sėdėdamas ir sriauna 
upe tarp akmenų plaukdamas 
rizikavo savo kailį upei palikti. 
Ir pagalios susidūrė akis į akį 
su savo giliuku.

Pirmas radinys, kurį Oklend 
užtiko, buvo didžio kaip kūdikio 
kumštis šmotas rudos, žybėtr- 
žybėjusios auksu. Pagelba part
nerio, tūlo Johnson, tą pačią 
dieną užrekorduota tuzinas ieš
kinių Little Long Lac apielin
kėj, kuri randasi netoli Toron
to.

šiandie Oklendo kasyklų ma
lūnai sumala 200 tonų iškasų 
kasdien, išskiria tūkstančių do
lerių vertės aukso. Vien 1984 
metais Oklendo radinys arba 
kasyklos davė rudos vertės 
$1,500,000.

Ir nors Oklend turi partne
rių, jam visgi priklauso didele 
turto dauguma.

Oklend jau išmokęs pasira
šyti savo vardą ir pavardę ant 
milionų dolerių čekių, nors esą 
jam sunku atskirti kiekvienos 
raidės reikšmę. Tačiau, kai 
jam už jo įmonę kas ten pasiū
lęs visą milioną dolerių gry
nais pinigais, jis tik pasijuo 
kęs siūlyto j ui į akis.

Ir kur nesijuoks, kad į. tuos 
kelius metus jis pasistatė rū
mus Oakvillėj, parinkčiausių 
Toronto gyventojų apielinkėj, 
ir pievoms su kvietkynais sė 
dyboj prižiūrėti samdo dvide
šimt darbininkų.

Tonis surado savo laimikį.

Bet ko tai truko. Taigi dar 
kartą jis iškeliavo į Chicagą. 
Vėl laimės ieškoti.

Chicagoj jis užėjo į barbernę 
—nagų nusivalyti. Matote ko 
kį progresą jis jau buvo pada
ręs!

Ir ot čia jis sutiko manikių- 
ristę, p-lę Sy Įviją Charnecki 30 
metų, kuri gyveno su savo mo
tina Viktorija , adresu 2035 
Rice Street. Ilgai netruko, ku
nigas Stephen A. Bubacz su
jungė juos, taip sakyti, ncatmez- 
gamų ryšiu. O po to, Tonis, iš- 
sisodinęs žmoną, jos motiną ir 
kunigą Bubacz į vieną iš savo 
limuzinų, išsivežė visus į To
ronto.

šiomis dienomis kunigas Bu 
bacz sugrįžo iš Kanados. Par
sivežė ir didžiulį gabalą rudos, 
kurį pirmą Oklend surado. Pa 
pasakojo kunigas p-nui Piežai. 
kad Oklend nepasitenkinąs vien 
aukso kasyklomis. Pastaruoju 
laiku susidomėjęs talcum miltų 
išdirbimu ir ketinąs apipilti juo 
pasaulį.

Kas daugiau? Bėdos dar tu
rįs Oklend, ba perdaug žmonių 
mėginą veržtis jį pamatyti ir 
jo rezidenciją apžiūrėti. O kas 
aršiausia—vis mėgina apžiūrė
ti milioneriai, gi milionierių jis 
kaip tik nemėgia.

Oklend aptvėrė savo sėdybą 
tvirta tvora, kad sulaikyti nuo 
vizitų nepageidaujamus sve 
čius... /

P-nas Stasys Pieža ketina į- 
dėti aprašymą Antano Oklėnio 
savo knygoj apie Amerikos lie
tuvius anglų kalba, kurią jis 
ruošia išleisti.

ir prašo jų pagelbos. O kur 
dar Ooak Forest seneliai?

— Narė. į
■     a,—.—;

Bukime atsargus su 
grybais

Chicagos lietuviams kriau 
čiams buvo gerai žinomas 
Amalgameitų unijos delegatas 
arba biznio agentas Miachael 
Di Novi, italas.

Per praėjusias žydų šventes, 
tupėdamas laiko, jis išvažiavo 
grybauti. Dabar juk grybavimo 
sezonas užeina.

Prisigrybavo, parsivežė gry
bus namo, išsivirė, suvalgė.

O rugsėjo 24 dieną Di Novi 
kūnas jau buvo pašarvotas 
kriaučių unijos Centro svetai 
nėję. Laidotuvės įvyks šian 
die, rugsėjo 25 dieną.

Di Novi parsivežė ir nuodin 
gų grybų ir nuo jų mirė. Pa 
tartina ir lietuviams, kurie mė- 
gia grybauti ir grybui valgy
ti, būti atsargiems.

Sieliai Zigmontienei 
padaryta operacija
BRIDGEPORTAS — St. El;- 

zabieth ligoninėj, 1433 North 
Claremont Avė., praeitą šešta
dienį buvo padaryta sunki ope
racija J. Zigmonto žmona* 
Stellai. Per trejetą dienų po 
operacijos ligonė buvo silpna, 
todėl J. Zigmontas jautėsi susi 
rūpinęs žmonos išlikimu, bet 
nuo vakar dienos p-nia Zigmon- 
tienė pradėjus žymiai stiprėti, 
taip kad ir lankytojai jau pri
leidžiami.

Pp. Zigmontai yra savininka* 
Meat Market ir Groceries, biz
nio adresu 930 W. 35tr Place.

— Niekutis.

Kliubietės pas p-nią 
Norvidienę

Pereitą antradienį įvyko Chi- 
cagos Lietuvių Moterų Kliubo 
nepaprastas komiteto susirinki
mas p-nios Narvidienės rezi
dencijoje, 2424 W. 69 St.

Į šį komitetą įėjo sekančios 
p-nios: V. Mack, H. Voidat, S. 
Kelia, B. Patrick, B. Ambrose 
H. Zalatoris ir O. Kiras. Joms 
visoms susirinkus, p-nia Nar- 
vid pakvietė jas sėsti prie sta
lo, kuris, suprantama, buvo iš 
anksto prirengtas ir apdėtas 
įvairiais skaniais užkandžiais.

Prisivalgius tų skanių valgių 
iki sočiai, p-nia Narvid pakvie 
te visas susirinkusias prie tvar
kos ir paaiškino nepaprasto ko
miteto susirinkimo tikslą. Dis 
tušuota klausimai, liečiantys šo 
kius Del Prado hotely, spa- 
io 24, 19361 Visos nori, kad, 
tas parengimas butų žingeidus 
bei pasekmingas.

Kliubietės žada daug darbo 
padėti, kftd virš minėtą šokį 
padaryti pelningą. Jos numa 
to, kad joms bus reikalinga 
daug kapitalo šį metą, mat jau 
daug beturčių atsišaukia j jas

Iš Golf Srities
Golfo lošimas įvyko 20 d. 

rugsėjo Glen Eagles Country 
Club laukuose.

Lošė Ciceriečiai su Melrose 
Parkiečiais.

Melrose Parke yra gana ge
rų lošėjų, o ypač iš jaunuolių, 
kurie ateity gal suplieks visus 
Chicagos senus golfininkus.

Lošime dalyvavo keturi four- 
somes. Buvo sulošta 18-ka sky- 
lių.

Iš Melrosparkiečių geriausia 
lošė Jonas Gustainis ir jo sū
nūs, o iš Ciceriečių Dr. A. J. 
Gussen ir Peter Kaunietis. Dr. 
A. J. Gussen laimėjo pirmą 
vietą lošime.

Reikia pažymėti, kad Jonas 
Gustainis yra stambiausias lie
tuvis biznierius Melrose Par
ke. Užlaiko bučernę ir groser- 
nę, kur dirba sifvir^'30 darbi
ninkų.

Jo pastangomis tapo suorga
nizuotas gražus golfininkų bū
rys Melrose Parke. O ateinan
tį pavasarį bus sutvertas Cicero 
ir Melrose Park galfininkų 
kliubas. Ciceriečiai tam pilnai 
pritaria. , '■ -.•iįjįj

— Golfo Mėgėjas.' ’

Cicero
Metinės sukaktuvės

Šiandie sukanka metai laiko 
kai mirė Cicero visuomenės vei
kėjas Liudvikas Makutėnas. Ve
lionis buvo vienas iš vietos lie
tuvių darbščiausių veikėjų taip 
tautiniuose, taip politikos rei
kaluose.

Buvo jis žmogus linksmo bu
do, visų gerbiamas. Ir kokioms 
tik lietuvių organizacijoms jis 
priklausė, jam teko bjuti valdy
bų viršūnėse.

Ypač velionis Makutėnas dau? 
pasidarbavo Improvement Kliu- 
bui, būdamas to kliubo pirmi
ninkas per ketverius metus. 
Jam besidarbuojant kliubąs iš
augo skaitlingas nariais ir įta
kingas lietuvių ir kitataučių 
tarpe taip vietos, taip politikos 
reikaluose.

Netekus velionio L. Makutė 
no, Cicero j jaučiama didelė tru
kumą lietuvių tarpe. Ir L. Ma- 
kutėno pasigendama įvairiuose 
susirinkimuose ir pokiliuose.

Ilsėkis, Liudvikai, Dėdės Sa

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

SIUSKIT PEK 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

1b prašo Lietuvos žmonėsr 
taip pataria Lietuvos banhr

mo žemelėj, o mes liūdim ta
vęs.—A. Tumavich.

SPORTAS
Lietuvių Golfininkų Sąjunga 

rengia užbaigos sezono balių ir 
turnamentą. Tai įvyks 27 d 
rugsėjo.

Turnamėntas prasidės 9 vai. 
ryto, o balius bus kaip 6. v. v 
Baliaus rengimo komisija smar 
kiai1 dirba ir stengsis kuoge 
riausiai pavaišinti taip narius, 
taip ir svečius. Bus tikrai spor 
tiškaį, nes vieta yra labai pui
ki, erdvi ir tyrame ore— tai 
yra, Glen Eagles Country Club, 
ten pat, kur lošime turnyrą*

Golfininkai ištikrųjų bus už 
ganėdinti, nes turnyro komisi 
ja taip gerai sutvarkė lošimo 
jėgas, kad visi' lošėjai turės 
lygią progą—kuris daro daug ar
ba mažai kirčių. Taipgi turiu 
priminti, kad visose klasėse 
bus lošiama už čempionatą. Bus 
lošiama 36 skylutės. Komisija 
praneša, kad turi užtektinai do
vanų kiekvienam foursome. Pa 
geidaujama, kad dalyviai užsa
kytų vietas iš anksto.

Moterys ir merginos, kurios 
neloš golfo, galės lošti kortas, 
bridge ar , ką kitą, ir laimėju 
sios gaus dovanas ten pat per 
vakarienę, kaip ir golfininkai 
laimėtojai gaus dovanas be va
kari ©niaujant.

—Dr. G. L Bložis, Veik. Rašt.

Švarumas! Šviežu
mas! Įvairumas!

Valgymo tikslas yra aprūpin
ti kūną maistu. Betgi, jie tai 
butų tik tiek, tai tuomet pa
kaktų mums pasigaminti vieną 
kokį valgį ir visuomet valgyti 
tą patį.

Tačiau, kaip matome čia sko
nis lošia ypatingą rolę. Kiek 
vienas žmogus turi savotišką 
skdnį ir todėl esame priversti 
pasidaryti valgius tokius, kad 
jie tiktų musų skoniui, kad 
butų pakankamai įvairus ir tuo 
pačiu sykiu turėtų kunui visus 
reikdlingus elementus.

Taip, mes reikalaujame įvai 
rūmo. O kad tai atsiekti mes

valgome įvairius vaisius, dar
žoves, mėsas, pieno daiktus ir 
daug kitokių valgių. Negana to. 
Negana kad maistas butų įvai 
rus, jis turi būti šviežus ir 
švarus, tada tik jie musų sko
niui tinka geriausia.

Taip, tad musų šeimininkės 
yra lyg , ir verste verčiamos 
atsiminti. Ir kokį jos valgį ne
taisytų tie trys dalykai visuo
met yra susidėję vienas su ki
tu. Iš ko ir jos užduotis tokiam 
maistui ieškoti.

O krautuvninkai, kurie tą 
pilnai supranta, visuomet sten 
giasi savo pirkėjus tokiomis 
prekėmis aprūpinti ir, belo, tu 
rėti pilną jų pasirinkimą. Vie

na didelė krautuvninkų grupė 
Chicagoj užlaiko savo urmo 
sandėlius tikslu turėti tą pre
kių pasirinkimą. Tai Midwest 
Stores, čia tai tikrai galima 
rasti tą musų šeimininkių pa 
geidaujamą pasirinkimą ir ko 
kybę.

Šios dienos Naujienų laidoje 
telpa skelbimas kuris, galima 
pasakyti, turi tas savybes, ku- 
rių ieškoma perkant šiose krau 
tuvėse Jus čia galite pastebė
ti tą įvairumą apie kurį čia 
kalbama, švarumą ir šviežumą. 
O beto, labai svarbu taipgi *ir 
kaini^ pigumas, o tai šeiminin
kėms labai padeda sutaupyti.

Apskelbimas.

ŽMOGUS KURS 
ŽINO VERTE!

Jau esate girdėję ekspertų paliudy
mus. teisme ir tt. Taigi, štai jums 
paliudymų ekspertas ir Naujienose. 
Vyras, kur j matai, dėvi tą PILNĄ 
APSIRENGIMĄ, kurj Marks Cre- 
dit Clothing Co. parduoda už $29.90, 
iš jo šypsos ir išvaizdos gali pasa
kyti, kad jis tikrai gavo savo pini
go vertę. Apsiredymas susidaro iš 
$25 siuto—išsirenkant iš daug sty- 
lių, spalvų, medžiagos ir modelių— 
$25 paltą kokioą tik nori šių metų 
medžiagos ir $5 porą juodų ar gel
tonų batų—$55 vertes už tik $29.90 
— $1 rankpinigių ir $1 savaitėj. 
Marks Credit turi KETURIAS 
Krautuves dabar—<6409 So. Halsted, 
4736 So. Ashland, 3356 West 26th 
ir 431 E. 47th gatvėse.

B
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Drauge Mano! Klausyk Senesnio Žmogaus Patarimo 
Bus Gardi, Sena ir Gera Degtinė arba 

Vynas .Jeigu Pirksi iš

INTERNATIONAL
/ •

VYNO IR DEGTINĖS SANDELIO
Į

4611 So. Ashland Avenue. Čikagoje

BUS TALPINTA 
NAUJIENOSE

Šeštadieni, 
Rugsėjo 26 dieną

GRAND OPENING
PRANEŠIMAS

Pasiklausykite musų programo iš Sto
ties WHFC, Nedėliok 8 vai. vakare

PARAGAVĘS tų gardžių gėrimų, kurie yra INTER-NATIONAL 
PARDUOTUVES produktai sakysi: “Ačiū, Brolau, už gerą pata
rimą, nes tokio SKONIO, kaip randasi Inter-National gėrimuose, 
niekur čia Amerikoj NERAGAUSI!“

LEISKITE IR INTER-NATIONAL PRISIDĖTI PRIE TAMSTOS 
PARENGIMŲ, YPATINGAI GRAND OPENING VAKARU—TIK 
PAŠAUKITE BOULEVARD 0470 IR MES UŽKVIESIME VISUO
MENĘ. • ŠIS PATARNAVIMAS TAMSTAI NIEKO NEKAINUOS. 
FRANK VIZGARDAS padaro šj pasiūlymą 
tik Lietuviams — Tavernų Savininkams.

INTER-NATIONAL 
Wine and Liųuor Co. 

4611 So. Ashland Avenue

Pirm negu 
šauksite

\ kitur pa
šaukite

Bou.
0470 -
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I Kaliforniją Ir Atgal
(Tęsinys)

Maudynė
Nuo Los Angeles iki juros 

maudynės yra 23 mylios. Mat, 
pats Los Angeles miestas nėra 
ant juros kranto kaip San Fran 1 
cisco.

Privažiavus prie maudynės 
reikia nuvažiuoti nuo kalno apie 
200 pėdų. Tarp juros ir tų 
aukštų kalnų stovi puikus kine 
aktorių vasarnamiai, kurie yra 
aptverti aukštomis muro sieno
mis. Aktoriai savo vasarna 
miuose turi įsitaisę dirbtines 
maudynes ,tad su publika nesi- 
mąišo.

Pacifiko vanduo yra labai 
šaltas, tad visai nedaug žmonių 
maudosi. Daugiausia jie lai
ką praleidžia ant kranto, gulė
dami ant smėlio arba vaikščio
dami pakrančių, šiaip čia prie 
juros galima užtikti žmonių iš 
visos Amerikosj

Cataliną sala
Catalina sala yra Pasitiko 

vandenyne, apie 26 mylios nuo 
Kalifornijos kranto. Laivu 
reikia apie porą valandų plauk
ti. Laivas didelis ir puikus — 
veža apie penkis šimtus paša 
žierių. Laivas plaukia į salą 
kiekvieną dieną.

Plaukti tuo Jaivu labai sma
gu. O tai todėl, kad miega
mųjų kambarių nėra, tad paša 
žieriai visi drauge laiką pra
leidžia. Tiesą pasakius, mie
gamųjų kambarių nė nereikia. 
J.uo labiau*, kad laivas tik ir 
plaukioja tarp salos ir kranto, 
ryto metą nuplaukia į salą, o 
vakare grįžta atgal.

Catalina sala priklauso prl- 
vatiškai kompanijai. Ji yra 
septynių mylių ilgumodr vie-; 

į, t nos mylios platumo.^4 baloje 
yra daug didelių kalnų, kuriais 
laipioja ir šokinėja penki šim
tai ožkų. Prie salos krašte 
yra nedidelis miestelis — tai 
savotiškas kurortas, kuris pasi 
laiko išimtinai iš turistų. Juo 
labiau, kad kiekvieną dieną tu
ristų čia atvyksta apie penki 
šimtai. Kai kurie čia pasilie
ka ilgesnį laiką, — išgyvena 
mėnesį ir daugiau.

Saloje prisilaikoma ispaniškų 
papročių: visi patarnautojai ap
sirengę ispaniškais kostiumais. 
Mat, šią salą nupirko Amerikos 
milijonierius iš ispanų. Pirko 
tuo sumetimu, kad tikėjosi su 
rasti minerališko aliejaus. Ta
čiau jam teko nusivilti, nes alie
jaus nesurado. šiaip kalnuo 
se, kaip sakiau, bėginėja tik

Rašo; Dominikas Kuraitis 
laukinės ožkos ir auga mažos, 
pušaitės.

Laivas su stiklo dugnu
Šalęs savininkai turi įsitaisę, 

laivą, kuriuo veža žmones į tam 
tikras vietas, kąd parodytų j u -. 
ros dugną. Netoli kranto lai
vas sustoja, o gidai pradeda pa-j 
šakoti apie juros gyvūnus. Pro 
laivo stiklinį dugną viskas la 
bai gerai matosi. Juo labiau 
kad laivas paprastai sustoja ne 
gilioje vietoje. Matosi įvairios 
žuvys, vėžiai, želviai ir net ak-, 
menys juros dugne. Man ypač 
į akis kritė žuvis su4 kardu 
(“sword fish”). < ' .

žuvis su sparnais
♦ *4

Jei kas man butų sakęs, Jog 
žuvys skraido oru, tai aš jūkiu 
budu nebūčiau tikėjęs. Tačiau 
turėjau čia progos pats įsiti
kinti, kad tai tiesa. Mačiau, 
kaip žuvys iškilo į orą apie 84 
pėdas ir nuskrido apie dešimtį, 
pėdų. Kada jos iškyla į orą, 
tai aiškiai yra matyti, kaip jų 
spąrnai išsiskečia, nelyginai, 
kaip paukščio. Tačiau* tų žuvų 
“‘sparnai” (jei juos (sparnais 
galima vadinti)' yra visai maži, 
užtai jie netoli ir skristi tegali.

(Bus daugiau)

Mirė Beliajaus 
bobutė

■ . J.—— —-■ -*    ” 

Tai Degtinė, kuri Teka Žemyn 
švelniai kaip Smetona!

12 MĖNESIŲ *
SENA
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BRAND 

TIKTAI < g 
STIKLIUKĄ Į m!

Straight American !
BOURBON
WHISKEY 1

• Tavernų savininkai reika-

PROOF
: laujant mąsų atstovo pašaukit *

VICTORY 5382
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yifcNl^TEųs DISTRlį&ŲTORIiŲS WHdUESALB ‘ONLY 

BRIDGEPORT LIQUOR COMPANYiE 
3252 S. HALSTED ST, J CHICAGO

asmenų, ir visi jie dar tebegy
vena mieste Nąblus, jų 3,000 
metų sostinėj, prie kalno Ge- 
reziin, kurs randasi šiaurinėj 
Palestinoj. Dėl sumažėjimo ir 
ši samaritonų šeimyna įštau- 
tėjo. Kadangi jų tikėjimas! 
yra panašus žydų tikėjimui, 
tai dauguma jų apsivedė su 
žydais ir susimaišė su jais. 
Bet didelis genties narių skaį-; 
čius susigiminiąvo ir su 
turkais, lietuviais, vokiečiais! 
ir rusais. — x-y.

Mirė Tafelių vaikas
Rugsėjo 23 dieną į Betz- 

Izhak kapinyną tapo palydė
ta aa. Anna Schmidt-Raban, 
gyvenusi adresu 5521 North 
Winthrop avenue. P-nia R.a- 
banienė gimė Lietuvoj, Serijų 
(Dzūkijoj) miestejy, 97 metai 
atgal, Kaune dąr liko jos vie-( 
na duktė, p-nia Sofija Belįar 
jus, su Jęiipyna,, Vjįįjįtpj Be-, 
liajaus motina, taipgį anukąi,) 
Leonas Čarnas, Izakas Čarnas, 
Įzakas Gečukas, Esla.Arnaus- 
kienė ir Rahil Jaąpanienė su 
savo šeimynomis, o Maskvoj 
komisaras Jaša čarnas.

Amerikoj velionė paliko 
dukterį Anną Wilkienę, Celiją’ 
Novėnienę, Sy Įviją Grosma- 
nienę — Chicagoj, Idą Gė-'; 
čiukienę St. Paul mieste ir 
sūnų Šamą Redmaną, kurs 
yra Rollinsvillės miesto kon- 
stebėlis. Iš viso, velionės ai-, 
nių paliko virš 150 asmenų.

Šios šeimynos protėviai yra. 
samaritonų kilmės. Kadaise 
ta gentis buvo skaitlinga, bet 
šiais laikais tyro kraujo, ku
rie dar tebeužlaiko šios senos- 
semitiškos tautelės papročius,, 
esama vos apie dvejetą šimtų.

P-nios Tafel Vaikui, kurs* 
gimė nenormalus, be kanalo 
išmatoms išeiti, tapo padary-i 
ta operacija. Daktarai sakė, 
kad jis turįš 50-50 galimybės 
išlikti gyvas. Vaikutis betgi 
mirė trečiadienio vakare Da- 
his’h American ligoninėj. j

Pą^^yrtas jio; mirties; įk^ro- 
dimas ^parodė) ‘ Kad Vaikas, 
nors ir išlikęs gyvas, visvien 
butų buvęs paliegėlis. >

Klausimas pirm darant ope
raciją statytą taip: ar leisti 
vaikui numirti, ar padaryti jį 
paliegėlį visam amžiui?

Chicagiečiams nau
jas keblumas

žeistas darbe
Pereitą trečiadienį, rugsėjo 

23 d., jaunuolis John Kundro
tas, kuris gyveną antrašu 4422 
S. Emerald Ayę., tapo sunkiai 
sužeistas darbe. Jis dirbo pas 
Tęnsley Steel Co., prie 21 ir 
California gatvių. Užkritus 
2800 s'yąrų geležinių atkarpų 
ant jo kąirės kojos, tapo nu
laužti abu kaulai ir labai suža
loti raumenys žemiau kelio. Li? 
gonis dabar randasi M-t. Sinai 
ligoninėj, p^ie 15 ir California 
Avė. Kambario numeris 362.

VBA.

SHARPS and FLĄTS

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE

SU tkyriut yra vedama^ tikslu pagelbsti musų skaitytojams Susirasti, kur galima nusipirkti 
įvairių paprastų ir nepaprastų daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu ii telpančių čia skelbimų 
negalite kusirasti ko leikot, paiaukite Naujienas, Canal 8500, ir klauskite. BUnio Pdtazčjo. 
CMil jut gausite informacijų, jeigu tik jų bus galimą gauti,
‘.r ' ■

part of all actiyity for the 
event. As usual, George and 
his boys provided the lilting 
rhytm so well liked by alk 
What wou,ld a pienie be with- 
out his effervescent spiri!?

A bit of gčsšip reached our 
ears. Rumor has it that a once 
loyal Pirmy.mte hąs left us 
and now is a member of N. G. 
We haven’t asked her as yet, 
būt Friday will prove or dis- 
prove the rumor.

News reached us that Ann 
Benik, a member of “Pirmyn’s” 
soprano cohorts, has updergone 
a tonsil operation. Now she įs 
expec.ted to do some right 
smart singing.

As all dąys do, so dįd Sun-; 
day draw to aų end. With the 
sųn sinkirig įn|o the west, 
changing the grass and treesJ 
with its magic touch, the 
people started homewards. In 
one short hour the happy; 
ląughter was stilled, the lights 
dimmed and the farm became 
a fairy ląnd of shadows. Over- 
head the stars seemed būt ą 
few feet| above. The Milky Way 
had never seemed clearer or

Į ‘ , J

eloser before.
Ųaving started home we 

couldn’t help feeling a pang of 
regret that the out-door sea- 
son wąs over. The sunshine, 
the outdopr and happy mo- 
ments were gone, būt we know- 
that next year they’ll be witįh 
us again; more inviting apd 
thrilling then in the past. So,

• AUTOMOBILIAI IR 
AUTO MEKANIKAI
šiame skyriuje skelbiama tik tie 

automobiliu pardavėjai ir auto me- 
kanikai. kurie kiekvienam užtikrina 
teisingą patarhavima ir geriausia 
pataiso automobilius.

1 —----------------

Milda Auto Sales
Vienintelis lietuvis pardavėjas Buick 

ir Pontiac automobilių.
DOMININKAS KURĄITIS 

806 West 31-st Street
/ Victorv >696

iwe say “Good bye to summer 
and Hail to Autumn, 
Prince of Dance”.

» » »
“Pirmyn” membership drive 

Closes Oct. 2nd. Join now! No 
fees, no red tapė! Just come 
and sing.

October 3rd (Saturday) “Pir
myn” “Ac<juaintance Dance” in 
honor of new members. Neffas’ 
Hali, 2435 S. Leavitt St.

Tonight rehearsal as usual

The

The Oracle, 
pinch hitting for the Silent 
Pąrtner.

padėkAvonė

a. A,
JOHN ELTERMAN

• ANGLYS—CO AL

■Pocahontaš "Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau $7.25 tona* 

Smulkesni $7.00 tonas.

• UGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA
Tonsilai išimami C <

vaikams _______C VU
Palagas ligoni

nėje ....---------
Akušeriją na

muose —-—-
Medikais egzami-

nacija ......
DOUGLAS PARK HOSPITAL 

1900 So. Kedzie Avė,

545.no 
>15*00 

>1*00

• DEKORATORIAI
PAINTING and DECORATING

A. HERMAN, Lietuvis 
5234 Belmont Avenue, 

Tel. Avenue 5411

CHICAGOS APYLINKIŲ LIETUVIAMS
J, CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA nutarė priimti savo organizacijos 

nariais visus sveikus lietuvius, vyrus ir moteris, nuo 15 iki 48 metų 
ajpžiaus ši,ųose Chicagos apylinkių miestuose: Waukegan, North Chi- 
cago, Indiana Harbor, East Chicago, Gary, Hąmmond, Calumet City, 
Chicągę Heights, Harvey, Michigan City, Aurora^, Joliet, RockdaĮe, 
So. Charles, Melroąe Park, DeKalb, Kankakee, Racine, Kenosha ir tt.1 

2. KIEKVIENAM ČIA PAŽYMĖTŲ MIESTELIŲ, jei įsirašys didesnis 
skaičius naujų narių j ČHICA&OS LIETUVIŲ DRAUGIJĄ, tai bus 
S:urti šios Draugijos atstovybių centrai—Lietuvių Kultūros Draugijos, 

ietuvių Kultūros Draugijoms išimtinai priklausys tik Chicagos Lie
tuvių Draugijos nariai.

3. CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJAI priklauso arti 4,000 narių, šia
me skaičiuje 800 čiagimių lietuvių nuo 15 iki 30 metų amžiaus. Drau-; 
gija ne tik šelpia sergančius savo narius bei išmoka pomirtines, bet 
taip pat veikia kultūros srityje. Yra 3 pašalpos skyriai: $6, $10 ii 
$16 per savaitę. Pomirtinė—$200, palaidojimo reikalams $50. Narių 
mėnesiniai mokesčiai priklauso nuo skyriaus—50c, ^5, arba $1.25. ,

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

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

Advokatas Lo.uis Greenberg 
įteikė Circuit teisynui peticiją 
(prašymą) išdiloti laikiną in- 
džionkšeną, kurs draustų Chi
cagos valdininkams vykinti 
naują pastovios registracijos 
įstatymą gyvenimam Teisėjas 
Cornelius J. Hą^iųgton svars
tys peticiją ateinantį antra
dienį. Jeigu teisėjas Harring- 
ton pripažintų peticiją, tai 
Chicagos įr apielinkės pilie
čiai netektų balsavimo teisių 
ateinantiems rinkimams.

Nęrs netikimą, kad Green
berg prašymas laimėtų pripa
žinimą, tačiau |<ai kąs įsako, 
galimybių laimėti esama. O 
antrą vertus, šią peticiją remią 
įtakingi interesai ir stambios 
sumos pinigų.

Km pirkti anglis

............. ■f r ................................................ ■■■■■■■. ..............         ■-■■■r

SUSIRINKIMAI
B ■■ ; ■■■■■,h TL.."1"*.!*

SLA 6-to apskričio suvažiavimas įvyks ned. rūgs. 27 d., 1-mą 
vai. po pietų Omąllys Ęall, 3016 W. lllth S.t.» Mt. Green- 
wood, III. Visus kuopų atstovus kviečiame dalyvauti šiame 
suvažiavime. A. J. Zalatoris, pirm., Justas čiliauskas, sekr.

21-mo Wardo Am. Liet. Piliečių S-gos susirinkimas įvyks šian- 
dieų, rugsėjo 25 d., 1936 m., Apv. Dievo parap. svet., 713 
W. 18th St. 8 vai. vakare. Gerbiamieji, vakacijų dienos jau 
praslinko ir laikas jau stoti darban. Tad visi kaip vienas.

Jos. M. Judickas, rašt.

Western Coal and Supply Go., 
4916-18 S. Western Avę., yra 
viena iš tų anglies prekybos į- 
staigų, kur galima rasti pride
ramą pątąrnayįmą, gerą ir gar
bingą svorį. Įstaiga veikia per 
19 metų. , Tad vargu begalima 
geresnio paliudymo kur kitur 
rasti. Tai, ot, ir atsakymas, 
kur pirkti savo anglis, besiar
tinant žiemos žiauriems šal
čiams.

Tos bendrovės prezidentas ir 
vedėjas yra p. J. Moscipan. Jis 
jums skubiai ir maloniai atsa
kys į visus jūsų klausimus ir 
suteiks reikalingus patarimus. 
Reikalui esant, pašaukit Pro- 
spect 3400-3401. Skaitykite jų 
skelbimus Naujienose.

Apskelb.

1 '• 1 ■. '-'''ff -1 -'-r lt,'' - !
Sunday! §kt lašt it was hčre. 
With onS ėyę aimed at the 

slightly b|ereast sky, your’s. 
truly arrived at Dambrauskas 
Farm, whęfe.he found the first- 
group ;ęį^?irmynites holding 
forth. Quite savage, these fel- 
lows! WitE. one hand-wrapped 
about the trunk of a dead tree, 
one of thenr tore the mamouth 
growth from the ground, as if 
it were bųt a weed, (What 
brand of spinach do you eat,,! 
Al?) — ■ /|!

Along with the Pirmyn ęąįrly 
birds was X. šaikus, ^110 ąl-!> 
mays can be depended to look, 
after any financial angle of the 
chorus. ’

As the sun clįrnbęd up ,thėt 
eastern sky (bęfbre any body 
had yet put i.ir ąn ąppeafance); 
out of the jąbfth came Ste- 
phens. Yes, sįr, Mr. ,Chahles 
Stephens ip perąoh. Along With 
him came Tony Vaivada, pres- 
ident of “Pirmyn”, eager to 
embrace the warm sunshine j 
filtering through thę elouds.

Shortly after the arrįval of j 
the N. G. ipbtjhers, who pre-'J 
pared mąfvelous hąms, ąlli: 
baked* in Avine ąpd sugar, for 
lunches, there ąppęarėd one5 
Pete Kitchąs. Mr. Kitchas is 
the proud. pwner or a watch-, 
charm sizėd pųp, all bedecked 
in the royąl finery of a črim- 
son gown, heąring the words 
“Pirmyn. Mascęt”. Pete was 
careful lest some irate N. G. 
member fry the pup for a hęt 
dog.- M

Of course, you know, that 
the main attraction was the 
baseball game between the two 
choruses. We will not rub in 
the sting of defeat. Suffįęent 
to say that the finai score was: 
Pirmyn 7; N. G. 2. In all fair- 
ness, may we say that the 
losers were perfect gentlemen 
in defeat, offering no alibis or 
casting disčrediting remarks 
Long may the spirit of ’clean 
sportsmanship sanetion all af- 
fairs of 4he two choruses.

Dancing supplied the major

I^ he found the first

WORLD PLAYHOUSE
410 S. Michigan—arti Van Būren 

Tęsis nuo pietų iki nakties ' 
•—25c iki 2 vai. po ;piet.

Garbios Meliodijos Sovietų 
Triumfo
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ALEKSANDER GRANACH 
LALA CHERNAYA

—— " J -r■■■ 41-k. Į į - ir
Siuniiąm OJlęfi ^Telepraipa | VIsm

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms. Bankietams 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted St.

Tel. BOUleyard 7814

kuris mirė Rugsėjo 20 dieną 
ir palaidotas tapo Rugsėjo 23 
dienų, 1936, o dabar ilsis Lie
tuvių Tautiškose kapinėse, am
inai nutilęs jr negalėdamas 
atsidėkavot itiems. kurię su
teikė jam paskutinį patarna
vimą ir palydėjo ji i tą neiš
vengiamą amžinybės vietą.

♦ i Mes atmindami ir apgailė- 
'jty^fasišaliriilh^ iš rtlu- : 

su tarpo, reiškiame giliausią 
padėką dalyvavusiems laidotu- 

> vėse žmonėms ir suteikusiems 
vainikus draugams. Dčkavoja- 
me Chicagos Lietuvių Draugi
jai, kuri suteikė grabnešius, 
dėkavojaine vyrų ir moterų 
Apšvietos Draugijai, Ciceroje, 
dėkavojame draugui Zaldokui 
už pasakymą gražios prakal
bęs ir, pagalios, dėkavojhme 
visiertis / dalyvavusiems laido
tuvėse žmonėms; o tau musų 
mylimas vyre ir tėveli sako
me: ilsėkis šaltoj žemėje.

Nuliūdę:
Mozeris Anpa, sūnūs Ęd,war- 

dĮas, duktė Genevieve ir 
giminės.

t MEZGIMO DIRBTU- 
V£S—Knitting Mills
THE BRIDGEPORT KNFTTING 

MILLS
F. Selemonavich 

504 WEST 33-RD STREET 
Sveterių krautuvė atdara kasdieną— 

ir vakarais ir sekmadieniais.
Telefonas Vi c t ory 8486

• PAVEIKSLAI 
PHOTO STUDIOS

CONRAD’AS
PHOTOGRAFAS

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

Tel. £nrlewood 5883-^5849

Banis Studio
VISOKS FOTOGRAFIŠKAS 

DARBAS ATLIEKAMA
3200 So. Halsted St

• KAILIAI—FUR
F U R K I E K

ILaidotuvių Djrektoriail

JUOZAPAS i*
UDEIKlV

IR TĖVAS Q 
REPublic 8340

Darome pagal orderį, valome, gla- 
zuojame, pamušus perdedame ir 

taisome..
JOHN KOVALIK

. 5150 S. Damen Avė.
Telefonas Hemlock 7534 

CHICAGO, ILL.

12:30 v. rytą,

• RANKDARBIAI— 
FANCY GOODS SHOP

Aubum Fancy
Goods Shop 

Atliekame Rankų Išsiųvipėjimą 
3108 SO. HALSTED STREET

JONAS VAIŠVILAS
Persiskyrė su šiuo pasaulių . 

'Rugsėjo 24 d., 4:30 vai. rytą. 
1936 m., sulaukęs. pusės amž., 
gimęs šiąųlįų apskr., Žagarės 
parap. ir mieste.

Amerikoj išgyveno apie 29 
metus.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Joaną, po tėvais Pu
činskaite, 3 sūnus: Joną, Vla
dislovą ir Edvardą, 2 dukteris: 
joąną ir Eleną, brolį Aleksan
drą, brolienę Eleną, seserį Bri- 
gytą šlogerienę, švogerj Leoną 
šlogęrj, švogerj Juozą Pučins
ką, švpgerką Liudviną Berna- 
tavičienę ir gimines; o Lietu
voj: 2 seseris: Suzaną ir Ma
rijoną ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
6938 S. Roękwell ’Št. Laidotu
vės įvyks pirm., Rugsėjo 28 d. 
8:00 vai. rvtą iš namų bus at
lydėtas į . Gimimo Pan. Šv. M.' . 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o. iš ten bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Jodo Vaišvilo gi
minės, draue-ąi ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami dą- 
lyvauti laidotuvėse įr suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą,

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sūnūs, Dukterys, Bro
lis, Sesuo. Švogėriai, Brolienė 

ir Gilinės.
Patarnąų_ia laid. dir. A. Pet

kus, Tel. CICERO 2109.

PETRAS YUCIUS
Persiskyrė su šiuo pa

sauliu Rugsėjo 22 dieną, 
1936 m.,

sulaukęs pusės amž., gi
męs Lietuvoje. Amerikoj 
išgyveno 30 metų.

Paliko dideliame nuliū
dime brolį ir seserį ir 
daug giminių ir draugus 
muzikantus Chicagoje.

Kūnas pašarvotas ran
dasi koplyčioje, 2246 W. 
North avė. Laidotuvės 
įvyks šešt., Rugsėjo 26 
dieną. 8 vai. ryto iš kopi, 
į Šv. Mykolo, Wabansia 
ir Paulina parapijos baž-? 

' nyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už ve
lionio sielą, o iš ,ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimie
ro kapines.

Visi A. A. Petro Yu- 
ciaus giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuošird-^ 
žiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse irc suteikti 
jam paskutinį patarnavir 
mą ir atsiveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Brolis, sesuo, gimines ir

draugai.
Patarnauja laid. dir. J. 

F. Eudeikis, tel. Yards 
1741.

• Wholesale — Mėsa 
Pardavėjai-Distr.

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. Richmoąd St.

Pristatome—Tel. Virginia 1899

Jos, Jacikas Tavern 
Pranešu visiems draugams ir pažįp' 
tamiems, kad esu Tavern biznyje. 
Musų užeigoje visados randasi ge
ros rųšies degtinė, vynas, Ambrozia 
alusį cigarai, Žuvis penktadieniais 
veltui ir muzika šeštadieniais. Už
prašome visus draugus ir pažįsta
mus atsilankyti j musų naują užei
gą. Savininkai

JOS. & PAULINA JACIKAI 
Tel. Englewood 2792 

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

21-st PLACE TAVERN
& RESTAURANT

Stoikai porčiapai ir kiti šilti val
giai, Blue Ribbon Pabst alus, viso
kios geros rųšies degtines, 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.
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[kišiol grojo kitiems; 
dabar pagros jam-

Ir jo gražiajai žmonai

Kai šiuos du jaunus žmones 
sutiksime šeštadienį vakare, tai 
jie bus laimingi, linksmi Pet
ras ir Lena Marozai. šiandien 
dar jie tebėra Lena Balsevičių: 
te ir Petru Maręzu, ir vaizduo
dami sau gražią, laimingą atei
tį, jie laukia tų iškilmių, kurios [ 
juos suriš į daiktą.

Tos iškilmės įvyks Cicero lie
tuvių bažnyčioje ir šerti etų sa
lėje, kuri randasi prie 15 Street 
ir 49th avenue, Tikybinės ap
eigos prasidės 5 valandą vaka
re. Joms pasibaigus, jaunieji 
vyks fotografuotis, o vėliau su
grįš priimtuvėms ir vakarienei 
i salę.

Jaunoji yra duktė Antano ir 
Martos Balsevičių, veteranų Ci
cero gyventojų. Ji yra 25 metų 
amžiaus ir tarnauja VVestern 
Electric bendrovei.

Jaunasis, visiems jauniems 
chicagiečiams geriau žinomas 
vardu “S miley’*, yra sūnūs 
Stasio ir Petronės Marozų, ku
rie gyvena adresu 1302 S. Kar
lo w avenue. Jis—26 metų. Dir
ba Sears & Roebuck firmai ir 
jau trečius metus groja Jurgio 
Steponavičiaus šokių orkestre, 
“Stephens Revelers”.

Paprastai “Smiley” grodavo 
kitiems. Dabar orkestras gros 
jam ir jo gražiajai žmonai. X.

______ ... 4
Ir senatas priėmė bi
lius šelpimo reikalu

Pora dienų atgal Illinois le- 
gislaturos atstovų butas priė

mė bilius pašalpos bedar
biams teikimo reikalu. Dabar 
tuos bilius priėmė ir valstijos 
senatas. Gubernatoriui Horne- 
riui pasirašius, biliai įeis ga- 
lion ir taps įstatymai. Jų pa- 
gelba bus suteikta tikslesnė 
pašalpa valstijos bedarbiams.

Sidabrinis pp, Gurs- 
kių jubiliejus

( BRIGHTON PARK. — Sek
madieny, rugsėjo 27 d., Jonas 
i’r Marijona Gurskiai, gyve
ną adresu 4601 So. Washte- 
naw avė., minės 25 metų lai
mingą vedybinio gyvenimo 
sukaktį.

Nekalto Pras. P. Šv. para
pijos bažnyčioje 10:30 vai. 
bus laikoma suma jų inten
cija ir palaiminimas.

Po pamaldų puota įvyks 
parapijos salėj. Jubiliantai 
išauklėjo gražią ir pavyzdingą 
šeimą, dvi dukteris ir sūnų.

Dukterys yra Juozefa Grigs 
ir Kazimiera Darša, o sunūs 
Stanislovas.

Linkime pp. Gurskiams il
giausių ‘metų—kad sulauktų 
auksinio jubiliejaus.

— Reporteris N.

HUMBOLDT PARKO
LIETUVIŲ POLITIŠ

KAS KLIUBAS
Kitą sekmadienį Humboldt 

parkiečiai Jeffersono miškuo
se spirgins gerai nupenėtą 
aviną. Atsilankiusieji į šį iš
važiavimą turės progos para
gauti šio skanaus kepsnio.

Dilginančio gėrimo turi pa-

REIKIA DEGTINES SALESMANŲ
• Turi būti patyrę. Pardavinės vien tavernoms. Didžiausis tavernų 
Distributorius turi vietos dėl 8 GERŲ SALESMANŲ dirbti sekan
čiose kolonijose: Melrose Park, Town of Lake, 18th St. Apielinkėje, 
Brighton Park, Marųuette Park, Roseland ir Cicero, ĮH. Geriausia 
komisas ir išlaidos bus apmokėta. f

i klauskitei pono hermit. . 1 — V • 

01d Fort Dearborn Wine & Liąuor Co. 
4270 Archer Avenue Lafayette 2114,

Čigonai scenoje

čigonų kalba tik dabar, padedant rusų mokslininkams, su
silaukė savos gramatikos, laikraščių ir knygų. Kam įdomu pa- 
matyti ir susipažinti su jų gyvenimo smulkmenomis, nepamirš-

• ■ /

kitę nueiti į World Playhouse teatrą, 410 S. Michigan ir Van 
Burcn. Tai vienintelė ir paskutinė tfroga, nes tas /veikalas ne
bus rodomas kituose Chicagos teatruose. w /

, M ’T*'.'

............... ............. . ........... ....... .----------------------------

tys atsivežti, o alučio ir avie
nos iki valiai gausite ant vie
tos. “Kairio choras” visus lin
ksmins iki tol, kol pajėgs jūsų 
balsai išduoti garsus. Nepa
mirškite, nedėlioj bukite visi 
paskirtoj vietoj. —Choristas.

Simano Daukanto 
Dr-jos darbuote

BRIDGEPORTAS — Simano 
Daukanto Draugija gyvuoja 43 
metus. Ji yra seniausia pašal- 
pinė ir kultūrinė organizacija 
Bridgeporto kolonijoj. Turi di
delį knygyną,- kuriame randasi 
daug naudingų knygų nariams 
pasiskaityti visai veltui.

Draugija turi daug tokių na
rių, kurie priklauso jai nuo 
pat jos įsikūrimo; taipjau yra 
didelis skaitlius tokių narių, 
kurie neėmė pašalpos iš drau
gijos. Suprantama, jie yra gar
bes nariai ir aplaikys tam tik
ras garbės dovanai Už 12 arba 
24 metus.'

Tokiems nariams pagerbti ir 
įteikti jiems garbės ženklus,

gi geros vertės dovaną. Viso 
.ąštuonios dovanos. Minėtiems' 
biznieriams draugija iš anksto 
taria ačiū.

f CLASSIFIED ADS. I
^T1 III I IIIIHIMIMHIII ll-J  -| Į  J-LJIIL-U1I_1LLLL11JI   ■—~LI_ - _L. III JI II ■■■■■■■UF

kiekvieną metą draugija suren
gia metinį balių arba koncertą, 
šiemet taipgi randasi keliolika 
draugų, kuriems priklauso gar
bės dovanos gauti, ba jie ne
ėmė pašalpos per 12 ir 24 me
tus.

Taigi draugija rengia metinį 
balių su programų spalių mė
nesio 25 dieną Lietuvių Audi
torijoj. Juozo Saurio grupė iš
pildys programinę parengimo 
dalį, pavadintą “Juokdariai ir 
jų šelmystės” — keturių veik
mių komediją. Po programo 
jaunimui šokiai.

Komitetas paskirtoms užduo
tims darbuojasi ir numato gra
žias pasėkas. Kai kurie biznie
riai prisidėjo ir aukavo geras 
dovanas: Iz. Petrauskas, dra
panų krautuvės sąyininkas — 
plosčių (overkotą); Progress 
Furniture krautuvė — radio; 
A. Junevičia, (laikrodininkas) — 
Silverware ;
(laikrodininkas) r
N. Girdwain —. rašomą plunks

$eta: J. Rizgęn 
- laikrodį;

ną; Jos. F. Budrįkas — staliu
ką; J. RamanČipp.is —. stiklinį 
setą; Peter Jokūbaitis — taip-

r N

“Jie Visada Yra Geriausi!

Dovanos yra skiriamos prie 
tikietų įžangai1 į balių. Kiekvie
nas įsigijęs tikietą turės pro
gos išmėginti savo giliukį ir 
laimėti dovaną.

Tikietų galima gauti pas ko
mitetą ir valdybą arba pas pa
vienius draugijos narius. Ti- 
kietai jau dabar yra skleidžia
mi draugų ir pažįstamų tarpe. 
Iš anksto perkant yra numa
žinta tikietams kaina.

Įsidėmėkite: kurie draugai 
jaučiatės, kad jums , pripuola 
garbės dovana gauti dėl neėmi- 
mo pašalpos iš draugijos, tai 
geresniam reikalo sutvarkymui 
ir išvengimui klaidos, Imtinai 
iš anksto praneškite draugijos 

į nutarimų raštininkui laišku ar
ba asmeniškai, o tai bus ištir
ta ir sutvarkyta, ir neįvyks jo
kių nesusipratimų.

Taipgi žinotina, kad sekan
tis draugijos susirinkimas įvyks 
spalių mėnesio 4 dieną Lietu
vių Auditorijoj. Būtinai užsi
mokėkite duokles už,šiuos me
tus. Jei busite pasilikę su mo- 
kestimi, tai negalėsite aplaikyti 
garbės dovanos.

Pagalios primenu draugams, 
jeigu kurie negavote laiško su 
užkvietimu į balių, tai būtinai 
priduokite savo tikrą antrašą 
sekančiame susirinkime. Tai 
reikalinga tekniškai draugijoj 
tvarkai. Laiškai yra išsiuntinė
ti kiekvienam nariui su užkvie
timu į balių.

Tariu ačiū Naujienoms už pa
talpinimą šios korespondencijos.

P. K., sekr.

VICTOR BAGDONAS 
Apskaitliavirnas dykai 
Local and Long Distance 

Furniture and Piano Movir.g 
3406 So. Halsted Street 

Phone Yards 3408

PATYRUSI mergina bendram na
mų darbui, savas kambarys ir vana, 
maža šeima, nėra skalbimo.

Graceland 8092.

MERGINA bendram/namų darbui, 
nakvoti, maža šeima. 3931 Jackson 
Blvd., second, Van Buren 3698.

PILIETYBĖS PAMOKOS PRASIDĖS 
Ketvirtadienį, Rugsėjo 24, 1936, 

7:30 valandą vakaro.
Kreipkitės prie 

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

Building Materral
Statybos Medžiaga

AUKUOJANT VISAS
Pasaulinės Parodos

Lentas
Naujos plywood kv. pėd. tik už 2c 
Naujos sienų lentos, kv. pėd. l%c 
Naujos insulacijos lentos k. p. 2*/6c 
Durys po 25c rėmai .......... po 15c
Toiletai $1.50, sinkos, vanos .... $6 
90 sv. stogams dengti roliai.... $1.49 
Paprasta $2.95 maleva už gal. 95c

Pirm negu pirksi naujas ar senas 
1”, 2”, 3” lentos, rąstai, klevo 
grindimo rėmai, durys, balanos, 
sidfng, pieno decking, plieno rė
mai, plieno durys, stiklai, medžiai 
ar plieno varžtai, vinys ar plieno 
sijos.

GAUKIT MUSŲ KAINAS PIRMA 
Louis Meitus Lumber Co. 
3800 SO. WESTERN AVENUE 

(Įėjimas iš Archer Avė., tuoj už 
Standard Oil stoties)

Skyriaus yardas 3393 ARCHER AV. 
Lafayette 0074. Dykai pristatymas

Business Service
Biznio Patarnavimas

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

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO, Inkorporuotas 
1642 West Division St.

Tel. Armitage 2951
..Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 metų.
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

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

r—"..- .............
I Kasdien skaitydami 

“NAUJIENAS” lietu
viai įgyja naudingu 
žinių ir gerų pamo
kinimų.

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

COAL
_________ Anglys_________

ANGLYS! ANGLYS!
AUGŠTOS RŪŠIES NORTHERN 

ILLINOIS ANGLYS
Mine Run .........   $5.75
Lump or Egg .................... 6.00
Screenings ........................... 4.75

Pašaukite dieną ar naktį 
Telefonas KEDZIE 3882

PIRK SAU ANGLIS Iš PATI
KIMOS ĮSTAIGOS 

WESTERN COAL & 
SUPPLY COMPANY 

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

J. MOSCIPAN, 
Prezidentas ir Vedėjas.

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

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

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

S. E. SOSTHETM & SONS 
STORE FIXTURES 

1900 S. State St CALumet 5269

Tabako Krautuvės
Tobacco Stores

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

1728 S., Halsted St., Canal 9845.
* . f ■

Personai
Asmenų i Ieško

IEŠKOMA greitam atsišaukimui 
Juozapinos Jankauskienės. Gyveno 
C 1 e v e 1 a n d, Ohio, po pir
mu vyru Yzukas dėl jos mirusio 
brolio Adolfo Ambrazuno palaikų. 
Reikalinga užvesti teismą. Kas žino 
malonėkite pranešti. Paieško Joe 
Kriščunas. 4225 So. Campbell Avė., 
Chicago, III.

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGA patyrę vyrai pres- 
monai atmatų popieriaus įmonei, 
taipgi vyrai trokąms valdyti ir krau
ti. Thomas Paper Stock Co. 841 W. 
22nd St.

REIKALINGĄ patyręs ant ūkės 
darbininkas. Atsišaukite 423 East 
64th St. 2-ros lubos. Klauskite 
Stanley. •

REIKALINGAS vyras, gali būti 
ir senyvas, patyrimas nereikalingas, 
dėl janitoriaus darbo, turi būti tei
singas ir negirtuoklis, mokestis $20 
į mėnesį ir pilnas užlaikymas, val
gis, guolis ir skalbimas. Atsišaukite 
laišku, pažymėdamas apie savo sto
vį. M. A. Sharka, 123 Brown St., 
Rhinelander, Wis.

REIKALINGA vyras dirbti far- 
mojo, kreiptis į 2436 West 59th St.

REIKALINGAS virėjas, vyrąs ar 
moteris — trumpos valandos ir ge
ra alga. Atsišaukite tuojaus. 4171 
So. Halsted St.

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia

MERGINA ar moteris bendram 
namų darbui, be virimo ir skalbimo 
—$6.00, kambarys ir užlaikymas. 
Blair, 1320 Glenlake Avė. Rogers 
Park 0450.

For Rent
RENDON 3 kambariai — Šviesus 

ir švarus, 2 aukštas, priešaky — 
$9.00. 913 W. Cullerton. (20th St.)

RENDO^T, ILGUS METUS buvęs 
advokato ofisas ir flatas, gražiame 
ir moderniškame name. 3223 South 
Halsted Street.

Furnished Rooms
RENDON puikus švarus kamba

rys—pigiai. Mrs. Gečas, 2635 West 
42nd St. kampas 42nd ir Talman.

ANT RENDOS kambarys dėl vai
kino ar ženotos poros, prie mažos 
šeimynos. 4023 Montgomery St. 2-s 
lubos.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA mėsos marketas ir 
grosernė, 46th ir Wells, įsteigta 20 
metų. Parduos pigiai. Savininkas. 
4607 So. Wells St.

PARSIDUODA bučemė ir groser
nė. Parduosiu už pirmą pasiulyjimą, 
arba mainysiu į automobilį, arba 
į lotą. Biznis išdirbtas per daugelį 
metų. 711 West 34th St.

KOTELIS ant pardavimo, biznis 
gerai eina; 20 kambarių visi pilni 
Parduodu, nes noriu pasilsėti. $750.

Kreipkitės 952 W. Madison St.

TAI ATIDAVIMO DOVANA $350 
nuperka restauranto staką ir fikče
rius. 4909 W. 14th Street.

TAVERN PARDAVIMUI, pigiai 
priežastį pardavimo patirsite ant 
vietos. 2540 Węst 45th Place. Savi
ninkai Bukauskai.

PARDAVIMUI grosernė, gera 
vieta išdirbta per ilgą laiką. Parduo
siu pigiai iš priežasties nelaimės.

3111 Šo. Halsted St.
!■-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARSIDUODA labai pigiai čeve- 
rykų taisymo šapa — Gerai įtaisy
ta—Pelningas ir gerai išdirbtas biz
nis. 608 West 47th St.

BUČERNĖ ir GROSERNĖ
4556 So. California Avenue.

Visi vėliausios mados įtaisymai: 
Elektrikinis refrigeratorius — par
siduoda labai pigiai. Galima pirkti 
ant lengvų išmokėjimų —- kas turite 
namą, lotą arba farmą, galima mai
nyti. Kreipkitės:

6555 So. * Kedzie Avenue.
Tel. Grovehill 0306

Real Estate For Sale
Namai-žeme Pardavimui

BUNGALOWS, APARTMENTŲ 
BUDINKAI, KRAUTUVĖS ir lotai, 
visose miesto dalyse ir priemies
čiuose. Įsakyta paaukuoti, $1500 ir 
virš, kai kuriuos mainys, farmos 
pardavimui, visur. Didi proga.

LOUIS ZIMMERMAN & CO. 
203 South Dearborn Street 

Tel. WABash 4737.

BARGENAS
2 LUBŲ MEDINIS bizniavas na

mas su tavern. Lietuvių apgyventa. 
Labai pigiai. 4742 South Honore St.

PARDAVIMUI 5 kambarių namas, 
3 lotai. Bedarbė priverčia parduoti 
pigiai. Mainysiu ant notions Storo. 
Kreipkitės po pietų. Savininkas, 
5538 So. Kostner Avė.

PARDUOSIU arba mainysiu mu
minį namą dviejų pagyvenimų į Chi
cagos namą. Priimsiu ir mažą sko
lą, morgičių; namas gražus, vieta 
graži, švari. Savininką galit matyti 
visada namie 2104 Desplaines St., 
Blue Island, III.

REIKALINGA moteris arba mer
gina — dėl abelno namų darbo 
prie taverno. Gali būti ant vietos ar
ba eiti namo. Klauskite Mrs. Bud- 
ris, 2710 West 59th St.

REIKALINGA patyrusių moterų 
atmatų popieriams sortuoti. Tos, 
kurios neturi patyrimą, tegu neat
sišaukia į šį skelbimą. Thomas 
Paper Stock Co., 841 W. 22nd St.

REIKALINGA mergina bendram 
namų darbui, maža šeima, geri na
mai ,geras mokestis, referencas. 
Galper, 426 So. Austin Boulevard, 
Oak Park, III.

MERGINA bendram namų darbui 
savas kambarys, vana, maža šeima 
Rogers Park 9664.

MERGINA bendram namų darbui, 
lengvas skalbimas, be virimo, nak
voti, $5—$6. Kedzie 7788k -

JEI
TURIT
KĄ PARDUOT

PAGARSINKIT 
NAUJIENOSE

JEI IEŠKOT 
BARGENŲ

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

NELAUKIT
ILGAI

PAŠAUKIT MUS TUOJAU
CANAL 8500
Musų apgarsinimų kainos 
prieinamos. Už pakartoji
mus duodame gerą nuo
laidą.


