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Lojalistai Sumušė Sukilėlius Ore Virš Madrido
Ofensyvą

Sukilėliai prarado šešis lėktuvus labai 
smarkiame mūšyje virš Madrido. Lojali
stai veržiasi į priekį į pietus nuo Madrido

Lojalistai Pradėjo

dar du sukilėlių lėktuvai nušauti.
MADRIDAS, lapkr. 13. — Dar du sukilėlių lėktuvai liko 

nušauti šiandie antrame lojalistų ir sukilėlių lėktuvų susirėmi
me virš Madrido. Tokiu budu šiandie liko nušauta viso astuo
ni sukilėlių lėktuvai. Madridas, Ispanijos sostinė, kurios gatvėse eina mūšiai tarp lojalis.tų ir sukilėlių
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MADRIDAS, lapkr. 13. — 
Lojalistų ir sukilėlių "lėktuvai 
susirėmė labai smarkiame mū
šyje virš Madrido ir jame lo
jalistai aplaikė didelę pergalę. 
Tai buvo labai smarkus mušis 
ir be to tai buvo pirmas mu
šis ore virš sostinės.

Oficialis pranešimas sako, 
kad šeši sukilėlių lėktuvai li
ko numušti ir kiti nukritę liep
snose kaip pačiame mieste, 
taip ir už sukilėlių linijų. Lo
jalistai gi prarado du lėktu
vus. Mūšyje dalyvavo 26 lėk
tuvai. Mušis parodė, kad loja
listai turi geresnius lakūnus ir 
geresnius lėktuvus, negyf suki
lėliai.

Tas pats oficialis praneši
mas paskelbė lojalistų pradėji
mą smarkaus ofensyvo visu 
frontu. Ofensyvas prasidėjo 
auštant ir progresuoja palan
kiai lojalistams.

Tuo pačiu laiku didelės loja
listų jėgos iš Valencijos ver
žiasi į pietus ir siekiasi suar
dyti sukilėlių komunikacijos 
linijas su pietine Ispanija, per 
kuria lojalistai gatfna karei
vius ir ginklus.

Bet visą Madridą labiausia 
sujudino smarkus mušis ore. 
Visi užmiršo pavojų ir įtemp
tai sekė mūšio eigą, kaip lo
jalistų lakūnai vikriai nardy
dami ore savo greitais lėktu
vais pamaži stūmė sukilėlius 
atgal ir kaip vienas po kito 
krito pašauti ir liepsnojantys 
sukilėlių lėktuvai.

Komanduotojas gen. Miaja 
apsidžiaugęs laimėjimu ore ir 
pradėtu ofensyvu pasiuntė ka
reiviams fronte karštą pasvei
kinimą.

Lojalistai pradėjo ofensyvą 
auštant. Tuojaus paėmė arti
lerijos, kuri liko nukreipta 
prieš sukilėlius. Ofensyvas ėjo 
iš vieno sektoriaus į kitą ir 
greitai apėmė visą frontą.

Nors sukilėliai susilaukė 
daugiau kareivių ir ginklų, 
bet prieš lojalistus neįstengia 
atsilaikyti. Patikimomis žinip- 
mis, lojalistai paėjo pustrečios

ke-

yra 
ga-

mylios palei Estremadura 
lią, į pietus nuo Madrido.

Lojalistai dabar pilnai 
įsitikinę, kad jie sukilėlius
Ii atmušti, nors karas, žinoma, 
dar toli nėra laimėtas. Jų nuo
monė, jei lojalistai įstengs su
kilėlius atmušti, tai ir patys 
sukilėliai ilgainiui nuo Madri
do pasitrauks.

Gen. Miaja tikrina, kad esa
momis sąlygomis, lojalistai ga
li laikytis kad ir ištisus me
tus.

Sukilėliai jau nebešukauja 
apie pergales.

TALAVERA; lapkr; 18. — 
Sukilėliai jau paliovė davinėję 
triukšmingus pranešimus, ku
riuose jie skelbė vieną pergalę 
paskui kitos.

Dabar jie patys prisipažy- 
sta, kad Madrido paėmimas li
ko suvilkintas. Bet visgi tvir
tina, kad sukilėliai dar nėra 
pralaimėję karo ir kad jie tik
rai paimsią Madridą už kelių 
dienų.

Kartu sukilėliai pradėjo skų
stis, kad prieš juos yra nau
dojamos nuodingos 
pietus nuo Madrido 
pradėję šaudyti dujų 
mis nuo kurių krito
kitelių. Dujos buvusios vemdi- 
nančios, kurių paragavę prade
da vemti ir sunkiai suserga. 
Jos esančios blogesnės už aša
rines dujas, kurios buvusios 
panaudotos pradžioj sukilimo.

Radikalai grūmoja 
dėl Ispanijos suar
dyti liaudies frontą

Apiplėšė Brookf ield 
priemiesčio paštą

Grūmoja atsimesti nuo liau
dies fronto, jei Francija nu
tars gelbėti Ispanijos lojali
stus.

dujos. Į 
lojalistai 
granato- 

daug su-

Muštynės Francijos 
atstovų bute

ORHS.

PARYŽIUS, lapkr. 13. — 
Šiandie atstovų bute ištiko 
muštynės tarp kairiųjų ir de
šiniųjų atstovų, taip kad teko 
posėdį nutraukti.

Muštynės ištiko svarstant 
karo rekordą vidaus reikalų 
ministerio Roger Salengro. De
šinieji jį piktai puolė, kad jis 
buk esąs pasmerktas mirčiai 
dezertyras ir muštynės prasi
dėjo į tribūną įlipus premierUi 
Blum. 
tylėjo 
mų.

PARYŽIUS, lapkr. 13. — Ri
tėj ant padėčiai Ispanijoje, ko
munistai pradeda vis griežčiau 
reikalauti, kad Francija atsi
mestų nuo neutraliteto sutar
ties ir .pradėtų^., ątvirąi^teikti 
ginklus Ispanijos valdžiai.* -

Tą reikalavimą pakartojo 
liaudies fronto atstovų susirin
kime ir komunistų partijos se
kretorius Jacąues Duclos, pri
mindamas ir paties premiero 
Blum pareiškimą, kad Franci
ja atsimes nuo neutraliteto su
tarties, jei tą patį padarys ii 
Anglija.

Tečiaus radikalai tuojaus 
prigrūmojo atsimesti nub val
džios ir suardyti liaudies fron
tą, jei Francija ar tai viena, 
ar susitarimu su Anglija atsi
mestų nuo neutraliteto sutar 
ties ir bandytų padėti Ispani
jos lojalistams.

Tad socialistų padėtis yra la
bai kebli, nes žlugimas liaudies 
fronto gali reikšti fašistų įsi
galėjimą Francijoje.

Radikalas karo ministeris 
Edouard Daladier, kuris taiko
si į premierus, jei Blum val
džia griūtų, irgi grūmoja re
zignuoti, jei nebus priimtas jo 
platus apsiginklavimo progra
mas, kuris jau susilaukė socia
listų ir komunistų pasiprieši
nimo atstovų bute.

CHICAGO. — Plėšikai nak
tį įsilau4žė į naują Brookfield 
paštą, 3733 Prairie Avė. ir iš
deginę skylę dviejose geležinė
se vaulto duryse pagrobė $11,- 
000, iš kurių $850 buvo pini
gais, $3,000' valdžios bonais ir 
likusieji pašjto ženkleliais.

Paštas buvo pastatytas tik 
pereitą vasarą ir kainavo $50,- 
000.

Spėjama, kad tai ,buvo eks- 
pęrtų ^darhįs ir kad plėšikai 
gurėjo dirbti p&šte "mažiausia 
keturias valandas.

Rusija vėls išteisinta 
dėl gelbėjimo Ispa

nijos valdžiai
Neutraliteto komitetas vėl pri

pažino, kad Rusija nėra gin
klavusi Ispanijos lojalistų.

Pats Salengro kantriai 
laike dešiniųjų šukavi-

Kūdikio lavonas pa 
što siuntinyje

di-

Chicagai ir apielinkei fede- 
ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja :

Giedra; nedidelė permaina 
temperatūroje.

Vakar
peratura

Saldė
5:31.

Kanada perkasi 
karo laivus

SAN FRANCISCO, Cal.
13. — Tarp nepristatytų siun
tinių paštas užtiko viename 
siuntinyje kūdikio lavoną. Ka
dangi lavonas buvo jau supu
vęs, tai negalima buvo nusta
tyti nė kūdikio lyties, nė am
žiaus. Siuntinys buvo adresuo
tas “San Mercie Hospital, San 
Frisco”. Tokios ligoninės čia 
visai nėra.

1.

Prasideda platus 
darbininkų or

ganizavimas
NEW YORK, lapkr. 13. 

Industrinės unijos pradeda
dėlę kampaniją už-suorganiza
vimą dar nesuorganizutetų did
žiųjų pramonių darbininkų. 
Pirmiausia bus stengiamąsi su
organizuoti plieno ir geležies 
darbininkus. Taipjau bus varo
mas vajus už baigimą organi
zuoti moterų ir vyrų rūbų pra
monių.
Federacija irgi organizuosianti 

darbininkus.
TAMPA, Fla., lapkr. 13. — 

Besiruošiant prie Amerikos 
Darbo Federacijos metinės 
konvencijos, jos prezidentas 
William Green pranašauja, kad 
industrinių u/nijų judėjimas su
smuksiąs ir tada ateisianti Fe
deracija su savo amatinėmis 
unijomis ir pribaigsianti masi
nį darbininkų organizavimą.

Federacijos atgaleiviai ma
nevruoja kaip galėtų greičiau
sia iš Federacijos pašalinti in
dustrines unijas. Pats gi Green 
nenorėtų skubintis su tų uni
jų Šalinimu, nes jis mano, kad 
sąjūdis ilgainiui praeis ir ta
da tos unijos pačios sugryš į 
Federaciją. >

LONDONAS, lapkr. 13. — 
Ispanijos neutraliteto komite
tas vėl išteisino sovietų Rusi
ją dėl Italijos kaltinimo, kad 
Rusija padėjo ir ginklavo Is
panijos lojalistus.

Pirmiau tas pats komitetas 
atmetė ir Vokietijos kaltina
mus prieš Rusiją.

Bet tas pats komitetas yra 
išteisinęs taipjau ir Italiją su 
Vokietija dėl ginklavimo suki
lėlių.

Tad dabar yra .atmesti visi 
valstybių kaltinimai prieš vie
na kitą ir komitetas gali eiti 
prie sekamo formąlumo.

žinoma, niekas netiki komi
teto nuosprendžiams ir išteisi
nimams, nes kiekvienas žino, 
kad Vokietija ir Italija tikrai 
ginklavo sukilėlius ir italai ir 
vokiečiai ir dabar operuoja su
kilėlių lėktuvus ir tankas. Ko
mitetas visus išteisina vengda
mas komplikacijų ir kaip ga
lima ilgiausia atidėliodamas 
nesusipratimus tarp valsty
bių.

Italijos ambasadorius Dino 
Grandį labai smarkiai putelė 
Rusiją, bet nemažiau smarkiai 
jam atsakė ir Rusijos amba
sadorius Maiski. Bet abiejų 
kalbos buvo * paruoštos iškalno 
ir abu jie savo kalbas skaitė 
iš rašto.

Mussolini panaikino 
teismus

2 vai. po piet tem- 
Chicagoje buvo 49°. 
teka 7:38, leidžiasi

0TTAWA, Ont,, lapkr. 13.— 
Premjeras Mackenzie King 
paskelbė, kad Kanada perkasi 
du modeminius torpedinių lai
vų naikintojus iš Anglijos.

PROVIDENCE, R. L, lapkr. 
13. — Vienas žmogus liko už
muštas ir 22 sužeisti gasbli- 
niam >New Hąven tra/ikiniui 
užgavus troką su plytomis.

Sukilėliai suėmė 
rusų laivą

GIBRALTARAS, lapkr
- Anglijos karo laivyno

13. 
vir

šininkai praneša, kad Rusijos 
prekių laivas Sojuzvod Nikov 
įplaukė į Ceuta uostą, Ispani
jos Morokoj, lydimas dviejų 
Ispanijos sukilėlių karo laivų. 

Anglijos valdžia sakosi nega
lėjusi nustatyti, ar tas laivas 
buvo areštuotas dar 
įplaukiant į uostą.

prieš
* " t J

VILNIUS.— Lietuvių šv. Ka
zimiero Draugijos pirmininkas 
kun. prof. T. Taškunas rugsė
jo 22 d. buvo nuvažiavęs į 
Baltstogę pas vaivadą Kirtiklį 
ir prašęs, kad daugiau nebeuž
darinėtų šios draugijos skyrių 
ir kad vėl leistų veikti jau už
darytiems skyriams. Vaivada 
Kirtiklis pažadėjęs visa tai iš- 
trti, nes esąs nesenai į Balt
stogę atvykęs ir todėl maža 
apie tai teturįs žinių.

Rūgs. 22 d. šv. Kazimiero 
d-jos centro v-bos raštinėn bu
vo atnešti Vilniaus-Trakų aps. 
Storastos du raštai. Vienu raš
tu pranešama, kad Pirčiupio so
džiuje (Valkinyko v.) šios d- 
jos sek. veikimas sulaikomas ir 
d-jos v-ba dar turinti teisę per 
14 dienų apeliuoti vaivadijai, o 
antru raštu pranešama, kad 
tas skyrius jau uždarytas ir 
taip pat gale pažymėta, kad 
per 14 dienų galima apeliuoti 
vaivadijai. Abiejų raštų turi
nys vienodas, tik pirmame įdė
tas žodis ^sulaikyti”, o antrame 
—“uždaryti”.

šešiasdešimt buvusių telefonis
čių turi apleisti Kauną
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Vokietija siekiasi 
užkariauti visą 

Europą
Vokietija sukurstys busiantį 

karą, sako garsus vokiečių 
rašytojas Emil Ludwig.

RYMĄS, lapkr. 13. — 
solini nutaręs panaikinti 
čius Italijos teismus ir jų vie
ton įvesti valstybės komitetus, 
kartu socįalizuojant legalę pro
fesiją.

Advokatams įsakyta paruo
šti naująjį projektą.

Busiąs panaikintas ir spe
cialia tribunolas, kuris teisda- 
vo fašistų priešininkus ir dau
gelį žmonių yra pasmerkęs 
mirčiai.

Einant ruošiamu projektu, 
bylas dėl piniginių dalykų spręs 
gildijų komitetai. Darbo daly
kus spręs darbo komitetai. Kri
minalius dalykus spręs vidaus 
reikalų ministerijos paskirti 
komitetai. Advokatai gi pataps 
valstybės tarnautojai ir gaus 
reguliarę algą.

Mus- 
esan-

KAUNAS, spalių 24. — šią
nakt paleidžiama į darbą au
tomatinė telefono stotis ir ryt 
kauniečiai telefonu kalbėsis be 
telefoniščių tarpininkavimo. 
Kaip žinoma, stotį statė viena 
anglų statybos bendrovė. Jos 
atstovai yra atvykę į stoties 
atidarymą. 

♦ 
Automatinė stotis pavaduoja 

per 100 telefonisčių. Dvide
šimt telefonisčių, kurių vyrai 
turi tarnybas, jau atleistos. 
Apie 60 panelių, kaip jos pa
čios informuoja, esančios iške
liamos į provinciją į pašto į- 
staigas. Dėl tų perkėlimų esą 
daug ašarų ir nusiskundimų, 
nes nemaža iškeliamųjų į pro
vinciją esančios surištos su 
Kaunu: turi čia šeimą, namu
ką etc.

Telefonistės studentės iš 
Kauno į provinciją, esąs, ne
keliamos.

Telefono abonentai šiandie 
su telefonistėmis, kurios stro
piai ir gražiai dirbo, atsisveį* 
kiną.•

CHICAGO. — Atvykęs lai
kyti Chicago j e paskaitą, gar
sus Vokietijos rašytojas Emil 
Ludwig, paskilbęs savo biogra
fijomis žymiųjų žmonių ir iš
kėlimu į aikštę kaizerio ir jo 
generolų nepadorių darbų, bet 
turėjęs pasišalinti į užsienį 
nuo Hitlerio, pasikalbėjime pa
reiškė, kad busiantį karą Eu
ropoj sukurstysianti Vokieti
ja. Jis mano, kad karas Euro
poj yra neįšvengtinas, tik jis 
nežino .kada tas karas iškils. 
Tečiaus jis mano, kad Vokie
tijai jau 1937 m. bus prisi- 
ruošusi tam karui.

Nežiūrint Mussolini karingų 
kalbų, mano Ludwig, jis nesi- 
siekiąs naujo karo. Mussolini 
esąs gudrus žmogus, jis jau 
laimėjo prestižą užkariauda
mas Ethiopiją ir nenori rizi
kuoti karu su Anglija.

Kas kita yra su Vokietiją, 
sako Ludwig. Ji aiškiai nori 
užkariauti visą Europą. “Tokis 
yra nacių charakteris. O na
cių charakteris tuti , šaknis vi
sos Vokietijos charakterio, štai 
kodėl Vokietijoje nebus jokio 
sukilimo prieš Hitlerį”, tvirti
na tas vokiėčių rašytojas.

W0RTHINGT0N, Minn., 1. 
13. — 200 kalakutų iškepė ne
sulaukę nė Dėkos dienos. Jie 
iškepė sudegus McLeod ūkio 
daržinei.

GALESBURG, UI., 
— čia nusinuodijo 
Mrs. Sanford, 68 m.

lapkr. 13. 
ūkininkė 

amžiaus.
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Dr. A. Montvido 
maršrutas

Pittsburgh, Pa., lapkričio 15 
ir 16 d.

Binghamton, N. Y., lapkričio
17 d.

Wilkes Barre, Pa., lapkričio
18 d.

Newark, N. J., lapkr. 19 d.
Brooklyn, N. Y., lapkr. 20 d.
Broęklyn, N. Y., konferenci

joj lapkr. 22 d.
Detroit, Mich., lapkr. 24 ar

ka 25 d.
šis maršrutas yra oficialis. 

Fittsburghe įvyko konferencija, 
nes be pranešimo man draugai 
pittsburgiečiai manė, kad aš 
pasiliksiu ten kelias dienas ir 
surengė prakalbų eilę iki pat 
įapkr. 18 d. Kadangi ten bus 
draugijų konferencija ir vaka
rienė lapkr. 15 d. ir kadangi 
aš galėsiu pasilikti ir lapkr. 16 
d., kaip nors susitvarkysime.

Pradžioj išrodė, kad niekas 
nieko nerengia ir, kad turėsiu 
dalyvauti tik Pittsburgho kon
ferencijoj lapkr. 15 d. ir Brook- 
lyno konferencijoj lapkr. 22 d. 
Tik kelios dienos atgal pradėjo 
plaukti kvietimai ir aš sutikau 
kalbėti kiekvieną dieną, kuri 
man nebuvo žinoma kaipo kie
no nors užimta. Viskas tvarkoj, 
tik gaila, kad Pittsburghe įvy
ko nesusitarimas su manim 
apie datas.

Iki pasimatymo.
Dr. A. Montvidas.

Teisėjas Eugene McGarty 
paskyrė bausmės kalėti šešius 
mėnesius už girtą važiavimą 
Harry Senezui 38 metų, 1854 
West Adams Street. Kiti trys 
asmenys nusikaltę trafiko pa
tvarkymams gavo po 30 dienų 
kalėjimo.
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Sukilėliai prarado šešis lėktuvus labai 
smarkiame mūšyje virš Madrido. Lojali
stai veržiasi į priekį į pietus nuo Madrido.

DAR DU SUKILĖLIŲ LĖKTUVAI NUŠAUTI.
MADRIDAS, lapkr. 13. — Dar du sukilėlių lėktuvai liko 

nušauti šiandie antrame lojalistų ir sukilėlių lėktuvų susirėmi
me virš Madrido. Tokiu budu šiandie liko nušauta viso aštuo- 
ni sukilėlių lėktuvai.

MADRIDAS, lapkr. 13. — 
Lojalistų ir sukilėlių "lėktuvai 
susirėmė labai smarkiame mū
šyje virš Madrido ir jame lo
jalistai aplaikė didelę pergalę. 
Tai buvo labai smarkus mušis 
ir be to tai buvo pirmas mu
šis ore virš sostinės.

Oficialis pranešimas sako, 
kad šeši sukilėlių lėktuvai li
ko numušti ir kiti nukrito liep
snose kaip pačiame mieste, 
taip ir už sukilėlių linijų. Lo
jalistai gi prarado du lėktu
vus. Mūšyje dalyvavo 26 lėk
tuvai. Mušis parodė, kad loja
listai turi geresnius lakūnus ir 
geresnius lėktųvusz negįf suki
lėliai, y

Tas pats oficialis praneši
mas paskelbė lojalistų pradėji
mą smarkaus ofensyvo visu 
frontu. Ofensyvas prasidėjo 
auštant ir progresuoja palan
kiai lojalistams.

Tuo pačiu laiku didelės loja
listų jėgos iš Valencijos ver
žiasi į pietus ir siekiasi suar
dyti sukilėlių komunikacijos 
linijas su pietine Ispanija, per 
kuria lojalistai gauna karei
vius ir ginklus.

Bet visą Madridą labiausia 
sujudino smarkus mušis ore. 
Visi užmiršo pavojų ir įtemp
tai sekė mūšio eigą, kaip lo
jalistų lakūnai vikriai nardy
dami ore savo greitais lėktu
vais pamaži stūmė sukilėlius 
atgal ir kaip vienas po kito 
krito pašauti ir liepsnojantys 
sukilėlių lėktuvai.

Komanduotojas gen. Miaja 
apsidžiaugęs laimėjimu ore ir 
pradėtu ofensyvu pasiuntė ka
reiviams fronte karštą pasvei
kinimą.

Lojalistai pradėjo ofensyvą 
auštant. Tuojaus paėmė arti
lerijos, kuri liko nukreipta 
prieš sukilėlius. Ofensyvas ėjo 
iš vieno sektoriaus į kitą ir 
greitai apėmė visą frontą.

Nors sukilėliai susilaukė 
daugiau kareivių ir ginklų, 
bet prieš lojalistus neįstengia 
atsilaikyti. Patikimomis žinio
mis, lojalistai paėjo pustrečios

mylios palei Estremadura 
lią, į pietus nuo Madrido.

Lojalistai dabar pilnai 
įsitikinę, kad jie sukilėlius ga
li atmušti, nors karas, žinoma, 
dar toli nėra laimėtas. Jų nuo
monė, jei lojalistai įstengs su
kilėlius atmušti, tai ir patys 
sukilėliai ilgainiui nuo Madri
do pasitrauks.

Gen. Miaja tikrina, kad esa
momis sąlygomis, lojalistai ga
li laikytis kad ir ištisus me
tus.

Sukilėliai jau nebešukauja 
apie pergales.

TALAVERA; lapkr; 18. — 
Sukilėliai jau paliovė davinėję 
triukšmingus pranešimus, ku
riuose jie skelbė vieną pergalę 
paskui kitos.

Dabar jie patys prisipažy- 
sta, kad Madrido paėmimas li
ko suvilkintas. Bet visgi tvir
tina, kad sukilėliai dar nėra 
pralaimėję karo ir kad jie tik
rai paimsią Madridą už kelių 
dienų.

Kartu sukilėliai pradėjo skų
stis, kad prieš juos yra nau
dojamos nuodingos dujos. Į 
pietus nuo Madrido lojalistai 
pradėję šaudyti dujų granato
mis nuo kurių krito daug su
kilėlių. Dujos buvusios vemdi- 
nančios, kurių paragavę prade
da vemti ir sunkiai suserga. 
Jos esančios blogesnės už aša
rines dujas, kurios buvusios 
panaudotos pradžioj sukilimo.

Muštynės Francijos 
atstovų bute

Lenkų žodžiai ir 
darbai

Kaunas turi auto
matinį telefoną

S
m

Radikalai grūmoja 
dėl Ispanijos suar
dyti liaudies frontą

Apiplėšė Brookfield 
priemiesčio paštą

ORHS,

PARYŽIUS, lapkr. 13. — 
šiandie atstovų bute ištiko 
muštynės tarp kairiųjų ir de
šiniųjų atstovų, taip kad teko 
posėdį nutraukti.

Muštynės ištiko svarstant 
karo rekordą vidaus reikalų 
ministerio Roger Salengro. De
šinieji jį piktai puolė, kad jis 
buk esąs pasmerktas mirčiai 
dezertyras ir muštynės prasi
dėjo į tribūną įlipus premieru‘1 
Blum. 
tylėjo 
mų.

PARYŽIUS, lapkr. 13. — Ri
tėj ant padėčiai Ispanijoje, ko
munistai pradeda vis griežčiau 
reikalauti, kad Francija atsi
mestų nuo neutraliteto sutar
ties ir pradėtų t atvirai įteikti 
ginklus Ispanijos valdžiai#"’

Tą reikalavimą pakartojo 
liaudies fronto atstovų susirin
kime ir komunistų partijos se
kretorius Jacąues Duclos, pri
mindamas ir paties premiero 
Blum pareiškimą, kad Franci
ja atsimes nuo neutraliteto su
tarties, jei tą patį padarys ii 
Anglija.

Tečiaus radikalai tuoj aus 
prigrūmojo atsimesti nito val
džios ir suardyti liaudies fron
tą, jei Francija ar tai viena, 
ar susitarimu su Anglija atsi
mestų nuo neutraliteto sutar 
ties ir bandytų padėti Ispani
jos lojalistams.

Tad socialistų padėtis yra la
bai kebli, nes žlugimas liaudies 
fronto gali reikšti fašistų įsi
galėjimą Franci joj e.

Radikalas karo ministeris 
Edouard Daladier, kuris taiko
si į premierus, jei Blum val
džia griūtų, irgi grūmoja re
zignuoti, jei nebus priimtas jo 
platus apsiginklavimo progra
mas, kuris jau susilaukė socia
listų ir komunistų pasiprieši
nimo atstovų bute.

CHICAGO. — Plėšikai nak
tį įsilaužė į naują Brookfield 
paštą, 3733 Prairie Avė. ir iš
deginę skylę dviejose geležinė
se vaulto duryse pagrobė $11,- 
000, iš kurių $850 buvo pini
gais, $3,000: valdžios bonais ir 
likusieji pašjto ženkleliais.

Paštas buvo pastatytas tik 
pereitą vasarą ir kainavo $50,- 
000.

Spėjama, kad tai buvo eks
pertų darbąs ir ką^ plėšikai 
turėjo dirbti pašte "mažiausia 
keturias valandas.

Rusija vėls išteisinta 
dėl gelbėjimo Ispa

nijos valdžiai

Pats Salengro kantriai 
laike dešiniųjų šukavi-

Kūdikio lavonas pa 
što siuntinyje

Chicagai ir apielinkei fede- 
ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja :

Giedra; nedidelė permaina 
temperatūroje.

Vakar
peratura

Saulė
5:31.

Kanada perkasi 
karo laivus

SAN FRANCISCO, Cal., 1. 
13. — Tarp nepristatytų siun
tinių paštas užtiko viename 
siuntinyje kūdikio lavoną. Ka
dangi lavonas buvo jau supu
vęs, tai negalima buvo nusta
tyti nė kūdikio lyties, nė am
žiaus, Siuntinys buvo adresuo
tas “San Mercie Hospital, San 
Frisco”. Tokios ligoninės čia 
visai nėra.

Prasideda platus 
darbininkų or

ganizavimas
NEW YORK, lapkr. 13. 

Industrinės unijos pradeda
dėlę kampaniją už - suorganiza
vimą dar nesuorganizUotų did
žiųjų pramonių darbininkų. 
Pirmiausia bus stengiamąsi su
organizuoti plieno ir geležies 
darbininkus. Taipjau bus varo
mas vajus už baigimą organi
zuoti moterų ir vyrų rūbų pra
monių.
Federacija irgi organizuosianti 

darbininkus.
TAMPA, Fla., lapkr. 13. — 

Besiruošiantprie Amerikos 
Darbo Federacijos metinės 
konvencijos, jos prezidentas 
William Green pranašauja, kad 
industrinių Vnijų judėjimas su
smuksiąs ir tada ateisianti Fe
deracija su savo amatinėmis 
unijomis ir pribaigsianti masi
nį darbininkų organizavimą.

Federacijos atgaleiviai ma
nevruoja kaip galėtų greičiau
sia iš Federacijos pašalinti in
dustrines unijas. Pats gi Green 
nenorėtų skubintis su tų uni
jų šalinimu, nes jis mano, kad 
sąjūdis ilgainiui praeis ir ta
da tos unijos pačios sugryš į 
Federaciją. v

LONDONAS, lapkr. 13. — 
Ispanijos neutraliteto komite
tas vėl išteisino sovietų Rusi
ją dėl Italijos kaltinimo, kad 
Rusija padėjo ir ginklavo Is
panijos lojalistus.

Pirmiau tas pats komitetas 
atmetė ir Vokietijos kaltini
mus prieš Rusiją.

Bet tas pats komitetas yra 
išteisinęs taipjau ir Italiją su 
Vokietija dėl ginklavimo suki
lėlių.

Tad dabar yra .atmesti visi 
valstybių kaltinimai prieš vie
na kitą ir komitetas gali eiti 
prie sekamo formąlumo.

žinoma, niekas netiki komi
teto nuosprendžiams ir išteisi
nimams, nes kiekvienas žino, 
kad Vokietija ir Italija tikrai 
ginklavo sukilėlius ir italai ir 
vokiečiai ir dabar operuoja su
kilėlių lėktuvus ir tankas. Ko
mitetas visus išteisina vengda
mas komplikacijų ir kaip ga
lima ilgiausia atidėliodamas 
nesusipratimus tarp valsty
bių.

Italijos ambasadorius Dino 
Grandi labai smarkiai puolė 
Rusiją, bet nemažiau smarkiai 
jam atsakė ir Rusijos amba
sadorius Maiski. Bet abiejų 
kalbos buvO/ paruoštos iškalno 
ir abu jie savo kalbas skaitė 
iš rašto.

VILNIUS.— Lietuvių šv. Ka
zimiero Draugijos pirmininkas 
kun. prof. T. Taškunas rugsė
jo 22 d. buvo nuvažiavęs į 
Baltstogę pas vaivadą Kirtiklį 
ir prašęs, kad daugiau nebeuž
darinėtų šios draugijos skyrių 
ir kad vėl leistų veikti jau už
darytiems skyriams. Vaivada 
Kirtiklis pažadėjęs visa tai iš- 
trti, nes esąs nesenai į Balt
stogę atvykęs ir todėl maža 
apie tai teturįs žinių.

Rūgs. 22 d. šv. Kazimiero 
d-jos centro v-bos raštinėn bu
vo atnešti Vilniaus-Trakų aps. 
Storastos du raštai. Vienu1 raš
tu pranešama, kad Pirčiupio so
džiuje (Valkinyko v.) šios d- 
jos sėk. veikimas sulaikomas ir 
d-jos v-ba dar turinti teisę per 
14 dienų apeliuoti vaivadijai, o 
antru raštu pranešama, kad 
tas skyrius jau uždarytas ir 
taip pat gale pažymėta, kad 
per 14 dienų galima apeliuoti 
vaivadijai. Abiejų raštų turi
nys vienodas, tik pirmame įdė
tas žodis “sulaikyti”, a antrame 
—“uždaryti”.

---- ......; ........

Vokietija siekiasi 
užkariauti visą 

Europą

KAUNAS, spalių 24. — Šią
nakt paleidžiama į darbą au
tomatinė telefono stotis ir ryt 
kauniečiai telefonu kalbėsis be 
telefoniščių tarpininkavimo. 
Kaip žinoma, stotį statė viena 
anglų statybos bendrovė. Jos 
atstovai yra atvykę į stoties 
atidarymą.

Automatinė stotis pavaduoja 
per 100 telefonisčių. Dvide
šimt telefonisčių, kurių vyrai 
turi tarnybas, jau atleistos. 
Apie 60 panelių, kaip jos pa
čios informuoja, esančios iške
liamos į provinciją į pašto į- 
staigas. Dėl tų perkėlimų esą 
daug ašarų ir nusiskundimų, 
nes nemaža iškeliamųjų į pro
vinciją esančios surištos su 
Kaunu: turi čia šeimą, namu
ką etc.

Telefonistės studentės iš 
Kauno į provinciją, esąs, ne
keliamos.

Telefono, abonentai šiandie 
su telefonistėmis, kurios stro
piai ir gražiai dirbo, atsisvei
kina. ■

2 vai. po piet tem- 
Chicagoje buvo 49°. 
teka 7:38, leidžiasi

0TTAWA, Ont., lapkr. 13.— 
Premieras Mackenžie King 
paskelbė, kad Kanada perkasi 
du moderninius torpedinių lai

svų naikintojus iš Anglijos.

PROVIDENCE, R. L, lapkr. 
13. — Vienas žmogus liko už
muštas ir 22 sužeisti gaili
niam »New Hąven traukiniui

Sukilėliai suėmė 
rusų laivą

GIBRALTARAS, lapkr. 13. 
— Anglijos karo laivyno vir
šininkai praneša, kad Rusijos 
prekių laivas Sojuzvod Nikov 
įplaukė į Ceuta uostą, Ispani
jos Morokoj, lydįmas dviejų 
Ispanijos sukilėlių karo laivų.

Anglijos valdžia sakosi nega
lėjusi nustatyti, ar tas 
buvo areštuotas

užgavus troką su plytomis. įplaukiant į uostą.
dar

laivas 
prieš

Mussolini panaikino 
teismus

RYiMĄS, lapkr. 13. — Mus
solini nutaręs panaikinti esan
čius Italijos teismus ir jų vie
ton įvesti valstybės komitetus, 
kartu socializuojant legalę pro
fesiją.

Advokatams įsakyta paruo
šti naująjį projektą.

Busiąs panaikintas ir spe
cialia tribunolas, kuris leisda
vo fašistų priešininkus ir dau
gelį žmonių yra pasmerkęs 
mirčiai.

Einant ruošiamu projektu, 
bylas dėl piniginių dalykų spręs 
gildijų komitetai. Darbo daly
kus spręs darbo komitetai. Kri
minalius dalykus spręs vidaus 
reikalų ministerijos paskirti 
komitetai. Advokatai gi pataps 
valstybės tarnautojai ir gaus 
reguliarę algą.

1 i' > '1 ■ . ■ ■ ' - , ’ ■ ' ■ ' ;

CHICAGO. — Atvykęs lai
kyti Chicago j e paskaitą, gar
sus Vokietijos rašytojas Emil 
Ludwig, paskilbęs savo biogra
fijomis žymiųjų žmonių ir iš
kėlimu į aikštę kaizerio ir jo 
generolų nepadorių darbų, bet 
turėjęs pasišalinti į užsienį 
nuo Hitlerio, pasikalbėjime pa
reiškė, kad busiantį karą Eu
ropoj sukurstysianti Vokieti
ja. Jis mano, kad karas Euro
poj yra neiš vengtinas, tik jis 
nežino kada tas karas iškils. 
Tečiaus jis mano, kad Vokie
tijai jau 1937 m. bus prisi- 
ruošusi tam karui.

Nežiūrint Mussolini karingų 
kalbų, mano Ludwig, jis nesi- 
siekiąs naujo karo. Mussolini 
esąs gudrus žmogus, jis jau 
laimėjo prestižą užkariauda
mas Ethiopiją ir nenori rizi
kuoti karu su Anglija.

Kas kita yra su Vokietiją, 
sako Ludwig. Ji aiškiai nori 
užkariauti visą Europą. “Tokis 
yra nacių charakteris. O na
cių charakteris turi šaknis vi
sos Vokietijos charakterio, štai 
kodėl Vokietijoje nebus jokio 
sukilimo prieš Hitlerį”, tvirti
na tas vokiečių rašytojas.

WORTHINGTON, Minn., 1. 
13. — 200 kalakutų iškepė ne
sulaukę nė Dėkos dienos. Jie 
iškepė Sudegus McLeod ūkio 
daržinei.

GALESBURG, Ilk, 
— Čia nusinuodijo 
Mrs. Sanford, 68 m.

Dr. A. Montvido 
maršrutas

Pittsburgh, Pa., lapkričio 15 
ir 16 d. ;

Binghamton, N. Y., lapkričio
17 d.

Wilkes Barre, Pa., lapkričio
18 d.

Newark, N. J., lapkr. 19 d.
Brooklyn, N. Y., lapkr. 20 d.
Broęklyn, N. Y., konferenci

joj lapkr. 22 d.
Detroit, Mich., lapkr. 24 ar

ka 25 d.
šis maršrutas yra oficialis. 

Pittsburghe įvyko konferencija, 
nes be pranešimo man draugai 
pittsburgiečiai manė, kad aš 
pasiliksiu ten kelias dienas ir 
surengė prakalbų eilę iki pat 
lapkr. 18 d. Kadangi ten bus 
draugijų konferencija ir vaka
rienė lapkr. 15 d. ir kadangi 
aš galęsiu pasilikti ir lapkr. 16 
d., kaip nors susitvarkysime.

Pradžioj išrodė, kad niekas 
nieko nerengia ir, kad turėsiu 
dalyvauti tik Pittsburgho kon
ferencijoj lapkr. 15 d. ir Brook- 
lyno konferencijoj lapkr. 22 d. 
Tik kelios dienos atgal pradėjo 
plaukti kvietimai ir aš sutikau 
kalbėti kiekvieną dieną, kuri 
man nebuvo žinoma kaipo kie
no nors užimta. Viskas tvarkoj, 
tik gaila, kad Pittsburghe įvy
ko nesusitarimas su manim 
apie datas.

Iki pasimatymo.
Dr. A. Montvidas.

lapkr. 13. 
ūkininkė 

amžiaus.

Teisėjas Eugene McGarty 
paskyrė bausmės kalėti šešįus 
mėnesius už girtą važiavimą 
Harry Senezui 38 metų, 1854 
West Adams Street. Kiti trys 
asmenys nusikaltę trafiko pa
tvarkymams gavo po 30 dienų 
kalėjimo.
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SLA CENTRAS LAIMĖJO ĮDOMIA BYLA 
AP0JAUNIAME TEISME

tenrmmn r Mina liumį imAu.m jt.ira

Buvo patvirtintas žeinfešnio teismo nuosprendis 
F. Pdsžkos hkhio reikalu

BRIDGEP0RT —Susivieni- nesusipratimo su namo per- 
jimas Lietuvių Amerikoje lai-1 vedimo dokumentais, SLA 
mėjo įdomią bylą Chicagos paskola yra pilnai legališka, 
apeliaciniame teisme. f,jir, reikalui atėjus, ji gali na-

Teismas patvirtino nud- bią už paskbl^ pardboti.
sprendį, kurį išnešė žemesne ‘Byla ėjo <tatp SLA ir The’o- 
instancija dėl ginčo ^tarp štA dore Roškos, kurk buvo pa- 
ir F. Posžkos, Bridgeporto 
vaistininko.

Be to, teismas iškėlė aik
štėn įdomių faktų apie namų 
pervedimo legališkumą tam 
tikruose atvejuose.

Dalykas grįžta apie 14 me
tų į praeitį.

Kovo 23, 1922m., vaistinin
ko Frank Poszkos žmona, 
Felicija, buvo apšaukta be
prote. Ji buvo dalina savi
ninkė Poszkų namo prie 3101 
South Morgan stredt. Ten ir 
dabar randasi Poškos vaistine. 
F. Poszkienė dabar yra Kan- 
kakee ligoninėj.

Balandžio 17d., 1922 metais 
ji pervedė savo nuosavybės 
dali Povilui Poszkai, vaisti
ninko broliui. Tuo pačiu lai
ku namas buvo pavestas 
Home Bank and Trust Coni- 
pany globai.

Rugp. 25d., 1927 metais, F. 
Poška padavė aplikaciją SLA 
prašydamas paskolos. Per
žiurėjus dokumentus ir susi
pažinusi su nuosavybę, Pildo
moji Taryba rado viską tvar
koje ir paskolą išdavė. Tai 
buvo pirmas morgičius $12,- 
000 sumoje.

Už kiek metų, SLA teko eiti 
teisman, kad apsaugoti savo 
pinigus. O tuomet netikėtai 
aikštėn iškilo faktas apie F. 
Poszkos žmoną. Iki to laiko 
jis buvo užslėptas, kiek pa
lieję namo pervedimo reikalu. 
Tas faktas buvo svarbus tuo, 
kad žmogus, pripažintas Tie- 
pročiu, įstatymu šviesoj^ yra 
“negvvas”* ir jis jokio turto 
nedali kitam pervesti.

Tokiu budu, nuosavybės da
lies pervedimas Povilui Poš
kai, pasirodė nelegališkaš. 
Poszkienė būdama “negyvas” 
prieš įstatymus, tokios tranz- 
akcijos negalėjo atlikti.

SLA paskola atsirado pavo
juje.

Bet dabar tas pavojus jau 
praėjės ir SLA savo turtą ap
saugojo.

Kovo 12, 1934 metais namas 
buvo pavestas receiveriui, vie
nam Joseph Hartman. O šios 
savaitės pradžioje Apeliacinis 
teisinas, patvirtindamas že
mesnio teismo nuosprendį, pa
reiškė, kad nežiūrint įvykusio

įkirtas F. Postkiehės hiioša 
vybėš dalies konservatorium.

SLA pusę gynė adv. K. P 
Gugis.

Visi turėkite omeriej sausio 
dienį. —D.

■ —J______.... ...u. .'■■■.------------- *------- ----

ibį prie baliaus likučių, šičia 
bepasijutome, kaip atėjo 11 
vąalnda ir skirštėmės visi kas 
saii linksmu tipii.

Klidbietis.
■< M. ■■■ ..      —

KALĖDINE 
tpirGin tdcit a •CtsvOlY (J Kol J A

Cicero
šis “tas iš Cicero

Susivienijimo Lietuvų 
riko j 301 kuopa turėjo mėnesinį, 
susirinkimą.

Dviems naujiems nariams 
išduoti paliudymai. Buvusi li
gonė O. Zebulinskenė aplaikė 
čekį suma $40 pašalpos už su
žeidimą automobilio. J. Gaisris 
dar kankinasi, serga jau tretis 
mėnuo, o buvo sveikas kaip 
ridikas. Vienas draugas, J. 
fealcaitis, persikėlė iš 155.kuo
pos. Reiškia, musų šeima di
dinasi, tik Visa bėda, kad ^orga
nizatoriai pritingi, naujų' na
rių neatveda.

Komisija vakarui rengti pra
nešė, kad darbas eina pilnu 
tempu4. Visi pritaria, perka bi
lietus, duoda dovanas ir komi
sija prisibijo, kad šameto sve
taine bus pertnaža parengimui. 
Parengimas tiks visiems. Bus

Ame

omėnčj 
SLA 301

kliubas

lap- 
kp.

Pirkite savo apielinkes 
krautuvėse

lošiama bunco, bus užkandžiai 
ir šokiai, o apie gėrimą tai be
reikia nei kalbėti. 4

M. Tribičius su p-nia šaibe- 
tiene aukauja alų, o pp. Da
nauskas, Kiela Dvilaitis ir Mi
liauskas stiprius gėrimus, gi 
moterys užkandžius. Iš visko 
atrodo, kad parengimas bus 
visko pilnas, tik ateikit ir nau
dokitės. O jau tų dovanų, pa
čių barių suaukautų, irgi bus. 
Suprantama, dovanos imama 
ir iš pašalinių žmonių, t. y. ne-, 
priklausančių kuopai.

Taigi thrėkite 
kHČid 28 dfenos 
parengimą.

Klovainiečių
Klovaiiiiečių kliubo paren

gimas įvyksta Šio mėnesio 21 
dieną, Gramonto svetainėje 
Brighton Parke, 4535 Ročk- 
well street. Bilietai parengi
mui platinami visoj apielin- 
kėj. Nėra abejonės, jogei tas 
vakarai garsiai suskambės.

Lietuvių namo bendrovės 
parengimas

Lietuvių Namo Bendrovės 
parengimas davė virš šimto 
dolerių pelno. Paskutiniame 
bendrovės direktorių susirin
kime raportas ‘priimtaš. Vi
siems darbuotojams tarta di
delis Ačiū.

Tik bendrai veikdami galė
sime ką svarbesnio atsiekti 
savo naudai.

Bendrovės molinis parengi
mas yra numatomas sausio 
mėnesio 24 dieną 1937 metų. 
Programas bus platus, ne 
vienpusiškas, ne partinis. Jau 
visi ima suprasti, kad p arty- 
viškumas visuomeniškai įstai
gai naudos neneša.

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife 
6630 S. tVestern 
Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252

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

Namų savihftikiį klilibd sufeirih- 
kimas !

Cicero lietūvių barnų savinin
kų politikos kliubo reguliaris 
susirinkimas įvyko lapkričio 10 
dieną Liuosybės svetainčje. Stl- 
sirinkimas nebuvo garsinamas
niekur, tačiau* narių Atsilanko 
daug. Sųširirikimaš buvo tvar
kus.

Pirmininkavo -J. Areška. Su
sirinkimas atidaryta 8 valandą
vakare1. Valdyba dalyvavo visa. 
Protokolas iš praėjusio susirin
kimo priimtas, priimti ir įvairių 
komisijų raportai.

Iš raporto pasirodė, kad kliu
bo balius bUVo sėkmingas, nors 
tą dieną įvyko dar keletas kitų 
parengimų musų kolonijoj. 
Dar ir pelno liko. Komitetas 
įvardino visus biznierius, kuTie 
prsidėjo prie patingimo, ir prb- 
šė kliubiečius remti juos.

Kliubas gavo užkviėtima j Visuose ;musų auto-
“Draugo” koncertą ir į Lietuvos 
Kareivių Draugijos balių, kurs’ 
įvyks lapkričio 14 dieną. Abu 
užkvietimai priimti ir nutarta’ 
dalyvauti.

Nutarta kitas susirinkimas 
šaukti atvirutėmis. Prieš susi
rinkimo uždarymą baliaus ko
mitetas pakvietė visus į barrui-

_ .... ŽINOMA

AMERIKOS
Ll NIJA

(Per Gothenburgą, Švedija)
Patogi ir greita keliohė 

Pigios Laivakorčių kainos 
Laivu išplaukimai iš N. Y.

Gripsholm ......... .... Gruodžio 8
Brošiūrėlė apie kelionę ir Kalėdi

nę ekskursiją į Lietuvą, gauna-

rižuotose agentūrose ir švedų Ame
rikos Linijos skyriuose.

SWEDISH AMERICAN ‘ LINE 
181 North Michigan Avenue, 

Chicago. III.
..i.'-.t t f.A.:2 L" . "'.1

CARSINKft'ES
NAUJIENOSE

ADVOKATAI

st

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn
Karrib. 1431-1434—Tel. Central 4411-2
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30.
Tel. Boulevard 1310.

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarties.

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockwell St 
Telephone: Republic 9723

Geriausi MpL Gerkit
kentucky yearling

VIENU METU SENUMO. .

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

Ofiso Tel. Boiilevard 5913
DR. BERTASH
756 West 35th St

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

Nedėliomis pagal sutartį.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD, 

Tel. Kenwood 5107

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas:

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

po piet. Vakarais nuo 7 iki 9 
Rezidencija:

3407 Lawe Avė. Tel. Yards 2510

Phone Ganai $122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėk pagal tutartj 

Rez. 6631 So. California Avenue
Telefonas Republic 7868

Tel, Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 8395 

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

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
išskyrus seredomis ir subatomis.

DR. STRIK OL'IS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: NuO 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

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

<ai .................. .... . "•m* !!■■■■■■•■■■»?■

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

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

AKIU SPECIALISTAI

$45.00 — 5-kių dalių tvirčiausiai 
padirbti brakfast setai dėl padė- 
kavončs išpardavimo sumažinta 
kaina tik

Clement John Paznokas
LIETUVIS ADVOKATAS

10707 SO. MICHIGAN AVENUE 
Telefonas Pullman 1293

CHICAGO, ILL.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington St 
Room 737

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

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

i » Ai -F-' • C

Naujausios modernistic mados 7-nių dalių valgykloms 
setai, reguliariai verti $85.00, parsiduoda už ......... .... .

KALAKUTAS Ar SKARVADŲ SĖTAS DYKAI.

PADŪK AVON eS DIENOS DIDIS

Išpardavimas
Specialiai numažintos kainos — Brangios dovlnos

Didis kalakutas ar skaradų setas dykai su pirkimu bile 
kambariui baldų seto.

Clement J. Svilow
ADVOKATAS

33 N. LA SALLE STREET 
6-tos lubos. Tel. CENtraI 1840

Marųuette Park Ofisas:
6322 SOUTH WESTERN AVĖ. 

Telefonas PROspect 1012
Vakarais ir šeštadieniais po piet.

8

S. M. SKUBĄS
W Wfest 18th Street Phone Monrofe WiĮ

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

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

J. LIULEVICIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 8572

DR. G. SERNER
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Diriituvš 
756 West 35th St. 

kampas Halšted ';St.
Valandos: nuo 10—4 ntio 6 iki , 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dienos ... . z. i

ALAUS
KENAIS, PUSGALIONIAIS, 

AŠTUNTADALIAIS IR 
KETVIRTADALIAIS.
VISADA ŠALTAS 

COIL BOXES RENDON
Pristatome Alų Visokiems 

Reikalams.

muviAi
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarą

S. P. MAŽEIKA
Phone -Yards 1188

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Strėet Boulevard 4089 •

I; J. ZOLP ..........
1646 West 46th Street Phones Boulevard 5208-8419

EŽERSKIS IR SŪNŪS
10734 S. Michigan Ąye.

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

»' \ - t .< J .. .. ? ■. ; į t ,11’

NATljAN 
KANTĖR

Dabar galima gauti kai minimam *taveme<

MUTUAL LIQUUR GŪ.
4707 South Halsted Street
Visi YrelėfonaJ YARDS 0801

VIENINTELIS DISTRIBUTOR1S

Geo. P. Cunningham
DISTRIBUTORIUS

B017 SOUTH KEDZIE AVENUE
Phone PROspect 7565

Deginkite
METEOR I’ECIŲ

ALIEJŲ
Švari Ekonomiška

Vienoda
Saikuojamo troko pristatymas 

500.000 galionų įtalpa
Visų žymiųjų aliejinių pečių 

gamintojų patvirtinta

LAFAYETTE 8060 
METROPOLITAN 

PETROLEUM CO.
3211 South Wood -St.

1

Laidotuvių Direktoriai
' , M* . ■ i . . . . 1 " L : -r. -J C*,.; Ji.- ' i

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos

AMBULA^ęE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTL 
Turime Koplyčias Visose Miesto* Dalyse.

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

S. €. LACHAVICŽ
42-44 Rast 108th St. Tel. Mlman 1270 arba Canal 2B15

8319 Lituanica Avenue

Specialis bargenas ant naujausios 
mados 
verčioš 
da už

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS , 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins dkių įtempimą, kuris 

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

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

32.50
Kalakutas ar skarvadu 

Setas dykhi.

6

skarvadų setų reguliarės 
$12.50, setai parsiduo-

*^95
Dideli tosteriai po

peilių ir šakučių Setą
M.95

po

3307 Litusnicą Avenue
A. MASALSKIS

Phone Boulevard 4189

Phone Cicero 2109

Lengvus Išmokėjimai.
Didele nuolaida už senus rakandus mainant ant naujų

2536-40 W. 63rd St.
Tel. Hemlock 8400

4179-83 Archer Avė
Tel. Lafayette 3171

CHICAGO, ILL. :

PASTABA. Kas busite jgalioti gauti dovana kalakutą ar žasj 
dykai, ghusite orderį iŠ Pėoples Krautuvių su kuriuo galėsite kreiptis 
j Tamstoms parankiausia bučernę ir Tamstų bbčeris su musų jaa 
kvmu suteiks visai dykai.

Tel. Pullman 5703

LACHAWICŽ ir SŪNUS
2314 West 28rd Place Phoneš Ganai 2515—-Cicero 5927

NAKTĮ
GYDYTOJAS IR ČHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 
▼ai., JŠfedSliomis nuo 10 iki 

3313 Sbdth Ūtateted Bt.
Tel. Boulevard 1401

iki
12

9

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

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutartį.

,, Kift _ Liėtų^ąĮ Daktarai. 
Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a. m.

DR. S. N AIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija.
3335 So. Halsted St

CHICAGO, ILL.
jwi|.|l.i« .....      mm HMM........... . ....... ......... ■ ........................

DK; Ai J. MANKAS
PHYSICIAN-SURGEON 

Office 4070 Archer Avenue 
Tel. Virginia 1116. 

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

Tel. Lafayette 3051 
Valandos: 9—10 ryto, 5—6 p. p. 

Kasdien, išskyrus seredą. 
Sekmadieni susitarus.

Rez. 6609 SO. ARTESIAN AVĖ.
Tel. Prospect 3403

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

madieniais susitarus.
OFISAS

3156 West 59th St
TeL Hemlock 5998.

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 85 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorijas
1034 W. 18th St., netoli Morgan Si.

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

Tėl. Carial 3110
Rezidencijos telefonai:

Supcrior 9454 ar Central .7464
.... . ............... ........... ..... į........... .

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland AvC.
2-ros lubos 

CHICAGO, 1LL. 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vat ryto, nuo -2 iki 4 
vai. po įpietų ir nuo 7 iki 8:50vaL 
vakaro. Nedėliomis huo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880.

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

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po pietų
7 'iki 8 vai. Ned&. nuo 10 iki 12

Rez. Telephone PLAZA 2409 '
----------------------------------------------------jfc... ........................     ■-

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
Rez. TeL Drexel. 9191

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 

chroniškų ligą.
Ofisas 6850 Stony Island Avė.

Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Ned&> 
Įlomis ir šventadieniais 10—12 

dieną.
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Apšvietos D-jos na
rės važiuos Oak Fo- 

restan; jos prašo 
talkos: Kas turi 

automobili?
šį sekmadienį, Chicagos 

Lietuvių Moterų Draugija 
“Apšvieta” sudės vizitą Oak 
Forest lietuviams-seneliams.

Draugijos narės aplankys 
tos jstaigos jnamius, pavai
šins juos su pietumis, apdo
vanos ir palinksmins su pro
gramų.

Apšvietietės prašo taikos. 
Joms reikalinga automobilių 
Joms reikia automobilių nu
keliauti j tolimąjį Oak Forestą 
ir nugabenti dovanas ir val
gius ir artistus.

Kas apsiims pagelbėti?
Asmenys kurie turi automo

bilius ir apsiims moterims 
ateiti talkon, pašaukite telefo
nu Boulevard 1605 (Mrs. 
Misčikaitis) arba Yards 2576 
(Mrs. Zolp.).

metų Graham Supercharger keturių durų

Šiandie Žagariečių 
vakaras

Jau buvo keliais atvejais 
minėta Naujienose, kad žąga- 
riečų ’ Klfubas suvienytomis 
jėgomis yra prisirengęs duoti 
teatrą ir šokius lapkričio 14 
dieną West Side Hali, adresu 
2224 West 23 place.

Tas parengimas ir jvyksta 
šiandie. Pradžia 8 valandą va
kare.

Asmenys, kurie dalyvaus 
programo pildyme, yra:

Daunoro rolėj—B. Vaitekū
nas; Daunorienės—F. Ambro- 
zienė; jos dukters Julijos—S. 
Ambrozaitė; jos podukros Ve
ronika—O. Užkuraitė; gritel- 
ninkės I Ragaišienės—O Nipri- 
kienė;Arvido, Daunoro kaimy
nas—A. ĮRfcnu^auskas; An’tar 
no, jo sunaite—A. Niprikas, 
Katrytės, * Arvidų - tarnaites— 
Al. Niprikaitė.

Režisierius p. Vaitekūnas, 
suflierius A. Ramašauskienė. 
Vakaro \ komitetas—Arlauskas, 
Janavičia ir Povlaitis.

—R. š.
■ ’ ' I

Roseland

bučeriui yra dar gera vieta pas • • 
JI-

Keletas dienų atgal buvo pra
nešta, kad ši nauja krautuve 
rengia Grand Opening. Tas 
Grand Opening tapo atidėtas se
kančiam šeštadieniui, t. y. lap
kričio 21 dienai. Atrodo, kad iš
kilmėms rengiamasi ne juokais. 
Lauksime, pamatysime, ir good 
luck to you!

Lietuvos Kareivių metinis 
parengimas

Draugystės Lietuvos Kareivių 
metinis parengimas jau čia pat. 
Kas gyvas bukite Liuosybės 
svetainėje šeštadienio vakare. 
Netik smagiai laiką praleisite, o 
ir laimę išbandysite. Bus lošiama 
“Vino”. Yra proga 20 asmenų 
laimėti cash. O jaunuomenė ir 
mėgiantys šokti tai tikrai turės 
progos, nes dešimt miteikantų, 
vadovaujamų p. Rudoko, gros be 
sustojimo.

Atsilankykite, busiu ir aš.
—D. ..

W. II. F. C. radio stotis pra
neša, kad jėga bus neužilgo 
padidinta ir kad jau trans
miteris dabar vartojamas 
daug augštesnis ir geresnis. 
Klausytojai galės išgirsti pro
gramas ir už Chicagos ribų, j 
Lietuviškas programas bus 
vėl, kaip . paprastai, leidžia
mas sekmadienio vakare 9:00 
valandą su gražia niuzika ir 
dainomis bei įdomiais prane
šimais. Programas eina po va
dovystes pranešėjo Povilo 
Saltimiero. Meldžiu pasiklau-

BUDRIKO PROGRAMAI

tai yra 
tvar-
sezo-
kad

Susilaukė dukters

P-nas ir p-nia Thomas H. 
Petkus, 10539 Wabash avenue, 
susilaukė dukters, kuri gimė 
lapkričio 6 dieną German 
Deaconess ligoninėj. Mergai
tei duota vardas Dianne 
Marė.

Viešas pakvietimas
Rytoj, t. y. sekmadieny, 

lapkričio 15 dieną 3 vai. po 
pietų, įvyks Lietuvos išeivių 
jaunimo Neprigulmingo kliu- 
bo visuotinas susirinkimas 
“Sandaros” svetainėje, 814 W. 
33 place, Bridgeporte.

Širdingai kviečiami visi geri 
lietuviai, ypatingai jaunimas 
neseniai atvykęs^iŠ Lietuvos, 
skaitlingai atsilankyti ir įsto
ti į kliubą.

Bus plačiai diskusuojama 
kliubo reikalingumas, jo tiks
lai ir sumanymai.

Be to, išrinksime laikiną 
Lietuvos išeivių jaunimo Ne
prigulmingo kliubo valdybą.

Tai iki malonaus pasima
tymo sekmadienj, lapkričio 
15 d., 3 vai- p. p. “Sandaros” 
svetainėje.

—Juozas J. Kaunas

Cicero
Nauja biznio vieta progresuoja

P-nas Vaičulis, nors ir atida
rė krautuvę turėdamas gerus 
pagelbininkus, bet pasirodo, kad 
jam reikalinga daugiau pagel
tos. Ir štai vikriam patyrusiam

Pigus automobiliai
Jei manai pirkti karą, tai ne

praleisk šios progos ’

Murphy Motor Sales, 2720 
No. Cicero Avenue kai t^ik Šiuo 
metu išpardavinėja visus pra
eitų metų Dodge karu‘s juokin
gai pigiomis kainomis. Kai ku
rie visai nauji, bet ir tie, ku
rie vartoti, verta pamatyti. 
Mat, jie jau laukia ateinančių 
metų atsargos, norėtų 
tinti vietą.

patuš-

Visuomenei įsidėmėtina, 
kad Budri ko radio programas 
rytoj, sekmadienio vakarą iš 
stoties WCFL bus transliuo
jamas nauju laiku,
nuo 7 iki 8 vai. vak. Ši 
ka bus pastovi per visą 
ną. Galima užtikrinti, 
šis programas bus nepaprastai
įvairus ir įdomus. Dalyvaus 
žynius daininkai, pavyzdžiui 
ponia Ona Pieža ir Justas Ku
dirka. Simfoninė Budriko ra
dio orkestrą išpildys naujų 
niekuomet negirdėtų muzikos 
numerių. (Bus Makalai, na ir 
daug naujų žinių. ,

Primintina dar, kad Budri
ko radio programai, taip va
dinami “tarptautiniu popuri”, 
kuriuos transliuoja stotis AVA 
AF pirmadieniais ir 
dieniais, irgi yra 
nauju laiku. Dabar 
per visą žiemą 3:30

penkta- 
pe)rkelti 
jie bus 
po piet,

(Apsk.)

Rytoj, nedčldieny, litą va
landą prieš piet kviečiami už- 
sistatyti savo radio ant sto
ties W- G. E. S. ir pasiklau
syti reguliario nedėldienio 
lietuviško radio programo, 
kurie visuomenę linksmina 
pastangomis Progress Furnr 
ture Company krautuvės, 3224 
South Halsted Street. Šie pro
gramai visuomet gražus ir 
įdomus. Taip ir ryt jo išpildy
me dalyvaus žymus daininkai, 
muzikai bei kalbėtojai. 0 
prie to, . girdėsit naudingų 
pranešimų ir žinių, ypatin
gai iš Progress krautuvės pre
kybos. Čia dar eina didis prieš 
Padėkavonės dienos išparda
vimas su nepaprastai daug 
gerų progų visiem susipirkti 
namų veikmenes. Nepamirš
kite pasiklausyti.

—Rep. J.

NAUJIENOS, Chicago, UI
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mmi tq ' ’ ..-f vvilling to come down Satur-’
day for ręhearsals we will be 
glad to give you a part.

Hąs anyone seen or heard 
of these people:

Flora Vilis
The Tillas sisters * 
Arthur Stanonis

Eugene Vilis?
If so, please let us know as 

we are looking for them. 
Tįierę is a reward for them, 

, lecause we need them for oui 
□peretta.

If at the next rehearsal en- 
iugh boys show up we expecl 
jo organize a basketball team, 
jo if you care to play we ex- 

lan, mod. >120. pect į0 see you Saturday 2:0G
..... — o’clock at Almira 'Simon Hali, 

Hancock and Wabansia.’
—Al.

mm

vietoj buvusio 5 vai. • laiko. 
Programos savystoviai finan
suoja Juozas Budrikes, trijų 
didelių krautuvių savininkas 
Chicagoje. —H,....

General Motors ra
di© koncertas

Labiau-sušvelninti Old 
Golds yra dirbtuves šviežu
mo cigaretai — nesvarbu ar 
juos pirktum kaimo krautu
vėje ar prie didelio cigare
tę baro mieste.

Rekomenduojamas Kaino Skilvio Vaistas

Jusi Aa

Chicago, III.—“Aš vartoju Trinerlo Blttiiio Vyną visuomet 
nuo skilvio ligos ar šiaip nevirškinimo ir galiu širdingai 
rekomenduoti visiems.—Mrs. Susanna Pavlus”. 
jokių bandymų su kitais liuosuotojais.
Bittėrio Vyną, kurs per 45 metus jau yra įrodęs, kad jis yra 
tinkamiausias vaistas nuo nevirškinimo, gasų, blogo apetito, 
galvos skaudėjimo, neramaus miego ir panašių negaliavimų.

Nedarykit^
Imkite Trinario

PRASYK SAMPELIO DYKAI--------- ----- -----
____  7 -•! S. Meili St., Chicago, III. 
man sampelį dykai

Trlner’s Bltter NVine _ Co._ 
Prlsiųsk

Vardas
Visosc 

Vaistinėse Adresas

Svetainė Dėl Rendos
Vestuvėms, šokiams, parems, Bunco ir įvairiems 
vakarėliams. Privažiuoti galima Westem _Ave 
men 
prie

s., Da- 
Ave., Halsted St. iki 18-tos ir Blue Island Avė. 
Leavitt Street.

WEST SIDE HOTEL
WALTER NEFFAS, Savininkas.

2435 So. Leavitt Street
Telefonas CANAL 9585

šokiams, parems,

General Motors radio kon
certas įvyksta sekmadienį, lap
kričio 15 dieną. Prasidės jis, 
kaip ir paprastai, 10 valandų 
vakare ir 
60 stočių

Solistas 
koncertui 
Charles Thomas. Bus išpildy
tas dalys čerepnino, Verdi, Bi- 
zeto, čaikowskio ir kitų kom
pozitorių kurinių.

Simfoninei General Motors 
orkestrai vadovaus Erno Ra- 
pee.

bus transliuojamas 
tinklu.

dainininkas
užkviestas

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

W0Q[> COAL ČO.

COAUCOKE
3719 S.KEDZIE AVENUE PHONE LAFAYETTE 3244

. GUA2ANTEED COAL •• < BONDEDVVEIGHT
i  ■ -■ - • ' —   -j- :—j——

šiam
John

pagalvok 
laiko gai- 
netikrumo. 
and Rup-

jTheEnglishColumnl

Bijūnėlis

RAUDONGYSLE
FISTULA IR KYLA

Išgydoma be operacijos. Tik 
kokia nauda: nereikia ligoninės, 
štl, nė baimės, nė skausmo ir 
Pranykit knygos Rectal Aiiinents
ture dykai ir sužinokite ir patirkite kaip 
tas pavojus ir |ky»l negalė pagydoma. Tūk
stančiai mano budu pagydyti, gailu tai lai
škais Įrodyti. Išslkirpk š| skelbimą ir ateik 
ekzaminacijai ir vienam gydymui dykai. 
Tada ŽINOSI, kad mano gydymas yra švel
nus ir tikras. Aš šituose negaliavlinuose 
specializavaus per 20 matą ir mano meto
das įrodė geras pasekąs.

CABOT
DR. DON McC0WAN

L. 25 E. JACKSON, CHICAGO
Nuo 9:30 iki 8 vai. vak. Sekmadieni 10 

iki 12 dieną.

Kainos jrall pasikeisti be įspėjimo 
TUOJ APMOKANT — 
P0CAH0NTAS ANGLYS
Mine Run, 65% Stambios ------------------

Mažos Nut ar Pea -------------------------
Krosniui ar Pečiui ---------------------

Lunį p ar Egg-------------------------
COKSAI—KOPPERS AR S0LVAY 
Pečiaus Koksai --------------------------- ------

Nut Koksai ....
Pea Koksai •--------------------------------

Petroleum Carbon Štili Run 
Petroleum Carbon Lump. Egg 
MILLERS CREEK LUMP  . 
MILLERS CREEK, EGG---------------------
BLACK BAND LUMP------------------------
KIETOS ANGLYS—ANTHRACITE 
Chestnut (Pennsylvania)  
Indiana Lump ---------------------------------
Indiana Egg 6x4 ........ . ............... ..........
FRANKLYN COUNTY ANGLYS
Mine Run — Stambios ---------------------

Plautos Nut—3x2 -------------------------
. Egg-------------- -------------------------------

Lump------------:-------------------------
WILMINGT0* ,<ut 4x2 Valytos .........
WLMINGTON Mine Run — Stambios.

1/4 
Tono
$2.40

2.50
2.75
2.90
3.20
3.20
3.20
2.65

. 3.65
2.90

. 2.70
2.75
3.85
2.20
2.15

. 2.10

. 2.30

. 2.35

. 2.45
1.95

. 1.80

Tono
$4.25

4.50 
5.00 
5.25
5.00
5.00 
5.00 
4.75
6.75
5.25 
4.00 
4.05
7.20 
3.00 
3.75
3.65

4.35
3.40
3.15

TAKSAI EXTRA 
1 

Tona*
$ 8.00

8.45
9.50

10.00
11.25
11.25
11.25

9.00
13.00
9.70
9.25
9.40

13.90
7.25 
700
6.75
7.65
7.75

. 8.20
6.30
5.75

2 Ir 3 4 Tonai 
Tonai ar Viri

$ 7.75
8.20
9.30
9.75

11.00
11.00
11.00

8.75
12.25

9.45 
9.00 
9.10

13.65 
7.00 
6.75
6.50
7.40
7.50
7.95
6.20
5.65

$7.50
7.95
8.95
9.50

10.75
10.75
10.75

8.45
12.50

9.20
8.75
8.85

13.40
7.75
6.50
6.25
7.15
7.25
7.70
6.05
5.50

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE
Weil, here I am after reco- 

vering ffrom that ' Hallbwfeen 
party that was given by thė 
good old JBjffiflis. it^wąs,r ą 
success as it snouid have been, ■ "į : -m.., '■"« .' ,, '

būt now we mušt get down 
to business. Right now we are 
on the lookout'for more actors 
to participateJin the operetta 
Christmas B^ząj*.

At\the present there are 
one or two parts open for in- 
ditetrious amateurs. If you arę

“Toliau ir Greičiau
• . • • H •*,! : *

su vienu gąsdino galionu negu 
bile Kokiu Kitu AmeriKoj^ZZJ

karu...•’ J i

1937 DODGES
JAU ATĖJO

■ r _ ’

Dar turime keletas 1936 Dodge automobilių, 
kuriuos pardavinėjame dar negirdėtai pigio
mis kainomis. Kai kurie tikrai nauji, kiti 
“Owner’s Cars”, spalvų parinkimo, pigiai 
kaip ..........'... ;..... .... .... . ?595

TAIPGI 75 PAVARTOTŲ 
AUTOMOBILIŲ

SEDANS — COACHES — GOUPES
Išparduodame už juokingai žemas kainas, nes munis yra 
reikalinga vieta naujai 1937 m.. Dodge automobilių at
sargai.

MURPHY MOTOR SALES
DODGE DEALER

2720 No. Cicero Avenue

DAR VIENAS GRAHAM

1937 Graham! Supercharger Sedanas, Modelis 116.

į iwwmwffnwinini»>

RNIE MITU
Drąsus pilotas ir TWA skridimo (vykdy
tojas žino supercharger reikšmę taip kaip 
bite kiekvienas amerikietis.

^Kiekvienas kas yra oro trans- 
portacijos bizny supranta kokia 
supercharger reikšmė musą vei- 
kmėje. Kiekvienas kas važiuoja krnest l. smith Drąsus pilotas _ ir 
karu, kada nors supras jo vertę 
automobiliui. Dėka to mes gali
me patiekti greitumo davinius j 
visas puses skersai Su v. Valst. 
toj aukštumoje, kokioje mes no
rime skristi.”

—ERNEST L. SMITH.

Trans-contlnental & 
Western Air, Ine., 
vykdytojas patiekia 
mums aeronautikos 
istoriją 1927 m. 
Kartu su draugu 
navigatorių Jis bu- 

. vo pilotu pirmam 
civiliam skridimui 
tarp Su v. Valst. ir 
Hawailan salą. 
“Ernie” Smlth dir
ba su TWA nuo 
pat pradžios.

*595
1025, list at the factory

— j ...------------- •

CHICAGO 
South Side 

Andy Apeland, 
6136 Cottage Grove Avė. 

Ashen Motor Sales, 
6424 S. Western Avė. 

Gage Park Motor Sales, 
5625 So. Western Avė. 

Stony Island Motor Co., 
Island Avė. 
Sales 
Michigan

7346 Stony 
Triangle Motor 

10850-58 S. Avė.

WgBgg

• toliau Ir grei
čiau su galionu gaso ne
gu su bile kitu Ameri

koj karu**.... Graham 
Supercharger 1937 tai 
ekonomijos triumfas Ir 
neturi sau lygaus visoj 
automobilių gamybos is
torijoj ... Pats persitik
rink. Pavažiuok nauju 
Graham Superch a r g e r 
šiandien .<•. Stebėtinas Gra
bam Supercharger karo 
grožis, puošnumas, talpus 
patogumus, džiuginanti 
geriausio pasauly inžino 
jėga, žema 
rinčių sau 
bių setas.

Cilinderis 
ekspltozlja
vieną trečdali GASOLINO 
MAŽIAU, Supercharger in- 
žinąs pagamina DAU
GIAU PAJĖGOS negu bile 
koks bet kada padarytas 
Inžlnas.

... Jis varo Graham toliau ir greičiau su vienu galio
nu gasolino, negu bile kitas Amerikoje karas.

netu-kaina, 
lygaus verty-

su kiekviena 
varto damas

I

North Side 
Broadway Motors, Ine. 
Stromberg Bros., Ine..

5122 Lawrence Avė. 
5139 Broadway

• Great Northern Auto Sales Co. 
1637-41 N. Ashland Avė.

West Side 
Madison Motor Sales,

3433 W. Madison St.

SUBURBS
Blue Island—August Goesel Motors 
Chicago Heights—East Side Motor 

Sales.
Cicero—A, J, Lentz Motor Sales 
Dės Plaines—Dės Plaines Auto Co. 
Dovvners Grove—Campbell’s Garage 
La Grange—Zeman Motor Sales 
Oak Park—Three Mtrs^ Ine.
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Published Daily Except Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co., Ine 

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500

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

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujieną Ben
drove, 1739 S. Halsted St.» Chicago, 
III. Telefonas Canai 8500.

UŽMkymo kalnai
Chicagoje — paštu:

Metama----------------------- .... $8.00;
Pusei metų------------------------- 4.00
Trims mėnesiams___ _______ 2.00
Dviem mėnesiams__________ 1.50
Vienam mėnesiui -----------  .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija______ _________  3c
Savaitei I8c
Mėnesiui ___________    75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams <••••••••••• ••«••*■••••« $5.00
Pusei metų -----------------------  2.75
Trims mėnesiams ___ ______  1.50
Dviem mėnesiams >••*•••• aaea imi 1.00 
Vienam mėnesiui

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta) 

mietams
Pusei metų -------
Trims mėnesiams

$8.00 
4.00 
2.50

Pinigus reikia siųsti pašto Money
Orderiu kartu su užsakymu.

Senatvės pašalpos
Aną dieną šioje vietoje buvo paaiškinta kai kurie 

punktai to garsiojo Socialinio Saugumo akto, kurį taip 
piktai atakavo paskutinėse rinkimą kampanijos dienose 
republikoną partija. Kaip tuomet buvo minėta, einant 
tuo įstatymu, darbininkai, sulaukę 65 metą, gaus iš val
džios senatvės pašalpą iš tą pinigą, kuriuos sudės dar
bininkai ir darbdaviai.

Darbininkai mokės po vieną nuošimtį (1%) nuo sa
vo algos, pradedant sausio mėn. 1 d. Už treją metą mo
kestis bus pakeltą iki iy2 nuošimčio, dar už treją metą 
— iki 2%, paskui — iki 2y2, pagalios — iki 3. Tokias 
pat sumas, kaip darbininkai, mokės ir darbdaviai..

Bet kada prasidės pašalpą mokėjimas? Jisai prasi
dės ne anksčiau, kaip 1942 metais.

Tie, kurie sulauks 65 metą amžiaus tarpe sausio 1 
d. 1937 m. ir sausio 1 d. 1942 m., gaus vienkartinę pa
šalpą, kurios suma sudarys 31/* nuošimčią nuo viso už
darbio tarpe sausio 1 d. 1937 m. ir to laiko, kada jie su
lauks paminėto amžiaus. Sakysime, jeigu darbininkas 
per ateinančius Naujus metus bus 62^ metą amžiaus, tai 
turės praeiti dar treji metai, pirma negu jisai įgis teisę 
gauti pašalpą. Jeigu per tuos trejus metusi jisai uždirbs 
$3,000, tai jo pašalpa bus 3y2% nuo tos sumos, arba 
$105. '

Bet jeigu darbininkas sulauks 65 metą amžiaus po 
sausio 1 d. 1942 m., tai jisai, paliovęs dirbti, turės teisę 
gauti pašalpą kas mėnesis. Ta mėnesinė pašalpa bus ne 
mažesnė, kaip $10, ir ne didesnė, kaip $85. Ją apskai
čiuoti bus vartojama gana paini sistema, kurios čia šį 
kartą mes smulkiaus neaiškinsime. Pastebėsime tiktai 
tiek, kad pašalpos dydis pareis nuo to, kiek laiko dar
bininkas bus išdirbęs iki pensijos amžiaus ir kokia jo 
buvo alga. Jisai gaus tam tikrą nuošimtį.nuo visos už
dirbtos sumos. *

Dar pridursime, kad pašalpa bus mokama tiktai 
tiems darbininkams, kurie nebedirbs; bet ar darbinin
kas, sulaukęs 65 metą amžiaus, turės kokį nors turtą, 
ar ne, į tai nebus atsižvelgiama. Taip pat nebus daroma 
jokio skirtumo, ■ ar darbininkas yra pilietis, ar ne. Visi 
gaus pašalpas pagal savo uždarbį ir pagal laiką, per ku
rį jie bus mokėję duokles valdžiai.

Kitą kartą panagrinėsime kitus to įstatymo punk
tus. Visiems darbininkams ir darbdaviams bus pravar
tu su juo susipažinti, nes Socialinio Saugumo aktas ne
trukus įeis į galią.

Apžvalgą
I “VIENYBĖ” PINIGŲ Iš KAU

NO NEGAUSIANTI

ANGLIJOS DARBIEČIAI
VALDO 36 MIESTUS

Anglijos ir Wales’o vietinių 
savivaldybių rinkimuose, kurie 
įvyko lapkričio 2 d., konserva
toriai ėjo kartu su • liberalais 
prieš Darbo partiją. Todėl dar
biečiai turi nuostolių, prakišę 
viso apie 44 vietas. Trijuose 
miestuose, kuriuose Darbo par
tija pirmiau turėjo daugumą, ji 
jos neteko.

Bet kai kur darbiečiai turė
jo ir stambių laimėjimų. Bris- 
tol mieste Darbo partija padi
dino .savo atstovybę 15.narių 
ir* gali įgyti daugumą. Jai ge
rai pasisekė taip pat West 
Hartlepool mieste — laimėjo 2 
naujas vietas.

Viso darbiečiai kontroliuoja 
Anglijoje, neskaitant Londono, 
35 miestas, o su Londonu — 
36. -

čia neįeina Škotija, kurioje 
miestų rinkimai įvyko viena 
diena vėliau.

Jau seniai spaudoje eina gan
dai, kad Brooklyno “Vienybe” 
gausianti pinigų iš Kauno ir 
pradėsianti eiti Kasdien. Kiek 
tuose ganduose tiesos, nežinia. 
Bet dabar “Keleivis” įdėjo to
kią žinią: . !

“Šį panedėlį ‘Keleivio’ re- 
dakcijon buvo atsilankęs Ste
ponaitis, senas musų spaus
tuvės darbininkas, kuris pa
skutiniais laikais dirbo prie 
Brooklyno ‘Vienybės’. Dabar 
jis su ja es^s* persiskyręs, 
nes nesu pinigų. Paklaustas, 
kaip be pinigų x tautininkai 
gali kalbėti apie dienraštį, 
Steponaitis atsakė: ‘Tikėjo
si gauti iš Kauno, beit dabar 
išrodo, kad negaus’. ”

RUSIJA NEKALTA

Italiją ir Portugaliją

kaltinimą sovietų atstovas ža
dėjo duoti atsakymą, gavęs do
kumentus iš Maskvos.

Tai jau antras Rusijos ištei
sinimas tarptautinėje komisi
joje. Pirmą kartą kaltinimai ; 
prieš Maskvą buvo svarstomi; 
spalių m. 28 d. ir komisija ra
do, kad jie nepamatuoti.

Anksčiau rusai kaltino Vo
kietiją,
dėl “nesikišimo” sutarties lau
žymo, bet, ar dėl to, kad rusai 
nepridavė tikrų faktų, ar kad 
jie nesugebėjo tuos faktus1 kaip! 
reikia paremti, komisija kalti-; 
nimus atmetė. Taigi dabar, pa-; 
sirodo, visi “nekalti”!

O tuo tarpu nėra abejonės, 
kad fašistų valdžios Ispanijos 
sukilėliams teikia pagelbą. Su
kilėliai turi daugybę tankų, ka
ro lėktuvų, orinių bombų ir ar- 
motų, padirbtų Italijoje ir Vo
kietijoje. Amerikos korespon
dentai daug kartų rašė matę 
savo akimis burius vokiečių irf 
i!alų lakūnų sukilėlių airpor- 
tuose, ir Ispanijos valdžia yra 
kelis tokius lakūnus sugavusi 
(kai nukrito jų aeroplanai).

Bet matyt, kad ginklus ir la
kūnus fašistų valdžios jšmuge- 
liuoja į sukilėlių teritorijas taip 
gudriai, kad fašistų priešai ne
suranda 'įrodymų. •

Ar teikia Ispanijos respubli
kai, pagelbą ginklais Rusija, iki 
šiol nėra tikrai aišku. Fašistai 
ir klerikalai rėkia labai garsiai 
apie “rusus” ir “Maskvos gink
lus” Madride, bet faktų jie ne
turi. Kiekvieną kartą, kai 
vietas kas nors apkaltina, 
Išsiteisina.

Tenka manyti, kad daug-maž 
iki vidurio pereito mėnesio so
vietai ginklų į Ispaniją nesiun
tė, nes žymus Francuzijos so
cialistas Jean Longuet pareiškė 
griežtai, kad iki to laiko Rusi
ja nebuvo pardavusi Ispanijos 
respublikai “nei vieųp lėktuvo, 
nei vieno šautuvo ir nei vieno 
tanko”. Rusai pasitenkindavo 
tik pinigų kolektavimu mais
tui, rūbams ir medikamentams, 
ir tuos daiktus laisvai gabenda
vo į Ispaniją.

Bet per kelias pastarąsias sa
vaites, gal būt, ir rusai pradė
jo šmugeliuoti ginklus į Madri
dą. Jeigu šmugeliuoja, tai, tur 
būt, labai atsargiai, kad 
ir vokiečiai jų iki šiol 
gauna.

so- 
jie

Tarptautinė “nesikišimo” ko
misija svarstė tris naujus Ita
lijos kaltinimus prieš sovietus, 
kad jie laužą neitraliteto sutar
tį .ir -siunčią ginklus Ispanijos 
respublikai. Po ilgų ir aštrių 
ginčų .komisija rado sovietus 
nekaltais. Į ketvirtą Italijos

italai
nesu-

ITALIJOS KOMUNISTAI 
LO “BENDRĄ FRONTĄ” 

’ FAŠISTAMS

SIU-!

SPROGO LĖŠŲ OOROTO.il PUČIAMI 
BURBULAI ARGENTINOJE

(Musų korespondento)
Gal niekur iš Lietuvos iždo 

tiek daug lėšų nebuvo pasiųstai 
užsieniuose gastroliuoj antienas 
gaivalams, kaip kad jų atėjo 
Argentinon. Per paskutiniuo
sius 5 metus atėjo trys šimtai 
tūkstančių litų. Dalis išsiunti
mų buvo minėta tūlo Daugėlos 
juodoje knygoje, bet čia jokių 
atskaitų niekas, nepaskelbė, nes, 
rodos, nevalia skelbti iš kitos 
šalies ateinančias lėšas, tautiš- 
kūmo palaikymui. Tomis aplin
kybėmis naujodosi klerikalai su 
šnipukais ir jas kriminaliŠkaii 
išvogė. Tik autų sau prisipirko; 
ir lietuvių vardų sukompromi-j 
tavo vieni kitų šmeižimais ir; 
visų lietuvių kolonijų suskaldė; 
į sūnūs ir posūnius. Sūnus tai- 
keli klebonijos klapčiukai, o (po
sūniai ——— visa kolonija, visi 
vargšai ir ligoniai, kurie nei 
Vieno centavo negavo, tik tapo 
apjuodinti, jeigu drįsdavo pa^i-; 
piktinti, kad • jų brolių artojų 
lėšos kriminališkai blaškomos 
ir nei jokis pastatas už jas ne-! 
pastatytas. Keisčiausia, kad lė
šų dorotoj ai dar iš lietuvių! 
darbininkų Argentinoje sau au-į 
kas renka, visokias lotarejas; 
dirba ir iš vietinių gyventojų- 
specialiais cirkuliarais prašinė-j 
ja, perstatydami lietuvius ubą-; 
gų šalies! ateiviais.

Tos gėdos kolonija pakęsti 
negalėjo ir rugsėjo 13 d. šių 
metų 500 žmonių susirinkę “Jo
se Verdi” teatran pasmerkė lė
šų dorotojus, priimdami speoia-; 
lę rezoliucijų, kurių pridedu; 
drauge su “A. L. Balso 
mentarais ir to istoriško susi-! 
rinkimo aprašymu.

Taipgi siunčią 'kelias iškar- 
pas, iš kurių matysite, kaip! 
skandalingai truko lėšų doro,to
jų pučiami -burbulai.

Argentinos lietuviai patys 
Lietuvai pagelbą siunčia, dėl to 
labai piktinas,!, kad jų brolių 
iždo lėšos nelaikomos ižde, bet 
švaistomos užsieniuose gatro- 
liuo j antienas gavalams, kurie 
arba Romai tarnauja, arba šni
pų pareįgas eina kompromituo
dami gerų Argentinos lietuvių

“Argenti-

Keistais vingiais eina komu
nizmo politika. Neseniai Fran
cuzijos komunistai buvo pasius 
lę praplėsti “liaudies frontą”, 
kuris susideda iš trijų kairių
jų partijų, priimant į jį deši-;. 
niuosius ir paverčiant jį ^bend-; 
ru tautos frontu”, šitas, komu-; 
uis tų pasiūlymas buvo perdaug 
oportunistiškas net. ir radikalų, 
partijai. Jos spauda pasmerkė; 
jį taip griežtai, kad komunistai 
susisarmatijo ir liovėsi apięį 
“bendrą tautos frontų” kalbė-;

; Z' . • J,

Bet ta pati idėja staiga iškk; 
lo ir tarpe Italijos komunistų,3 
taip kad atrodo, jogėi “tautosj 
fronto” sumanymas yra sklei
džiamas iš paties pasaulio ko-į 
munizmo centro, Maskvos.

Anglijos liberalų laikraštis. 
“The Manchester Guardian”! 
rašo:

“Italijos komunistai išlei-' 
do manifestą, siūlydami sa- 

. vo.rųšies Liaudies frontų, 
. .apimajitį net jr fašistus. Ne-’ 

žiūrint kaip keista tai atro- 
, do, , bet maskvįnis komuniz

mas reikalauja susitaikymo 
su fašizmu pačioje pirmuti* 
nėję fašizmo tvirtovėje. Tal
ine manifeste Italijos fašis
tai yra kviečiami >eiti ranka 
už -rankos su komunistais 
bendroje kovoje prieš ‘saujų 
stambiųjų kapitalistų’, pasi
remiant “fašistišku 1919 me
tų programų’. ' Manifestas 
baigiasi pareiškimu, jogėi 
komunistai kovoja, ‘kad Itaj

Seka spaudos apžvalga, rezo
liucija, etc. į

Korespondentas.

Buenos Aireso lietuviai pasmer
kė lėšų doroto jus ;

t ■ - . z

Vieno vienintelio paskelbimo 
“Argentinos Lietuvių Balse” 
pakako, kad prisirinktų pilnas 
“Jose Verdi” teatras gražios 
lietuvių publikos pereita sekma-' 
dienį.'Nors lėšų dorotojai sklei
dė visokius gandus, baugino* 
žmones areštais, vienok virš; 
300 žmonių užpildė visų parte
ri, o netilpusieji užėmė pirmąjį 
aukštą.

Pirmiausia rašytojas Matas; 
Šalčius savo išsamioj paskaitoj 
papasakojo savo patyrimus Pie
tų Amerikos lietuvių kolonijose 
ir pranešė apie kolonizavimosi 
galimumus Bolivijoje. Teigia
mai atsiliepė apie Brazilijos 
“Grudų” Jr lietuviškų mokyklų 
organizaciją, j kurias net bra
zilai leidžia savo vąikus, kaip 
kad argentiniečiai čia daro ati
duodami savo į anglų bei pran
cūzų mokyklas. Urugvajuje, 
anot prėlegentoj atvykus kurti-; 
gui Radžiui jį sutiko apie 400 
lietuvių katalikų, bet Radžiaus 
elgesys buvo tokis, kad .pasili-; 
ko prie katalikų vos 5 ar 6 pa- 
rapi jonai.

Palietęs Argeiitinos lietuvių 
kolonijų, p. šalčius griežtai w! 
smerkė kunigo Janilionio judo- 
šiškus darbus.
riui kėlė ovacijas ir šaukė, kad

.. . ...  »>■

reikia protestuot ir prieš Kliau- 
gutį, kuris yra Janilionio judo- 
šysčių padėjėjas.

Antruoju kalbėtoju buvo; 
Buenos Aires universiteto stų-! 
dentas Juozas Bukevičius, pri
tapdamas pirmojo kalbėtojo te
mai. ”

.1: ’ ,

Trečias kalbėjo Susivienijimo, 
Lietuvių Argentinoje pirminin
kas p. J. Grigaitis, pareikšda
mas, kad visas blogybes kolo-i 
nijoje daro tas supuvusįs ele
mentas, kuris prisidengęs “glo
bėjais” visokių popierinių “or
ganizacijų” pretekstais arpuoja 
musų brolių iždo lėšas. SLA 
pirmininkui publika nesigailėjo 
plojimo.

Ketvirtas kalbėjo
nos Lietuvių Balso” leidėjas 
Pranas Ožinskas, pabrėždamas, 
kad oficialus asmenys patys ap
sigins nuo Janilionio-Kliaugos 
vietinėje spaudoje skelbiamų 
šmeižtų, bet reikia visiems gin-; 
.ti gerų Arg. lietuvio darbininko; 
vardų, kurį lėšų eikvojimu su-, 
si tepusieji gaivalai vietinėje 
spaudoje teršia. Pažymėjęs tos! 
žalos išdavas, kurios jau pasi
reiškė dėl bereikalingai siunčia
mų lėšų iš Lietuvos, kalbėtojas 
pasiėmė nuo prezidiumo stalo; 
ir perskaitė sekančių protesto! 
rezoliucijų:

“Mes, Buenos Aireso koloni
jos lietuviai, susirinkę š. m. 
rugsėjo 13 d., Jose Verdi Sa-; 
Jone 500 žmonių skaičiuje ir 
išklausę pranešimų apie musų 
kolonijos padėjimų, randame:

1) Kad kolonijoje vyrauja 
nepakenčiami vaidai ir šmeiž
tai, pasiekusieji šiuo metu auk
ščiausio laipsnio, žeminantieji 
visų lietuvių išeivių vardų. <

2) kad tuos vaidus kelia dau- 
giąuUia savo neteisingais ir vi- 
įsai nepamatuotais straipsniais 
laikraštis “Švyturys” ir aplink 
JI -susispiegusieji menkos doros, 
asmenysi ’

3) kad to laikraščio šmeižia
mieji straipsniai buvo išversti 
ir atspausdinti kai kuriuose 
vietiniuose laikraščiuose,/ me
tusiuose mums niekšiškus kal
inimus raudonumu, tariamojo 
“Liaudies Fronto” organizavi
mu ir nelojalumu šiai šaliai, 
tikslu pakenkti mums išeiviams 
darbus gauti ir sukelti vietos

gyventuo juose nepasitikėjimą
mumis,

4) kad šie nepaliaujami vai
dai ir šmeižtai laikraščiuose 
kliudo niums geriau .susiorga
nizuoti savo buviui gerinti ir 
įneša bereikalingą ir bergždžią 
kovą ir nesantaiką į musų tar
pą.

Imdamas visa tai domėn, šis 
susirinkimas griežtai smerkia 
tuos asmenis, ir jų spaudą, 
kurie varo musų kolonijos skal
dymo darbų ir pareiškia:

a) kad lietuvių kolonija yra 
lojali vietos įstatymams ir dė
kinga didžiai ir svetingai Ar
gentinos Respublikai už suteik
tą jiems prieglaudą,

b) kad pirmiau minėtų laik-; 
raščių ir asmenų kaltinimai yra 
gryniausi prasimanymai ir 
melai,

7 i
c) kad niekas iš kolonijos

nėra nei patyręs nei girdėjęs,; 
kad kas nors iš sakytuose lai
kraščiuose apkaltintų asmenų 
butų skleidęs kurią nors rau- 
donąją propagandą, ar priešin
gų Argentinos Respublikai nu
sistatymą, !

č) kad jei musų kolonijoje 
kas organizuoja frontus, tai yra 
“Švyturio” leidėjai ir redakto
riai ir jie nori įnešti į -musų* 
koloniją daugiau susiskaldymo.

Dalyvaujantieji šiame susi

boikotuoti 
skleid- 
žinias

rinkime kviečia visą koloniją 
laikytis rimtai ir taikingai, ne
pasiduoti jokiems piktiems gan
dams ir provokacijoms, šalinti 
iš savo tarpo intrigas ir jų 
skleidėjus, kviečia
laikraščius ir asmenis 
žiančisa melagingas 
nors tie asmens dengtųsi gra
žiais žodžiais ir kilniais tiks
lais, nes iš tikro jie siekia tik 
pasipelnyti, dengti savo juodus 
malversacijų darbus, ar atker- 
šinti savo asmeniškiems prie
šams, ar net pasitarnauti lietu
vių ir Lietuvos priešams. •

šiuos nutarimus susirinki
mas paveda savo rengimo ko
misijai teikti vietos vyriausy
bei, Vietos spaudos organams 
Lietuvos Atstovybei ir Drau
gijai Užsienio Lietuviams Rem
ti Kaune”.

Rezoliucija griausmingais 
publikos aplodismentais tapo 
aprobuota. Kas tai iš publi
kos pridūrė, kad ne vien prieš 
kunigo nedorybes reikia protes
tuoti, bet ir prieš tautininkų 
sąjungą, kuria operuoja šnipas 
Kazys Kliauga. Bet kalbėtojas 
pasakė, kad jokios tautininkų 
sąjungos Argentinoje nėra, o 
jei butų formali organizacija, 
titomet tektų ją sulyg jos dar
bo įvertinti.

(Bus daugiau)

Publika orato

... ■rifĮTfflTl1

lija pasidarytų stipri,- laisva 
ir laiminga’. ”
Tai ve kur nudardėjo komu

nizmas po 19 metų kovos dėl 
“pasaulio revoliucijos”, *

e

Po Eilutę Kasdien ||
(Iškirpkit šias eiles ir pasidėkit atminimui. Ilgainiui sudarysit 

gražų eilių rinkinį).

Vieną Syk...
(Kaipir iš **Vogelhandler’ 

Metų dvidešimts turįs 
Jaunas ir dailus Stasys 
Susitiko vieną diėną 
Mergužėlę grėbiant šieną... 
Kad bučiavo ją Stasys — 
Jiem giedojo vėVersys: 
Nuo to laiko jam jr jai 
Tinka ta daina tiktai:

Vieną syk, vieną sykį vieną 
Uždainuok, vėversėl;
Vieną syk, vieną syk, vieną 
Tevirie mum kraujas vėl... * 
Vieną syk, vieną syk, vieną 
.Uždainuok, vėversėl!...

Nors paseno jau Stasys — 
Tebeatmena dar vis 
Ir tą dieną, ir tą vietą, 
Kur jo pirmąsyk mylėta... 
Tik atšalo kraujas jau, 
Veversys neb’gied daugiau— 
Atsidusęs tat du syk 
Pats dainuoja jisai tik:

Vieną syk, vieną syk, vieną 
Uždainuok, vėversėl!...
Vieną .syk, vieną syk, vieną 
TeVirie mum kraujas vėl... 
Vieną syk, vieną syk, vieną 
Uždainuok, vėversėl!...

.»»

syk

syk

syk
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ISPANIJOS CIVILIS KARAS

syk

syk 

syk 

Stiklelis.
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MUZIKOS ŽINIOS
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Rašo NORA

suaugusių

(Tęsinys)

Jauna lietuvaitė 
antroj Operoj

Nedaug iš musų
dainininkų gali pasigirti turėję 
progos, būdami šešių metų am
žiaus, dalyvauti <lidžioj operoj. 
Viena iš tokių mažai parinktų 
mergaičių yra pp. Jono ir Ma- 
rie Schiiltz mažytė dukrelė Ri- 
ta-Marie. Praeitą pavasarį ji 
dalyvavo operos “Butterfly” 
pastatyme, o jau šį rudenį, pa
žengus žingsnį pirmyn, daly
vaus Chicago City Opera pa
saulinėj profesionalėj premje
roj vietinio kompozitoriaus, 
Louis Gruenberg, operoj “Jack 
and the Beanstalk”. Ar ne gra
žu ?

Charlie Chaplinas 
ir muzika

Chaplinas, tasai tarptautiniai 
žymus artistas, ypatiškai pri
žiūri visą muzikalę dalį kiek
vieno jo paveikslo, nežiurint to, 
kad jis pats prisipažysta, 
nė rašo, 
muziką, 
miausi 
certina, 
kuriuos
smagumui.

linės kares tuščių bombų lukš
tų, ir yra sakoma, kad jos to
nas švelnus ir malonus.

X & *

Surasta tschaikovskio 
kūrinys

Neseniai Leningrado Konser
vatorijos arkyvuose buvo su
rasta Tschaikovskio parašyta 
kantata “Oda Džiaugsmui’^ pa
matuota ’Schiller’io poema, ku
rią Beethoven’as padarė amži
nai gyvenančią savo “Devintoj 
Simfonijoj”.

* & -K
Reikalavimas pianų 
labai didinasi

Bėgyje pirmų šešių mėnesių 
šių metų pianų produkcija Su
vienytose Valstijose buvo net 
300% augštesnė, negu tuo pa- 
tim laiku 1933 metuose, ir 45 
nuošimčių augštesnė už praeitų 
metų. Visai geras ženklas.

jog 
nė pažysta (skaito) 

Jo namuose jo myli- 
instrumentai yra kon- 
vargonai ir smuiką, 
jisai groja vien savo

& &
Ypatinga smuiką

Misinginė smuiką, rodos tik
tai viena tokia visame pasauly
je, yra griežiama kasdien vie
name London’o restorane, ši 
smuiką buvo padaryta iš pasau-

Kalbant apie pianus, yra sa
koma, kad Ruth Slenczynski, 
vienuolikos metų mergaitė, ku
li neseniai skambino General 
Motors radio programe, gavo 
$3,000.00 atlyginimo už 
skambinimą kelių kurinių.

Ar jus žinote, kad:
Anksčiausi rekordai muzikos, 

kaipo dailės mokslo, Ispanijoj, 
yra dainavimas -Ziryab, perso 
iš Bagdado, kuris apsigyveno 
Cordovoj 9-tame šimtmety ir 
įsteigė dainavimo mokyklą?

Graikų trimitninkai šimtme-

pa-

Čius prieš Kristų girdavosi apie 
sprogdinimą savo kraujo gyslų, 
iš priežasties didelio pūtimo jų 
instrumentų -— kaipo įrodymo 
jų muzikalio karštumo?

Avino ragas (žydiškas sho- 
phar) yra skaitomas kaipo se
niausia forma trimito ir kad 
jisai ir dabar vartojamas?

Trombonas buvo išrastas vie
no ispano apie 1300 metus?

Vakarinė Europa buvo pas
kutinė pasaulio dalis pažinti 
būgną, ir kad jį ten atnešė kry
žiokai ?

Tamborinos forma nebuvo 
mainyta per tūkstančius metų?

Fleita gavo jsavo vardą iš ma
žo Siciliško ungurio, kuris tturi 
septynias žymes kaip ir skyles 
ant savo kūno, ir jis lotyniškai 
buvo -žinomas kaipo“fluta”?

Ko laukiame mūšų 
pačių veikime

Su žingeidumu laukiame Pir
myn Choro operetės “Oro Ban
gomis”, parašytos to paties 
kompozitoriaus, kuris parašė 
operetę “Agurkai” ir kurią Pir
myn Choras statė ir pakartojo 
su dideliu pasisekimu. Kaip gir
dėt, “Oro Bangose” pasirodys 
keli nauji ir seniai matyti ta
lentai kartu su “the old reli- 
ables” ir didžiuliu Pirmyn Cho
ru, visi kurie turės ganėtinai 
progų parodyti savo įvairius 
gabumus scenoje. “Oro Bango
mis”, rodos, linksmins mus So- 
kolų svetainėje gruodžio 13 d.

Birutės Choras irgi žada iš
laikyti savo per trisdešimts me
tų išdirbtą vardą pastatydamas 
vieno veiksmo operą, Offen- 
bach’o muzika, o antra pusė 
programo susidės iš koncerti
nės dalies, pildyme kurios Bi
rutės Choras, nėra mažiausios 
abejonės, atsižymės, jeigu gali
ma spręsti iš to,( kaip jis ener
gingai rengiasi šiam vakarui, 
kuris bus teikiamas Chicagos 
dailės mylėtojams 13 d. gruo

džio naujai atremontuotoj Chi
cagos Lietuvių Auditorium.

Iš jaunuolių skyriaus, Onuks 
Skeveriutė rengia savo Bijūnė
lį su muzikaliu veikalu, specia
liai žiemos šventėms pritaiky
tu. P-lė Skeveriutė prideda 
daug darbo rengdama veikalus 
ir lavindama šiuos vaikučius, iri 
tie tėvai, kurie nesinaudoja 
progomis, kurias panaši drau
gijėlė kaip Bijūnėlis duoda jų 
vaikučiams, pralaimi daug taip 
sau, kaip ir savo vaikams.

Kitą nemažą būrį jaunuolių 
Veda p. Anelė Zazukienė. Jis 
vadinasi Brighton Parko Vaikų 
Draugijėlė, ir p. Zabukienė nė
ra vien tik mokytoja jų, bet 
rodos ir pati sutvėrė šią drau
giją. Ji taipgi žada parodyti 
savo mokinimo rezultatus ko
kiam noris programe greitoj at-r 
eityje. ;

Reiškia visi, ir mažesni ir di-’ 
dėsni, jaunesni ir sehėsni rūpi
nasi, mokinasi repetuoja, ir mu
sų pareiga yra lengviausia —• 
tiktai atlankyti jų parengimus, 
įvertinti jų pastangas dirbti 
gražų darbą ir suteikti jiemsL 
moralią paramą veikti iri to
linus.

Nauji gatvėkariai 
Chicagoj

Chicagos gatvėse pasirodė 
pirmieji Vadinami “Stream- 
lined” gatvėkariai. šių gatvė- 
karių ypatybė esanti ta, kad 
važiuojanti jais publika nejau
čia ir negirdi trukšmo, kurį pa
prastai gatvėkariai daro. Nau
jieji gatvėkariai esą labai pa
rankus publikai važiuoti.

Palaidoti 57

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE 1

SU įkyriiu P™ Dedamai tikit* pagelbčti miuų įkaitytajame euiiraett, kur. galim* ntuipttkti 
įaalrių papraitų ir, nepapraitų daiktų, intakų ir reikmenų. Jeigu U telpančių čia ikelbimų 
negalit* Muitaiti k* Mkot, palaukite Naujienai, Canal 8500, ii kUuukil* SMt gMMja.
d* jųtįmriu Inlttmcijų, IMn tik jų km Įallms j/ųuU.

Sumažėjo skaičius 
pašalpą gau

nančią
Emergency Rėlief Commis- 

sion paskelbė skaitlines apie 
teikimą pašalpos Illinois val
stijoj. Skaitlines rodo, kad sau
sio mėnesy 1935 metų pašalpa 
valstijoj buvo teikiama 317,- 
700 šeimynų. Pašalpa buvo tei
kiama 190,887 šeimynoms sau< 
šio menesį 1936 metų. Gi rug
sėjo mėnesį 1936 metų pašdlpą 
ėmė tik 134,731 šeima.

Lenkų ambasado 
rius Chicagoj

Rasta nušautas LIGONINES— 
HOSPITALS

žmonių, jų tarpe, 
moterų, kurių niekas ne

tapo palaidoti miesto;

57 
šešių 
atsiėmė, ' 
kapinėse praėj ušį ketvirtadie-. 
“i- '■

Louis Cruglick 36 metų, 
4135 North Monticello avenue, 
kurio ieškota nuo praėjusio 
pirmadienio, rastas ketvirta
dienį nušautas. Lavonas užtik-, 
ta jo automobily Forest Pre
servuose arti Oak Park mies
telio. Nužiūrima, kad jis pa
pildęs saužudystę dėliai finan
sinių sunkumų.

Grafas George Potocki, len
kų ambasadorius Jungtinėms 
Valstijoms, praleido trejetą 
dienų Chicagoj, atlankydamas 
įvairias miesto įstaigas ir val
dininkus. Penktadienio vakare 
jis apleido Ghicagoą.

Lietuviai ir lietuvai
tes na ėmė leidimus 

vedyboms
šie lietuviai ir lietuvaitės iŠ 

siėmė laisnius (leidinius) 
dyboms:

Garsinkitės Naujienose
Rinktinio derliaus taba

kas padaro Old Golds ciga- 
retus labiau-sušvelnititais, o 
2 eilės cellophane juos pa
laiko visuomet dirbtuvės 
šviežume.

»AUTOMOBILIAI IR 
AUTO MEKANIKAI

iri

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentiški gydytojai, o ne atu« 

dentai, teikia patarnavimą. 
Išima tansilus. Ekzaminuoja akis, 

priskiria stiklus. Medikais ekzami- 
nacija ir gydymas. Ligoninės gydy« 
mas arba namuose. Raudongyslės 
gydymas Įivirkitimu, kyla ir vari- 
meta vpinfl 

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 South Kedzie Avenue 

TeL Lavmdale 5727.

Siame skyriuje skelbiama tik tie 
automobiliu pardavėjai ir huto me- 
kanikai, kurie kiekvienam užtikrina 
teisinga patarnavimą ir geriausia 
pataiso automobiliu*.

Milda Auto Sales
Vienintelis lietuvis pardavėjas Buick 

ir Pontiac automobilių.
DOMININKAS KURAITIS 

806 west 81-st Street 
Vietorv 1696

• KRAUSTYTOJAI — 
MOVERS

JULIUS WELICHKA
Pigiausias lietuvis perkraustyto- 

jas Chicagoj, nedaro skirtumo kaip 
toli dieną ar naktį, priimu senus 
rakandus už darbą, pristatau ang
lis, kas kokias nori. Reikalui atėjus 
pašaukite tel. Republic 8713.

2507 West 69th St.

PHOTO STUDIOS
Banis Studio 

VISOKS FOTOGRAFIŠKAS 
DARBAS ATLIEKAMA 

3200 So. Halsted St 
Calumet 4258 — Res. Yards 5034

• RĘST AUR ANTAI“

Amerikos Lietuvių Piliečių Politiškas ir Pašelpinis Kilubas 12 
Ward laikys mėnesinį susirinkimą sekmadienį, lapkričio 
15 dieną, 1 vai. popiet, Uollywood svet., 2417 W. 43 St. 
Narių pareiga susirinkti ir apsirūpinti su užsilikusiais mo
kesčiais. —Paul J. Petraitis, rast.

Sekmadienį, lapkričio 15 d. 1 vai. po pietų, West) Side svetainė
je, 2244 W. 23rd Place, įvyksta svarbus Dr-jos Lietuvos 
Ūkininko mėnesinis susirinkimas. Bus daug reikalingų da
lykų svarstyti, o Jubiliejaus bankieto komisija turi svar
bių pranešimų. Būtinai dalyvaukite, o užsilikusieji pasirū
pinkite mokesčius apsimokėti.—J. Žukauskas, pirm., Jėva 
Lukošiūtė, fin. rašt. . J

Lietuvos išeivių jaunimo Neprigulmingo Kliubo susirinkimas; 
įvyks ateinantį sekmadienį, lapkričio 15 dieną, “Sandaros” 
svetainėje, 814 W. 33 place. Kviečiami kuo skaitlingiausiai 
atsilankyti. —Juozas J. Kaunas.

PASIKLAUSYKIT 1
SOPHIE BARČUS

Kas Pirmadieni, Antradienį Trečiadieni, 
Penktadieni ir šeštadienį

KAIP 9 VAL. RYTO Iš. < t t . <
Stoties W. G. E. S. 1360 kilbcyclfes

TAIPGI Iš TOS PAČIOS. STOTIES
Pirmadieniais kai 7:30 vai. vakaro
ir Trečiadieniais kai 5:00 vai..vakaro

Felix Kaminski 54m.
Maranna Koch 54m.

Chester Stranc 32m. ir Irene
. •>

Kaminski 21m.
. Anthony Astrowski 27m. ir

Ana Garbuski 19m.
Joseph Newlon 22m. ir Ethel

Matis 17m.

AUTOMOBILIAI
Mes turime didelį pasirinkimą 

naujai atgautą karą, bile kuris mo
delis, su 90 dienų garantija. Pirm 
negu pirksite karą kitur, atsilan- 
kykit pas mus, nesigailėsit. Mažas 
įmokėjimas, likusi lengvomis išly
gomis. Pašaukit mus, mes pade
monstruosime jums musų puikius 
IcRKUS
RAY TITUS MOTOR SALES

Tel. Longbeach 2929
5710 Broadway.

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670.

Salutaras Drug & 
Chemical Co.

—JA.

• ANGLYS—COAL

Salutaro Biteris yra vienas iš ge
riausių Biterių ką šiandien randasi 
ant marketo. Jis žinomas kaipo 'ge
ra gyduolė dėl vidurių ar kitų ne
smagumų. Plačiai yra parduodamas 
aptiekose ir vartojamas Tavernose 
geras gerti su degtine ir be degtinės. 
Reikalaukite visi ir visados Saluta
ras Biterio. Pašaukite telefonu 
Canal 1133.

639 West 18th St. 
CHICAGO, ILL.

STANLEY MANKUS, Ine.

PARENGIMAI

ATYDA BIZNIERIAMS IR PROFESIONALAMS
• Darome ant užsakymo pirmos rųšies vyrų drabužius 
Turime didelį pusirinkimų importuotų ir naminių me^ 
ctžiagų.

Valandos: 8:30 A.M.—5:30 P. M. ir pagal susitarimą.

27 East Monroe Street
Telefonas CENTRAL 4615

SLA 139 kuopa rengia gražų koncertą ir balių sekmadienį, lap
kričio (Nov.) 22 d. Strumilos svet., 158 E. 107th St. In
diana Avė. Stato juokingą komediją “Aš Numiriau”. Grieš 
Stephcns Orkestrą. Pradžia 6:30 vai. vak. Įžanga prie du
rų 30c, iš anksto 25c. Kviečia SLA 139 kuopa.

Draugystes Lietuvos Kareivių 
Metinis parengimas ‘Vyno laimėjimas’ 

Šiandien, LapkriČio-Nov 14 d.
Liet. Liuosybės Svet., 14 St- ir 49 Ct., Cicero1

Pradžia 7:30 vai. vakare. Įžanga 35c su drabužių jpasidėjimu.
Grieš Henry Peters 10 asmenų muzika iki sekmadienio ryto angliš
kus ir lietuviškus šokius.

Visų pasitenkinimas užtikrintas. KOMITETAS.

15 M. VEDYBŲ SIKAKTIVIU PARTY
Rengia Juozas ir Uršulė Darachunai

JULIA’S TAVERN
4548 Wentworth Avenue 

Kviečiame visus draugus ir pažįstamus 
/atsilankyti.

A

CONKADAS 
PUOTOGBAFAS 

420 Wes| 63rd Street 
Jaunavedžiams duoda $5.00 gražia 
dovaną. Moderniškų Vestuvių Pavei
kslų tuzinas $12.00.

Tel. Enrlewood 5888—5840
Pocahontas Mine Run Screened
5 tonai ar daugiau $7.40 tonas 

Smulkesni $7.15 tonas.

.5352 So. Long Avė.
TtL. MMIBUIC c MO&

TAVERNOS

Akiniai ant Kredito
•1.00 ĮMOKĖTI

Dr. R. J. Berkovitz
PIRKITE ANGLIS DABAR 
CHERNAUSKAS COAL CO. 

1900 S. UnOn Avė, Tel. Canal 2183

Jos. Jacikas Tavern
Pranešu visiems draugams ir pažįs
tamiems, kad esu Tavern biznyje. 
Musų užeigoje visados randasi geros 
rūšies degtinė, vynas, Ambrozia alus, 
cigarai ir cigaretei. Žuvis penkta
dieniais veltui ir muzika šeštadie- 
nais. Užprašome visus draugus ir 
pažįstamus atsilankyti i musų nau
ją užeigą.

JOS. & PAULINA JACIKAI, 
Savininkai

6556 S. State St. tel. Englevood 2792

Tel. Yards 8565
Visą darbą garantuoja 1

Lensus dublikuoja-freimus pataiso

Paminėjimui S.L.A. Auksinio Jubilicjo ir, 
SLA. 260 Kp. 10 Metų Gyvavimo Sukaktuvių

S.L.A. 260 KUOPA RENGIA

MIŠRU VAKARĖLI
Sekmadieni, LapkriČio-Nov. B d., 1936

■Ai

Hollywood Svetainėj
241719 W. 43rd «t.

Pradžia 4 vai. po pietų Įžanga 25 centai
Programą pildys p-nia Nora Gugis, p-lč Onuks Skeveriiite ir 

kiti. Kalbės Naujienų ršddlrčijos naryš K. Aūgust. Taipgi būš šo
kiams gera mužiką,, skanių gėrimų ir užkandžių.

Žemiaūs telpa biznierių' vardai ir antrašai, kurie prisidėjo prie 
surengimo šio Jubiliejinio vakarėlio su skaniais valgiais ir geritn'aiš: 
PETER W0LF (Wilkas), Meat Market, 2616 W. 7iat St. 
LOUIS BELSKIS, Tavern, 2548 W. 71st St.
THOMAS AlrfEKSĮNAS, Buffet, 6828 Stony Įsland Avė.
X DARcIIUN, Julia’s Tavern, 4548 Wentworth Avė. 
MAČIUKAI, New Deal Cafe, 2346 W. 69th St. ,

Kviečia visiis atsilankyti RENGIMO KOMISIJA.

ANTANAS MIKĖNAS
Persiskyrė sii šiuo pasauliu 
apkr. 1? dieną, 9:80 vai. ry- 
I, 1936 m., sulaukęs pusės

amž., gimęs Panevėžio apskr., 
Ramygalos parap., Barklainią 
kaiiųę.

Amerikoj išgyveno 26 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

moterj Teklę, po tėvais Griu- 
iRiitę, 2 pošUhiuš Bronislovą 
ir Albiną, pusbrolį Mykolą 
Valonj, 2 seseris Kisfeifnierą 
ir Marijoną, Brodktyn; N. Y., 
sesers mergaitę Ortą -H iii ir 
giminės, o (LiėtuVoje motinėlę 
Orią, 2 sesdfciis M$W!ę. ir. "Sa
lomėją ir 2 Švėfgerįjįs Vlricen- 
tą Grig^lilihą 'ir Joną Gle- 
baušką ir gitriiribs.

Kūnas pašarvo'tes 6289 So. 
SacrainentO aVe.. tel. Hemldck 
5427.

Laidotuves jvyks antradienj, 
Lapkričio 17 d., 8:80-vai. ryto 
iš namų j Gimimo Panelės Šv. 
.parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionių sielą, o iš ten bus nu
lydėtas j šv. Kazimiero kapi
nes.

Viši A. A. Antano Mikėrio 
girrtiriės, draugai ir pažjstertii 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti ląjdotuvese ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Mdieris, siinai, pusbrolis, se

serys ir giminės.
Patarnaūja laid. dir. Juozas 
Eudeikis. ir tėvas, tel 
public 8340.

Re-

• RANKDARBIAI— 
FANCY GOODS SHOP

Auburn Fancy 
Goods Shop 

Mes darome hemstitehing.
8108 SO. HALSTED STREET

• BEAUTY SKOPS 
—Grožio Salonai

Estelle’s Beauty Shop 
903 W. 35th St. 

Permanent $2.50 
iki _______ $5.00
Permanent be ma
šinos ____  $5.00
Shampoo ir Sudė
jimas     85c 
penkt., o šešt. 50c 
Plaukų DAŽY
MAS ...... $2.50
Visas darbas ga- 

rantuotas.
Dėl sutarties pa
šaukite telefonu: 
BOUlevard 7459

MISS. ESTELLE SLOTKUS

Slun«iBta Tėl«<r»ni« *| VUm

JLAjv Jtbliklo 
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms. Bankietams 
ir Pagrabams

3316 So. Halsted St 
Tel. BOUlevard 7814 

■ ■ —
_ - - _ _

ir Pai

ILaidotuvių Direktoriail
JUOZAPAS

REPublic «340

Golden Gate Buffet
Geriausios rūšies degtinė, ✓ vynais, 
Pabst Blue Ribbon alus ir cigarai.. 
Penktadieniais žuvis veltui. Muzika 
ir mandagus patarnavimas.

RAPOLIS BUDRIKAS ir 
MACK VALINČIUS, 

Savininkai.
Tel. Lafayette 4296 
4070 Archer Avė.

21-st PLACE TAVERN
& RESTAURANT

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

701 W. 21st Place
Tel. CANAL 7522.

North Roseland 
Liąuor Store

Pranešu visiems draugams ir tau
tiečiams, kad esu naujame bizny— 
Liąuor Store, kur yra didelis pa
sirinkimas įvairiausios rųšies degti
nės, vyno ir alaus. Reikalui pri
ėjus neužmirškite musų degtinės 
sandėlio, gausite gerą degtinę už 
prieinamas kainas.

10314 So. Michigan Ava.
Tel. Commodore 1946

POPSIE’S TAVERN
LIETUVIŠKA UŽEIGA

Prieš didžiuosius Stock Yardų var
tus. Skanus gėrimai ir užkandžiai 

visados.
Užkviečia atsilankyti:

A. K. MASIULIS, i o ....
JOHN NOMENAS J

S0. MttiStfcD STfcĖET 
Ttfl. YhfasTnSY.
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Viso Gyvenimo Proga!
Pirk sau karą tiesiog iš U. S. Auto Finance Company, 

didžiausios Chicagoj automobilių finansavimo bendrovės, 
ir sutaupyk daugiau kaip pusę.

Kiekvienas musų parduodamas karas yia tikrai garan
tuotas atimtas automobilis.

Virš 200 karų pasirinkimui. Kai kurie visai nauji, nie
kad nevartoti, atimti iŠ automobilių dylerių, kurie negalė
jo atsilyginti mvo dirbtuvėms.

Pats gražiausis ir didžiausis vėliausių auitomobilių mo
delių pasirinkimas tokiomis kainomis, kokioms antrinin
ką nerasi niekur visose Suv. Valstijose.

Šį pareiškimą mes pilnai garantuojame
20 metų finansuojame automobilius ir tūkstančiai ant 

tūkstančių patenkinti kostumeriai yra jūsų patenkinimo 
garantija. .

1936 Buicks — 1936 Chevrolets — 1936 Fords — 
1936 Packards — 1936 Pontiacs — 1936 Plymouths 
— 1936 Terraplanes — 1936 Dodges — 1936 La- 
Fayettes — už pusę kainos ir kai kurie mažiau kaip 
už pusę.

Turime taipgi 1933, 1934, 1935 Dodges, Buicks, 
Chevrolets, Fords, Nashes, Hupmobiles, Cadillacs, 
Packards — faktiškai visų išdirbysčių ir kokie tik 
yra daromi modeliai — virš 200 karų išviso už taip 
pigiai kaip $95.00.

Užtikriname, kad Sutaupysite Mažiausia
50 Nuošimčių. '

Neprivalote mokėti būtinai cash
Mes priimsime jūsų senąjį karą kaipo įmokesnį ir kitą 

galite mokėti mažais mėnesiniais išsimokėjimais per 2 
mėtų.

Visi karai su musų besąlyginia 90 dienų garantija ir 10 
dienų bandymo važiavimu.

Atdara kas vakarą įskaitant sekmadienius iki 9:30 vai. vakaro.

U. S. Auto Finance Co.
1340 W. 63rd St., kampas Loomis

Dvi Organizacijos Rytoj 
Švęs Sukaktuves

Iškilmes Rengia Keistučio Kliubas 
ir SLA 260-ta Kuopa

Dvi žymios Chicagos lietuvių 
organizacijos rytoj švęs sukak
tuves.

Tos organizacijos yra—Keis
tučio Pašelpos Kliubas ir SLA 
260 kuopa.

Keistučio Kliubui šįmet su
kanka 25 metai. Tą jubiliejų 
pažymėdama, organizacija rytoj 
rengia iškilmes Chicagos Sokol 
svetainėje, 2343 S. Kedzie avė.

SLA 260-tos kuopos sukaktu
vių vakaras vyks Hollywood 
svetainėje, prie 2417 W. 43rd 
Street, švęs 10 metų sukaktu
ves nuo kuopos įsisteigimo ir 
50 metų SLA organizacijos ju
biliejų.

Svarbiausia Keistučio Kliubo 
iškilmių dalis bus koncertas. 
Jo, programą išpildys “Pirmyn” 
choras, “Kanklių” choras, Gre
nadierių trio ir V. Beliajaus šo
kėjų grupė.

Svarbiausią vakaro kalbą pa
sakys Dr. M. T. Strikolis. Pro- 
gramo pradžioje bus rodomi 
kriitamieji paveikslai. Vakaro 
tvarką ves pirmininkas Pranas 
Jakavičius.

“Naujienų” redakcijos narys, 
inž. K. Augustas kalbės SLA 
kuopos parengime. Jo tema bus 
“SLA užduotis ir reikšmė lietu
viams”. Muzikalę programo da
lį išpildys keli dainininkai ir 
muzikai. Tarp jų bus N. Gugie- 
nė ir solistė, Onuks Skeveriutė.

Keistučio vakaras prasidės

4:30 vai. p. p., 
p. p. Įžangos 
Keistučio — 40 
25c.

o kuopos — 4 
yra sekamos: 
centų, SLA —

Pagerbtuves ir su 
tiktuvės lietuvių ad 

vokatų baliuje
Rytoj 8 vai. vak. Chicagos 

Lietuvių Advokatų Draugija 
savo metiniame baliuje (Dinner 
Dance), kuris įvyksta Shore- 
land Viešbutyje prie 55-tos ir 
Lake Shore Drive, pagerbs: Dr. 
Mikų Bagdonų, Lietuvos Charge 
de Affaires ir dabar einantį 
Lietuvos Konsulo pareigas Chi- 
cagoje; naujai išrinktą pirmąjį

FORD—1935 
IŠPARDAVIMAS! 
DYKAI! DYKAI!

$51.95 Zenith Vacuum Cleaner
dame tikrai dykai, perkant 1935 m. 
Fordą.

Visų rūšių karai. Daugelis iš jų 
turi radio, šildytuvus, spotlights ir 
kitus priedus. Dabar po 

$345
Kiekvienas karas atnaujintas ir už-

MENKAS IMOKESTIS 
Likusi dalis išsimokėjimais iki 

2- metų.
“FORD ON MICHIGAN” 

P. C. CARTLEY 
2000 SO. MICHIGAN

Cal. 4880.
Atdara vakarais ir sekmadienį.

lietuvį teisėją Chicagoje — Jo-. 
ną T. Zurį. i .

Teko patirti! kad lietuviai 
advokatai pasiryžę atvykusius 
svečius vaišinti ir linksminti' 
kuo geriausia. Plačioji visuome
nė' prašoma nepasididžiuoti ir 
skaitlingai dalyvauti. Svečiai 
prašomi rezervuoti sau vietas. 
Net iki sekmadienio 4 vai. pq 
pietų savo rezervacijas galite

NAUJIENOS,, Chicagę, III.
padaryti, pašaukdami adv. A. 
Dobbs — Republic 2566.

Rep.

* Dvi eilės cellophanė, ne 
VIENA, bet DVI, saugoja 
rinktinio derliaus šviežumą 
Old Golds cigaretę.

šeštadienis, lapkr. 14, 1936

Furnished Rooms Real Estate For Sale 
Naihai-žeme PardavimuiFurniture & Fixtures

Rakandai-Įtaisai

Kur pirkti aliejaus 
kurui

Į CLASSIFIED APS Į
Automobiles

IŠPARDUODAME BARU FIKCE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
ir slnkom. Taipgi štoru fikčerius dėl 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les. registerius ir lee baksus. Cash 
arba ant išmokėjime. Pamatykite 
mus pirm negu pirksite kitur.

« SOSTHEIM * SON« 
1915 SO. STATE STREET.

CA'Lumet 5269. 
(Naujoj Vietoj)

RENDON apšildomas kambarys 
—Vienas arba du pavieniam ar že- 
notai porai be vaikų. Atsišaukti po 
6. M. P., 4630 So. Sacramento, ant
ros lubos.

RENDON apšildomas kambarys 
dėl vaikino ar ženotai porai. Gali 
vartoti ir kuknę.

3139 W. 38th St.

MAINYS 2 aukštų freimų namus, 
5 ir 6 kambarių, beismentas, viš- 
kai, asesmentai apmokėti, dvyliką 
metų morgičiai $2200 j bungalovv 
arba katedžę. Savininkas, 1111 W. 
59th St., Chicago.

Prie 3211 S. Wood St. yra 
The Metropolitan Petroleum 
Company. Jos patalpos turįs 
gasolinui laikyti yra 500,000 
galionų įtalpos. Kitas dalykas 
tai daugybė moderninių trokų 
tankų su galingomis pumpomis 
ir paipomis, kas parodo jos vi
sišką pasiruošimą patarnairti 
kiekvienam pareikalavimui. Pa
minėtina ir tai, kad tankai su 
myteriais, kurie miesto vald
žios užpečėtyti. Tąi dėl užtik
rinimą ir pirkėjų naudos.

Jos aliejus yra parduodamas 
po Meteor Range Oil vardu, 
pilnai ištirtas laboratorijose ir 
yra švarus, nereikalaująs prie
žiūros ir ekonomiškas, bespal
vis ir gero kvapo. Iš jo nepa
sidarys smarvės, nė suodjių.

(Apsk.)

STUDEBAKER 1934 De Luxe Se- 
dan, labai mažai važiuotas, šešiais 
chromium ratais, metaliniai tairų 
apdangalai. Karšto vandens šildy
tuvas. Booster stabdžiai. Tairai kaip 
nauji. Mechaniškai tobulas. Tikra 
auka už $335. Išmokėjimui atsa
kantiems žmonėms. 3138 Clyboum 
Avenue.

Help VVanted—Malė
Darbininkui Reikia.

RENDON kambarys apšildomas 
prie mažos šeimynos bungalovv;

7042 So. Campbell Avė.

Business Service
Biznio Patarnavimas

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

Pašauk mus dęl dykai apskai- 
tliavimų. 25 metai patyrimo— 
Blekorius ir Slogius.

Leonas Roofing Co. 
3750 Wa]Jace Street 

Tel. Boulevard 0250
, h ' • 0 _• f

REIKIA buČeriąus, jauno. Turi 
būti patyręs, mokėti angliškai ir lie
tuviškai, alga gera. Atsišaukite tuo
jau, 4911 West 14th St., Cicero.

REIKALINGAS bučeris. Kam
barys, valgis ant vietos. Nevedęs, 
nuo 22 iki 35 metų amžiaus.

1840 S. Halsted St.
Canal 5821

REIKIA janitoraus pągelbninko 
laikinam darbui. Kreiptis tuojau;

4939 Broadway užpakaly

REIKIA vyro dirbti farmoj. F.
Lubin, 6950 So. Peoria St.

Help Wanted—Female
Darbininkių reikta

KAMBARYS dėl vaikino ar ženo- 
tos poros. Gali vartoti virtuvę. Ren- 
da pigi. 819 W. 34th PI, 1 lubos 
užpakaly

BIZNIO SAVASTIES BARGENAI
Vieta bizniui su pajamomis: 3 

krautuves 4550-4552 S. Kedzie Avė., 
budinkas 50x70, tinka didelei taver
nai arba “
$5250.00, išmokesčiai. Stanley Real- 
ty Co., 179 W. Washington St. tel. 
Randolph 7055.

šiaip dirbtuvei. Kaina

GRAŽUS, švarus kambarys prie 
mažos šeimynos dėl vienos ar dvie
jų merginų. 7658 So. Union Avė.

Tel. Triangle 7620.

PRIVATUS moderninis kambarys 
pavieniam vyrui su ar be valgio.

1900 So. Union Avė.

RENDON apšildomas kambarys 
Marųuette Parke — Gera transpor- 
tacija. Prie mažos šeimynos. Pavie
niui be valgio, ženota pora gali var
toti virtuvę. 7243 So. Claremont.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

TIKRI NAMAI dideliai šeimai— 
7 kambariai, geros sąlygos. Teisin
ga kaina — ne agentams.
7748 Evans Avenue.

PARSIDUODA ar mainysiu ant 
mažesnio namo — 2 flatų medinis 
namas su štoru. 2 karų garažius.

Atsišaukite 3139 W. 38th St.

PARDAVIMUI namas ir tavern 
arba mainysiu ant bile ko. Priežas
tis— moters mirtis. 4559 So. Wal- 
lace St.

Žagariečių Kliubas 
rengia vakarą

Stato Prieš Vėją Nepapūsi

NAMŲ SAVININKŲ AT YDAI 
Musų biuras suteiks patarimus na
mų savininkams reikale nesusiprati
mu 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 meti.

REIKIA namams prižiūrėti mer
ginos—jaunos. Bluti, nėra vaikų, 
lengvas darbas, gera alga. Becker, 
Keystone 2043.

PARDAVIMUI kepykla Gary,Ind. 
biznis seniai išdirbtas, parduosiu pi
giai dėl senatvės. 1478 West 15th 
Street.

PARDAVIMUI mūrinis cottage 4 
kambarių aukštas beismentas, ant 
ras medinis 2 aukštų, 2 pagyvenimų 
7 ir 4 kambariai, cementuotas beis
mentas ir Storas. Parduosiu pigiai 
arba parenduosiu su taverno fixtu- 
riais. 832 West 33rd St.

REIKALINGA moteris prie na
mų darbo, valgis, kambary? ir 
$5.00 savaitei. 4120 So. Maplewood.

šeštadienį, lapkričio 14 d. 
Žagariečių Kliubas rengia va
karėlį su vaidinimais. Stato 
“Prieš Vėją Nepapūsi”. Daly
vauja senas dainininkas p. 
Lankelis, kurs padainuos ke
letas dainelių, o po vaidinimo 
įvyks šokiai, griežiant p. J. 
Keturakio muzikai. Pradžia 6 
valandą vakare—lošimai pra
sidės 7:30. Įžanga tik 35c. Vis
kas įvyksta West Side 
2242 West 23rd Place-

STOGDENGYSTfi
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

MERGINA bendram namų dar
bui. Savas kambarys, nėra skalbi
mo. 2 suaugę, vaikas 11 metų, 
$5.00.

Keifer, 2042 Bradley PI. Buck- 
ingham 0249.

BRIGHTON PARKE
BERGENAS, Tavern su nuosavy

be. Šokiams svetainė ir dining 
room. Yra extra lotas.

4633 So. Rockwell St.

PARDAVIMUI Tavernas, vieta 
išdirbta; kas norite padaryti pini
gų, atsišaukite 1142 So. Canal St.

Hali,

tkvie- 
kartu 
laiką 

(Apsk.).

CHICAGO CITY ~
OPERA COMPANY

Komitetas nuoširdžiai 
čia visus atsilankyti ir 
linksmai ir draugiškas 
praleisti.

J. F. WHITNEY, Prezidentas, 
P. LONGONE, Vyr. Vedėjas

Grand Opera lapkr. 16 savaitei

PIRM. VAK. LAPKR. 16, 8 vai.
LOUISE—Jepson, Claessens. Ben- 

tonelli, Rothier; Baletas. Vedėjas 
Hasselmans.

TREč. VAK. LAPKR. 18, 8 vai.
L’Elisir D’Amore — Della Chiesa, 

Manning, Schipa, Rimini, Trevisan. 
Vedėjas Moranzoni.

PENK. VAK. LAPKR. 20. 8 vai.
CARMEN — Wettergren (Debut) 

Burke, Fletcher, Barova, Tokatyan, 
Ballarini, Ruisi, Engelman, Cava- 
dore; Page ir Baletas. Vedėjas Has
selmans.

ŠEŠT. DIENA LAPK. 21, 2 vai.
FAUST — Jepson, Barova, Ma- 

tyas, Bentonelli, Pinza, Morelli; Ba
letas. Vedėjas Hasselmans.

ŠEŠT. VAK. LAPKR. 21, 8 vai.
MIGNON—Glade, Antoine, Schi

pa, Baromeo, Defrere; Baletas. Ve
dėjas . Hasselmans.

PIRM. VAK. LAPKR. 23, 8 vai.
SIVILIJOS KIRPĖJAS — Antoine, 

Barova, Schipa, Bonelli. Vedėjas 
Moranzoni.

Kainos 75c iki $4 (be mokesčių) 
Box ofiso telefoinas Randolph 9229 

CIVIC OPĘRA HOUSE

duo-

REIKALINGA moteris 50 metų ar 
daugiau, kuri prižiūrėtų 2 mergaites 
6 ir 8 metų. Valgis, guolis ir mo
kestis. Atsišaukit nedėlioj. 5352 So. 
Ashland Avenue.

PARSIDUODA Tavern Pilnai į- 
rengtas. Renda pigi; 936 East 75th 
Street.

GERAS PIRKINYS. 2-fletis po 6 
kambarius su bungalow stogu. Yra 
du boileriai ant Farfield avė. arti 
Vienuolyno—$7,700. Vitkauskas. 
3317 West 60th St." Republic 9578.

BARGENAS Parduosiu medinį na
mą 2 augštų po 4 didelius kamba
rius. Lietuvių apgyventa. Kaina 
$3300.00. 4452 So. California Avė. 

antros lubos.

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

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

Hemltielc 0800

MERGINA bendram namų darbui, 
nakvoti ar ne, $5.00. Holberg, 1661 
So. Homan Avė.

TAVERN ant pardavimo. Pigi 
renda. Pigiai parsiduoda su vi
sais įrengimais. —1124 West 69 St.

Mezginio* Dirbtuvės
—Khitttng Mills

M I L L S
F. Selęmonavich

504 WEST 33-RD STREET 
Sveterių krautuvė atdara kasdieną 

—ir vakarais' ir skemadieniais.
Telefonas iVictory 3486

COAL

ANGLYSI ANGLYS!
AUGŠTOS • RŪŠIES NORTHERN 

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

Pašaukite dieną ar. naktį
Telefonas KRDZ1E 8882

' t-

PAMOKOS
Anglų Kalbos 
Lietuvių Kalbos 
Pilietybės 
Knygvedystės . 
Stenografijos 
(Gregg Shorthand)

Prisiunčiame paštu pilną v 
kursą anglų' kalbos.

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

------------------—-----±;-------
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Didelis Išpardavimas
DABAR EINA

PAUL LEASES Krautuvėje
Vyriški Džeketai, skuriniai, vilndniai ir meg-
stiniai. Kainos nuo $3.95 ir augščiau. Kelnės 
darbinės ir šventadienės nuo $1.00 iki $7.50.

Didelis pasirinkimas vyriškų rūbų pas

PAUL LEASES
3427 South Halsted Street

(Prieš 34th Place)

• MERGINA ar moteris lengvam 
namų darbui. Vaikas 8 metų am
žiaus, lengvas virimas. 5617 West 
63rd Place.

Help Wanted—Maie-Female
Darbininkų Reikia

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė su namu. Kampinis namas tin
kamas bizniui. 6001 
Street.

So. Carpenter

$500.00 rankpinigių ir likusi dalis 
mokant lengvais mėnesiniais išmo
kėjimais nupirks 2 aukštų plytų na
mą ir freimų katedž iš užpakalio 
prie 945 W. 18 stret, taipgi 8 kam
barių plytų rezidenciją prie 1538 
So. Homan Avenue, gani šildoma. 
Didelis bargenas, duokit pasiūly
mus. Kreikites j Alexander Kratky, 
1650 S. Crawford Avė. Tel. Lawn- 
dale 3188.

PARSIDUODA grosernė — par
duosiu pigiai iš priežasties ligos — 
gražiai įrengta —4 kambariai pagy
venimui. Renda pigi 3111 So. Hals- 
ted St.

PARSIDUODA 7 kambarių rezi
dencija—2825 W. 36th St. 2 vanos, 
konkryto pamatas ir beismantas- 
Furnaso šildymas. Naujait malevota. 
A-l sąlygose. Be skolų. Kaina $2750 
Išmokėjimai pagal išgalę. Parodys 
susitarus. Hemlock 01708.

PATYRUSIŲ siuvėjų —seamstress 
$17, virėjų $15-$25, veiterkų $10- 
$12, Kepykloms seilsmergių $12, So
da merginų $15, Kotelių merginų 
$50. Ligoninių merginų, — 
$35 kambarys, užlaikymas; 
dirbtuvėms darbininkų $18, 
darbai vyrams.
Wabash Employment, 14th 

20 E. Jackson.

For Rent

veiterkų 
radio 

taipgi

floor,

RENDON 4 kambarai su maudy
ne — $12.00. 3603 So. Union Avė. 
Yards 2414.

RENDON salė dėl vesalių ir pa- 
rių —Labai pigiai — susirinkimam 
duodame salę veltui—Galima varto
ti virtuvę. 3603 So. Union, Yards 
2414.

RENDON 5 kambarių flatas ant
ros lubos, šiltu vandeniu apšildo
mas. Renda prieinama kaina.

3221 Potomac Ave.~

RENDON pirmas ir antras flatas 
priešaky—4 /kambariai,— išdekoruos 
pagal norą. $9.00. 715 West 16 
Street

Furnished Rooms
RENDON apšildomas kambarys 

Marųųėtte Parite — Gera transpor- 
tacija. Be valgio, ženotai porai ar 
pavieniam. Galima vartoti virtuvę. 
7243 So. Claremont.

RENDON 2 atskiri kambariai pas 
inteligentišką nevedusią moterį, 
Wicker Park apielinkėj,V nebrangiai. 
Galima ir su valgiu. Tel. Humboldt 
3789.

RENDON apšildomas kambarys—. 
Marąuettė Parke, prie mažos šei
mynos, be vaikų. Gali vartoti vir
tuvę. 6635 So. Sacramento.

RENDON didelis šviesus kamba
rys su visais parankumais. Karštu 
vandeniu apšildomas, pavieniui ar
ba vedusiai porai. 7115 So. Honore 
Street.

PARSIDUODA grosernę ir bu
černė. Priežastis—viena moteris, 
sunku apsidirbti. Gera vieta, visų 
tautų apgyventa. Patyręs bučeris, 
jei nori, gali pirkti tik bučernę, o aš 
grosernę—randuosiu visus fikčerius 
už mažą atlyginimą, o paskui, jei 
norės, galės ir viską nupirkti su 
namu ar be. 3435 So. Wallace St., 
arba mainyti į privačius namus.

KAMPINIS 2 aukštų 2-flatis. Kai
navo $35000, dabar priverstas parduot 
už $15000, jmokėti $2500. Taipgi 2 
flatų muro namas 5-6 arti Kedzie 
ir 55th St. Kaina $5,700. 5 kamb. 
bungalow, 81-st ir Cpttage Grove. 
Kreiptis W. J. P. 6621 S. Ashland 
Avenue.

GERA PROGA reikalingam parsi
duoda gerai jrengtas ir biznį da
rantis tavernas prie dirbtuvių ir 
visokių tautų apielinkėj. Rendos 
$35.00. Priežastį patirsite ant vietos. 
Atsišaukite po antrašu 1766 N. Cly*- 
bourn Avė.

Real Estate Wanted
—N uosavybes Reikią

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Turime pirkėjų mažoms cottages — 
bungalows-apartments ir biznio nuo
savybei pirkti j pietus nuo 47th St. 
—j vakarus nuo Racine. Matykite 
mus savo turto reikalu. Norman 
Geyer 'and Co., 4801 So. Ashland 
Avė. Boulevard 7700.

PARSIDUpDA už morgičius SO. 
SIDĖJE 10 metų senumo 6 flatų 
mūrinis apartmentas. Kaina $13,500

2 Storai ir 10 flatų mūrinis, kam
pinis, neša randos arti $4000 į me
tus. Kaina $10,500.

Medinis namas, Storas su kam
bariais ir 4 flatų pagyvenimas, ne
ša gerai rendos. Kaina $1750.

8 flatų apartmentas už $13,500..
BRIGHTON PARKE

4-flatis mūrinis, kampas. Kaina 
$8,500.

4-flatis, moderniškas, $10,000.
Storas su 5 kambariais užpakaly, 

muriųis namas ir 2-jų karų garažas. 
Kaina $4,500.

Medinis 4 kambarių namas 2 kam
barių pagyvenimas viršuj. Kaina 
$2050.

MARQUETTE PARKE
Naujas 6 flatų, modemiškas apar

tmentas. Kaina $18,000.
3- flati&

$8,000.
4- flatis

$10,000.
2 po 5 

smentu $5,500.
5 kambarių bungalovv, 2-jų karų 

garažas $4,500.
BRIDGEPORTE

2-jų flatų po 6 kambarius mūri
nis, 2-jų karų garažas. $3,500.

4 kambarių katedž, su beismentų. 
Kaina $1850.

CHAS URNICH 
4708 So. Western Avenue.

NORIU PIRKTI lotą tarpe West- 
rn ir Cajifornia ant 71 gatvės.

6832 So. Maplewood Avė.
Tel. Republic 1341

naujas mūrinis

naujas mūrinis

kambarius mūrinis

Kaina

namas

su bei-

25 M. JUBILIEJUS Koncertas ir ŠOKIU VAKARAS
SEKM., LAPKRIČIO-NOV. 15,1936 • SOKOLŲ SVETAINĖJ, 2345 So. Kedzie Avė.

Prašome visus Chicagos ir apielinkės lietuvius atsilankyti j šį KONCERTĄ, nes bus vienu iš puikiausių parengimų. . v - , .x
bus ir Musų Granadieriai. Bus Krutami Paveikslai, kur galėsite pamatyti save ir daugybę kitų pamargimmų. 

Pradžia 4:30 po pietų, durys atsidarys 4 valandą. Įžanga 40c. ~ J .................. -    r Hinnnun, „m ■ mi n n.. nu mr n

Dalyvaują, geriausi Chorai. “Pirmyn” Choras, “Kanklių” Choras, Vytauto Beliajaus šokėjai, kurie šoks visokius šokius, taipgi X Vaiva ’
Kviečia visus RENGIMO KOMISIJA IR VALDYBA.
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Šiandie Atsidaro 1937 m. Automobilių
No. 270

Paroda
Automobilių Pramonės Bujoji- 

mas Priklauso Nuo Ateivių
Skaitlines parodo, kad jie turi 70% visų 
Amerikos Automobilių; pramonė ruošiasi 

ateivius pagerbti.
Iškilmėse dalyvauja “Miss Lithuania” ir kitų 

’ tautų gražuolės.
Šiandien Chicagoje atsidaro

1937 Metų Automobilių Paroda.
Ji yra surengta didžiulėse 

skerdyklų Tarptautinio Amfi
teatro patalpose, prie 43-čios 
ir Halsted gatvių.

Ten yra išstatyti Detroito ir 
kitų automobilių centrų vėliau
si produktai.

Kaip ir visuomet taip ir šį
met beveik visi žmonės, kurie 
turi automobilius, pamatys 
naujuosius modelius ir pajus, 
kad jų “dželapė” atrodo pusė
tinai sukrypusi ir sena.

Atrodo, kad automobilių in
žinierių sumanymui nėra galo. 
Kiekvienais metais jie sugal
voja tai vienokį tai kitokį pa
gerinimą ir nulipdo karoseri- 
jas (bodies), kurios akį trauk
te traukia. Taip nudailina tuos 
automobilius, kad pagundai 
pirkti gana sunku atsispirti.

Chicagos parodoje dalyvauja 
visos automobilių- firmos. Jos 
ten turi išstačiusiua—visus sa
vo modelius, o jų yra šimtai. 
Be ;to, dalyvauja įvairios au
tomobilių prietaisų ir reikme
nų firmos.

Paroda Įdomu 
Pamatyti

Parodą įdomu pamatyti kad 
ir tam žmogui, kuris nemano 
automobilio pirkti. Ekspona
tus apžiurėjus, žmogus pama
tai kaip plačiai automobilių 
pramonė yra išsiplėtojusi ir iš
sišakojusi. Ten pamatai, kad 
automobilio • pagaminimui rei
kia ne vien plieno darbininko, 
neviėn angliakasio, rudakasio, 
staliaus, kriauČiaus, inžinie
riau^ ar mechaniko, bet ir uki- 
ninko. Be ūkininko talkos, au
tomobilių pramonė neilgai gy
vuotų. Ūkininkai nevien perka 
automobilius, bet jis ir paru
pina įvairias žalias medžiagas, toje.

Iš SOUTH BEND, IND. ' \

1937 metų Studebaker, “President” Modelis

be kurių nei viena dirbtuve ne
gali apsieiti.

Lietuviams automobilių pa
roda šiais metais bus įdomi 
ne vien todėl, kad daugelis lie
tuvių, dešimtys tūkstančių šei
mynų, iš tos pramones gyve
na, kaip Detroite, Pontiace, 
Kenoshoje ir kituose miestuo
se. Bet dar ir todėl, kad ta 
piamonė šįmet bandys lietu
vius kukliai pagerbti, kartu su 
kitomis, tautomis.

Automobilių paroda supra
to, kad jos bu jojimas priklau
so nuo tokių ateivių kaip lie
tuviai, lenkai, rusai, čekai, etc. 
Tiems ateiviams priklauso apie 
70% visų Amerikos automobi
lių.

Lietuvius Atstovaus — 
P-lė Ambrozaitė

Chicagos Parodoj e lietuvius 
atstovaus jauna gražuolė, p-lė 
Sofija Ambrozaitė.

Ji buvo išrinkta tai parcn / 
dai “Naujienų” baliuje, kuris 
įvyko spalių 11 d., Chicago So- 
kol svetainėje.

P-lė Ambrozaitė bus “Miss 
Lithuania” puošniose ceremo
nijose, kurios vyks kas po pie
tį ir vakarą per visą parodos 
savaitę.

Ji bus pasirėdžiusį lietuviš
kais tautiškais rūbais. > Dėvės 
rūtų vainiką. Jai pasirodžius, 
dūdų orkestras gros lietuvių 
liaudies melodijas ir Lietuvos 
himną.

Toliau vyks tam tikros ce
remonijos, kimiose roles loš ir 
automobiliai. Automobilių pa
rodoje kaip be jų apsieisi?

Lietuvaitės “kompanionas” 
bus “Graham” firmos mašina.

Datos, kada p-lė Ambrozai-
tė dalyvaus parodos ceremoni
jose, yra paduotos kitoje vie-

Parodos
Kituose ;
Miestuose

Lapkričio Mėn.
11- 18 New York
12- 15 Camden, N. J.
12- 19 Philadelphia
13- 19 Toledo
14- 18 Akron
14-18 Trenton
14-20 Columbus
14-21- Binghamton
14-21 Boston
14-21 Buffalo
14-21 Detroit
14-21 New Haven
14-21 Indianapolis
14-21 San Francisco
14-21 Washington, D. C.
14- 22 Los Angeles
15- 21 Cincinnati
15- 22 St. Louis
16- 21 Denver
16-21 Dės Moines
16-21 Elmira
16-21 Grand Rapids
16-21 Ottawa
16-21 Pittsburgh
16- 21 SyracUse
17- 22 Youngstown
18- 21 Kenosha
18- 22 South Bend .■
19- 25 Asbury Park, N. ’jJ.
20- 26 Lansing, Mich.
21- 28 Brooklyn, N. Y.
21-28 Cleveland
21-28 Jersey City
21-28 Minneapolis
21-28 Montreal
21-28 Newark
21-28 Rochester, N. .Y.
21- 29 Kansas City
22- 29 Milwaukee
22- 29 Portland, Ore.
23- 28 Memphis
23-28 Meriden, Cpnn.
26-29 Sioux Falls, S. D.
28-Gr. 5 Baltimore
28-Gr. 5 Hartford
30-Gr. 5 Louisville
30-Gr. 5 Springfield, Mass.

Gruodžio Men-
1- 5 Oneida, N. Y.
2- 4 St. Petersburg, Fla.
2-6 Peoria
6-8 New Orleans

ATSTOVAUS LIETUVIUS

P-lė Sofija Ambrozaitė, “Miss Lithuania”, kuri atstovaus lietu
vius Chicagos Automobilių Parodoj.

Lietuviu Į)ięnos
AutomobiliųParodoj 
f" ’ • 11

Ketvirtadienį, lapk. 19, 3:00 
vai. po pietų, ir,

šiandien, Įapkr. 14 d., Inter
national Aųiphiteatre, prie 43- 
čios ir Halstėd gatvių, atsida
ro automobilių paroda. Paro
dai surengiąs iškilmių progra
mas, kuriame dalyvaus įvairių 
tautų gražuolės. ,

“Miss , Lithuania”, Lietuvių 
gražuolė, p-lė Sofija Ambrozai
tė, pasirodys sekamomis die
nomis:

Sekmadienį, Įapk. 15, 3 vai. 
po pietų;

Antradienį, lapk. 17, 8:30 
vai. vakare;

24 Firmos
Dalyvauja
Parodoj

Chicagos automobilių paro
doje yra išstatyti sekamų ga
mybų automobiliai:

American Bantam (naujas)

Buick
: Cadillac

Chevrolet
Chrysler
Cord
De Soto
Dodge
Duesenberg
Ford
Graham
Hudson
LaSalle
Lincoln-Zephyr
Nash
Oldsmobilę
Packard
Pierce-Arrow
Plymouth

: Pontiac
Rolls-Royce
Studebaker
Terraplane
Willys

Parodos viršininkai tikisi, kad 
lankytojų turės apie 300,000. 
Didelis nuošimtis tų lankytojų

šeštadienį, lapk. 21 d., 8:30 
vai. vakare.

Paroda atdara nuo 11 va
landos ryto iki 11 vai. vak. 
kiekvieną dieną. Ji pasibaigs 
lapkričio 21 d.

Įžanga yra 55 centai, su tak
sais.

Prie amfiteatro yra vietos 
“paparkinti” 8,000 automobi
lių. (Sp) 

vietoj ir pasipirks automobilius. 
Paprastai, daugiausiai parsiduo
da Chevrolet, Ford ir Ply- 
motfthų, nes jie yra pigiausi au
tomobiliai.

-o-
“Miss Lithania” Pagodos 

Iškilmėse važiuos Graham ga- 
mybos automobilyje, *Super- 
charger” rūšies. Graham fir
mos pranešimas apie savo au
tomobilius telpa kitur šioje 
laidoje.

1937 metų Chevrolet Master De Luxe Sport Sedan,

Nauji Automobiliai 
Lengviau Operuoti

Turi geresnius brekius, didesnį “wind- 
' shield” ir lengviau valdomą vairą.

Automobiliai lengvesni ir puošniau įrengti 
negu pernykščiai.

Apskaičiuojama, kad prisi
rengimas išleisti naujus, 1937 
metų modelius, Amerikos auto
mobilių pramonei kainavo apie 
šimtą milionų dolerių. Tie pi
nigai buvo praleisti pagamini
mui naujų įrankių ir dirbtu
vių įrengimų, kurie reikalingi 
naujų modelių gaminimui. 
Daug kainavo ir inžinierių dar
bas, kaip planavimas, bandymą’ 
ir naujų s vilių formavimai.

Dirbtuvių ir inžinierių pa
stangų rezultatas, štai, stovi 
prieš Chicagos publiką.

žinovų nuomonėmis, nauja
sis 1937 automobilis skiriasi 
nuo pereitų modelių keliais at
žvilgiais.

Tie žinovai tvirtina, kad vi
sų naujų modelių:

1. Brekiai yra geresni ir to
bulesni

2. Karoserijos (bodies) tvir
tesnės

3. “Windshieldai” didesni ir
be obstrukcijų, ir, v <;i 

4. Vairas (steering wheel) pašyęsti. perdaug atydos auto- 
1 [tnobilio operavimui. Daug ne-

laimių bus galima išvengti, 
kuomet žmogus 
centruoti atydą 
neturės rūpintis 
automobilis gerai

lengviau operuojamas.
Karoserijos naujuose mode

liuose yra išimtinai iš metalo 
ir taip sulietos, jog atrodo kaip 
pagamintos iš vieno metalo ga
balo.

CADILLAC PRODUKTAS

Cadillac — G. M. šeimynos narys 1937 V-8 La Šalie, šis auto
mobilis yra vienas iš brangesniųjų ir priklauso prie grupės, ku
rion įeina Packard, Pierce Arrow ir tam panašus automobiliai.

Griežto skirtumo tarp per
nykščių ir šių metų karoseri- 
jų nėra, bet automobilių vi
dus šįmet daug puikiau įreng
ti, negu pernykščiai.

Dirbtuvės bandė naudoti kuo 
lengviausią medžiagą, kad au
tomobiliai nebūtų bereikalin
gai apsunkinti. Tas svarbu to
dėl, kad kuo sunkesnis auto
mobilis — tuo brangiau kaš
tuoja jo operavimas.

Langai ir ”windshieldas” 
naujuose modeliuose yra ne- 
dužtamo ‘ stiklo.

Pramonė bandė tobulinti ir 
kitas automobilio svarbias, da
lis, kaip “gearšiftą” — (Lie
tuvoje — “greičiai”), “clut- 
chą”, ir t.p. Automobilių pra
monė varosi prie to, kad pa
prastas žmogus, kuris su auto
mobiliu yra susipažinęs tik pa
viršutiniškai neturėtų vargo; 
kad važiuodamas, jis neturėtų

galės sukon- 
ant kelio, o 
apie tai ar 
dirba.
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NAUJIENOS, Chieago, ŪI.

CHRYSLERib Produktas
i

Darbai ir vietos HėtUViif 
vėiida*

Kaip kitur, taip ir (tos mtiš, 
kai praėjo triukšmingi prezi
dento rinkimai, tai viskas ajF 
rimo. Tačiau vis dėlto reikia 
pasakyti, kad darbininkų vei
dai yra linksmesni* Malt, laimė
jo prezidentas Rooseveltas, ku
rio kandidatūrą jie rėrhė.

Vargu pats darbo žrrioneg gali 
būti bet kokių abejonių’ dėl pa
sirinkimo tarp prezidento Roo- 
sevelto ir Landoriri. Juo labiau, 
kad mums visiems yra gerai 
žinoma, jog Landon buvo visų 
reakcionierių ir f asistuojančio 
elemento, remiamas.

Kolkas nusivilti
kaip girdėti jau po truputį 
pradeda pakelti atlyginimą vi
sose dirbtuvėse. Plieno liejyklo
se pakėlė net 10 nuošimčių. Tai 
visai nebloga pradžia.

šiuo laiku darbai plieno lie
jyklose eina visai gerai, 
daugiau ir daugiau gaunama 
naujų užsakymų. Darbininkų 
samda žymiai padidėjo, ypač 
samdoma daug jaunuolių. Ta
čiau vis dėlto negalima pasa
kyti, kad bedarbių jau visai 
nebėra.

netenka

Vis

Moterims ir merginoms pas, 
mus sunku darbas gauti* Tieša,

Nuga-Tone Garsus su 
VITAMINAIS A ir D

NUGA-TONE yra jau Įrodęs, kad jiė yra 
sveikatos užtikrinimas nustipusiems, alpė- 
jantiems vyrams ir moterims pėržengfuėiems 
vidurj amžiaus. Tai yra tikrai vaistas, na
tūrali pagalba silpniems organams. Visas 
kūnas atsiliepia paėmus Šiuos vaistus. Jau
nystės dvasia sugrįžta silpniems ir seniems. 
Naujasis NUGA-TONE moksliškai sustiprin
tas su VITAMINAIS A ir D—sustipriha 
nervus, muskulus ir susilpusius organus, 
kurie yra sntingę ir tik dalinai veikia. 
Nervuotumą išvaro tuoj, nes NUGA-TONE 
turi be vaistų VITAMINŲ A ir D, kas vei
kia kaip vaistas į nervų , sistemą. Tas ty
rasis vaistas parduodamas su g ay rfritu 9 j ąt. 
ma pinigus grąžinti pas visns J&Įstintn- 
kus. (sigykit bonką to naujojo NUgĄJTgNE 
šiandien. Jus nusistebėsite tuo. Ma.'įfflEjutns 

' suteiks. ' z :
Nuo užkietėjimo -imk — UGA-SOL—tai 

idealus liuosuotojas. 28c ir 50c.

dirbama.
* * *. '

Kai bTas at^Ssty tai ir efrati1 
gijų Vėikirita^ pagyv^b. Mfkt, 
prasidėjo prisirengimas žiemos 
pramogoms, štai Moterų Pa- 
šelpinis Klubas lapkričio 15’ d. 
rerigia vakatie'nę Natioridl Hali 
svetainėje, 491*2 We£g Avė.

Bus pravartu priminti, kad 
šio klubo parengimai, 6 ypač 
vakarienės, pasižymi savb geru
mu ir jaukumu. Ši vakarienė 
kaip spėjama, bus šaunesnė ne
kaip iki šiol surengtos. O tai to
dėl, kad Indiana Harbor kurii- 
gėlih jau Iribai pasištdrigė iš sa
kyklos vakarienę išgarsinti.

Gal jurhs bus įdomu patirti, 
kodėl kunigėlis nemokamai mu
sų klubą garsino?

Čia jokios paslapties nėra. 
Moterų klubas neturi kunigėlio 
simpatijos, nes jo narės nei mi
šias perka, nei kitokiems “dva
sios reikalams” pinigų duoda. 
Kunigėliui tai baisiai nepatinka 
Ir jis vis neužmiršta nemoka
mai “pagarsinti” musų klubą.

AČiu ir už tai. Jei jis nieko 
nesakytų, tai parapijonys taip 
jr nežinotų, kad mes rengiame 
vakarienę bei kitokias pramo
gas. Dabar vienas kitas ir pa- 
rapijoriis Užklysta ir nieko blo
go su juo neįvyksta. Kaip tik 
priešingai: jis smagiai laiką 
praleidžia ir apie tai papasako
ja savo draugams ir pažįsta
miems.

Taigi, kaip matote, ir tos rų- 
šies garsinimas mums j naudą 
išeina. —Klubo riarg.

Tikslus suškaičiavimUs
Motina: “Kiek kartų aš 

Jonuk, jau sakiau, kad 
Blogai elgtis negražu.

Jonukas: “šešis kartus, 
myte”.

tau, 
taip

Plymouth Sedan1937 metų De uke

Susirinkimui sušaukti įgal
iotas 12 rajono organizato
rius K. P. Deveikis, kuris pa
siųs laiškus kiekvienai kuopai 
su pakvietimu dalyvauti susi- 
rinkipie.

Visos kuopos prašoma da
lyvauti tame susirinkime be 
išsilialbėjimn, nes tai svarbus 
SLA. istorinis reikalas.

Nartfatias, SLA 139 kp. org.
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šeštadienis, -iapkr. 14į 1936

Binghamton, N. Y.
i > ( . . ————
Sušforgariizavd ALKDT lai

kinis komitetas. — Kal
bės Du. A. Montvidas la^ 
kiičio 17 d.

ninkus ir darbininkus ir siunčia 
juos pas Abrahomą ir t. t.

Matote, mes visi turime Savų 
giminių; pažįstamų, brolių ir 
seserų, o kartais senus tėvus 
toje mums taip artimoje prie 
širdies Lietuvoje. Tad muins 
turėtų apeiti ir jųjų likimas. 
Tad visi į taš taip svarbias pra
kalbas ir tuo įrodykite, kad

ma-

1723 W. 47th STRĖKt I*HbKE YARbŠ 2688
Mrs. Vitner’s gardžių jų Užimu dirbo kalvių Chips ir kitų gerų 

valgio dalukų gaihi|ltojfii.
SVIESTO ČRETZELIAI—GRYNI KIAUŠINIŲ NOOtfĖtlAl 

—TAVERNŲ SŪRIAI

Pasirodžius laikraščiuose ži
nioms, kad Dr. A. Montvidas 
atvyksta į rytines valstijas ir jus esate fašizmo priešai ir Lie- 
dalyvaus keliose Amerikos Lie- tuvai geidžiate demokratinės 
tuvių Kongreso komitetų'kon- tvarkos, 
ferencijose, sujudo ir musų 
miesto demokratijos darbuoto
jai.

Lapkričio 11 d. p. Gabužių 
namuose buvo sušauktas demo
kratijos šalininkų būrelis ir po 
nuodugnaus apkalbėjimo ntifaY* 
ta pakviesti Dr. A. Montvidą į 
Bįnghamtoną ir kad su juo pa
sitarti Lietuvos demokratiškos 
tvarkos atsteigimo reikalu.

Išrinktas laikinis \kOmitetas, 
kuris turės sušaukti draugijų 
atstovų konferenciją ir sureng
ti Dr. A. Montvidui prakalbas. 

V1.^r. A.. .Mpritv^^ 
tėriį'-kalbčs lApk^tt tT'd. Lie-’ 
tuvių Svetainėje nuo 7 vai. va
karo'. Tad visi vietos lietuviai 
būtinai atvykite į prakalbas, 
nes Dr. Montvidas yra geras 
kalbėtojas. Jo kalbos tema bus 
dabartine Lietuvos vidaus pa
dėtis, t. y. kodėl dabartine Sme
tonos valdžia persekioja uki-

Į komitetą liko išrinkti, sep
tyni nariai: ,P. Adomaitis, pir
mininkas; p; Kaminskas sekre
torius; p. Gabužis, iždininkas, 
o (nariais P. Bi Balčikonis, A. 
Girųįenė, A. Pagiegala ir p. D. 
Čliarno. • ( -y ••'«

Konferencija bus šaukiama 
gruodžio 19 d. Lietuviiį Svet.

P.'Bi BaiČikoriis.

v-.;,.. >>

Auksinio

Iš S. L A < Auksinio 
KonkursOįOaniza-

• Konkurso
. .« . x H organizato

rių Susirinkiihe|pUtarta šauk
ti visų Cbicagų^Įtųopų valdy
bas į bendrą : -
kursd reiknj^'f^

šeštadičĮiy, lap. 7d., K. P- 
Deveikis, SLA. į 12 rajobo or-

Įtarimą kon-

NAUDOKIS
PATOGUMU
ŠIĄ ŽIEMĄ!

Vartojant Garsųjį 
Norco Aliejaus ir 
Anglių šildytuvą 
Pirkit Tiesiog- iš 

Dirbtuvės

$2900Kaip 
Užganizatorius, buvo sušaukęs 

kuopų organizatorių susirin
kimą, kuriame plačiai kalbėta 
apie SLA Auksinio Konkurso 
eigą ir jo pasekmes. Išklau
syta kuopų organizatorių ra
portai apie pasekmes, kurios 
rodos neblogos, bet kaip dėl 
Ghicagos, tai ir negeriausioš; 
Iš visų organizatorių buvo 
nusiskundimai, kad Auksi
niam Konkursui reikėtų dau-, 
giau dėti pastangų, daugiau! 
agitacijos ne vien per organą 
Tėvynę, bet reikėjo panaudoti 
ir radio didesnėse lietuvių ko
lonijose, ypatingai Cliičagoje.

Svarstant, kaip pašekrhin- 
giau baigti Auksinį Kontestą, 
prieita išvados, kad Chicagoj | 
kontestas reikia pratęsti dar! 
nors tris mėnesius. Per tą! 
laiką vesti didžiritišią agitaci
ją už SLA.

I narių, naudojant radio 
pusvalandį5 kas savaitė.

Radio butų duodama 
vienos kuopos vardu 
.ąjjęjną programą, kad supa- 
žhidinti visus lietuvius su 
SLA., kaipo lietuvių didžiau
sia apdraudos ir ligoje pa
šalpos organizacija.

Susirinkime dalyvavo SLA iž
dininkas K. P- Gugis, kus irgi 
užgyrė kontesto pratęsimą ir 
reikalingumą per radio vesti 
agitaciją už SLA.

Auksinio Kontesto vajų or
ganizatoriams nusitarus pra
tęsti ir apdirbus pienus, nu
tarta šaukti visų Chicagos 
kuopų valdybų susirinkimą 
lapkričio 23 d., kad jos orga
nizatorių planą priimtų ir 
vieningai stotų į darbą visos 
kuopos.

: Tie gražieji šildytuvai su
teiks žavintį grožį ir džiaug
smą visiems namams.
Amerikos walnut grainuoto 
porceliano, enamelio kūnas, 
su porceliono enamelio ge- 

•, ležies viršumi, durys, frei- 
mai, pagrindas ir kojos, su 

: lyginamuoju prietaisu. 3 ga
lionų daugiau įtalpos alie
jaus indas, panešamas tan
kas, rudas cracklc nubai- 
gimas.
Tinkamas Pataisymas
Kad 
kokį

tinkamai pataisyti 
pečių, furnasą ar

bilę 
boi-

gavimui naujų
bent

kiek- 
pagal

EIKIT Į 
NORTHWESTERN 
662 W. Roosevelt Rd. 
312 W. 63rd Str. 
2323 Mihvaukee Avė. 
8816 S. Commercial Av

NORTHWESTERN 
Stove Repair Co.

Monroe 6600

CUARANTEED 
CLEANING
GEORGE SKOBY

MERCHANT TAILOR 
2415 W.Marquette Rd, 
ntd'v.fPhoMfe Heirtlock 6296 •

i

KLAUSYKIT!
STEPONAVIČIŲ RADIO PROGRAMAS

STOTIS W. S. B. C. (1210 KILOCYCLES) 
KIEKVIENĄ

ANTRADIENI IR TREČIADIENĮ
9:30 vai. vak.

CHARLES J. VITNER & CO. NAUJAS PROGRAMAS
i

2037-41 W. Cėfittali M

t i ' '" < rii i r 11 i ui ii

STOTIS W. G. E. s. (1360 KILOCYCLES)
KIEKVIENA ANTRADIENĮ 

8:00 Valandų Vakare.
Kalbančios Žinios — Mėgiami Lietuvių Daininkai 

Gražios Dainos ir Muzika.

Tei: Čattid 2469

Vienintelis HUdfeon—Tėfrdpl^hė Lietuvis Atstovas 
pardaVejaš Chičagdjė.

Taipgi galite gauti 1936 modelius už 
nupigintą kainą. 

................ . i ■■■!

Chassis” naujd 1937 Chevrolet

ū M< NOHRuS 

R& HEMLOCK 62*0

SOUTH SIDE BREWING COMPANY
Visi gėria' tf
ALŲ tirs jie žindi' kad'1 faič yvS1 
padarytas iš geriausios rtjšiėš’ pto1 
duiifi)’.

Urrtin (VŽiiolesald) lidlUOiUiM 
Stati) i ėiit>es tf kitas jktaigaK: Vii. 
suomei kreipkitės pati 1 
kur gausite greitą ir teisiiigtį jiijtdi4- 
naVitHą.

2415 Wėst 64th‘ Šffėel!
Biznio Telefonas BOULBVAltd 2179'

' -!*• • • .

Nauji Automobiliai Paveiksluose

Dabar Prėzestej# ® Modelį
Hudsort — feiTaplanė

Chasas Motor Sales Greitas kaip žaibas

Chas. Chasas

GERKIT TIK GERA ALŲ

Instrumentų lentele ir vvindshield

BUICK

.......
1937 ritėtų BUiČlf Phaeton penkiems keleiviams

“VIDURIAI*

1937

Yria viėiiiiitėlis riadio su “ĖMDE SPINNĖR” stočių 
pagaViriib rilėtbdu.

Pttyauriii' Bile stotį lerigviti pirišto p&sukimu.
.. ’...............—----------------------------- . .................................... ..

•tAT YftA Tilt VIENAS IŠ DAUGYBES ZENlTH 
RADIO PATOBULINIMŲ.

ARKITE PAS MUS ŠIANDIEN!

IšbaftdHife Šį RADIO MUSU 
KRAUTUVĖJE

(MOKĖKITE

Balansą lengvais 
išmokėjimais

AMERIKOS LABIAUSIAI KOPIJUOTAS RADIO

Roosevelt Furniture Co., Ino.
M. P. JOVARAUSKAS ir J. P. BERTULIS, Savininkai

2310 West Roosevelt Road
Phone SEEIey 8760 CHICAGO, ILL.



PADAUŽŲ FILOSOFIJA

ma
duoti, negu imti

ALUMNUS

Nauj
CHEVROH

Visiškai Naujas Karas

Pirmą sykį patys naujausi daiktai motoriniam

perdėm patikima nauda

A GENERAL MOTORS VALUSFOR ECONOMICAL TRANSPORTATION

Tai Vienintelis

Vieni gydo žaizdas, kiti atlieka 
atgailą naujoj policijos nuo
vadoj.

Kadangi alumnus yra lotyniš
kas žodis, tad daugskaitoj bus 
alumni.

BRIDGEPORT.
nai atsitinka, taip ir šiuo atve
ju kilo ginčas. Kaip dažnai at
sitinka, tas ginčas kilo alinėje,

Rezultatas buvo tas, kad bro
liai Frankowskiai gydo žaizdas, 
o Kobus atlieka atgailą Bridge- 
porto nuovadoje.

įrengtas Karas - 
Įkainuotas Taip Žemai

ir išskiriamu iš visų žemos

TIKRAS FISHER 
RODY NO DRAFT 

VENTILATION
Pašalina oro traukimu, do
mus, vvindshield aptrauki* 
mą—sudarydamas sveikatos 
stygas, patogumą, apsaugą.

Kobui netikėtai teko šiokia 
tokia garbe. Jis yra vienas iš 
pirmųjų bridgeportiečių, kuriam 
teko sudėti vizitą naujai Brid- 
geporto nuovadai. —-B.

O kai Mykolas ir Aleksas 
Frankowskiai apie jų neklai
dingumą paabejojo, tai Kobus

Kaip visi žinote, kolegijoj 
mokslo laipsnį gavusis studen
tas yra tos kolegijos alumnus. 
Studente vadinama alumna.

REIKIA VAJA 
VOTIS

Išrišo Karštą Ginčą 
Su Alaus Stiklinių 

Pagalba

TUŠČIA TERITO 
RIJA

NAUJAS AUKŠTOS KOMPRESIJOS 
VALVE-IN-INŽINAS

Daug daugiau jėgos, daug daugiau {kvėpimo 
ir taupumo tos klasės kainose .

nutarė, kad reikia griebtis 
griežtų priemonių savo poziciją 
apginti. V

• Dabar, kada su lotynų kal
ba jau1 supažindome, pakalbė
sime apie politiką.

Amerikos prezidentas renka 
ne balsuotojai, o elektorių ko
legija, nors daugelis Jos narių 
pro kolegijas yra tik praėję, 
tačiau viduj niekad nebuvę. 
Republikonų elektorių kolegija 
šiemet neturėjo progos nei su
sirinkti, nei rinkti. Ir išrodo, 
kad jie tapo pastumti į atstav- 
ką ant visados.

Kadangi mes tikime į orga
nizacijas, tad patariame repu
blikonų ©lektoriams susiorga
nizuoti į ahimnų klubą.

NAUJAS ALL-SILENT, 
ALL-STEEL BODIES

(Su UNISTEEL Viršaus konstrukcija) 
Platesnis, talpesnis, daug puošnesnis, o kas svarbiau 

plieno kūno, tylos ir apsaugos kombinacija.

SUPER-SAFE 
NEDREBIANTIS 

VAIRAVIMAS* 
(Be eJttrą Klaidu* 

VairaVimat toks teisingas 
ir nedrebinantis kad važia- 
mas Veik nereikalauja 
įsitempimą.

Alinė, kurioj įvyko ši drama, 
randasi ties 3149. Morgan st.

Gihčai alinėse nuo kitų gin
čų skiriasi tuomi, kad ten pa
prastai po rankomis maišosi 
daug alaus stiklų. O alaus stik
linės paprastai būna labąi ga
lingas ir stiprus ginčų ri'šifno 
įrankis.

panašios nuomonės buvo vie
nas Walter Kobus, kuris sura
do, kad jo nuomonės ir tos nuo
monės, kurių .įsikandę laikėsi 
broliai Frankowski, nevisai su
tiko. O Kobus buvo giliai įsiti
kinus, kad vien jo nuomonės 
yra tikros ir neklaidingos.

General Motors Išsimokėjimo Planas-*— mėnesiniai išsimokė- 
jimai pagal išgalė, Chevrolet Motors C o,, Dėtroit, Mich. 
★Knee-Actipn ir Nedrebinantis Vairavimas,- tik Master 
De Luxe modeliuose. s . - ..

n
daudan 
k-otal*. 
didelis Minai ___
Uo M ir-eąi. B* ui rali te „___ _
M et kuriuo.raMU anMplrt 
V plrttiaalUe' ar kr Vita 
U; ohr*’ S'ba’Teaea*

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

Girdėjome, Landonas nusto 
jęs skaityti “Literary Digest’ 
laikraštuką.

pinigų bei visokių pri- 
jie nuverčia senąją 
ir pasistato savąją, 
kraštui tarnauti, jie 

engti ir kazarniškai

APSAUGOS PLATE 
STIKLAS VISUR 

, (Be extra Klaidu)
Geriausios kokybės, aiškiausio regėjimo apsaugos 

plate stiklas, kaipo standardo įrengimo dalis.

briauti ir jos neliesti, nes kas 
Padaužas užkliūva, tas gauna 
į kailį, kadangi mums yra 
loniau

PAGERINTAS SLYSTANTIS 
KNEE-ACTION VAŽIAVIMAS 

(Be extra Klaidu)
Daugiau kaip dviejų milijonų Knęe-Action 

vartotojų įrodyta, kad tai pasauly - 
saugiausias švelniausias važiavimas.

Po ilgo ir gilaus galvoji
mo Padaužų piščikas nuspren
dė, kad vaiskas yra tam, kad 
vajavotis. Tai buvo žinoma 
per šitmečius. Kriaučiai siu
va kelines, kunigai meldžiasi, 
kariuomenė, kariauja. Su
prantama, ją reikia suorgani
zuoti, išlavinti, laikas nuo lai
ko leisti pasilsėti. Vaiskas 
nėra tam, kar mėšlą vežtų, 
koncertus duotų, kraštą val
dytų, piragus keptų. Liuosu 
laiku jis girtuokliauja, mer
ginėjo, ligas gydosi, utėles nai
kina ir kitokiais zbitkais už
siima. Tečiau jo pareiga yra 
ginti kraštą nuo kitų kraštų 
įsiveržimo ir užgrėbti daugiau 
teritorijos, kada yra reikalas. 
Jis nėra daugiau nieko moki
namas apart šito amato.

Bet pasibaigus pasauliniam 
karui, vaiskas neturi jokio dar
bo. Karininkai geria, merginė- 
ja, ant kumelių šveistos!, vi
saip mandravoja, nori činų ir 
medalių gauti, iš savo amato 
daugiau pinigų uždirbti. Kada 
nėra vainos, jie neturi kur dė
tis, todėl pradeda visokias 
svinstvas daryti ir virsta ba- 
lamutais. Kad galėtų gauti ne
užtarnautų rangų, medalių ir 
daugiau 
vilegijų, 
valdžią 
Vieton 
ima jį 
tvarkyti

Todėl kiekvienas kraštas te
privalo tik tiek kariuomenės 
laikyti, kiek reikalinga patena 
kinti prie militaristų palinku
sias mergas, o jeigu laikoma 
daugiau, tai ji tur būti užima 
karais. Išmokinta žmogžudys
tės amato, ji turi juo užsiim
ti ir pavojinga ją prileisti prie 
savo krašto gyventojų.

Buy gloves with wh<rt 
it suves 

ai« aotttl ••
tad <ant! rety d*aw 
Afeteriae Toott) PaM* 

parsidūeds 
------ra daa* itaąpĮBtl 

* Vita

NAUJA DIAMOND CROWN 
SPEEDLINE STYLING

Padaro šį naują 1937 Chevrolet gražiausiu 
kainos karų.

pripažinti saugiausiais, švelniausiais, 
patikimiausiais stabdžiais.

ANT PARODOS AUTOMOBILIŲ PARODOJE, INTERNATIONAL AMPHITHEATRE,
LAPKRIČIO 14 IKI 21 - IR PAS VISUS CHEVROLET DYLERIUS

Kaip visas svietas žino, Pa
daužos ant vietos nesėdi. Vi
si musų ministeriai, činaunin- 
kai, misionieriai ir piliečiai da
bartiniu4 laiku keliauja trauki
niais, laivais, lėktuvais, dvira
čiais ir jodinėja arkliais po vi
są pasaulį. Yra svarbu viską 
žinoti ir visur padaryti šiokį- 
tokį parėdką, taipgi pristatyti 
amunicijos tiems, kurie nori 
gaudytis.

Namie buvo užsilikęs tik 
vienas Tautos Vadas. Tačiau ir 
jis apleido Respubliką ir iške
liavo indionų keliais į kitas po- 
sudarstvas. Dabar musų Res
publikoj neliko nė vieno gy
ventojo. Prašome į ją nesi-

PIERSANTI, žymus akordionų 
mokytojas, duoda užtikrintas pa
mokas pradedantiems ir jau pa
žengusiems mokiniams.

Turime taipgi akordionų bar- 
genų.

12 basų

48 basų

80 basų
120 basų

IŠTOBULINTI HYDRAULIC 
STABDŽIAI

(Su Double-Artlculated Brake SUoe Linkaąe) 
Visų

Ir kaip tik jam. po rankomis 
pasimaišė kelios alaus stikli
nės. Nieko nelaukdamas Kobus 
apsiginklavo ir pradėjo savo 
oponentus pertikrinėti.

i

SĮg^Br
O
m?

■MSEp.-a. •j-’"'4*' '■

18.00
42.50
65.50
82.50

Visi tie yra nauji akordionai. 
Turime ir Excelsiors akordionų, 
kurie skaitomi pasauly geriausi.

Vartoti 120 basų $60.00 ir 
daugiau.

šitos kainos susidaro kartu su 
musų išlaidomis.

LEO PIERSANTi
930 Blue Island Avė. prie Taylor

............. Monro©;1333. -
yrn
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B. K. Algimantas

ARGENTINOS LIETUVIAMS ATMINTINI 
1936-TIEJI METAI

paliuosuo- 
interesuo-

tie “filoso-

Įžangos žodis
Klysta tie, kurie galvoja,, 

buk Argentinos lietuviai yra 
skirtingi nuo Lietuvos ar Šiau
rinės Amerikos savo brolių. 
Nors ne Nemuno ir ne Du- 
bisos, ne Missoury ir ne Mis- 
sisipi, bet La Platos ir Para- 
nos pakrantėse Argentinos lie
tuviai gyvena, bet jie uoliai 
seka įvykius Basanavičiaus 
Aušros ir Kudirkos Varpo iš 
svetimųjų vergijos 
tos šalies. Seka, 
jasi, reaguoja.

Dideliai suklydo
f ai”, kurie įvairiomis pro
gomis ir įvairiais tikslais tvir
tindavo, buk Argentinos lietu
vių nei Perkūnas neišjudintų 
iš apsnūdimo, buk jų niekas 
neišplėštų iš indiferentiškumo 
glėbio, buk jiems vistiek: — 
“Suru — gardu, nesuru — 
gardu”...

Kam dar iki šiol nebuvo 
aiškus šis mano teigimas, 
(kad suklydo “filosofai”), tas 
turi labai gražios progos įsi
tikinti, pažvelgęs į 1936 metų 
pirmojo pusmečio įvykius Ar
gentinos lietuvių kolonijoje ir 
kaip Argentinos lietuviai į 
tuos įvykius reagavo. Tatai 
rašydamas, ne vien svečių at
silankymą turiu omenyje, šie
met daugelyje visuomeninio 
ir organizacijų bei spaudos 
darbo sričių įvyko paties gy
venimo padarytos reformos— 
klasifikacija, kristalizacija, ar 
kaip kitaip laisvėjančią Ar
gentinos lietuvių visuomeninio 
darbo padangę pavadinsime. 
Ne polemikų ir ne ginčų tiks
lų šios pastabos yra rašomos, 
bet vien tam, kad dar kartą 
parodyti lietuviškam pasau
liui, jogei Paranos, La Platos 
ir Amazonos pakrantėse gy
venantis šimtas tūkstančių lie
tuvių toli gražu nėra mirusi 
lietuvių tautos kūno dalis.

Ne atostogos, bet rugepiute
Nuo 18.V.36 iki 10 VII.36

Argentinoje “viešėjo” Kipras lygas ir atsakomybę, visiems 
Petrauskas, Vincė Jonuškaitė bus aišku, kad ne atostogos,

Zaunienė, Petras Oleka, Ipoli- 
tas Nagrodskis, Juozas Mažei
ka — L. V. O. solistai ir dra
maturge poetė Alė Sidabraitė 
Petrauskienė. Pastaroji suža
vėjo intelektualinę argentinie
čių publikų savo klasiškomis 
lietuviškomis deklamacijomis 
Argentinos Valstybinės Mote
rų Tarybos suruoštame kon
certe 7.VII.36 ir Lietuvių pu
bliką Mariano Moreno teatre 
8.VII.36. Šiaip galima pa
sakyti kad viešėjo, kadangi 
buvo ‘užimta vien Argentinos 
teatro meno studija. Gi Kau
no operos solistams ne vaišės 
buvo, bet 50 dienų sunkaus 
darbo- Pastatyt tris operas— 
Grand Kitež, Boris Godunov 
ir Car Saltan — per tokį trum
pą laiką, pritraukti Argentinos 
meno šventovę Buenos Aires 
municipaliteto teatrą Colon— 
pilną rinktinės publikos visai 
dvylikai savo spektaklių, su
silaukt prielankių recenzijų iš 
nemokančių sakyt komplimen
tų Argentinos spaudos kritikų 
tai reikia vadint ne atostogų 
vaišėmis, bet sunkaus darbo 
sezonų.

Vadovaujančių rolių pildy- 
tojas Kipras Petrauskas, reži
sierius ir dainininkas Petras 
Oleka, rusiškame ir itališka
me sąstate dainavęs Juozas 
Mažeika — dirbo po 16 valan
dų kasdien. Be to visi ger
biamieji menininkai Tado lai
ko atsilankyti į Argentinos 
Lietuvių Balso jų garbei su
ruoštą draugišką vakarienę 
21.VI.36 “Vor^ęvaerts’’ salione, 
o 8.VII.36 visi dalyvavo Mari
ano Moreno teatre — savo 
koncerte Buenos Aires lietu
vių spaudos ir organizacijų 
suruoštame Argentinos lietu
viškų mokyklų naudai. Solis
tai Nagrodskis, Mažeika ir po
nia Zaunienė dar ir Moterų 
Trybos koncerte 7.VII.36 lie
tuviškos liaudies dainos grožį 
demonstravo. Taigi gerai su
prantant menininkų darbą, są-

NAUJIENOS, Chlcago, UI.

INDIANAPOLIS, Ind. — Traukinio katastrofa, kurioje žuvo du geležinkeliečiai ir keliolika p&sažierų liko sužeita

F < vk .
$

aš noriu paploti Kiprui Pet
rauskui, — atsiprašo nepažįs
tamą vyrą ponia Stella D-nė 
ir užšokus ant savo kėdės, o 
kelius įrėmus priešais sėdin- ’ 
Čio vyro pečiuosna, ploja ir 
šaukia bis.

— Man tamsta sutaršei vi
sus plaukus, — sako ponia 
U-uė vyrui, kurs savo skrybė
lę pasikabindavo ant jos gal
vos, kada norėdavo paplot 
Jonuškaitei - Zaunienei.

— Pakylėkite mane, — šau
kia jauna lietuvaitė publikos 
prisikimšusiame pasienyje, — 
aš noriu pamatyti Alę Sidab- 
raitę, kuri taip 
muoja savo ir 
eiles.

Kada Oleka
nuot apie blusą, mažas Buliu
kas ant vienos motinos rankų 
ėmė jam turavoti. Tvarkda
riai bandė surast pagelbinin- 
ką, bet kur tu surasi, jeigu 
uodas snapą neįkištų publi- 
kon nei pirmame nei antra
me aukšte. Oleka savo pa- 
gelbininką užrėkė ir griaus-

gražiai dėklą- 
Kazio Borutos

pradėjo dai-

v

OLD AMERICAN 
BRAND
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Jonuškąitės - Zaunienės, Alės 
Sidabraitės - Petrauskienės, 
Petro Olekos, Juozo Mažeikos 
ir Ipolito Nagrodskio koncer
to. Sėdimų vietų “Mariano 
Moreno” turi daugiau už Lie
tuvos Valstybinį teatrą, šia
me gali susėsti 8—9 šimtai, o 
kauniškiame 6—7 šimtai. Da
bar skaitykite kas čia atsiti
ko.

Straight Bourbon Degtinė 90 Proof 
20 Mėnesių Sena
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CHICAGO OFISAS 1010 South StateSt.

bet tikra rugepiute musų ar
tistai šiemet Pietų Amerikoje 
turėjo.
Kg kalbėjo Argentinos lietu

viai, Lietuvos • Valstybės 
Operos artistams Colpne 
dainuojant.
Aukštų kainų abonementais 

Argentinos aristakratjja išank- 
slo išpirko bilietus Cooperio 
diriguojamoms operoms. Sek
madienių popiečių populiarus 
spektakliai taipgi būdavo per
pildyti. Tik mažas nuošimtis 
lietuvių peržengė . Colono 
slenkstį, — retas kuris parte
ryje, kiek daugiau kasueloje 
ir ‘‘padangėje”, šešių tūkstan
čių publikos minioj visgi pa
sigirdo ir lietuviškas balsas:

— Labai gerai Kipras Pet- 
raaauskaaaas!....

Bet už tai 35,000 Argentinos 
lietuvių kasdien kalbėjo apie 
Lietuvos Valstybinės Operos 
dainininkus, žavinčius aukšto 
meno mylėtojus argentinie- 
čius:

— Skandalas: jie vadinasi 
ruskiais, -— tejefonuoja redak- 
cijon susijaudinusi ponia.

— Protestuokime, kam jie 
dainuoja rusiškai, o ne lietu
viškai, — rašo kitas iš tolimos 
Patagonijos.

— Tegul atvažiuoja koucer- 
tuot į Zarafe — pataria raš
tiškai kilnios širdies tautietis.. ■

— Jau gerai, gerai — teje-. 
fonuoja panelė, perskaičiusi 
Lietuvos Atstovybės paaiškini
mą “Noticias Grafįcas” skilty
se, kad didžiuma geriausių 
Colono artistų yra tikri lietu
viai, netgi Lietuvos Valstybi
nės Operos solistai.

Skaitytojai užvertė Redak
ciją iškarpomis iš vietinių lai
kraščių ir žurnalų, kur musų 
artistai jau vadinami lietu
viais.

O ant galo pasibaigė taip, 
kad išvažiuojant Colono arti
stams net Argentinos seniau
sias rusų laikraštis, “Ruskij; 
v Argentinie”, patalpino visų 
Lietuvos menininkų paveiks
lus ir parašė, kadzjie yra tik
ri lietuviai. Atrodė, kad ru
sų meną demonstravo ne ko
kie iioįTs rusai bet tikri lietu-i 
viai.

Kurįę labai karščiuodavosi 
ir grąsino, kad draskysiu pą-! 
veikslus, jeigu jie “vadinsis 
rusais”, — tekdavo atsakyti:

— O tamsta, drauguži, ar 
nepameni, kaip didžjavąisi,x 
kad jau užmiršai skaityt lie
tuviškai ir tik vietinę kalbą 
supranti.... i

Taip atgimė patriotizmas ir 
giliausia izoliuotuose, svetimi- 
jos gyvenime pąįkęndusiuose, 
broliuose.

Amžinai atmintina diena
Galima drąsiai tvirtinti, kad 

Lietuvos išeivių istorijoje nie
kuomet nebuvo tokio entuzia
stiško ir tokio tiršto lietuvių 
susigrūdimo vienoje vietoje,, 
kaip kad tatai įvyko Buenps 
Aires teątr.e “Mąriaųo More
noj liepos 8 d., 1936 metų lai
ke Kipro Petrausko, Vincės

Bilietų badas
Kuomet Lietuvos meninin

kai sutiko be jokio honoraro 
padainuot Buenos Aires lietu
vių publikai Argentinos lietu
viškų mokyklų naudai, Lietu
vos Atstovybėje įvyko spau- 

: dos ir organizacijų atstovų pa
sitarimas koncerto rengimo 

: reikalų. Balso atstovas P. 
Ožinskas pasiūlė suburt visas 
lietuviu pajėgas ir taip didin
gai rengti, kad juo daugiau 
pelno liktų lietuviškoms mo
kykloms. B,et kiti aiškino, 
buk Argentinos lietuviai neį
vertins pasauliniai garsių sa- 
vo tautos žmonių— meninin
kų. Rezultate apsistota ant 
iminėto teatro ir įžangos nu
statyta po 1 pesą. Atspaus
dinta 1,500 bilietų. Balso Rė- 
idakcija pasiėmė 7Q0 bilietų ir 
savaitės bėgyje juos visus par- 
davė savo laikraščio, škaityto- 
jąms. Riti bilietai parduoti 
KhH

to

<

kitoj dešimtyje vietų: Atsto- atidarius teatro duris šeši kon-
| mingi aplodismentai iš tūks
tančių lietuviškų delnų Olekai 
reiškė padėką.

(Tęsinys 5-ame pusi.)

vybėje, kitose redakcijose, 
draugijose, krautuvėse. Savai
te prieš koncertą Balse teko 
pastatyti specialis telefonistas, 
kad be paliovos skambinan
tiems ir skambinančioms at
sakinėtų:

— Labai gaila, bet nėra 
daugiau bilietų ir nebėr dau
giau vietos Mariano Moreno 
teatre.

Ypatingai moterys, išgirdu- 
sios tokį atsakymą, atsakyda
vo:

— O jezus, nugi ką aš da
bar darysiu! ?...

Buvo visokių išminčių. Vie
ni patarė pratemt teatro sie
nas, kiti dastatyt kėdžių, tre
tį pūtiko stati pabūti, dar kiti 
patarė kur nors netoli pasam- 
dyt kitą salioną ir suleist ne
telpančių publiką, o artistus, 
kad ir ant rankų sutiko nu
nešti iš saliono salionan....

Kiek tikrai buvo publikos
Iš anksto parduotais bilie

tais suėjo 1,500 žmonių. Cho
ras, du orkestrai, rengimo ko
mitetas ir spaudos atstovai su
darė dar 100. O vaikučių, ku
rie ėjo su tėvais, buvo ma
žiausia 250. Bent 50 žmonių 
įėjo nieko nesimokėdami, nes 
visa gatvė buvo užsigrudus ir

trolieriai negalėjo atlaikyti 
besiveržiančios vidun lietuvių 
bangos.
kaulius.
su intencija nusipirkti bilie
tus kasoje, bent pusė šimto 
buvo įnešti vidun. Tokiu bū
du .viso labo viduje buvo arti 
dviejų tūkstančių žmonių.

— Atleisk man tamsta, bet

Keliems įlaužė šon- 
Taigi iš atvykusių

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

i

meninin-

J®W ¥QRK. -į- Marčia Miller irHęlen Thomas, kurias areštavo 
fęcįęrajes valdžios agentai ryšimų su “baltąja vergiją”.
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Argentinos Lietu
viams Atmintini 
1936-tieji metai
(Tęsinys nuo 4-to pusi,)

Nagrodskis, tai jaunasai ša- 
liapinas. Jam publika plojo 
nemažiau kaip Petrauskui ir 
Jortuškaitei. Plojo visiems, 
dėkojo visiems, kad savo lė
šomis atvykę nepasididžiavo 
patenkint Buenos Aires lietu
vių troškulį ir apie 1,000 pesų 
davė Argentinos lietuviškų 
mokyklų naudai. O bent pen
kiems tūkstančiams žmonių 
teko atsakyti, kad nėra dau
giau bilietų. Teko atsakyt te
lefonu ir laiškais. Vienodai 
teko atsakyti ir tiems, kurie 
siūlė 5 ar 10 pesų, vieton vie
no. (Dalis jų atpirko nuo 
ankšiau nusipirkusių ar dėl 
lietaus nėjusių koncertan).

Taigi, jeigu A. L. Balso at
stovo pasiutimas butų buvęs 
priimtas, tat antra tiek publi
kos būt galėję tilpti, ir vie
nas Lietuvos menininkų kon-

certas butų suteikęs galimybės 
pastatyt' pirmutinius lietUviš- 
kai mokyklai rūmus Argenti- 

' noje.
Dar nesuminėjau Mažeikos, 

to simpatingo Juozo, kuris vi
suomet pirmutiniu scenon iš
leidžiamas. Aš jį girdėjau ru
siškose ir itališkose operose 
Colbtte, argentiniečių moterų 
billiotekos salėje, bet frake 
mačiau tik koncerte lietuviams. 
Mbrtininkai pagerbė publikų, 
o publika juos. Tokio susL 
grūdinio ir tokio entuziazmo 
nematysite nei Kaune, nei 
Chičagoj.

Kas bandė tvirtint, buk Ar
gentinos lietuviai yra palai
da masė, buk juos neintere
suoja lietuviško meno grožis 

! nei niekas, tas dabar pamatė, 
'kad jis labai ir labai apsiri
ko. Argentinos lietuviai, 
kaip liūtai veržėsi į Lietuvos 
menininkų koncertų ir visų 
akys koncerte džiaugsmu spin
dėjo, o po koncerto nesiskirs- 
tė iki išauštant rytui. Atsi
rado idealas, kuris lietuvius 
broliškon Šeimynon sukvietė.

BankoAsmenybe
/

Indėlininkai sako: “Pirmas dalykas kų pas
tebi į Halsted National įėjus, tai prezidentei 
Carl Kuelinle linksmas ir draugiškas būdas. 
Paskui įsitikinsite, kad visas bankas taip 
atrodo. Ta pati draugiška dvasia jaučiasi 
visuose dcpartnlentuose, kas visam bankui 
suteikia tų šiltų ir žmoniškų ypatybę, kų butų 
galima pavadinti: “ASMENYBE’’.

štai delko indėlininkai mėgsta čia bankinin- 
kauti. Ir tų jus taipgi pamėgtumėte.

Halsted Exchange 
National Bank

llalstcd Street prie 19 Place
Narys F. D. I. C. ., , m...

MUSU SPAUDOS DARBU
t)

KAINOS PERŽIURETOS IR

UŽSAKYMUS Į KITUS MIESTUS
PASIUNČIAM PAŠTU

labai 
nupigintos!
• Ateikit ir susipažinkit su musų Nau
ju Kataliogu. Jus rtusistebėsit kaip pi
giai ir gerai mes padarysime jūsų darbą

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET

Pašaukit CANAL 8500 ir niusy . (> 
agentas užeis pas jus su senkeliais paimti 

jusij užsakymą.

Modom section of Capital
Gražusis Madrido miestas, kuri dabar naikina sukilėlių ir maurų kanuolės bei bombanešiai 

(lėktuvai)

Ir pats vyriausias idealas yra 
Kipro Petrausko asmenyje, 
kuris drauge su visais ir A. L. 
Balso surengtoje jų garbei va
karienėje irt corpore dalyva
vo, su tolimoje šalyje gyve
nančiais broliais maloniai pa
sikalbėjo. Tie malonus įvy
kiai niekuomet neišdils iš Ar
gentinos lietuvių istorijos la
pų. 
I

Nepamatuotas Lietuvos meni
ninkų kaltinimas

Tam* tikra lietuvių spaudos 
dalis Argentinoj, Urugvajuje 
ir Brazilijoj prikaišiojo Lietu
vos menininkams vadinimas] 
rusais vien dėl to, kad tūluo
se vietinės spaudos laikraščių 
skelbimuose jie buvo tokiais 
pavadinti kaipo rusiškų operų 
dainuotojai; Labai gaila, kad 
tie kolegos ignoravo šimtus 
žurnalų ir desėtkus dienraš
čių, kuriuose musų meninin
kai buvo vadinami lietuviais, 
kur jų paveikslai tilpo. Ren
gėjų reklama vienas dalykas, 
o jų pačių, par(ęįškimai — ki
tas. Be to, lietuviškų operų 
repertuaras dar per mažas 
pasirodymui Colone. Reikia 
džiaugtis kad pasaulines kla
siškas operas, vadovaujamas 
jų roles išpildė su milžinišku 
pasisekimu musų broliai.

Del Urugvajaus ir Brazilijos 
lietuvių spaudos komentarų

Antras dalykas: Dalinai 
Urugvajaus ir vienbalsiai Bra
zilijos lietuvių spauda pakal
tino1 menininkus, kad ne visi •i'jų kolonijoms padainavo. 
Labai suprantamas / spaudos 
noras atsiprašyti savo skaity
tojus, kurių žiniai skelbė, kad 
dainuos visi. Bet tenka pa- 
klaušti1 ar skelbėjai pasikal
bėjo, ar susirašė, ar gavo ar
tistų' sutikimų? Nors jie yra 
Lietuvos Valstybinio teatro 
artisthiį reiškia kaip ir valdi
ninkai, liet ne Lietuvos iždo 
lėšottiis jie Piktų Amerikon 
važinėjo. Ne iždas, bef jie 
milžiniška propagandų šiame 
Amerikos žemyne Lietuvai 
padarė. Jų gastroles Colone 
sėli ė visas meno pasaulis! Se
kė ir Amerikos ir Europos 
spauda, kas šiemet dirbo Čo- 
lono scenoje, kuri pažįsta tik 
pirmaeilius pasaulio dainių- 
kus: G. Curci, Tetracini, Kie- 
nura; Gigli, Šaliapinų, Caruso, 
Sėipn; Titą Rufd ir penkis lie
tuvius!

Tie penki lietuviai į meno 
darbų žiuri ne per politinius 
akinius. Jie vienodai rimtai 
eina dainuoti lietuviams, kaip 
ir svetimtaučiam. Rimtam 
darbui reikalingos rimtos apy- 
stbVoš. Jie įrodė, kad ne ho- 
noraritdše svarba. Jeigu tik 
viėrta ponia Zaunienė daina
vo Urugvajaus lietuvių publi
kai; tai* tam buvo rimtos prie
žastys. O jėig’lt į Sao Paulo 
atvyko Oleka ir atsisakė dai
nuoti, tai rėikia manyti jbgei 
viėri dėl . to, kad pUsaUlinio 
mašto dainininkas negali daL 
duoti be tinkamo akomponia- 
fdrįaus ir ne koncertui pritai
komoje vietoje^- Tatai patvir-

tina Nagrodškio sudainavi- 
mas tik vienos dainelės ir nu- 
mojimas ranka ir nustojimas 
dainuoti antrų dainų įpusėjus. 
Ne artistus reikia kaltinti, bet 
rengėjus, nors jie ir iš konsu
lato pastogės butų. Pamoka 
— geras dalykas ateičiai. Už 
padeklamavimų Brazilijos lie
tuvių spauda pagiria Alę Si- 
dabraitę Petrauskienę, o ypa
tingai Jonuškaitę - Zaunienę 
už 8 dainų sudainavimų.

Bet deklamavimas galimas 
ir tokiose sąlygose, kur dai
nuot neįmanoma. Gi ponia 
Zaunienė, užsitarnavusi bega
linę Pietų Amerikos liettuvių 
simpatijų, gal truputį skirtim 
giau į visas apystovas atsižvel
gia, o gal ir skirtingesnėmis 
sųlygomis gastroliuoja. Lietu
viškų liaudies dainų menų ji 
neseniai populiarizavo Pary
žiaus ir Maskvos publikai, o ir 
Buenos Aires negyveno sam
domuose butuose, kaip kiti 
musų artistai,; bet pono Lietu
vos ministėrio rezidencijoje. 
Del’ to galima daleisti ir gast
rolių sąlygų skirtumų ir jos 
malonų sutikimų dainuot šian 
ir ten.

Tenka atjausti musų brolių 
jaudinimasis Urugvajuje ir 
Brazilijoje, tenka sveikint jų 
gilų troškimą sayo tautos pa- 
saitliilės garsenybes girdėti, 
bet reikia nenustot vilties, kad 
ta proga netolimoj ateityje 
pasikartos, o po įgyto patyri
mo Brazilijos ir Urugvajaus 
lietuviai bent taip pasitvar
kys, kaip daugiau laiko turė
dami pasitvarkė Argentinos 
lietuviai, kurie šiuo atveju 
buvo laimingesni, nės apart 
Colono scenos arti poros tūks
tančių lietuvių išgirdo visus 
Pietų Amerikos aplankiusius 
Lietuvos menininkus specia
liame koncerte lietuviams ir 
keli šimtai drauge su visais 
gerbiamais svečiais maloniai 
pašižmdneje jų garbei A. L. 
Balso suruoštoje draugiškoje 
vakarienėje. k
Petrauskas pabučiavo Argen- 

tirios lietuvaitę
Sakysite, kad nieko ypatin

go tame, jogei Kipras Petrau
skas Bučiuojasi. Taip, tai taip, 
Bet Argentinoje jis tai pada
rė ne vaidindamas ir prie ar
ti dviejų tūkstančių' žurovų!

Po Lietuvos menininkų kon
certo “Mariano Moreno” teat
re Argentinos lietuviškų mo
kyklų naudai, scenoje pasiro
dė Tumo-Vaižganto vardo mo
kyklas mokytoja panelė Ste
fanija Jagaitė su dviem savo 
mokyklos mokinėmis, lietdviš- 
kuose tautiškuose rūbuose. 
Tai Aldutė Budreikaite ir An- 
tanytė Palaitytė. Pirmoji ši
tokių prakalbų išdrožė:

Didžiai gerbiami ir mylimi 
gražiosios Lietuvos artistai! 
Mės labai širdingai dėkojame 
Jums, kad ' Jus neužmiršote 
saVo tolimos šalies brolių ir 
sesučių ir palinksminote savo 
gražia daina. Mums trūksta 
žodžių savo padėkai išreikšti. 
Ačiū, ačiū Jums, broliai, ir 
prašome litiVe^ti Visiems lietu-

Ožihskienė įteikė gražų bukie
tų Alei Sidabraitei - Petraus
kienei, o ponia Vera Laurina
vičienė — Vincei Jonuškaitei- 
Zaunienei.

Istoriškos dienos lietuviškų 
iškilmių paveikslai tilpo “Ca
ras y Caretas” žurnale, “Ar
gentinos Lietuvių Balse*’ ir 
vietiniuose dienraščiuose.

Tai prie tokių aplinkybių

Kipras Petrauskas pabučiavo 
Argentinos lietuvaitę 1936 me
luose! “A. L. B.**

Kaip žuvfe be van
dens, taip geras 
lietuvis be “Nanjie- 

I nų” neturėta būti.

Į MASTER WIND0W SHADE CO.
S. Ji Vondrak Tel. Lafayette 4560

i Langam Uždangalus Padarome ant Užsakymo
' firanKom Lazdas . .. mes numeruojame ir užkabiname 

TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS.
1803 WEST 47th STREET (ARTI W00D ST.)

TĖVYNEI ŠVENČIU SIUNTINIAI

4
viams musų gražius linkėji
mus. Pasakykite jiems, kad 
įbes ir toli būdami savo tėvų 
žemę labai mylime ir niekuo
met jOS neužmiršime. Gerbia
mosios ponios Zaunienė ir Pet
rauskienė. Sujaudintos Jūsų 
pasišventimu musų labui, no
rime išreikšt padėkų nors štai 
šiomis kukliomis gėlėmis- Ger
biamas Kipras Petrauskas ir 
visi mus atsiminę gerbiamie
ji tolimos Lietuvos svečiai ati
duokit nUo mus broliškų buč
kį visiems lietuviams!

Jaudinantis momentas. Te
atre tyla. Publikoje daugelis 
šluostosi džiaugsmo ašaras. 
Priėmęs kašį raudonų rožių 
ir baltų chrizantemų Kipras 
jas perduoda saVo kolegoms, 
o mažytę oratorę pakyli ir 
pabučiuoja.

Teatre plojimas. Gerbiamų- 
sias viešnias Jonuškaitę - Zau
nienę ir Sidabraitę - Petraus
kienę apdovanoja gražiais bu
kietais mokytojų personalas. 
Kadangi šis..koncertas buvo 
Buenos Aires lietuvių koloni
jai, tat ir iš kolonijos pasiro
dė gėlių scenoje: Ponia Ona

SUTAUPYSITE DOVANAS 
SIŲSDAMI ANKSTĮ

•’ šiais metais daugiau negu kada pirmiau jū
sų švenčių siuntinius draugai ir giminės tėvynė
je įvertins. Dabar jus galite susitvarkyti už
sipiltų siuntinius žemiausiomis kainomis. Dro- 
vers Banko Užsienių Skyrius užtikrina greitų 
ir patikimų patarnavimų ir išduoda pasirašytų 
raštų, kad pinigai priimti.

Užeikite dabar ir susitvarkykite savo siun
tinius. Kreipkitės į p. Stungis prie 22 langelio.

* KABLEGRAMOS e BANKO PERLAIDOS
• RADIOGRAMOS • UŽSIENIŲ SIUNTINIAI

Drovers National Bank 
Drovers Trust &. Savings Bank 

MEMBERS, FEDERAL LEPOSIT INSURANCE CORPORATION

47TH STREET AND ASHLAND AVENUE • CHICAGO

EXTRA 7 Vali, Nedėlios Vakare Budriko Radio Valanda. Pakeistas laikas iš WCFL. 
stoties S>70 kil. Bus per visą žiemų nuo 7 iki 8 valandos vakare.

69.008 Šm'otiį Dining Rooiti Setas už ...
5 Šmotą Dreakfest Sėtas už
4 Šmotų Gražus Parlor Setas už ...

SUDRIK FURNITURE MARI
3347 So. Halsted St.

49.50

■ ■■ n i ■ i1Jos.F.Budnk,lnc
3417 S. Halsted St<f

TeL Bbulevard 4705
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Jungtinių Valstijų Naujai Išrin
kti Senatoriai ir Gubernatoriai

Carl E. Bailey 
Arkansas 
Dcmocrat .

V

(F*

1®

:s®$a

Leslie Jensen 
South Dabota 

■ .DepuUlcan i

Charles F. Hurley/ 
Massachusetts j 

? Dėmocrat f f
William Langer 

North Dakota 
• įngcffcngęntf z

Robert E. Qulnn 
Rhode Island 

Dėmocrat

Fred Cone 
floridą 

‘Dėmocrat.

Uoyd atark 
.Missouri 
«©e®£fi3«L

E. D. Rivers 
Georgia 

k Dcuistcrall

■h
F. Hazelbaker 

Montana 
KepubHcan __

Francis Murphy
New Hampshire 

Republięąp
Homer Holt 

West Virginia 
Dėmocrat

Clydc R. H<»cy 
North Carolina 

Dcmocrat

Teller Ammons 
Colorado 
Dėmocrat

Senator Josh Lee 
Oklahoma

Senator H. Styles Bridges 
New. Hampshire

Senator Ernest Lundeen 
.Minnesota^ -

Neis G. Kraschel 
Iowa ' 

Dėmocrat

Barzilla Clark 
Idaho 

' Deinocrąt i

Senator Henry/C. Lodge 
MassachUsetts

Senator Harry Schvvartz 
Wyoming/

> Senator Theo. F, Green 
Rhode Island

Senator C. O. Andrews 
Florida

Senator Frentiss Broyvn 
Michigan/

Senator Chandler Gųmey 
South Dakota

Senator James H. Hughes 
Pelaware

Senator Guy Gillette
Iowa.....

Senator Clyde Herring 
,Iowa

Gordon Browning 
Tennessee 
Dcmocrat

Senator Glaudė Pepper 
Floridai

Frank Murphy -
Michigan
Dcmocrat
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' ** R. C. Stanford
Arizona
Dėmocrat


