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Bombarduoja Barcelona
Anglija Nusileido 

Sukilėliams
Madridas dega; gy 

ventojai bėga iš 
sostinės

1,000 [Japonų
Potvyny

uvo

Pratrukęs tvenkinys užliejo ir sunaikino 
penkis Japonijos variakasių miestelius.

Anglija nutarė pripažinti abi Ispanijos 
puses kariautojais, turinčiais teisę kraty

ti ir sulaikyti laivus.
SUKILĖLIŲ KARO LAIVAI BOMBARDUOJĄ BARCELONĄ.

LONDONAS, lapkr. 20. — Pasak Daily Telegraph, sukilė
liai jau pradėjo vykinti Barcelonos blokadų ir jų karo laivai 
jau bombarduoja tą Katalonijos miestą.

IŠDIDI ANGLIJA NUSILEN
KS SUKILĖLIAMS.

LONDONAS, lapkr. 20.—Vi
suomet išdidi, mėgstanti did
žiuotis savo galybe juroje An
glija, kuri niekam neleidžia 
trukdyti jos prekybos laivus, 
šiandie bailiai nusilenkė Ispa
nijos sukilėliams.

Nusileidimas sukilėliams įvy
ko po išdidaus Anglijos užsie
nio reikalų ministerio Eden pa
skelbimo atstovų bute, kad An
glija niekad nesutiks leisti Is
panijos sukilėliams trukdyti 
jos laivus, kurie vyksta preky
bos* reikalais į Ispanijos uos
tus. Jis perskaitė sukilėlių pra
nešimų apie skelbiama Barce- 
lonai blokadą, bet "ftfb}aus^iš
didžiai pareiškė, kad Anglija 
niekad tokios blokados nepri
pažins ir, jei reikalas bus, pa-

siųs savo karo laivus apsau
goti nuo kratų ir suėmimų An
glijos laivus. Esą Anglija nie
kad nė vienos pusės nėra pri
pažinusi kariaujančiomis val
stybėmis ir todėl negali leisti 
joms kratyti Anglijos laivus.

Bet tai buvo tik tušti žod
žiai. Neužilgo po šio išdidaus 
pareiškimo atstovų bute, An
glijos valdžia nutarė pripažin
ti abi Ispanijos puses kariau
tojais, turinčiais teisę savo 
vandenyse sulaikyti ir kratyti 
kitų šalių prekybos laivus. Tą 
Anglija daranti neva išvengi
mui galinčių ateityje kilti rim
tų nesusipratimų ir gal gink
luotų susirėmimų.
'‘'‘flkifiiįši; 'Aliglijos pa- 
vyzdį paseks ir Francijos val
džia, nes kitaip 
karo pavojus.

iškiltų rimtas

Reikalauja areštuo 
ti Francijos deši

niųjų vadus
PARYŽIUS, lapkr. 20. — 

“Jie neįstengė manęs pažemin-1 
ti, todėl tegul jie dabar atsa
ko už mano mirtį”, rašė nu
sižudęs vidaus reikalų minis-, 
teris Salengro savo priešmir
tiniame laiške premierui Blum 
Visa Francija žino kas yra tie 
“jie”, apie kuriuos kalbama 
laiške. Tai dešinieji laikraš
čiai, ypač fašistų laikraštis 
Gringoire, kuris per kelis mė
nesius bjauriausia šmeižė so
cialistų ministerį.

Vidaus reikalų ministerio 
portfelį laikinai perėmė pre
mjeras Blum, kuris stengiasi 
neprileisti didelių demonstraci
jų prieš fašistus, kurias nori
ma ruošti visoj Franci joj.

Bet visgi demonstracijų ne
galima bus išvengti. Sekma
dieny, kada Salengro bus lai
dojamas Lille mieste, Paryžiu
je įvyks milžiniška demonstra
cija, prie kurios prisidėjo ir 
radikalai. Milžiniškos minios 
dalyvaus ir laidotuvėse Lille, 
o komunistai pareikalavo areš
tuoti tris žymiausius dešinių
jų vadus, kaipo Salengro mir-

ties kaltininkus.
areštuoti buvusį 
dre 'Į’ardieu, Gringoire laikraš
čio redaktorių Horace Carbuc- 
cia ir jo žentą Jean Chiappe, 
buvusį Paryžiaus policijos vir- 

jšininką, pasižymėjusį savo at- 
galeivišku nusistatymu.

Reikalauti ama 
premjerų An-

Rusija protestuoja 
prieš Vokietijos-Ja- 

ponijos sąjungą

MASKVA’, lapkr. 20. — Ru
sijos valdžia pranešė Tokio val
džiai, kad ji skaito Japonijos 
ir Vokietijos sutartį kenksmin
gą geriems Rusijos ir Japo
nijos santykiams.

Rusijos ambasadorius Tokio 
Dr. Konstantin Jurenev buvo 
pasilankęs pas Japonijos už
sienio reikalų ministerį Hachi? 
ro Ari ta ir pranešė, kad Japo
nijos pasiaiškinimas dėl tos 
sutarties nėra > patenkinantis.

Derybos dėl baigimo 
Bendix lokauto

<OR H S
Chicagai ir apielinkęi fėde- 

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja: » į

Dalinai apsiniaukę, daug šil
čiau.

Vakar
peratura

Saulė

- ■ , 1 f ;

* i2 vai. po pięt tem- 
Chicagoje buvb 57°. 
teka 6:46, leidžiasi

MADRIDAS, lapkr. 20. — 
Sukilėliai nepaliauja bombar
davę Madridą iš oro ir Madri
das liepsnoja keliose vietose; 
Visos gražiosios Madrido vie
tos yra sunaikintos bombų ir 
ugnies ir civiliai - gyventojai 
skubiai apleidžia miestų, pasi
imdami su savim ir ta turtą,

das 
Visos gražiosios 
tos yra sunaikintos 
ugnies ir civiliai - 
skubiai apleidžia 
imdami su savim ir 
kurį gali panešti. Einantys 
Madrido į rytus keliai yra 
ni moterų, vaikų ir vyrų, 
rie bėga nuo karo baisenj 
Silpnesnieji, kurte negali 
eiti, yra iškeliauti į 
nuo bombardavimo. nukentėju
sias miesto dalis.

Bet nors sukilėliai ir betik
sliai naikina miestų, tečiaus 
lojalistai jame laikosi labai 
tvirtai. Smarkių susiręmimų 
ištiko universiteto apięlinkėj, 
bet sukilėliai niekur neįstengė 
paeiti priekyn.

Virš Madrido .įvyko keli su
sirėmimai įsu sukilėlių lėktu
vais, kuriuose sukilėliai liko 
nugalėti ir turėjo pasitraukti.

Meksikos darbiniu
■"'t I i . . 1 - L <

-apries
MEXICO CITY, lapkr. 20.— 

Meksikos darbininkai paminė
jimui 26 metų sukaktuvių nuo 
pradžios sukilimo, kuris nu
vertė Portirio Diaz valdžių, 
nutarė paskelbti 12. valančĮų 
generalinį streiką ir suruošti 
milžinišką demonstracijų prieš 
fašizmą, v

SOUTH BEND, Ind., lapkr. 
20. — Jau antrų dieną eina 
derybos, tarpininkaujant vald
žios atstovams, dėl baigimo lo
kauto Bendix dirbtuvėse^

Dąlis darbininkų tebelaiko 
dirbtuvę ir derybos dar nepa
siekė to laipsnio, kada galima 
pradėti kalbėti apie bet kokį 
kompromisą. Tik tiek gerai, 
kad abi pusės sutinka tartis.

Darbininkai reikalauja pri
pažinti uniją, bet Bendix griež
tai tam priešinasi. Kompanija 
gamina įvairias automobilių ir

Mary Piekford

Mary Pickftjrd, garsioji
Buddy Bogers

garsioji kino artistė, kurt susižiedavo su Buddy 
Rogers.

Gyvulių prižiūrėto- 
jai ruošiasi sttėi- 

Ikubti

Reikalauja $81,531 
iš pabastos Kelly 

palikimo
- Vakar baigėCHICAGO, 

balsuoti klausimu paskelbimo 
streiko 450) nartų Live Štock 
Handlers Uhion, kurie .prižiū
ri Atvežtus Įskerdykloms gyvu
lius. Balsavimo rezultatai dar 
nepaskelbti, t ‘

Jię reikalauja- pakelti algas 
15 riuOš./' įmokėti pusantros

: / Viršlaikį ir dvi-
k >:..W .'Ii * v/

mokįstiės už z yi?*Šlaikį ir įjyl/ 

dieniais ir šventadieniais.
Kbmpanija siūlosi pakelti al

gas tik 5 riudš.
Jei streikas kils, tai jis pra

sidės prieš pat gyvulių paro
dą, kaip kad buvo 1933 m.

CHICAGO.—Federalinė val
džia pareikalavo sau $81,531, 
kaipo nesumokėtų pajamų tak
sų, iš $140,000 turto, kurį pa
liko pabasta James Thomas 
Kelly. Dėl to turto įkliuvo bė
don ir keli lietuviai, neva už 
neteisėtą- bandymą tą turtų 
pasisavinti ir \bandymų suklas- 
tuoti mirusiojo testamentą.
1 nustatę pa
likimo advokatai Walker teka
mų atlyginimą: $500 “aht ran
kos”, 25 nuoš. nuo sutaupyto 
palikimo iki $20,000 ir 33 
nuoš. už sutaupąs virš tos su
mos.

TOKIO, lapkr. 20.
cija praneša, kad mažiausia. 
1,000 žmonių prigėrė potvyny, 
kuris kilo dėl pratrukusio re
zervuaro tvenkinio ties Osaru- 
zawa vario kasyklomis, šiauri
nėj Japonijoj. Nelaime ištiko 
3 vai. ryto, kada visi miego
jo.

300 lavonų liko išgriebta iš 
Yoneshiro upės už kelių valan
dų po tvenkinio pratrukime. 
Dar daugiau lavonų rasta kai
muose ir miesteliuose, kuriuo 
praėjo potvynis. Manoma, kad 
žuvusių skaičius su laiku pa
sieks 1,200, nes kelių šimtų 
žmonių pasigendama. Kiek ži
noma, išsigelbėjo tik 18 žmo
nių.

Tvenkinio vanduo buvo nau
dojamas plovimui vario rudos. 
Pratrukus tvenkiniui vanduo
labai smarkia banga pasileido griauna ištisus miestus).

'p-*—. ... '■ii"111” , . j

Motina su dviem vai 
kais nusižudė po 

traukiniu

Poli- kloniu. Vanduo gi buvo nuo 
vario pasidaręs nuodingas.

Potvynis užliejo ir sunaiki
no penkis variakasių mieste
lius, kurie buvo žemiau tven
kinio. Vandens siena nuslinko 
į Yoneshiro upę, nunešdama 
su savim ir visus laužus.

(Tik pereitą mėnesį per Ja
poniją perėjo tyfunas, kuris 
sunaikino 700 namų ir pasi
ėmė 250 gyvaščių. Tyfunai yra 
nuolatinė Japonijos nelaimė ir 
beveik kasmet Japoniją aplan
ko bent vienas smarkus tyfu
nas, kuris pasiima šimtus gy
vaščių, neskaitant daugybės 
pereinančių tyfunų. 1934 m. 
nuo tyfuno žuvo toli per 2,000 
žmonių. Be to Japoniją ištin
ka ir smajkųs žemės drebėji
mai, kurie irgi pasiima nere
tai tūkstančius gyvaščių ir su-

Teatrų “bankų 
naktys” netei

sėtos

Generolas apkaltin
tas už žmogžudystę

NEWCASTLE, Ky., lapkr. 
20. — Brig. gen. Hėnry H. 
DenhArdt, kuris buvo kaltina
mas nužudęs savo sužieduoti
nę, gražių našlę Mrs. Verną 
Taylor, bet buvo paliuosuotas 
už kauciją, šiandie teismo li
ko atiduotas grand jury už tą 
žmogžudystę ir jo kaucija liko 
panaikinta. Spėjami, kad jis 
bus uždarytas Louisvįlle kalė
jime, kur jis gaus geresnę me- 
dikalę priežiūrą, kurios jis yra 
reikalingas.

Pasimirė masinė 
žudytoja

CHICAGO. — Vakar Dwight 
kalėjime nuo širdies ligos pa- 
simirė Mrs. Tillie Klimek, 58 
m., kuri buvo nunuodijusi ma
žiausia tris savo Vyrus. Ji bu
vo sugauta nuodijant ketvirtą 
vyrą ir atsidūrė kalėjime. Bet 
spėjama, kad skaičius jos nu
nuodytų žmonių yra daug di
desnis, nes' ji nesivaržė nąu- 
dojiine aršeniko ir nuodijo 
kiekvieną, kurtų tik ją užrūs
tindavo. T6dėl įtariama, kad ji 
yra nunuodijusi viso gal 20 
žmonių.

-

WHITESBURG, Ky., lapkr. 
20. — 2 metų mergaitei Je- 
loise Matney kita didesnė mer
gaitė per klaidų padavė deg-

Amerika protestuo- 
jaXenkijai

VARšĄyA, lapkr. 20.*— 
Jungt. Valstijų ambasada įtei
kė Lenkijos užsienio reikalų 
ministerijai aštrų * protestą 
prieš lenkų Krokuvoje įkalini
mą Amerikos pilietės Mrs. 
Katrine Lizka iš New Yorko, 
už peržengimą Lenkijos vald
žios komplikuotų reguliacijų 
apie užsienio valiutą.

Lenkija po areštavimo ame
rikiečių Mrs. Ątkinson ir Mrs. 
Galewska, buvo pasižadėjusi 
tuojaus pranešti Amerikos 
konsului, jei įvyks naujų areš
tų. Tečiaus areštavus Mrs. Liz
ka .to nebuvo padaryta, jai rie 
tik'-nebuvo leista biiyo susiži
noti su Amerikos konsulu, bet 
jir per keiūrias dienas nebuvo 
paduota; prieš jų jokio kaltiT 
nimo. C

Dideli šalčiai Nau 
jojoj Anglijoj

BOSTON, Mass., lapkr. 20 
— Naujųjų Angliją ištiko di
dėlė šalčių banga. Ant Wa- 
shington kalno šaltis pasiekė 
net 16 laipsnių žemiau zero. 
Pačiame Bostone Šaltis siekė 
14 laipsnių augščiau zero.

Dėl šalčių kilo dąug ^gais
rų, kurie pridarė už šimtus 
tūkstančių dol. nuostolių. Gai
sruose žuvo ir vienas vaikas.

Tai jau antras didelis šal- 
tis per pastarąsias kelias sa
vaites. Bet Šaltis greitai at
slūgo ’ ir dabar eina šiltyn.

CHICAGO. — Teisėjas Lyle 
pripažino neteisėtomis ir nele- 
galėmis teatrų-ruošiamas “-ban
kų naktis”, kurtose būna , da
linami pinigai laimėtojams lo
terijos keliu. Tuo pasiremda* 
mas jis išmetė iMrs. McDp- 
nough užvestų bylų prieš En- 
glewood teatrą, kuris atsisakė 
jai išmokėti jos laimėtuš $500, 
nes ji ir pirmiau buvo laimė
jusi pinigų.

. * ■ 1

Teatro advokatai < spyrėsi, 
kad tai yra dovana ir jie ga
lį atsisakyti jų duoti dėl ma
žiausios priežasties.

.N0RTHW00D, n. D., la 
20. 
ėinkntp traukinį ir apsikabinu
si du mažus vaikus, jauna mo
tina Mrs. Belle Paulson, 30 
m., liko suvažinėta traukinip. 
Užmušti liko ir abu jos vaikai. 
Paliko neaiškų raštelį, kuris 
betgi jos saužudystės priežas
ties neišaiškina.
vaikai yra O’Clair, 6 metų ir 
Roumaine, 1 metų.

Atsiklaupusi prieš c

Užmuštieji

LA SALLE, III., lapkr. 20. 
— Dell Reed, 28 m., naktinių 
kliubų ir radio dainininkas, nu
sižudė iššokdamas per 4-to 
augšto langų Milės hotely.

ANNAPOLIS, Md., lapk. 20. 
— Du marinų korpuso lakū
nai . užsimušė susidaužius įų 
lėktuvui ūkyje ties Friendship, 
Md.

lėktuvų dalis ir samdosi apie tinės, vieton vandens. Kūdikis
4,500 darbininkų. mirė.
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Rado nužudytą 
namuose

ČHICAGO.

Industrijos turi ru 
pintis padidinimu 

samdos
20.WA5HINGTON, lapkr.

— Prekybos sekretorius 
per perskaitė savo biznio 
tarimo tarybai prezidento Roo- 
sevelto laišką, kuriame prezi
dentas pareiškia, kad dabar 
pačios industrijos turi rūpin
tis padidinimu darbininkų sam
dos ir pagerinimu darbininkų
būklės

pa-

Lanke angliakasius
' i ui. M..II ' • ' _ ■ ■

CARDIF, Vali jo j, lapkr. 20. 
— Anglijos karalius Edvardas 
aplankė Valijos anglių kasyk
lų distriktus, kurtė jau kelio
lika metų kenčia nuo didelio 
nedarbo. Niėkurie angliakasių,, 
su kuriais kalbėjosi karalius, 
nedirba jau po 12 metų ir gy
vena labai skurdžiai iŠ nedide
lių pašelpų. Angliakasiai įtei
kė karaliui peticiją ir išreiš
kė viltį, khd jo apsilankymas 
atgaivins šią apielinkę ir be- 
darbiai vSl; galės arySti į dar- 
bą.

' •. /'i Vi •_ . <>•

atgaivins šią

Que., lapkr.

amunicijos džšąky 
hjos.

. / ’

iš Ang-

CHICAGO. ; — Apąrtmente 
845 Oa^dąle wAve., rastas nu
žudytas nepažystama* apie 48 
m. vyriškis. Ten pat gulėjo 
peiliu supjaustytos dvi mote
rys, viena 50 m., kita 55 m. 
Vferija moterų gal mirtinai su- 
piaustyta; kita dar turėjo są
monę, bet šaukė svetimoj kal
boj, kurios policija nesuprato. 
Abi nugabentos ligoninėn.

^Kaimynų nurodymais liko 
suimtas i to maino gyventojas 
John Sarges, 47 m., kaipo, už
mušėjas ir peilio naudotojas.

Giminėms Lietuvoj
Dovanų Kalėdoms

Neužmirškit savo brangius tėvelius, 
brolius ir sesutes.
Pasiuskit savo Kalėdų dovanėlę per Naujie
nas. Pasiuntę dolerį, kitų, biednesni nepasi
darysite, bet jiems suteiksite daug džiaugsmo

v?-

' . į 1 m i . , , ■ 1 ■
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BATON ROUGE, La., lapk. 
20. — Gub/Tbeche paskelbė, 
kad Louisiana and Arkansas 
geležinkelio darbininkų strei- 
kap Uito sutaikintas ir jis jau 
užsibaigė. Streikas tęsėsi nuo 
rūgs. 19 d.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius maloniai 
jums patarnaus. Pasiuntimas greitas, nebran
gus ir garantuotas.

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
1739 SO. HALSTED STREET 

CHICAGO, ILLINOIS

Atdaras iki 8 vai. vakaro ir nedalioj iki 1 vai. po piet.

ė6 *



Norėjo NusmuodytŲTiys Lietuviai Šią 
Bet Nuodu PafiMO . . . .

Oponentui "
v

BrightonparkieU > (fraipati^Į! 
budo užbaigė šeimyninį ne
susipratimą.

Cook Ligoninėje
Oną ę. A.

Žukauskas ir L. Gaidelis

Atvažiavo iš Cleve-

automobilį

BRIGHTON PARK. — Bu
vo ketvirtą valandą ryto ir 
namuose po adresu, 2541 W, 
46th Place, dėjosi triukšmin
gi ir keisti dalykai.

Praeivis butų išgirdęs pik
tus balsus, dar piktesnius žo
džius, o kartais ir kumščio 
trenktelėjimą į stalą.

Ėjo smarkus ginčas, didelė 
kova. Vienoje pusėje buvo 
Julia Howell, tuose namuose 
gyvenanti moteriškė. Kita pu
sę ginčo atstovavo vienas 
Paul Lutz.

. TQWN QF LAKE. — Cook 
apskričio ligoninėje paguldytas 
Charles Martipkus, 4339 South 
.Įtermitage avenue. Serga už&i- 
nuodijimu alkoholiu.

ĘR1DGERORT. — Isjsędięs 
automobilin GLęvelapde, Pra
nas Karčauskas, be jokio var
gą ir nelaimių atvyko. Ghica- 
gon.

Didžioji kelionė pasisekė 
puikiai. Bet bevažiuojant pjer 
Brįdgeportą, jis negalėjo 
džiaugtis dįdelę laime, prie 
31-inos ir WaHace gatvės, į

NAUJIENOS, Chicago, III.
■i—.............. ..................... ■■ i*' ■-«;.............. '.<>■■■1 ■—-—-r

• .. . . s ėt : ■ - « r •»

bus Glądys n»yųai
^ęįitaii ir

Muzika bus transliuojama iš
.-T*.-

Clęvelando.; ,, (

1 BRIGHTON PARK. — Į tą jo mašiną įvažiavo kitas aų- 
! pačią ligoninę išvežtas ir A. Zu- toĮnobįlis, ir padarė pusėti

nai žalos. Grįžti Clevelandan 
—dabar p^pblema.

B- Karčauskas gyvena Cję- 
velaudę adresu, 4020 East 29 
streęt.

Konfliktas pasibaigė nepa
prastu budu. Po karčių Žod
žių, moteriškė nutarė nusižu
dyti. Pasigriebė ji butelį kar- 
bolinės rukšties, “Lysei”, ir 
pradėjo jį tuštinti. Bet viso 
skystimo neišgėrė. Likusią 
dalį išpylė oponentui Povilui 
Lutz ant veido.

pačią ligoninę išvežtas ir A. Žu
kauskas, 65 metų, 4433 South 
Francisco avenue.

18 ĄPIELĮNKĖ. — Kiek lai
ko atgal Louis Gaidelis, 1603 S. 
Halsted street, susižeidę koją, 
žaizda nebuvo didelė ir Gaide
liu neatkreipė- į ją daug domės.

Šią savaitę jis buvo, išvežtas 
į Cook ligoninę. Jam, gręsia 
kraujo užsįnųodijįmas.

BRIDGEPORT, — Cook ap
skričio ligoninėn keletą dienų 
atgal buvo išgabenta 53 metų 
Ona Bičkus-

Ambulansas ją paėmė iš na
mų adresu 3416 Lituanica avė.

Ligone kenčia nuo pęraukšto 
kraujo spaudimo..

17

Vienos Automobilio 
Nelaimės Aukos Tri

jose Ligoninėse

Nubaudė lietuvę 
mokytoją

Nelaimėje nukentėja ir du lietu
viai, Antanas Kuinis ir B. 
Sarsavage.

BRIGHTON PARK. , 
43-čios ir Crawford'gatvių įvy
ko automobilių nelaimė, kurioje 
buvo sužeisti tyys žmonės. Ir 
visi trys sužeistieji atsirado 
skirt mų-se ligoninėse.

Vieno automobilio valdytoju 
buvo lietuvis Antanas Kuinis, 
6101 South Green Street. jam 
buvo sužalotas veidas, galva ir 
kairioji koja. Jis buvo nugaben
tas Southtown ligoninėn. '

Antrame automobilyje nu
kentėjo Benjamip Lenięvvski, 
3858 W. 49th Street. Jam bu
vo nulaužta nosis. Jis guli Dr. 
Starns ligoninėje.

Keleivė pirmoje mašinoje bu
vo mergina, Bessie Sarsavage, 
1215 N. Avers avenue. Jai per
skelta galva. Atgavusi sąmonę, 
ji pasijuto esanti Cook apskri
čio ligoninėje.

VILNIUS—Vilniaus Rytojus 
rašo( kad Jusiu kame, Šven
čionių aps., gyvena du išvers- 
tarapkoviai (lietuviai, kurie už 
atlyginimą įsk undinėj a lietuvius 
kaimynus policijai), kurie įvai
riais budais stengiasi panaikinti 
vietos vaikų lietuvišką naminį 
mokymą ir išgyveninti lietuvę 
mokytoją C. Dindienę.

Tie išverstarankoviai ir į- 
skundė Dindienę policijai už vi
sokias išgalvotas kalbas. Sto
rasta, remdamasis policijos pra
nešimais, gautais iš tų išvers- 
tarankovių, nubaudė C. Dindienę 
100 auksinų pabaudos, arba 6 
savaitėmis arešto.

Į Lietuvą
___ > ■ r ■ 1

Hamburg America Line ir 
North German Lloyd vėl ren
gia asmeniškai lydimą Kalė
dų ekskursija į Lietuvą, šių 
metų ekskursija keliaus pui
kiuoju ekspresinių laivu BRĘ- 
MEN, iŠpūųkįąųSių iš New 
New Yorko gruodžio* 16 d.

Visiems ajškų, kad malones 
nės Kalėdų dovanos negali b,ų- 
ti už asmenišką atsilankymą 
pas gimines, ar draugus, staip 
toli gyvenančius.

Ekskursija taip pat geriausia 
pramoga tiems, kurie nori pra
leisti Kalėdas skirtingu nuo 
paprastojo budo. Kelionė gruo
džio mėnesį teikia visai kito- 
kų įspūdžių, sudaro skirtingą 
nuotaiką, negu keliaujant va
saros metu. O svarbiausias ma
lonumas—tai pamatymas kaip 
šveičiamos dabar Kalėdos 
Letuvoje.

- šią J l^ku'rsija uismelniškai 
lydės New Yorko biuro tarny- 
bininkas Mr. Arthur Dobozy 
Jo patyrimas turizmo tvarky 
me po Europos šalis ir apsipa- 
žinimas .su vietos.^ Ibikalavi 
mais užtikrina šios ekskursį- 
pos pasisekmą. . < 
jos1 pasisekimą. (Apsk.)

Sulaikė grįžtančią 
iš Vilniaus

General Motors 
koncertas

Bandys apginti P. 
Turauską nuo žvėrių 

ir piktų dvasių
Jis gyvena sunkias ir baisias 

dienas.

VILNIUS—7d. Itodunėje len
kų policija sulaikė iš Vilniaus 
grįžtančią į Pelesos kaimą vie
tos gyventoją ir buvusią skai
tyklos vedėją Elzę čerŪonytę. 
Policija nusivedusi*ją j savo bu
tą iškratė visus daiktus ir dra
bužius. Po kratos jie paėmė iš 
jos vežtuosius Vilniaus Ryto
jaus priedo “Aušrelės” 64 egr 
zemplorius, 3 egz. “Vaikų Dar
bymečiui” ir knygutę “Gyvojo 
Rožančiaus paslaptys”. Policiją 
klausinėjo, ko ji važinėjusi į 
Vilnių.

■ .m .D.......................... E ..    —, I.,—I
* •• > . - • •

1. Nepamirškite, kad 
p^feda«ųį dĮąbąr iki ^ąlędų jus

: jusite geros, ęų&es pre- 
jįes, ir laimėjimo tikietą 
(įykai su kiekvienu pirkiniu. 
Su tįof tikietu gą^itę daly- 

, vąiitį Kalėdiniame Pinigjų Va- 
kare. ’ — VBA.

BRlDGEFpBT. Boston 
■Shoe 
riškų batų Jkr^UtttM antrašų 
3435 ■ Se.: turės

‘didelį jfeięu t^jaų pu 
Kalėdų, 28 
kur įvyks trąųĮtįmas, bus pra
nešta vėliau?.

į Boston Shoė* kvąutu-
vė skiriu 74 dpvąnas,
kurių bendrą su0ąDu 
šimtu Dolerių. ;

Didžioji 4^?#' . $50 do
lerių; trys d?yWos i>o $10, 
penkios dovanas po $5; pen
kios po $3<0Q; 20 dovanų po 
$2 ir W w H visų
'bus 74 progos išlaimėti dova
ną pinigais. Įšhimėjithu tikie- 
tus gausit^ ąu kiekvie: 
nu pirkiniu, įiižį pilsite pas 
Boston &hoė Store. į

Krautuvė yra pilnai prisi
rengusi jums patarnauti su vė^ 
liau’sios mados batais visai šeb

OHŽ y«:AU ><lu

šeštadienis, lapkr. 21," 1936
Pirkite savo apielinkės 

krautuvėse

KALĖDINĖ
EKSKURSIJA

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

—- ---------------- --- and Midwite
6630 S. Westem 
Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252

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

.... maį dovanai,

st

— .... i i i . ..........................Hilu........i...................... .... ..  ........................................... .....į...—/

Ofiso TeL Boulevard 5913

DR. BERTASH
: 756 West 35th St

Cor. of 35th and Halsted Sts.
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:80-8:80 

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

Tel. Kenwood 5107

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS, 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

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

Rez. 6631 So. California Avenue
Telefonas Republic 7868

ŽINOMA
ŠVEDŲ AMERIKOS 

'T UNIJA
r ■ ' 4

(Pęr Gothenbųrga. Švedija)
. Patogi ir greita kelionė 

Pigios Laivakorčių kainos 
Laįyų išplaukimai iš N. Y.

Gripsholm ............... Gruodžio 8
. ^Brošiurčlė apie kelionę ir Kalėdi
nę ekskursiją j Lietuvą, gauna
mą nemokamai, visuose musiį auto
rizuotos/agentūrose ir švedų Ame
rikos Unijos skyriuose.

SWĘDISH AMERICAN LINE 
181 North Michigan Avenue,

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn
Kamb. 1431-1434—Tek 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. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Rea. 6515 So. Rockwell St, 
Telephone: Republic 9723

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas:

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

po piet. Vakarais nuo 7 iki 9 
Rezidencija:

3407 Lowe Avė. TeL Yards 2510

KENTUCKY YEARLING
VIENŲ METU SENUMU.

A. A# &LAKIS 
ADVOKATAS 

111 W. Washington St 
Room 737

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

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

NATHANKALTES

Dabar galima rauti kaimininiam taverna.

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

VUJJNINT1CMS DISTHIBUTOaia

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 8895 w

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.

Clement John Paznokas
LIETUVIS ADVOKATAS

14707 SO. MICHIGAN AVENUE 
Telefonas Pullman 1293

CHICAGO, ILL.
j - .u !■■■.—i ——II. I t III....  ■■■■■■■ j,Į» l l» ,1.1 ■— I'

Clement J. Svilow
ADVOKATAS

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

Marųuette Park Ofisas:
6322 SOUTH WĘSTERN AVĖ. 

Telefonas PROspect 1912 
Vakarais ir šeštadieniais pą piet.

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

vak. Nedėti o j pagal sutarimą.
Ofiso Tel. t Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930.

Telefonas Virginia 0036
DR. T. DUNDULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4157 ARCHER AVENUE 

Ofiso valandos nuo 2—4 ir nuo 
6—8 v. vak. Nedelioj pagal sutartį
Rezidencija 8939 xSo. Claremont Avė. 

Valandos—9—10 A. M. 
Telefonas Beverly 8244.

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.

_____ Kito įiietuviąl _
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. NAIKEU S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija.
3335 So. Halsted St

. CHICAGO, ILL. '

DR: A. J. MANIKAS
PHYSICIAN-SURGEON 

Office 4070 Archer Avenue 
Tel. Virginia 1116. 

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

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

Kasdien, išskyrus sėredą. 
Sekmadienį susitarus.

Ir vėl sekmadįeyio vakare, 
lapkričio1 22 dieną, 9 valandą 
vakarę (Chicagos laiku} Ge
neral Motorą duos koncertą 
per radio ir trąhshUos jį . 60 
stočių tinklu.

šį kartą • gros pagarsėjusi 
Clęvelando orkestrą^ kuriai vų- 
dovauja taipjau pagarsėjęs di
rigentas Arthtfr Rodzinski. šį 
metą Rodzinski bus vienas iš 
dviejų dirigentų New Yorko 
f ilharmoninės orkestros.

Solistė dainininkė sekmadie
nio General Motors progrąme

Laidotuvių Direktoriai
'v4a**.’•* *;«* ■> , jį.17^ y ' -f-

' ■ ' . ■ . 1 ‘ ■ ■

. Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

■ ;įr,1 ■ \ v ■

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTį, 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

AK1(J SPECIALISTAI
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.

18 APIELINKĖ. — Pranui 
Turauskui, 29, 1426 Newberry 
avenue, užėjo sunkios ir bai
sios dienos.

Bijo jis oran išeiti, bijo jis 
miegoti. Kur tik pasisuka, vi
sur jam į akis žiuri visokios 
pitkos dvasios.

Naktį, bandys užmigti tai iš 
kambarių kampų prie jo ims 
slinkti visokie baisus sutvė
rimai, atkišę aštrias iltis ir 
plėšrius nagus.

Jam ant galvos stojasi plau
kai. Kiša galvą po pagalvę, 
bet tie visokie žvėrys ir dva
sios, kaip vaidenasi jam aky
se, taip vaidenasi. Pasileidžia 
jis bėgti gatve, kad sumaišy
ti pėdsakus nelabiesiems per
sekiotojams, bet tie tuoj pra
deda jam ant kulny lipti-

Taip dalykai ilgai negalėjo, 
tęstis. Niekur nerasdamas ra-, 
mybės ir gelbėdamas savo 
kailį, Turauskas atsigulė aps
kričio proto ligų ligoninėje, 
kur bus daromi bandymai jį 
nuo piktųjų dvasių ir plėšrių 
žvėrių apginti. —B.

Dvi eilės celjophąųs, ne 
VIENA, bėt DVI, saugoja 
rinktinio derliaus šviežumą 
Old Goldą cigaretų.

Mayors Hoau and La Guardia
New york. — Milwąųkęe mŠras Hoan tariasi su New Yorko 

mėru La Guardia.
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4605-07 S. Hexmitagę Avenue Phones Yards 1741-1742
Brighton Park Skyrius, 4447 S. Fairfield, Laf. 0727

s. C. LACHAVICZ
42-44 East 108th St. Tel. Pullmmi |27Q arba Canal 2&15
..... . ».I.|.|«II i , Į, I. .................................  .Ui , I . - ■! ■ I I.................................... ,

U819 Lituanica Avenue Phope Yard^ 1188
-A. --------- - -------------.---------- .----------- .-----------------------------------------------įį , i,iT|,hii,^m.,i , j...,. ■I..>|■P

4348 S>p. Caįifornį.a Avęųųe Phone Lafayette 3572 
’ ’ • M MASALSKIS; "y'" 

8307 Lituanica Avenue ž’toPft Boulevard 4189
, .......................................... .... .................................. ' .......... i m....................................................... i^ll'— . .............................   iii.i.i —

; ■ n pĘTKUS
1410 South 49th Court Cioėro Phone
— Į Į !■■■ I1.II'J.N'<..... '-..'V1' ■ .......................... 1 'I . ......... II Hl.l I I lĮ.»iei"iiĮ-J

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street Boulevard 4089.

1646 We^t 46th Street Phones Boulevard 5208-841, 
■ ijii ,,.i |U ,ii. i.» nu,, i i.i» m,     ■ i‘n 'u 1 i »ii ulini ii   ■■ i ' ..m i.

S. M. SKUDAS
T18 West 18th Street Pilone Monroe 8877

. i', i ii..i.'11—i1 ■iiiĮir*{*,;W>l|i^1" ■■■■■■;■■ L!'.1 ■■;.ll!i|ii'."!.!|M’..lllll|i"lt.!"."11    i.nįifiiy^inėyRy   .....................n.     n«

L PuUuian 5703i 1Q7^| NUchigap______  __ ______ ___

■ LAGHĄWICZ ir SŪNUS
2814 West 23rd Place Phonės Gana] 2615—Cicero 5227

V > ■ ę ' . t,, t JI r

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
YARds 1741—1742

‘ 1 / rTr, K? J ' r’
J. F; EUDEIK1O RADIO PROGRAMAS Pirmadieniais iš stoties 

W. F. H. C. 14Ž0 Kilocycles, 9 :45 vai. vakaro.

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

mos be akinių. Rainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland A v.
Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER 
OPTOMETRISTAS 
Yards 1829 

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis ' 

Ištaiso.
Akinių Dirbtuvė

LIETUVIS
Tel.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

kampas Halsted, St.
Valąndos: nuo 10—« nuo 6 iki_____ _____ 8«

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. dienos

- - - - - LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

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 Brunsvidck 0597

DR. V. A ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nūo 2 iįd 4 ię nuo 7 iki 9 
'▼aL, Nedaliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halated St.
TeL Boulevard 1401

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN ;

IS RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 85 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir aktžeris. x

Gydo staigias ir chroniškas figas 
vyrų, jnoterų ir vaikų pagal nau- 
jausiųs metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nup 6 iki 7:80 vąl. vakaro.

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai

Supcrįor 9454 ar Central
* ■ ' ’ fz

Dr. Charles Segal
4729 So. Ashland Ąve.

2-ros lubos 
CHICAGO, ILL.

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

Phone MIDWAY 2880.

entcal 7464
-y. , •

Telefoną^ Yards 0994
Dr. Maurice KaĮin
4631 SOUTH ASHLAND ĄVE.

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

Rez. Tclephoną RLAZA 2499

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
Rez. TeL Drexel 9191

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų.

Ofisas 6850 Stony Island Avė.
Valandos: 2—4, 7—9 vat vak. Ned* 

Įlomis ir šventadieniais 10—12

1 •
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Cicero Žinios
NAUJIENOS, Ghicagot 3

StrielČius.

Prašau peržiūrėti atidžiai 
šios dienos “Naujienas”, o ten 
rasite visko iš musų kolonijos. 
Ypač atkreipkite dėmesį i 
strielčiaus paveikslą. Jį visi 
pažįstate — tai apsukrus ver
telga, p. Joseph G. Shamet, 
kurs užlaiko gazolino stotį prie 
16 gatvės ir 50 court — dide
lę, gražią vietą. Antras jo biz
nis tai tavern ir svetainė ad
resu 1500 So. 49 avenue. Pa
ranki vieta vestuvėms ir šiaip 
mažiems pokiliams.

Platina naują alų.
Pastaruoju laiku čia pradėta 

plačiai skleisti Roosevelt Beer, 
nes patys biznio kompanieriai 
yra vietos piliečiai. Išvežioto- 
jas Roosevelt alaus B. Masilu- 
nas, 1314 So. 48 avenue, tame 
darbe turi daugelio metų pa
tyrimą ir jam gerai sekasi, 
nes p. Roosevelto vardas šian
die yra populiarus visame pa
sauly. Taigi p. Masilunas sa
ko, visi turi gerti ir alų pa
vadintą tuo vardu.

O čia * kitokios rųšies alus.
A. Lingė savo užeigoj turi 

dvejopą alų, būtent “Monarch” 
ir “Niekei Plate” — tai nau
jas alus ir gerą skonį turi. Ci- 
ceroj tik dvi vietos tą alų lai
ko — Lingė ir Šoris, vienas 
prie 14 gatvės ir 49 avenue, 
o kitas prie 16 gatvės ir 52 
avenue.

Raudonos Rožės kliubas.

Raudonos Rožės kliubas mu
sų kolonijoj yra didžiausia lie
tuvių organizacija. Jau kelinti 
metai kai tam tikri elementai 
mėgina jį užvaldyti, bet iki 
šiol pasisekir/io neturėjo. Per 
savo dienraštį tai vieną, tai ki
tą seną kliifbietį jie kart kar
tomis šmeižia. Ir kiek tulžies ✓ 
išliejo ant K. Deveikio ir C. 
Genio! O kadaise C. Genis bu
vo “geras žmogus”, dirbo Liuo- 
sybės bendrovėj, jiems patai
kavo. šiandie jie vėl prieš jį 
atsisuka ir primeta visokių 
nebūtų dalykų.

Tatai daroma kaip tik prieš 
rinkimus, kad parodyti koki 
jie, tie šmeižikai, esą “geri”, 

kaip jie kliubo gerovei “dar
buojasi”. Bet aš užtikrinu, kad 
tavorščiai gaišta savo laiką, 
nes jie ir jų darbai draugijo
se jau yra visiems žinomi. 
Kliubas turi atsakančių veikė
jų, kurie žinomi yra per me
tų metus, tad jais ir galima 
pasitikėti.

— N. Rašė jas.

R A D J O
Budriko WGFL programas 

nito 7 iki 8 vai. nedėlios va
kare. Pildys programą didžiu
lė orkestrą, Makalai, dainuos 
kvartetas p. Saurio, Mrs. Sau- 
ris, Tenzis, Sudintaitė Gricai- 
tė, p-nia Millerienė ir kiti.

Išgirsite ką naujo Makalas 
pasakys. Programas bus gird- 
žiamas labai toli. Juozas Bud
rikes programo direktorius. 
Kitos Budriko programos iš 
stoties WAAF panedėliais ir 
penktadieniais nuo 3:30 po 
pietų.

— Pranešėjas.

RADIO

• • . ’• • • • ' L'AK*' • j. OCV. 'Jodo •

Primintina rytoj, nedėldie- 
ny, litą valandą priešpiet pa
siklausyti Progress Rakandų 
Bendrovės duodamo gražaus ir 
įdomaus lietuviško radio pro
gramo iš stoties W.G.E.S. Pa
tirta, kad šio programo išpil
dyme dalyvaus grupė žymių 
dainininkų ir dainininkių, ku
rie patieks naujų ir gražių 
kompozicijų ir liaudies daine
lių. Prie to, įdomios kalbos ir 
svarbus pranešimai suteiks 
daug naudos klausytojams, o 
pasilinksminimui bus pagrojy- 
ta smagios muzikos. Visa tai 
užtikrina, kad kiekvienas klau
sytojas turės daug malonumo.

Tai bent paukštienos!

\ ONA PARKER (Parkauskas) mini savo dešimties 
f i -r? metų grožio darbo sukaktį ir skelbia antros 

Beauty Shoppe atidarymą, čia atmosfera mo- 
y derniška, čia galėsite ir poilsi rasti, o taip pat 

*r patenkinanti grožio patarnavimą.
Tas moderniškas rakandų įrengimas, ir geriausias, kaip galima tais 
pinigais nupirkti, Permanent Waving įrengimas kainavo, $5,000. 
Negalime ir aprašyti koks puikumas musų naujo grožio salono. 
Turite užeiti ir savo akimis nematyti.

DOVANOS DYKAI VISOMSf
Strielčius, kurs šią paukštieną parūpino, yra Joseph G,. 

Shamet, 1500 So. 49 avenue, Cicero. Tie paukščiai nušauti 
South Dakotoj ir parvežti iš ten.; P-no Shamet mėgiamiausias 
sportas tai medžioklė. Kiekvieną sezoną jis medžioja ir kar
tais iš medžioklės parsiveža vilką ar mešką.

MASTER WIND0W SHADE CO.
S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560

Langam Uždangalus Padarome ant Užsakymo
FIRANKOM LAZDAS . . . MES NUMIERUOJAME IR UŽKABINAME 

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

The Silent Partner

Rekomenduojamas Kaino Skilvio Vaistas

Nebūkit
Nevirškinimo

Vergais
Adresas

that Monday there is a' rehear-

Komisija ir Valdyba,

LANGAI

10 METU SUKAKTIS IR
NAUJA Sienoms Apdengti

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS

štuką

Sheen

Pirkite Medžius Lengvais
Mėnesiniais Išmokėjimais

$3.00
$4.00
$5.00
$7.50

TRINEITS ELIXIR 
OF BITTER WINE

Asfalto ir 
Asbestos
GONTAI

Visose 
Vaistinėse

2x6 col.
2x8 col.
2x10 col
2x12 col

(STORM SASH)
PIGIAI KAIP

KETV. 
PĖDĄ

už št ir 
aukšč.

$7.50
7.05
8.05
0.50

10.75
10.75
10.75

8.45
12.50
9.20
8.75
8.85

13.40
7.75
6.50
e 25
7.15
7.25
7.70
6.05
5.50

Tono

$4.25
4.50
5.00

PIRMYN
SHARPS and FLATS

Keistučio Kliubas 
Sako “Ačiū”

And we are well on the way 
toward that endi Let there be 
none to hinder uš.

Plasterboard
- Izoliacija

Tarp dalyvių bus dainininkė 
Bosą Raiša, kuri rinks karniva- 
lo laimėtoją.

TAKSĄ!

Tonas

$ 8.00
8.45
0.50

10.00
11.25
11.25
11.25

9.00
13.00

9.70
9.25
9.40

13.90
7.25 
7>00
6.75
7.65
7.75

’ 8.20
6.30
5.75

__ Chlcago, I 
sampelį dykai

Kombinuo
tos Durys

Turim visų mierų

Popiera Stogams
Garantuota po 90 pd. rol.

Itltter Wine Co, 
Wells St 

man

2x4 Colių 
llž PĖDĄ

5.90
5.90
5.90
4.75
6.75
5.25 
4.90 
4.95
7.20
3.90
3.75
8.65
4.10
4.15

. 4.35
i ,3.40

8.15

PRASYK SAMPELIO DYKAI
Triner’s 
544 S. 
Pristųsk
Vardas

COKSAI- 
Pečiaus 

Nut : 
Pea 

Petroleum 
Petroleum 
MILLERS 
MILLERS 
BLACK 
KIETOS ANGLYS—ANTHRACITE 
tfiheatnut 
Tndiana 
Indiana 
FRANKLYN 
Mine Run - 

Plautos 
Eggr — 

Lump . 
VVILMINGTON 
WLMINGTON Mine Rųn

Jis įvyks Auditorium vieš
bučio Grand Ballroomyje, prie 
Congress ir Michigan gatvių.

Septintas Metinis 
Katnivalas

Kaip žuvis be van
dens, taip geras 
lietuvis be “Naujie
ną” neturėtų būti.

Ethel du Pont ir Franklin D. Roosevelt, Jr., prezidento sūnūs 
Netrukus laukiama jų sutuoktuvių.

GATAVOS DURYS—LANGAI 
IR RĖMAI LANGAMS 

IR DURIMS

$1.95
$3.00
$4X10
$5.00

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lietu
viai igyja i naudingų 
žinių ir gerų pamo
kinimų.

sal at Neffas, at 2435 South 
Leavitt street, at 8 P. M.

Programc dalyvaus rusų-čigo 
nų grupė, žymus scenos ir ra
dio artistai ir įvairus daini 
ninkąi. Bilietai yra po 75 cen.

1820 W. 47th St 
. J A Virginia 1850

JVEDAMASAI 
x SPECIAL 

Pirmadienį, Antradienį 
Trečiadieni tiktai!' 

Shampoo, Finger Wave, 
Rinse ir Neck Clip 

VISKAS Už 35c

Lietuvių Moterų Pi 
liečiu Lygos dar

buotė

Amerikos Rusų Kliubas 
“Oasis” šį sekmadienį rengia 
šeštą metinį balių ir maskara
dinį karnivalą.

ir biznieriams, 
ŠYnušų įrogS- 

Tildm&s,’*kad Visi mu-

Only regular attendance at 
rehearsal will make “ORO Ban- 
GOMIS” a success.

There isn’t much to say, būt 
to remind every Pirminite and 
all other good people- that Dec- 
ember Sixth is a date that 
should be sėt aside for a great 
event.

PIRMYN will then make the 
initial bow of the season with 
a musical comedy, new in Lith- 
uanian circles.

It is Don Wilsoifs “TUNE 
IN”, rechristened to “ORO 
BANGOMIS”, and dealing with 
back-stage life oi a chain radio 
station.

The performance takes place 
at the Chicago Sokol Hali, at 
2343 South Kedzie avenue.

.Grindys
Ąžuolo ir klevo (Maple)

DYKAI Pristatymas 50 Mylių Aplin
kumoj nuo Chicagos. ■

Ofisas atdaras kasdien iki 8 vaL šeštadieni iki 6 vakaro.

EXTRA
2 ir 3 4 Tonai 

Tonai ar Virt

$ 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

' 0.20
5.65

Pagaliau, ačįu reikia tarti ir 
visai publikai, kuri skaitlingai 
susirinko. Dr. Dundulis ir Dr. 
Strikolis pasakė po jausmingą 
kalbą, priduodami mums dau
giau energijos;, darbuotis ir to
liau, kad Keistučio Kliubas iš
augtų į stipriausią organizaciją 
Chicagoje. j

Tono

$2.40
2.50
2.75
2.90
3.20
3.20
3.20 
2.05

. 3.05
2.90
2.70 
2.75
3.85
2.20

. 2.15

. 2.10 

. 2.30 

. 2.35
, 2.45 

.4 u t 4x2 Valytos .......  1.95
Stambiom., J ,80

UŽTIKRINAME KAD SUTAUPYSITE 
PINIGO

Todėl prašome plačiąją vi
suomenę paremti šį darbą kuo 
kas( gali—pinigiška auka, do
vanomis, atsilankymu į baza- 
rą. Aukas ir dovanas prašo
me siųstj1. pirmininkės M. 
Žolienės *VaM#^S562?So. Tlal- 
sted street, arba atneškite į 
bazarą šeštadieny, gruodžio 5 
dieną, kuris prasidės 2 'valan
dą popiet Sandaros svetainėje, 
814 West 33 street.

Prašome neatsisakyti kuo
met ateis rinkėjos pas jus.

Iki šiol ysra davę dovanas 
per p-nią Andrulienę šie as
menys bei įstaigos: M. Olijo- 
šaitė, J. Žalimas, E. Valiužis, 
K. Virkitis, Krivickis, N. Meda- 
linskienč, K. Kas per, K. Bal- 
chunas/ F. Salamonavičius, J. 
Kulis, Baltic Import Co. Mrs. 
Benikaitis, Progress Fūrniture 
Co., Bernice Dress Shop, Ste
ponaitienė, V. Stasiulis, Pet
rauskas Star Store, A. N. Ju- 
nevich Broch, M. Adomaitis, 
Mrs. Budrick, P. Lesser, Mas- 
kulonis, B. Kenus, Ramova 
Tavern, Malelo, T. Baublienė, 
Mrs. Sirus ir CIara Millniny.

Už tokia paramą šiam pra
kilniam darbui L. M. P. Lyga 
taria širdingą ačiū.

_ P. Gribienč

Gerai žinomas vaistas 
Dabar Turi

VITAMINUS A ir D
Jei jūsų organai yra nusilpę ir jaučiatės 
pasenę, bandykit naująjį NUGA-TONE—tą 
stebėtinąjį gelbėtoją—dabar moksliškai su
stiprintą su gerai žinomais VITAMINAIS 
A ir D. Tas tikrasis vaistas pustlpriną 
įvairius žmogaus kUno organus, pagerina 
apetitą, sustiprina virškinimo organus ir 
išsivalijimo procesą. Suteikia naujos pa
jėgos muskulams Ir nervų sistemai ir at
sparumą. Daugelis skelbiasi, kad NUGA- 
TONE padėjo tenai kur kiti vaistai nieko 
negelbėjo. Sužadinkite , savo sistemą Nau
jam Gyvenimui, imdamas sustiprintą NUGA- 
TONE, kurs parsiduoda su garantiją pas 
visus vaistininkus. Pinigus grąžinsim, jei 
nepatenkintas. __

Nuo užkietėjimo imk —• UGA-SOL——tai 
idealus liuosuotojas. 25c ir 50c.

Mes, Keistučio Kliubo biznio 
komisijos ir valdybos nariai, 
tariam širdingą ačiū dienraš
čiams, kurie garsino musų su
kaktuvių koncertą; daininin
kams ir chorams, kurie koncer
te dainavo; muzikantams ir šo
kėjams, kurie irgi publiką, link
smino.

PIRMYN has gi’ven some 
great shows in the past; has 
staged many successes and has 
forged ahead, while, some con- 
temporaries lolled inactive in 
the glory of past fame that 
probably is no more. Pirmyn is 
štili fbrging ahead.

Let us hope that “ORO BAN
GOMIS” will be another mile- 
stone in the active life of an 
energėtic organization.

Nors šios • draugijos 
svarbiausias tikslas rūpintis 
moterų pilietybės reikalais, 
tačiau ji neatsilieka ir nuo 
kultūrinių darbų. Štai gruo
džio 5 ir 6 dd. draugija ren
gia bazarą, kurio1 pelnas yra 
skiriamas Pittsburgho univer
siteto lietuvių kambario nau
dai- Tai yra girtinas ir rem
tinas darbas.

Tariam ači 
kurie pasig'ai 
muose 
sų parengimu^ parems 
tyje.. |

PERMANENT WAVE 
SPECIALS
Wave už ................

Wave už r;................
Wave už ..................

Wave už- ........... .......

ONA’S BEAUTY SHOPPE
4459 S. California Avė
Virginia 0835 ,\

Deginkite
METEOR PEČIŲ

ALIEJŲ
Švari Ekonomiška

Vienoda
Saikuojamo troko pristatymas 

500,000 galionų įtalpa
Visų žymiųjų aliejinių pečių 

gamintojų patvirtinta

LAFAYETTE 8060
METROPOLITAN

< PETROLEUM CO.
-v32H South Wood St.

CZERWIEC LUMBER CO.
VIENINTELIS TOKSAI SANDELIS CHICAGOJE 

3658-64 So. Western Avė. Visi Tel. VIRGINIA 0458

VISIŠKAS IŠPARDAVIMAS!
NORĖDAMI PERSTATYTI IR PADIDINTI SAVO SANDELIUS 
TURIME IŠPARDUOTI VISĄ NAUJĄJĄ IR VARTOTĄJĄ RA
STŲ MALKĄ, VERTES UŽ $100,000, LABAI ŽEMOM KAINOM.

žieminiai

Kainos gali pasikeisti be įspėjimo 
TUOJ APMOKANT — 
POCAHONTAS ANGLYS s

Mine Run, 65% Stambios ----------
Mažos Nut ar Pea -----------------
Krosniui ar Pečiui --------------

Lump ar Eg-g ----------------------------_K0PrERS AR SOLVAY 
Koksai ------------
Koksai ----------------------------

Koksai------------------------
Carbon Štili Run__ _

Carbon Lump, Egg-------
CREEK LUMP _______
CREEK, F.GG--------------
BAND LUMP___________

(Pennsylvanla) _____
Lump__________ _____
Egg 6x4 ...... .................

I COUNTY ANGLYS
— Stambios _______
Nut—3x3 __ _______

COAL&COKE
3719 S. KEDZIE AVENUE 
GUAEANTEED COAL

PHONE LAFAYETTE 5244
'• BONDED WEI6HT

[/R/NL

OUICKLY

TIRED ’
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NAUJIENOS
The Lithuanian Baily Newa

Published Ęaily Except Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co^ Ine 

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500

Subscription Kates:
$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, 111. under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S, Halsted SU Chicago, 
Iii. Telefonas Ganai 8500.

ūfaakymo kalnai
Ghicagoje paltu:

Metama ...........     $8.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams_______ _  2.00
Dviem mėnesiams .. ........... .....1.50
Vienam mčnėsiui —___ ______ .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija —;----------------8c
Savaitei 18c
Mčnesiui 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicago), 
paštu:

Metams __________ —_____  $5.00
Pusei metų 2.75
Trims menesiams___ __ 1J50
Dviem mėnesiams 1.00
Vienam menesiui _ __________ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams________;______ __ $8.00
Pusei metų----------------- ------4.00
Trims mėnesiams --------------  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu Įtartų su užsakymu.

Amerikos taika
Tuo laiku, kada Europa slenka vis arčiau ir arčiau 

į karo verpetu, tai šiaurinės ir pietinės Amerikos vals
tybės rengiasi pradėti taikos kongresą. Jteai susirinks 
Argentinos didmiestyje Buenos Aires. Jungtines šiau
rės Amerikos Valstijas atstovaus jame prezidentas Roo- 
seveltas.

Šis taikos kongresas ne tik svarstys, kaip sustiprin
ti draugingus santykius tarpe valstybių šiauriniame ir 
pietiniame Amerikos kontinentuose, bet ir kaip sulaiky
ti nuo karo Europos tautas. Buenos Aires’e galį susida
ryti naujos, amerikoniškos, tautų sąjungos centras. Wil- 
sono įsteigtoji Tautų Sąjunga Genevoje jau, galima sa
kyt, neteko viso savo autoriteto.

Fašistų desperacija
Kaip šiandie, prieš dvi savaites laiko, Ispanijos fašis

tai jau skelbė visam pasauliui, kad “Madridas paimtas”. 
Amerikos telegramų agentūros tą “žinią” buvo išsiunti- 
nėjusios laikraščiams ir jos gyrėsi, kad kaip nepapras
tai greitai jos sugebėjusios “painformuoti” šios šaŲes 
žmones.

Bet Ispanijos sostinė dar ir šiandie nėra paimta. 
Fašistų maurams iki šiol pavyko tik įsiskverbti į vieną 
kvartalą miesto pakraštyje^ padarant staigią ataką nak
ties tamsoje. Bet iš tos vietos gen. Franco banditai ne
stengia toliaus pasistumti.

Nepajėgdami nugalėti Ispanijos liaudies miliciją, 
tie tautos ir katalikybės “gelbėtojai” šaudo iŠ armotų 
ir bombarduoja iš orlaivių miestą. Kas jiems galvoj, kad 
nuo tų šovinių ir bombų kasdien Madride žuvo šimtai 
beginklių gyventojų, moterų ir vaikų, ir kad kanuolių 
šoviniai ir bombos naikina muziejus su brangiais meno 
kuriniais, ligonines, mokslo įstaigas ir bažnyčias. Jiems 
rupi viena: užkariauti!

Beje, klerikalai ir kiti atžagareiviai, kurie pirmiau 
rėkė prieš Ispanijos “bedievius”, kad jie naikinį bažny- 
čias, dabar nesako nė vieno žodžio, kuomet sukilėlių įa- 
nuolės ir bombos griauja bažnyčias Madride!

Berlynas ir Roma pasiskubino “pripažinti” sukilė
lius. Dabar vis darosi aiškiau, kad tai buvo desperaci
jos žinksnis. Hitleris ir Mussolini mato, kad Ispanijos 
fašistai gali būt sumušti prie Madrido ir gali pralaimėti 
visą karą. Todėl juodii ryžosi sustiprinti jų dvasią ir, 
jei bus reikalo, atvirai eiti jiems į talką.

Jeigu demokratinės Europos šalys neleis Berlyno 
ir Romos vilkams sudraskyti Ispanijos respubliką, tai 
Ispanijos liaudis laimės.

klausimą socialistams:
“Ar leidimas laisvai elgtis 

laisvės ir demokratijos prie* 
šams yra demokratija, ar 
prasižengimas demokratijai?” 
Patys klausėjai į tą klausimą 

atsako, kad tai ne demokra
tija, bet prasižengimas.

“Leidimas tokiem laikraš
čiam (kaip “Gringoire”, ku
ris "be paliovos šmeižė mi- 

' nisterį Salengro), kurie net 
kriminaliai prasižengia, lais
vai elgtis, yra ne demokrati
ja, bet prasižengimas”, sako 
Chicagos komunistų organas.

“Kai kas gal pasakys, ma
tote, kaip Franci jos Socialis
tai gerbia demokratiją, net 
savo vadus aukoja ant jos 
aukuro.

“Tai ne gerbimas demokra
tijos, bet paniekinimas jos, 
leidžiant nenaudėliams pik
tadarystes papildyti.

“Francijos komunistai ir 
darbo unijų žmonės jau ne 
sykį reikalavo Franci jos val
džios uždaryti fašistų spau
dą ir organizacijas, kurios 
jau dabar kriminaliai elgiasi, 
ir kurie rengiasi skandyti 
Franci ją kraujo tvane, kaip 
Ispanijos fašistai padarė.

“Demokratija reiškia dau
gumos valią, o nfe laisvę niek
šams.

“Bet Leonas Bhimas vis 
nori ‘juo plačiausios demo
kratijos’, iki pagalios nuskįri- 
tas svarbus liaudies frontui 
žmogus, socialistų vadas.”
Reikia sutikti su “Vilnies” 

editorialo rašytoju, kad demo
kratija reiškia “ne laisvę niek
šams”. Kas elgiasi kriminaliai, 
tą demokratija privalo nubaus
ti, nes ir demokratijoje laisvė 
turi tam tikras ribas.

Laisvė neprivalo būt pavers
ta į palaidumą^ anarchiją.

Tačiau “Vilnis” daro visdi 
neteisingą priekaištą Francuzi
jos socialistams ir preiųjerdi 
Blum’ui. Jie tokios Yplačios de
mokratijos”, apie kurią ji kal
ba, nenori ir visai negina. Prie
šingai, Francuzijos socialistai 
reikalavo, kad parlamentas pri
imtų įstatymą, kuriuo “niekšiš
kas” fašistų- veikimas butų su
stabdytas. Toks įstatymas bu
vo priimtas ir, juo pasiremda
ma, valdžia uždarė fašistų or
ganizaciją “Croix de Feu”. Be 
to, buvo patrauktas tieson už 
kurstymą prieš žmonių žudymo

vienas mpnarchistų organas ir 
jo redaktorius tapo nubaustas 
kalėjimu.

Jeigu nebuvo sudraustas juo
dašimtiškas fašistų organas 
“Gringoire” už ministerio Sa- 
lengro šmeižimą, tai dėl to, kad 
iki šiol nebuvo įstatymo, kuris 
duotų valdžiai tokią galią. To 
laikraščio šmeižtai buvo “niek
šiški” (biaurųs moralybės at
žvilgiu), bet jie nebuvo nėlega- 
liški. Todėl valdžia butų pasiel
gusi saUviališkai, jeigu ji butų 
pavartojusi jėgą prieš laikraš
tį, kuris nebuvo nusidėjęs įsta
tymais.

Taigi čia reikią kaltinti įsta
tymus, o ne valdžią, ir juo la
biau he socialistus, kurie yra 
tik dalis valdžios.

Kiekvieną kartą, kada komu
nistams kas nors nepatinka 
Francuzijos valdžios politikoje, 
tai jie tuojaus “šauja” j prem
jerą Blumą ir Socialistų parti
ją. Tai yra savo tųšies parti
zaniškas karas, kuris visai ne
sutinka su pačių komunistų gi
nama “bendro fronto” arba 
“liaudies fronto” idėja.

Jie užmiršta, kad dabartinė 
Francuzijos valdžia paveldėjo 
tam tikrą pirmesnių valdžių pa
likimą: tam tikrą politinę siste
mą, tam tikruš įstatymus, tam 
bkrą tarptautinį padėtį ir t. t. 
Socialistai — taip pat, kaip ir 
kitos partijos, dalyvaujančios 
valdžios bloke — stengėsi, kas 
buvo tame palikime bloga, pa
naikinti ir pakeisti, ir 'šita 
kryptim jau yra daug atlikta. 
Visi pripažįsta, kad “liaudies 
fronto” partijų kontroliuoja
mas Francuzijos parlamentas ir 
Blumo vyriausybė pravedė tiek 
reformų per kėletą mėnesių, 
kiek jų nebūdavo pravedama 
per kelias gentkartes.

Bet ūmai pakeisti viską ne
buvo galima. Vaįdžia susideda, 
'kaip nųnėjome^, ne yięn tik. iš 
socialistų. Ji gali eiti tiktai, taip 
toli, kaip su ja štitinka eiti ki
tos “liaudies fronto” partijos.

Tai, todos, turėtų būti aišku 
kiekvienam: protaujančiam žmo- 
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gui. Ir tas nuolatinis komunis
tų kandžiojimas Blumo bei jo 
partijos, yra ne tik neteisingas,' 
bet panašus į kokį tai negražų 
intrigavimą.

DAUGUMOS VALIA IR 
z MAŽUMOS TEISĖS *

“Vilnis” parašė tą nevykusį 
pamokslą apie Frahcužijos so
cialistų “j uo plačiausią demo- 
kratiją”, turėdama galvoje so
vietus. Redaktorius V. Andriu
lis tai aiškiai pasako savo pa
stabose. Jisai rašo:

“Jeigu tie fašistų organai, 
kurie kriminaliai atakavo Sa- 
lengro, butų (buvę) sulaiky
ti, tos tragedijos buvo gali
ma išvengti...

“ši tragedija Francijoj ge
riausia rodo, kad leidimas 
visokiems nenaudėliams lais
vės nėra jokia demokratijos 
dorybė.

“Tai pavojinga klaida.
“Ach, kai kas pasakys, bet 

kas gi gali nusakyti, kam 
duoti laisvės, o kam nė?

“Demokratija rėiškia daū- 
gumos žmonių valią, laisvę, 
kurie veikia prieš daugumą 

z žmonių, d tai prieš liaudį, 
tiems (reikia) griežtai paro
dyti, kur jie turi liežuvį pri
kąsti. Taip padarė SSRS.” 
Vadinasi, demokratinės Fran

cuzijos valdžia turi elgtis su 
fašistais^ taip, kaip diktatorius 
Stalinas kad pasielgė su “troc- 
kininkais” — sušaudyti juos!

šis argumentas šlubuoja jau 
vien dėl to, kad tų dviejų ša
lių valdžios yra visai skirtingo 
tipo. Visas pasaulis žino, kad 
Francuzijos valdžia reprezen
tuoja daugumą. Laisvuose rin
kimuose ji sumušė savo priešus 
ir gavo milžinišką daugumą at
stovų parlamente. O kur Įrody
mas, kad SSRS valdžia reiškia 
daugumos valią?

Tokio įrodymo nėra ir nie
kuomet nebuvo.

Vieninteliai laisvi rinkimai, 
kurie įvyko prie bolševikų val
džios — į Rusijos steigiamąjį 
seimą, tuoj pp boIŠeVįkiško per
versmo — Jave teveik dviejų 
(trečdalių daugumą socialistams 
revoliucipnieriamš ir socialde
mokratams (menševikams). Bol
ševikai, palikę mažumoje, tą 
seimą išvaikė ir daugiau laisvų 
rinkimų Rusijoje nebuvo. Nors 
jie buvo žadėti.

Dabar Stalinas rengiasi įves
tį naują konstituciją ir suteik
ti žmonėms visuotiną, lygų ir 
slaptą balsavimą. Bei visos opo
zicines partijos palieka uždrau
stos ; spaudps, žodžio ir susirin
kimų laisvės ta konstitucija

negrąžina; kandidatus nomi
nuoti turės <hisę tiktai valdžios 
partija (taip, kaip hitleriškoje 
Vokietijoje arba smetoniškoje 
Lietuvoje). Taigi dą ir dabar, 
priėmus naują konstituciją, ne
busi progos patirti, ar bolšėvi- 
kų valdžią remia dauguma.

Tokiu budii ^Vilnies” pasa
kymas, kad Sovietą Sąjungoje 
valdžia nuslopino tuos, “kurie 
veikia prieš daugumą žmonių, 
neišlaiko, jokios kritikos, ir re
komenduoti Francuzijos val
džiai tokią politiką, kokią prak
tikuoja Stalinas, yra absurdas.

PAVOJINGAS FAŠIZMO
užgyb-iMas
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SLA. SUKAKTUVLS

šios savaitės “Tėvynė” išėjo 
pamarginta gyvųjų ir mirusių
jų SLA. veikėjų paveikslais, 
nes joje paminėta Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoje 5b me
ti) sukaktis. Gaila betgi, kad 
paminėjimas išėjo 
ir sistemos.
daro įspūdį, kad darbas buvo 
atliktas paskubomis, be giles
nio apgalvojimo.

Mažų mažiausia ką “Tėvy
nės” redakcija turėjo padaryti, 
tai — įdėti dabartinės Pildo
mosios Tarybos atvaizdus. Bet 
įdėta tik prezidento Bagočiaus 
paveikslas, o kitų ne. Jeigu jau 
“nebuvo yietos”, tai reikėjo 
bent įdėti paveikslą seniausiojo 
SLA. Pildomosios Tarytos 
rio, adv. K. Gugič. Tačiau 
gano redaktorius rado,

be tvarkos
Organo numeris

na- 
br-

SENTIMENTĄ-
LIšKAS PAŠA

KOJIMAS
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Bet komunistų laikraščio 
samprotavimuose yra da ir blo
gesnis dalykas. Kada ji pataria 
L e atodairos (neatsižvelgiant į 
įstatymus) triuškinti mažumą, 
tai ji faktinai užgiria f&šizmą!

Nes juk fašistiškos valdžios i 
kaip tik taip ir elgiasi. Vokie
tijos hitlerininkai, pavyzdžiui, 
uždarė visus priešingų partijų 
laikraščjus, uždraudė visas opo
zicinės partijas ir Sukišo į kon
centracijos stovyklas arba iš
žudė jų vadus. Ir kuo jie re
mia šitą kruviną smurtą? Tuo, 
kad jie pildoi daugumos valią.

O ar galima įrodyti; kad hit
lerininkai neturi daugumos ? 
Nacių diktatūros laikais Vokie
tijoje įvyko jau keleri rinki
mai, ir Hitleris tvirtina, kad 
kiekvieną kartą už jį ir jo po
litiką balsavo milžiniška dau
guma — kartais net virš 90%.

Tokid bUdu, vadovaujantis 
V, Andriulio' logika, reikėtų pa
sakyti, kad rudieji Vokietijos 
despotai, galabindami savo 
priešus, elgiasi visai teisingai 
— neš jie naikina tuos, kurie 
“veikia prieš daugumą”!

Komunistai dar iki šiol ne- 
f •

gali suprasti, kad dėmokratija 
reiškia ne tik daugumos valią, 
bet taip pat ir tam tikras ma
žumos teises.

Kur mažuma teisių neturi, 
tenai demokratijos nėra. Tie
sa, mažumos teisės turi būt 

. apribotos. Mažumai negalima 
leisti daryti ką ji nori, nes tuo
met butų anarchija. Bet jos 
teisės privalo nustatyti jstaty- 
ritas.

Tas įstatymas aprėžia sritį, 
kurioje mažuma gali veikti, bet 
kartu jisai suvaržo ir daugumą. 
Ir valdžia, kuri reprezentuoja 
milžinišką, žmonių daugumą, 
neprivalo laužyti įstatymo, ku
ris garantuoja tam tikras tei- 
ses ir laisves asmeniui arba as
menų grupėms.

Taigi ir Frančijos valdžia ne- 
gali daryti kas jai patinka su 
Oįkižicihiąis laikfaščiais arba 
Opozicinėmis Organizacijomis. 
Jėign jį iįntų saUValiauti ir, rie- 
afšižvelgdama j teisėtumą, atėš- 
tufoti bei “naikinti” savo prie
šus, tai kuo ji šktetųri iiiibjflit- 
l'erio arba Mussolinio valdžios?

Tai antraštė labai įdomios ir 
juokingos apysakos, kurios he
rojus^ amerikoniškai sakant, tu
ri daug “trobelių”. O tie jo 
“trubeliiai” pareina iš to, kad 
jis niekur negali pasiskolinti 
septynių grivenų (septyniasde
šimt kapeikų), kad galėtų savo 
merginą į “šou” nusivesti.

Juo tolyn, juo trubeliai labiau 
komplikuojasi. Iš pradžių hero
jus bando gauti paskolą iš 
draugų ir pažįstamų. Kada jo 
pastangos ta linkme nueina nie
kais, tai jis sumano licitaciją 
padaryti. Tačiau jis turi tiek 
mažai vertingų daiktų, kad už 
juos nė septynių grivenų nega
li gauti.

Nutaria herojus iš savo te
tos ką nors nukniaukti, bet ir 
tai neišdega. Pajunta įnamiai, 
kad/ kažkas bando į kambarį 
įsigauti ir sukelia didžiausį 
triukšmą. Vargais negalais Ke
rojus išsisuka iš bėdos ir iš
sprunka iš namo. Kitą dieną 
miršta jo teta ii- viskas prade
da krypti į gerąją piisę. Mer
ginai jis teisinasi, jog “deitą” 
turėjęs “subreikinti” dėl to, kad 
ant savo rankų marinęs tetą.

Herojaus romanas baigiasi 
visai laimingai — taip kaip ir 
pridera. Nęrs vedybų varpai ir 
neskamba, bet registracija (tik
rai įvyksta.

Kiek Lietuvoje yra 
gydytojų

“svarbesni” esą toki asmens, 
kaip p. Strimaitis arba kokios 
tai kuopos buvęs finansų'sekre
torius” Mockapetris. 

t

Niekas tiems asmenims gar
bės nepavydi, tačiau turėtų bū
ti tam tikra proporcija, kuo
met eina kalba alpie organiza
cijos darbuotojus.

šitame jubiliejiniame “Tėvy
nės” numeryje, gerų minčių 
išrėiškia* adv. Bagočius. Jisai 
pataria neįsileisti j SLA. tokių 
“skaudžių partinių rietenų”, 
kokias organizacija pergyveno 
prieš paskiausiąjį seimą; trauk
ti į Susivienijimą “visą sveiką 
ir mąstančią Amerikos lietuvių 
visuoinėnę, ypatingai musų jau!- 
nimą”, ir sįekti, kad,SLA. pa
imtų “vadovybę lietuvių gyve
nime Amerikojė”.

DEMOKRATIJA IR 
TEISĖTUMAS

Rašydama apie Francuzijos
ministerio, socialisto Šalengro,

kad triirtj,, “Vilnis” pastate tokį

BMMi

Šviežume.
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tetos tajfoi- 
Grolds cteraH 
epitetais, o

šiuo metu visoje Lietuvoje 
yra 788 medicinos gydytojai, 
kurių 727 yra Didžiojoje Lie
tuvoje, ir 61 yra Klaipėdos 
krašte. Veterinarijos gydytojų 
yra 118, dantų gydytojų—494, 
farmacininkų—642, farmaci
jos magistrų bei daktarų—2, 
chemikų, vaistininkų ir pro
vizorių—254 ir provizorių pa
dėjėjų—390 ir medicions fel
čerių yra 216. Gydymo įstai
gų yra 66, iš kurių 58 yra li
goninės ir 8 sanatorijos. Vi
sose ligoninėse yra daugiau, 
kaip 3,000‘ lovų. Lietuvoje yra 
322 vaistinės, 17 vaisių sande
lių, 8 chemijos-farmacijos la- 
boratorijds ir keliėliką įvai
rių ligų gydymo ambulatorijų. 
Daugiausia gydytojų ir gydy
mo įstaigų yra Kaune. Tačiau 
paskutiniuoju metu gydymo 
jstaigų tinklas pradėtas smar
kiai plėsti ir provincijoje. 
Naujos ligoninės statomos sa- 
v.valdybių ir valstybės lėšo
mis. Taip pat paskutiniuoju 
metu jau ir gydytojai prade
da daugiau apsigyventi pro
vincijoje. Be to, įvairių ligų 
gydVhio, ambulatorijas bėi 
sviekatos centrus Lietuvoje tu
ri inotinoms ir vaikams glo
boti' organizacijų sąjunga ir 
lietuvių katalikų moterų drau
gija. šie svėikaios centrai f r 
ambulatorijos daugiahsia stei
giami tose vietose, kur medi- 
eyh'os pagelba yra sunkiau pri
einama- iž kur yra mažiau 
rėikalihgų gydymo įstaigų.

tsb

F* . t/ i*Eilutę Kasdien
(Iškirpkit šias eftęstlr sidėkit atminimui. Ilgainiui sudarysi* 

ėiltų rinkinį).

Upelis..
čiurlįeno upėlis_, viliod;

© guoly
žydėdami mari., ,

Įerzintas vejas bučiavo upelj
ir drumsti skaistybę jo veido;

o saule Įkaitus tik džiugino šalį
ir juoką linksmai paleido.

Upelis tą juoką bangeUi pagavo,
kai sande tik spinduliui bSrč;

sidabro juokeli jis žarstė, liūliavo,
jis .deimanto spurgas tik nėrė.

čiurleno upelis, viliodairis mėlynę
Į guolji^ feiltą ii kiėtą;

o guolv vijokliai, gudriai susipynę, 
Žydėdami gražino vietą.
• ’ ” • — A«6W JtodatftA.

molynę
saitą ir
:ai, gudriai susipynę, 

vietą.
' ” J

? jo veido;



Didelis
Mary Wysocki

'avei

5883-5840

Juozas J. Kaunas.

Chemical Co.

MID

SUSIRINKIMAI

Gavome Kultūrą No. 10

•Valdyba.

mui

uit

PARENGIMAI
ILaidatuviil Direktoriail

Telšiškis.

$5.50
5.25
4.50

sandelio dar-
Bąttle, 1542

yra 16 me 
colių aukš 
Ji turi mė

5947 
gimi-

motina Vy- 
.4459 South 
“Naujienų*’ 

Norgailienės

Lillian Batikas Ieško 
Savo 16 M. Sesutės

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

Velionis yra ‘^Tony Petoria”; sa
ko, (turi brolį Roselande

Serga keista liga 
nevaldo dešinio

sios rankos

Visokiems r

W $0tITH KEDZIE AVėNUJS
Phone PROspect 7565

Perdurta Krutinę 
Pats Nuėjo Pas Dak

tarą Pagalbos

šiame skyriuje skelbiama tik tie 
automobiliu pardavėjai ir auto m&- 
kanikai. kurie kiekvienam užtikrina 
teisinga patarnavimu ir geriausia 
pataiso automobilius.

kad voliotis
Peo-

SVEIKATOS KLINIKAS
Ko m pe t antiški gydytojai, o ne stu

dentai, teikia patarnavimą.
Išima tansilus. Ekzaminuoja akis, 

priskiria stiklus. Medikai* ekząmi- 
nacija ir gydymas. Ligoninis gydy
mas arba namuose. Raudongyriės 
gydymas įšvirkštimu, kyla ir ran
čose veins.

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 South Kedzie Avenue 

TeL Lawndale 5727.

A. K. MĄS 
JOHN NOB 
4171 SO. ?

TeL

Telšių Bendras Kliubas turės Bunco ir Kortų parengimų Įap; 
kričio 22 dienų adresu 1231 Sp- 50 avenuę, Cicero, 3 vai. 
po pietų. Prašomi visi atsilankyti 
užteks visiems

Auburn Fancy 
Goods Shop 

Mes darome hemstitehing.
3108 SO, HALSTED STREET

CONRADAS 
PHOTOGRAFAS

420 West 63rd Street
Jaunavedžiams duoda $5.00 g 
dovana. Modemišku Vestuvių I 
kslų tuzinas $12.Qr 

TeL Enrlewoo<

sekmadienis 2 vai. po pietų 
Užsibaigus, bus muzika, šo 
kiams vien tik lietuviški ra 
teliai ir t.t....

Milda Auto Sales
Vienintelis .lietuvis pardavė jąą Buick 

ir Pontiac automobilių.
DOMININKAS KURAITIS 

806 West 31-st Street 
Victorv 1696

JUOZAPAS

UDEIKI

pas gydytoją pagalbos ieškoti, 
nors buvo pusėtinai sunkiai 
sužeistas.

21-st PLACE TAVERN
& .RESTAURĄNT

Steikai porčiapai ir kiti šilti val
giai. Blue Ribbon Pabst alus,, viso
kios geros rųšįęs degtinas 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 7S22.

Pirmąjį užgavo t rokas prie 47 
ir Ratine gatvių.

draugai
Patarnaują ląid. dir. A. Pet
kus, 4el. Čicpro 2109.

Stock Xan|ų vąr 
nai ir užkąndžia 

atsilankyti:.'.
IR iAS { Savininkai 
STED STREET 

Yards 0137.

L. Purę-

A. Pąl

H. Lukauskaite. 1 
etikos i] 

Leonas.
A. Pavilionis.
— J. Racįzvilas.

ir kiti straipsniai.

Pocahontas Mine Run Screened 
5 tonai at daugiau $7.40 tonas 

Smulkesni $7.15 tonas.

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE
Sis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų skaitytojams susirasti, kur galima nusipirkti 
įvairių paprastų ir nepaprastų daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia skelbimų 
negalite susirasti ko ieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir klauskite Biznio Patarėjo. 
Čia jus gausite informacijų, jeigu tik jų bus galima gauti.

ž s ub adymų peiliu suimtas 
lietuvis Vincas Būdvietis

Pasišlavę pinigus, kuriuos 
Būgas laikė čekių iškeitimui, 
jie išdūmė laukan ir nuva
žiavo.

Lietuvos išeivių jau
nimo Neprigulmiiv 
gas Kliubas Clucagoj

• RANKDARBIAI— 
FANCY GOODS SHOP

To prašo Lietuvosžmonėsir 
taip pataria Lietuvos Baniai

DR. DQN CABOT McGOVVAN
L. 25 Ę. JACKSON, CHICAGO

Nuo 9:3Q l’iti 8 vai. valę, Sekniadicnį 10 
‘ iki 12>! dięną.

$500 Nuo Aludininko 
James Bugo

Lovoje guli toįvnoflaidelė 
Adomaitienė.

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

750 West 3Ut Street 
A. A. NORKUS. Savininkas. 

TeL Victory 9670.

Būgas pasakoja, kad vienas 
piktadaris atrodė apie 30 me
tų amžiaus, antras apie 20. 
Abu buvo tamsių veidų,. dėvė
jo tamsius siutus ir pilkas ke
pures. Jie buvę apsiginklavę 
dideliais nikeliniais revolve
riais-

WESTt SIDE. — Senų daiktų 
sandėlyje, ties 2629 Taylor St., 
buvo rastas negyvas vienas To- 
ny Peoria. Velionis tam sandė
liui dirbo.

Jį atrado kitas 
biųinkas, William 
West 13th stxeet.

EVA KOSINSKIENĖ ' i '< H' ■ V t ■ { - ■. r -- v-
Persiskyrė su šiuo pasąulių 

Lapkričio 18 dieną, 7:10 va
landą vak., 1936 m., sulaukus 
pusės amžiaus," gimus Lietu
voj. Gyveno per ilgą4 laiką 
Oglesby, IH. Amerikoj išgyve
no .30 metų. Pąliko dideliame 
nubudime 2 sūnūs Joną ir 
Juozapą, seserį Norkienę, švo- 
gerį Norkų ir jų šeimyną ir 
daug kitų giminį. Kūnas pa
šarvotas randasi 1646 W. 46 
Street.

Laidotuvės įvyks pirmadie
nį, Lapkričio 23 dieną, 8 vai. 
ryto iš I. J. Zolp koplyčios 
j Šv. Kryžiaus parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionės sie
lą, o iš ten bus nulydėta į 
Spring Valley, III. kapines.

Visi A. A. Evos Kosinskie- 
nčs giminės, draugai ir pažy
stami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Sįunųs, gesuo, švogėris ir gim. 

Patarnaują laid. dir. I. J. 
Zolp, tėl. Boulevard 5203.

SOSIMT PEK 
NAUJIENAI 
PINIGUS LIETUVON

AUTOMOBILIAI
Mes turime didelį pasirinkimą 

naujai atgautų karų, bile kuris mo
delis, su 90 dienų garantija. Pirm 
negu pirksite karą kitur, atsilan- 
kykit pas mus, nesigailėsit. Mažas 
įmokejimas, likusi lengvomis išly
gomis. Pašaukit mus, mes pade
monstruosime jums musų puikius 
k H 1*11 S •
RAY TITUS MOTOR SALES 

Tol. Longbeach 2929 
5710 Broadway.

— Juozas J. 
—‘ C. Dan- 
Broniu^ Ge- 

finansų sekretorius 
Dambrauskaitė.
pagaminti paskirti 
Povilionis, J. Kau-

W. Battle toliau pridūrė, kad 
Peoria sirgo apie dvi savaites 
laiko. Jisai raginęs velionį eiti 
ligoninėn, bet tasąf nękįausęs. 
Vakar rytą atėjęs į sandėlį jis 
rado savo kolegą negyvą.

Peoria buvo apie 50 metų 
amžiaus, nepilnai šęšįų pėdų 
aukščio, ir 150 svarų svorio. 
Jis turėjo rudus plaukus ir mė
lynas akis. Sudėjimo buvo vi
dutinio.

Chicagos miesto lavoninė pa
ieško velionio giminių ir prąšo 
“Naujienų” paskelbti atsišau
kimą. Velionio brolis ar kiti as
menys, kurie pažinojo Tony 
peoria ar turi žinių apie jo bro
lį, yra prašomi pašaukti MNau- 
jienas” arba Marųuette polici
jos stotį, kuri randasi prįe 24 
ir Damen gatvių.

Nelaime įvyko prie 47tos ir 
Racine gatvių. Lukas bandė 
pereiti skersai gatvę, kuomet 
nelaimė įvyko.

Sužeistasis buvo paguldytas 
Evangelical ligoninėje. Jis 
vra WPA darbininkas.

Troku važiavo vienas John 
Martin, 7125 Perry avenue, 27 
metų jaunuolis.

BRIGHTON PARK. — An
tanas Bočius, 4538 So. Califor- 
nia avenue, ir Petras ToviUe, 
64 metų, 2647 West 39th st., 
buvo sužeisti kai į stovinčią 
mašiną įvažiavo kitas auto
mobilis.

Du nežinomi plėšikai 
3 valandą po pietų 
James Bugo alinę 
nuo savininko apie $500 pini
gais.

James Būgas užlaiko įstai
gą adresu, 5557 West 63rd st.

Jis pasakoja, kad piktada
riai atėjo užsidengę veidus 
nosinėmis ir su revolveriais 
rankose. Praėjusį sekmadienį, lapkri

čio 15 dieną, turėjome lietu
vių išeivių jaunimo susirinki
mą Sandaros svetainėje. Su
organizavome jų kliubą. Įsto
jo 10 naujų narių.

Būreliui dayčųi vardą — 
Lietuvos Išeivių Jaunimo Ne- 
prigulmingas Kliuhas. Tapo iš
rinkta laikiną valdyba, kurion 
įėjo: pirmininkas 
Kaunas, padėjėjas 
ta, sekretorius — 
diminas, ii 
— Antosė

Chicagos Lietuvių Vyrų choro dainų pamokos atsibus nedėlioj, 
lapkričio 22 d., 10 vai. ryto, Neffo svetainėj, 2435 South 
Leavitt St. Visi choro nariai susirinkite laiku, taipgi piy- 
linčius dainas kviečiame prisidėti prie choro

žagariečių Draugiško Kliubo susirinkimas įvyks sekmadienį, 
1:30 vai. popiet, Hollywood Inn, 2417 W. 43 gatvė.

S. Ambrozaitę, sekr<
Lietuvos išeivių jaunimo NeprigUlmingo ‘ Kliubo reguliarią su

sirinkimas įvyks sekmadienį, lapkričio 22 d. 2 vai. po pietų. 
Malonėkite visi nariai atsilankyti ir naujų atsivesti.

* Juozas J. Kaunas.
Rytoj, sekmadieny, lapkričio 22 dieną, 11 valandą priešpiet 

Forvvard trobesy adresu 1256 So. Kedzie avenue įvyks So
cialdemokratų Federacijos konferencija, ši federacija tai 
atskilusi socialistų dalis nuo Thomaso kontroliuojamos 
partijoj frakcijos. Visi socialistai kviečiami dalyvauti kon
ferencijoj.

Sekmadieny, lapkričio 22 dieną, 2 valandą popiet Sandaros sve
tainėj, 814 West 33 Street, įvyks Chicagos ir apielinkės 
Susivienijimo Lietuvių Amerikoj kuopų susirinkimas tiks
lu aptarti planus sekmingesniam Susivienijimo auksinio 
jubiliejaus konkurso baigimui. Visos kuopos privają turėti 
susirinkime atstovybę. —K. P. p.

T0WN OF LAKE. — Susir
gusi keista liga, lovoje guli 
Ieva Adomaitienė, 42, 4525 So. 
Paulina Street. Nuo nežino
mos priežasties jai • pradėjo 
skaudėti dešinioji ranka. Tos 
rankos dabar negali valdyti ir 
jučiasi taip silpna, kad turėjo 
atsigulti.

Ji yra krikšto 
tautp Norgailos, 
Richmond Street 
kontestantes, E. 
sūnaus-

*

TU.. s

North Roseland 
Liąuor Store

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

10314 So. Michigan Avė.
TeL Cęmmodoto 1946

MID CITY COAL CO
IŠ KASYKLŲ VARTOTOJUI 

CITY SPECIALYBE
LUMP or EGG ............... ......
MINE RUN .............................
SCREENINGS .....................
Sales taksai extrą—vięno tono 
' sakymas 50c extra.

TELEFONUOKITĘ:
LAWNDALE 0801

Battle tvirtiną, 
yra lietuvis. Jo žodžiais 
ria” nėra velionio tikrasis var
das. Roselande ar tam artimo
je miesto dalyje gyvenąs velio
nio brolis, kuris yrą Chicagos 
gatviakarių bendrovės konduk
torius.

BRIDGEPORT
Dodge trokas suvažinėjo ir 
sužeidė Bridgeporto lietuvį, 
Charles Lukas, 3308 South 
Union Avenue.

Panelės M. Miklušaitė ir Z. 
Boreišiutė pažadėjo atsivesti 
gerą muzikantą su armonika, 
kurs grieš įvairiausias naujus 
ir senus lietuviškus šokius, 
širdingai kvięčianaas visas 
Lietuvos išeivių jaunimas kuo- 
skaitlingiausiai atsilankyti, nes 
tikrai nesigailėsite. Tai iki 
sekmadienio lauksime.

Golden Gate Buffet
Geriausios rūšies degtinė, vynas, 
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.

apie 
užpuolė 

ir atėmė

Įstatams 
pirm. Ant. 
nas ir A. Vaizgėla.

Po susirinkimo jaunimas dar 
porą valandų gražiai linksmi
nosi, draugui Antanui Povilio- 
niui skambinant pianu įvai
riausiuos šokius; dainuota gra
žių liaudies dainelių, eita įvai
riausių ratelių ir t.t....

Nutarta iki ateinančių nau
jų metų susirinkimus laikyti 
toj pačioj vietoj — 814 West 
33rd St., “Sandaros” svet., kas

Akiniai ant Kredito
*1.00 ĮMOKĖTI

Dr. R. J. Berkovitz 
3505 S. Halsted St.

Tel Yarda 3565 
Visą darbą garantuoja 

Lensus dublikuoja-freimus pataiso 

. UGONINES-
HOSPITALS

PAŠVĘSTAS A. A. BIELSKIO 
ATMINČIAI

Turinys: Vaclovo Bielskio atmini
mai—St. Kairys.

Velionies Bielskio geram atmiųi- 
■Prof. P. Leonas.

Vaclovą Bielski atsimenant—Pręf. 
V. Čepinskis.

Atsimihimų žiupsnelis — 
nięnę.

Vaclovui Bięlskiui mirus 
causkas. 
Vac. Bielskiui

Istorinė žmoniškumo 
teisęs evoliucija^—Prof.

Pavasąris —
Apie kritiką

Galima gauti
NAUJIENOSE 

Kaina tiktai 45 centai

Rado Negyvą 50 Me- įgį “S 
ty Lietuvį; Ieško Jo 

Giminių

Automobiliu Sužeis- Du Plėšikai Atėmė
* » - “ ■ “ ’■ 1

ti Lietuviai K. Lukas
Ir A. Bočius

RAUDONGYSLE, 
FISTULA II KYLA

Išgydomų be operacijos. Tik pagalvok 
kokią nauda: uereikla ligonines, laiko gal- 
štl, nė kalinės, nė siausmo ir netikrumo. 
Prašykit knygos Hpctal Ailinents and Rup- 
turo dykai ir sužinokite ir patirkite kaip 
tas pavojus, ir Įkyri, negalė pagydoma. Tūk
stančiai maųo Uudu. pagydyti, galiu tai lai
škais įrodyti. ISslkirpk S| skelbimų ir ateik 
ekzaminacijąi ir vlęiliam gydymui dykai. 
Tada ŽINOSI, kad mano gydymas yra Švel
nus ir tikras. Aš šituose negaliavlmuose 
specializavaus ‘ per »ę motų ir mano meto
das Įrodė geras pasukas.

Lillian Balikas, 7017 South 
California avenue, ieškp savo 
sesers, Eleanor.

Jaunoji 16 metų mergaite 
pražuvo lapkričio 16 d., Lillian 
Balikas paskutinį kartą ją ma
te apię 12;3Q dieną.

Kur sesutė galėjo pražūti, ji 
neturi supratimo.

Eleaner Balikas 
tų, penkių pėdų, 4 
čio, 110 sv. svorio, 
lynas akis, šviesiai rudus plau
kus. Tuo laiku kai dingo, ji tu
rėjo papuošusi kaklą su kare-, 
liais, ant kurių kabojo mažaą 
medalikas.

Beveik tuo pačiu laiku dingo

ATLANTIC. — 18-tos nuo
vados miesto teismas, prie 47 
ir Halsted gatvių, atidėjo iki 
lapkričio 27 d. bylą prieš lie
tuvį, Vincą Būdvietį.

Jis buvo‘ suimtas už sužei
dimą kito lietuvio, Albino 
Pemperio, 156 West 46th PI.

Anot Pamperio pasakojimo, 
ieloje, 'tios paduotu adresu, 
jis su Būdviečiu susiginčijo. 
Besiginčijant, suimtasis netikė
tai išsitraukė peilį ir juo dūrė.

Jis pervėrė Bamperiui kru
tinę netoli širdies ir perkirto 
kairįjį žandą.

Nuostabu yra tas, kad A. 
Bamperis pajėgė pats nueiti

Š0PHIE BARČUS 
Kas Pirmadieni, Antradieni, Trečiadieni, 

Penktadieni ir šeštadieni
KAIP 8:30 VAL. RYTO?IŠ

Stoties W. G. Ę., S. 1360 kilocycles
; TAIPGI W TOS PAČIOS STOTIĘS ■ 

■fcipądfcniąis kai 7:3Q vąl. vakaro
r Trečiadieniais kai 5:00 vai. vakaro

ELZBIETA SRRAĮNIENR
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Lapkričio 20 d., 10:20 vai. ry
to, 1936 m., sulaukus .46 m. 
amžiaus, gimus Lietuvoj Dug
nų kaime, Batakių parap.

Amerikoj išgyveno 27 mętus.
Paliko lideliame nubudime 

vyrą Jurgį Sprainj, 4 dukteris 
Martą, Oną, Emmą ir Marijo
ną, 2 sūnūs Joną ir Jurgį, 2 
žentus Stasį Bielskį, Stanislo
vą Trijonį, 2 seseris Ievą Mic
kevičienę ir Magdaleną Purlie
nę ir daug giminių. O Lietuvoj 
tėvelius, 2 brolius ir seseris.

Kūnas pašarvotas randasi 
2639 Montgomery st.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, 
Lapkr. 23 d., 1 vai. po pietų iš 
naihų į Zion LUthęran bažny
čią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionės sielą, o 
iš ten bus nulydėta į Concor- 
dia kapines.

Visi A. ,A. Elzietos Sprai- 
nienės giminės, draugai ir pa- 
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paškutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę įiekąme,
Vyras, dukterys sunai, žentai 

ti giminės. •
Patarnauja laid. dir. John 

Kruse, tel. Canal 2659.

ANTANAS LAURYNAITIS
Persiskyrė. sų šiuo, pąsaulių 

Lapkr. 20 d., 1:30 vai. ryto, 
1936 m., sulaukęs 45 m. amž.>, 
gimęs. Kauno apskr., Arioga
los vai., Rudakių kaime.

Amerikoj išgyveno 26 metus.
Paliko ’ dideliame nubudime^ 

3 brolius Martiną. Juozapą ir 
Stanislovą, taipgi brolienes 
Mikaliną ir J^ikabpą, o Lietu
voj brolį Joną ir gimines, taip
gi daug dra/ugų.

Kūnas pašarvotas Petkaus 
koplyčioj, 1410 So. 49th Ct., 
Cicero. Laidotuves įvyks pir
madienį, Lapkr. , 23 d., 8 vai. 
ryto iš A. Petkaus koplyčios! 
šv. Antano parap. bažnyčią, 
kurioje atsipus gedulingos pa
maldos už vėlionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero ’ kapines*

Visi A. A. Antano Laury- 
naičio giminės’, draugai ir pą- 
žįstami ‘ esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam' paskutinį patar
navimą ir atsis.vęikinimą. t

Nubudę liekame, 
broliai, brolienės, 

giminės 
Patarnaują laįi

Apiplėšė lietuvio alinę trečią 
valandą po pietų; Būgas lai

kė pinigus čekių 
mainymui.

Pirmame automobilyje bu
vo vienas Arthur Baucham, 
2643 West 39th St. ir antrasis 
sužeistasis, o antrame Antho- 
ny Bucus, 33 metų. Nelaimė 
įvyko ties A. Bočiaus namais, 
kur jo automobilis buvo pa
statytas.

Geo. P. Cunning-ham
DISTRIBUTORIUS •

FJaihe An- 
6^5 S. Cali- 

fąrnia avenue.
Ieško žinovuos

Vyras Pranas Krupa pranešė 
- appąeniį biiįĮrUį, kad 

nežinia kur dįngo į o jauna 
žmoqa, Harrięt Krupa, 23 m. 
an^Į$ųą<

NamOį nesugrįžo nei 86 metų 
senelė,
Wilson avenue. Jos ieško 
nes.

LOVEIKIS
KVTETKININKAS

Gėlės Vestuvėms. BankietamS
— - ir« Pagrabamg 3316 So. Halsted St.

Tel. BOUlevard 7814

DAILY BUSINESS DIRECTORY

• PAVEIKSLAI — 
PHOTO STUDIOS

Banis Studio 
VISOKS FOTOGRAFIŠKĄS 

daubas ATLIEKAMA 
3200 So. Halsted St 

Calumet 4258 •— Rea. Vards 5034

ALAUą
KĘSAIS, PUSGALIONIAIS, 

AŠTUNTADALIAIS IR 
KETVIRTADALIAIS.
VISADA ŠALTAI 

z CQIL BOXES RENDON
Pristatome Alų 

Reikalai 
■. ..........................................

BEAUTY SKOPS 
—Grožio Salonai

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

— • ", Permanent $2.50
i iki *6.0Q
' rf. < # Permanent -be ma-

šinos ___  $5.00
Shampoo ir Sudė-
jimas ---- ..... 35c
penkt., o šešt. 50q 
m*? D AE Y, 
MAS ....... $2.5Q
Viąaa darbas ga- 

rantuotąs,
Del sutarties pa
saukite telefonu: 
BOUlevard 7459 

MISS. ĘSTELLE SLOTKUS

Salutąro Riteris yra vienai i# 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 Riterio. Pašaukite telefonu 
Canal 1133.1

639 West 18th St. 
CHICAGO, ILL.

• TAVERNOS
Jos. Jacikas Tavęrn
Pranešu visiems draugams ir pažįs
tamiems, kad esu Tąvern biznyje. 
Musų užeigoje visados randasi geros 
rūšies degtinė, vynas, Ambtozia alus, 
cigarai ij cigaretai. Žuvis penkta
dieniais veltui ir muzika šeštadie- 
nais. Užprašome visus draugus ir 
pažįstamus atsilankyti į musų nau
ją užeigą.

JOS. & PAULINA JACIKAI, 
Savininkai

. 6556 S. State St. tek Englęwood 2792
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Susirėmė prie 18-tos ir Clark Gatvių; 
sužeistųjų tarpe keli lietuviai.

Stengiasi sukelti pinigų univer 
sitetų studentų finansavimui,

Business Service
Biznio Patarnavimas

18 APIELINKĖ—Į?rie kampo 
Clark ir 18-tos gatvių kampo 
vakar po pietų įvyko keista 
gatviakarių nelaimė. Joje buvo 
sužeista 18 žmonių.

Clark gatvės gatviakaris 
drožė tiesiai į vidurį antrosios 
linijos gatviakariui, kai 
brekiai atsisakė veikti.

18-tos gatviakaris buvo 
mestas nuo bėgių. Jis butų
virtęs jeigu ne trokas, • kuris 
stovėjo netoliese. I jį gatvia
karis atsirėmė.

Sivsinėmimas buvo 
smarkus, kad trokas buvo 
sviestas 25 pėdas į šonų.

Sužeistieji yra sakami:
Frank Banas, 2221 W. 

lerton St.
Joseph

Jefferson
Joseph 

St.
Walter

jo

nu- 
ap-

SOn St.
Frank Benda, 1701 S. Morgan 

St.
W. S. Ring, 35, 7810 S. 

Throop Street, troko šoferis.
Robert J. McRae, ,22, 4740 

S. Michigan avė; negras;
Katherine Pitman, ’ 44,

E. 46th Street.
Mary Pierzwa, 40, 1921 

18th Street.
’ Gerald Olson, 21, 1124 Pine 
st., iš Brainder, Minn.

Charles* Bauer, 47, 2255 S. 
Marshall j Blvd., gatviakario 
motormonas.

Mary Kubich, 51, 1701 
berry avenue.

Louise Kubich, duktė,
Mary Nowakowwski, 

2226 West 78th Place.
Kiti buvo sužeisti ‘lengvai ir 

gydytojo pagalbos nereikalavo.
Suminėtieji buvo paguldyti 

St. Luke ir Mercy ligoninėse.

223

W.

tiek
nu-

Cul-

Minikas, 1800 S.
St.
Polich, 1813 W. 59

Liss, 2017 S. Jeffer-

Del Prado viešbutyje šįvakar 
įvyksta šokiai, kuriuos rengia 
Lietuvių Studentų Kliubo —7 
L. U. C. — Stipendijų Fondas.

šokiams yra pašamdyta gra
ži Crystal Ballroom salė. Ten 
per visų vakarų gros G. Victor 
orkestras. Bilietai yra 75 cen
tai.

Parengimo pelnas yra skiria
mas stipendijų fondui, iš ku
rio yra duodama finansinė pa
galba gabiems universitetus 
lankantiems studentams.

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR 

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

Lfeonas Roofing Co. 
3750 VVallace Street 

Tel. Boulevard 0250

Furnished Rooms
RENDON Apšildomas kambarys i 

ženotai porai ar pavieniui. Prie Į 
mažos šeimynos. 6230 So. Rockwell 
Street.

l urniture & JFixtures
Rakandai-Jtaisai

Situation VVanted
Darbo Ieško

New-

23, ir
49,

Kazokai Dainininkai

Pirmų stipendija iš fondo ga
vo Antanas Stelmokas. Jis lan
ko Northwestern universitetų, 
šio vakaro šokiuose jam bus 
įteiktas pirmojo stipendento pa
liudymas.

Jaunieji studentai ir Fondo 
Globėjai, kuriuos sudaro žymes
ni lietuvių profesionalai, kvie
čia visuomenę paremti šį pro
jektų ir šokių vakare gausiai 
atsilankyti.

Tikslas yra gražus ir remti
nas. —A. K.

“From Schubert to Swing” 
— Dainos Choro Operetė

ši sekmadienį Vyčių “Dai
nos” choras vaidins muzikalę 
komedija “From Schubert To 
Swing”. Veikalas bus pastaty
tas Olimpic Ballroom salėje, 
6200 West Cermak Road.

Bilietai yra po 50 centų. Pra
džia 7 v. v. (Sp)

... .  O****'"* •
RENDON kambarys—-apšildomas. 

Garažas dykai. Prie vienos moters. 
537 W. 57th St., Englevvood 3266.

——O~—

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

S. E. SOSTHEIM & SONS 
1915 SO. STATE STREET.

CALumet 5269. 
(Naujoj Vietoj)

—O—

PIRMOS KLESOS Patyrusi ste- 
pografistė, typistė, diktatophono ir 
comptometro operuotoje. Kalba lie
tuviškai ir angliškai. Vidutiniška al
ga. Tel. Yards 1393.

Trys Dono Kazokų <choro na
riai su savo vadu, Sergei Jaro- 
vu, tariasi apie koncertus, ku
riuos jie rengia Chicagoje ry
toj popiet ir vakare. Koncertai 
įvyks Civic opera rūmuose.

Popietinio koncerto progra
mas yra sekamas:

12. An Old Polka — Arr. by 
Dobrowen

13. The Volga song — Eolk 
song

14. Kanavka — P. Tschesno-
koff <

15. Old Cossack Song — Arr. 
by Serga Jaroff.

L Who Can Equal Thee — 
Bortniansky

2. Psalm of David — Old
Church Melody į

3. In Thy Kingdom — Panis-; 
chenko

4. The Lord’s Prayer — Old 
Church Melody

M. G. TONIC

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

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO, Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 metų.

TIKRAS BARGENAS 
dviejų aukštų muro' namas, 35 pė
dų lotas, tik 12 metų senumo. Par
siduoda už $4,700. Taipgi didelis 
pasirinkimas kilų bargenų.

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

Hemlųck 0800

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

BRIDGEPORT ROOFING 
3216 So. Halsted St. 

Vicfm 40RR

blėties 
pagei-

CO.

Mezgimo Dirbtuvės
—Knitting Mills

THE BRIDGEPORT KNITTING 
MILLS 

F. Selemonąvich
504 WEST 33-RD STREET

Sveterių krautuvė atdara kasdieną 
—ir vakarais ir skeinadięniais.

Telefonas Victory 3486

COAL
Anglys

GRAŽUS KAMBARYS, valgis ir 
apskalbimas. $5.00 savaitei arba 
$18.00 mėnesiui. Atsišaukite 1626 
Monticello Avė., tel. Albany 5127.

KOMBINUOTAS gaso pečius par
siduoda pigiai. 6354 So. Rockvvell 
St. Tel. Hemlock 0872.

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

PAIESKAU darbininko į farmą. 
Dabar mokėsime $5.00, o vasarą nuo 
$10 iki $15. Joe Pundin, R. 6, Char- 
lotte, Mich.

Help Wanted—Female
Darbininkių reikta

i#

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

Exchange—Mainai
6 KAMBARIŲ muro bungalovv 

6531 Washtenaw avė. Mainysiu ant 
loto, biznio, automobilio, seno 

RENDON didelis šviesus kamba-, mo ir ką turite. Grovehill 1965.
6112 Komensky Avenue

Real Estą te Wanted
rys su visais parankumąįs. Karštu I 
vandeniu apšildomas, vedusiai porai 
ar pavieniui, 7115 So. Honore St.

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

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI restaurantas, biz
nis išdirbtas per daug metų. Prie
žastį patirsite vietoje. 3206 South 
Halsted Street.

PARSIDUODA Taverna—Visa ar
ba priimsiu pusininką. Pragyveni
mui kambariai ant vietos. Biznis 
randasi ant bizniavos gatvės. 1537 
West 63rd Street.

PARSIDUODA Taverna. Biznis 
išdirbtas per 30 metų. Pragyveni
mui kambariai ant vietos. 2448 W. 
47th Street.

PARSIDUODA Taverną Pilnai į- 
rengta . Renda pigi; 936 East 75th 
Street.

na-

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

Help VVanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

VYRŲ IR MOTERŲ

REIKIA DVIEJŲ JUNIJISTŲ 
BUČERIŲ. GERA ALGA, GE
ROS DARBO SĄLYGOS. AT
SIŠAUKITE TUOJAU.

MERGINA bendram namų darbui, 
lengvas skalbimas, miegti vaikus, 
būti, $6-$7. Briargate 9207.

MERGINA patyrusi bendram na
mų darbui, būti, šeima maža, apar- 
tmentas mažas, nėra virimo, nė 
skalbimo—$6.00; Hollycourt 5249.

■—i, o*— "■
MERGINA bendram namų darbui, 

būti, maža šeima, geri namai. Irving 
9364.

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKO Joe Loshka Lašakauso, 
kuris jau 5 mėnesiai kaip išvažiavo 
iš namų ir nebegrįžta. Kas esate 
girdėję ar matę malonėkite pranešti 
seseriai Apalionia Barauskienė, 663 
West 18th Street.

Real Estate For Sale
Namal-žemė Pardavimui

KAS NORITE dovanų Kalėdoms? 
Našlė atiduoda 3 flatų muro namą 
už morgičius. Skubėkit pasinaudoti.

Grovehill 1965.

5. O God, Save Thy People — 
Tchesnokoff

II.
6. Second Prelude of Rachma- 

ninoff — Schvedoff
On the Road to Petersburg—
Arr. by S. Jaroff
The Captive Cossacks —
Nishtchinsky
Nightingale — Aljabieff

10. Lezginka — Schvedoff
III.

11. Soldiers’ Songs — Arr. by
S. Jaroff

7.

8.

tai daržovių junginys, parinktų iš : 
Gamtos sandėlių. Neturi savy jo
kių žalingų sveikatai vaistų. Pa-' 
deda virškinti, valo skilvį ir žar
nas ir jų neerzina. Bet padeda 

, gamtai subudavoti gausų raudo
ną kraują, tuo padarant sveikatą 
ir laimę.
Parsiduoda WALGREENS ir ki

tose Vaistų Krautuvėse.
Rašyk ar kreipkis asmeniniai pas 
DR. E. E. CULP prie 189 North 

Clark Street.
Šie asmens vartojo M. G. TONIC 
ir savo-4iuotfu noru duoti pareiš

kimai dabar pas mus.
; Mr. Stanley Depke, 2103 W. Blst St., 
i Mra. Salvatore Castanza, 0613 Avenue, 
[ N, Diek Keelingr,
j Mr«. F. Kino, 8023 Manistee Avė., 

EHzabeth Terheak, 524 East Olst PI.
J Eva Krazewski, 8810 Exch.ange Avė.

Mary Polovia, 8057 Mackinaw Avė., 
Mrs. J. Jeesem,, 8325 Clyde Avė., 
Mrs. M. Ogrozowich, 10013 Muskegon Av.

Jei iš užmiesčio siųskit $1.00, o 
gausit bandymui didelę bonką ir 

dykai knygutę.

CHICAGO CITY OPERA CO.
J. F. Whitney, Prez.
P. Longone, vyr. vedėjas.

PIRM. VAK. Lapkr. 28, 8 vai.
SIVILIJOS KIRPĖJAS, Antoine, Pa- 
ggi, Schipa, Bonelli, Moranzoni ve
dėjas. '4 J

ANTR. VAK. Lapkričio 24/ 8 -vai.
(Specialė vaidyba—Kaina $1 iki $5) 
GALLI-CURCI in LA BOHEME su 
Fletcher, Tokatyan, Rimini. Vedėjas 
Moranzoni.

TREč. VAK. Lapkr. 25, 8 vai.
AIDA, Rethnberg, Wettergren, Mar- 
tinelli, Ballarini, Baromeo, Ruisi; 
Baletaš. Moranzoni vedėjas.

PENKT. VAK., Lapkr. 27, 8 vai.
OTHELLO, Mason, Barova, Marti- 
nelli, Tibbet. Moranzoni vedėjas.

ŠEŠT, RYTĄ, Lapkr. 28, 2 vai. 
pp. DIE WILKURE, (All-Star Cast), 
Lavvrence (debiutas) Wettergren, 
Melchoir, List, Schorr. Weber ve
dėjas.

ŠEŠT. VAK. Lapkr. 28, 8 vai.
LAKME—LILY PONS (vienintelis 
pasirodymas), Matyas, Bentonelli, 
Cehanovsky, baromeo, Ruisi; Bale
tas. Moranzoni vedėjas.

Paprastos kainos
Main Floor ........  $1.50 iki $4.00} „ . _ n » riu
Pirmas balionas ....... 1.25 iki $3.00 Į DvIgUhftS Cellophane Old
Antras baikonas .... . .75 ir 1.00'(;oIds SUVymojimaS Sulaiko

(Nuo taksų paliuosuota) I i - / j n •
Box ofiso telefonas Randoinh 9229 sausrą, drėgmė, dulkes ir

CIVIC OPERA HOUSE kiekvieną kitą cigaretų prie-

ANGLYSI ANGLYS!
AUGŠTOS RŪŠIES NORTHERN 

ILLINOIS ANGLYS
Mine Run ......
Lump or Egg
Screenings .....

Pašaukite dieną ar naktį 
Tifonas KEDZIE 3882

$5.75 
6 00 
4.75

Automobiles
STUDEfiAKĘRį:4932' De Luxe 

Sedan puikiosė sąlygose. 6 nauji 
tairai. Savininko /-labai mažai važi
nėtas. Atrodo ir eina kaip naujas. 
Paaukuos už tiktai $175. Išsimokėji- 
mai patikiamiems asmenims. 3138 
Clybourn Avenue.

ANGLYS!
, ANGLYS!

PRISTATYMAS MIESTE IR PRIE- 
MIE'ScftJOSE.

AUKŠTOS RŪŠIES ILLINOIS
ANGLYS

$4.75 iki $6.00 už toną
PAŠAUKIT DIENA AR NAKTĮ

Tel. Kedzie 3882

Naujo Alaus Atidarymas
{vyksta Lapkričio 25 ir 26 d. 1936 m.

Kviečiame visus draugus, tautiečius ir kostumerius atsilanky
ti į šią Padėkos Dienos puotą ir naujo Budwėisser alaus atidary
mą. Bus veltui užkandžiai, muzika ir linksminsimės visi.

Kviečia savininkai ’ / y

PIGIAI PARDUOSIU taverną, 
kuris randasi ant kampo, tarp dvie-IRĖS 
jų karlainių,- arba priimsiu pusi-' 
riinką su nedidele pinigų suma. Prie
žastis: vienai moteriai nersunku su
kontroliuoti. Persitikrinkite šiuo 
bargenu. 2042 So. Halsted St., 

1 M. L.

TAIPGI REIKIA DVIEJŲ
KASIERKŲ
TURI BŪT PATYRUSIOS TA
ME DARBE. TINKAMOS TAM 
DARBUI MERGAITĖS, TU— 

NUOLATINI DARBĄ.
ATSIŠAUKITE,

J. SPAITIS,
3631 So. Halsted St.

BUČERNES.

Viso Gyvenimo Proga!

PARSIDUODA Marųuette Parke 
4 .flatis po 5 kambarius, moderniš
kas, mūrinis namas. Kaina $12,000.

6 flatų $18,000.
„ 2-flatis po 5 kambarius, mūrinis 
$5,500.

BRIGHTON PARKE
4-flatis $8,500.
2 mediniai namai ant vieno loto, 

arti 47 ir Western Avenue. Kaina 
$2450. Ant lengvų išmokėjimų.

2-flatis po 5 ir 6 kambarius, 
šildomas tik 2-blokai nuo Lake 
Hrigan kranto, restrieted, rendos 
ša $80 į mėnesį. Kaina $4500.

Birzniavas namas tinkamas 
karnei arba tavernai ar kitam 
niui išsimainymui ant privatiško 
namo. .

CHAS URNICH
4708 So. Westem Avė. A

ap- 
Mi- 
ne-

biz4

Pirk sau karų tiesiog iš U. S. Auto Finance Company, 
didžiausios Chicagoj automobilių, finansavimo bendrovės, 
ir sutaupyk daugiau kaip pusę.

Kiekvienas musų parduodamas karas yra tikrai garan
tuotas atimtas automobilis.

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

Pats gražiausi s ir didžiausis vėliausių auitomobilių mo
delių pasirinkimas tokiomis kainomis, kokioms antrinin
kų nerasi niekur visose Suv. Valstijose.

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

tūkstančių patenkinti kostumeriai yra jūsų patenkinimo 
garantiją.

1936 Buicks — 1936 Chevrolets — 1936 Fords — 
1936 Packards — 1936 Pontįacs — 1936 Plymouths 
— 1936 Terraplanes — 1936 Dodges — 1936 La- 
Fayettes • 
už pusę.

Turime taipgi 1933, 1934, 1935 Dodges, Buicks, 
Chevrolets, Fords, Nashes, Hupmobiles, Cadillacs, 
Packards
yra įdaromi 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 
meilu.

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 komis

PARDUOSIU arba parenduosiu 
Brighton Parke cottage — 4 kam
bariai ir 2 stoge. Lotas 30x125. At
sišaukite 4230 So. Talman Avė.

BRIGHTON PARKE
BERGENAS, Tavern su nuosavy

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

4633 So. Rockwell St.

BRIGHTON PARKE
Kainavo $12.500.00, dabar parsi- 

duęda už $5,950.00, 2 flatų po 4 
kambarius, naujas, mūrinis namas, 
karštu vandeniu apšildomas, 2 ka
rų garažas, mainysiu į lotų, farmą 
arba bizniavą namą, šaukit Telefo
nu po 5 vakare Grovehill 0306.

S. P. SUROMSKIS, 
6555 So. Kedzie Avenue.

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

2 METŲ SUKAKTIES TAVERNOS PAKE
Įvyksta \

Lapkričio 25 ir 26 dienose, 1936 metais
Kviečiame visus draugus ir tautiečius atsilankyti į musų dvejų 

metų tavernos biznio sukakties puotą. Bus gardžios briedžio mė
sos užkandos veltui ir grieš gera muzika.

Kviečia savininkai
Paul and Carrie Ambrose

i 1843 SOUTH HALSTED STREET

JOS. KIAUDA ir duktė ONA 
6101 So. State Street

Vestuvėms, šokiams, parėms, Bunco ir įvairiems 
vakarėliams. Privažiuoti galima Westem Avė., Da- 
men Avė., Halsted St. iki 18-tos ir Blue Island Avė. 
prie Leavitt Street.

WEST SIDE HOTEL 
WALTER NEFFAS, Savininkas.

2435 So. Leavitt Street
Telefonas CANAL 9585

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 tavemo fixtu- 
riais. 832 West 33rd St.

už pusę kainos ir kai kurie mažiau kaip

< faktiškai visų išdirbysčių ir kokie tik

Naujienų Koncertas-Vasario Septinta, 1937!
K '  _-------- _ "
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NAUJAS PROGRAMAS

nepasižymi

$8.00

$5.00

už Naujienų prenumeratą

Vardas

Adresas

Net Lie- 
markas

mo
vos

r kitu budu 
ginklavimosi 

panaudojami.

Chicago, III., šeštadienis, Lapkričio-November 21 d., 1986

GERIAUSIA 
DOVANA

reika- Į 
bežemiams, 

savanoriams, 
mokykloms, or-

vienu 
vienu 

j Kauną 
kiekvieną 
keleivinis

Dar likę išdalinti 20,000 
hektarų žemės

nas nors 
vokiečiais

kad visa tai veikia 
gyvenimą.

pačią dieną galima Butų gau
ti, nes iš Utenos per Aluntą 
arkliais vežant 42 km. gau
nama kitą dieną apie 14 vai. 
ir atrodo labai primityviškai; 
bibliotekos—skaityklos ir daug 
ko kita. \

Francuzų Franko 
Nuvertimo Pasėkos

— Para Bellum.
- ✓

P.S. Turėkit galvoje, kad vo
kiečiuose veikia pilnas “Clea- 
ringas”, kad jie turi 14 rūšių 
markių ir kad iš kitur į Vokie
tiją jų pačių markių negalima 
įvežti.

LIETUVOJE ŽEMES 
REFORMA JAU 

BAIGIAMA

mi
su ve

89-NIU EŽERU VALSČIUS MALĖTŲ 
VALSČIUJE •

Inturkės ir Bijutiškio apylin
kėse reikalingi kultūros . 

apaštalai,^ . !
kurie iš atsilikusios kultūros 
žmones pastūmėtų pirmyn.

Pripuolamai pasitaikius kal
bėtis su Inturkės klebonų, pa
aiškėjo, kad

komandarmas Putna,

Aišku 
vokiečių prekybos 
Vokiečiai negalėdami daug sa
vo prekybos gaminių išvežti į 
užsienius turės liautis taip 
sparčiai ginklavęsi, nes jiems 
pritruks valiutos, kitaip tarus, 
neturės lėšų”.

Nacionalcialistai norėdami iš
silaikyti krašte visą laiką pas 
save palaikė tokią nuotaiki!, 
kad vokiečiai kitų yra skriau
džiami, kad juos tyko kiti pra
žudyti ir kad tik gnklo pagal
ba galima lygiais stoti greta 
kitų didelių valstybų.- šiokio 
sudaryto ūpo padariniai buvo 
tie, kad vokiečiai be atodairos 
didino savo armiją ir dieną ir 
naktį kalė jai ginklus.

Kad ginklavimuisi užtektų 
lėšų, kad iš užsienio nereiktų 
įsivežti maisto produktų, vo
kiečiai net pas save įvedė tam 
tikras pasninko dienas ir, be 
to, kelis kartus savaitėje pri
valo pietus valgyti tik iš vieno 
patiekalo. Dideliuose miestuo
se tomis dienomis stipriai gy
ventojai kontroliuojami, kad 
pietus nevirtų kelių patiekalų. 
Jei kas šiems parėdymams nu
sikalsta, tai yra skaudžiai bau
džiamas. Tas denas veik visų 
gyventojų virtuves lanko naci
onalsocialistų rinktiniai parei
gūnai ir stropiai šeimininkes 
seka ar jos klauso ditotų parė
dymų. Tiesa, vokiečiai tvirti
na, kad šiokis taupumas esąs 
reikalingas žiemai, kad butų 
kuo bedarbius maitinti. Bet 
bedarbiai vienu 
taip pat krašte 
reikalams yra

Malėtiškių ^pageidavimai’.... 
turėti geresnį susisiekimą — 
plentą arba gelžkelį, kurti: 
vienas “išvilktų Maletus iš už
kampio”; bekonų ir grudų su 
pirkimo pųųktą; koresponden

Dvarininkams, iš kurių žep 
mės reformai buvo nusavinta 
žeme, palikta^ nenusavinamos 
žemės 166,811 hektarų. Atsily
ginant su nusavintų dvarų sa
vininkais, žemės ūkio-ministe
rija su kiekvienu atskirai su
rašo sutartis, kurias tvirtina 
ministerių kabinetas. Nuo pat 
žemės reformos pradžios ligi 
šių metų rugsėjo ld. jau atsi
lyginta už 345,000 hektarų nu
savintų žemių, kas sudaro 
37.4% bendra nusavinto plo
to. O žemės, už kurias reikės 
atsilyginti, iš viso yra 924,262 
hektarai.

Likę tik 20,000 hektarų dar 
neišparceiiuotos žemės yra 
įtraukti į šių metų darbų pla
ną. Taigi, dvarų parceliacija 
iv nusavintų žemių paskirsty
mas šiemet jau baigiamas. Bet 
ilgiau dar užtruks išparceliuo
tų žemių dokumentų sudary
mas, ginčų sprendimas ir at
silyginimas už nusavintas že
mes. Be dvarų žemių nusavi
nimo ir jų parceliacijos, ^emės 
reforma dar apima kąimų 
skirstymą viensėdžiais ir ser
vitutų likvidavimą. Nuo 1919 
ligi 1935 metų yra išrkirstyta 
115,917 atskirų viensėdžių, ku
rių bendras plotas sudaro 1, 
279,500 hektarų žemės.

Tsb.

Ginkluokitės, kiek tik jus 
norit, jei tik pajėgsit. O kad 
jus negalėtumėt pajėgti ir pri
versti būtumėt apsidairyti ir 
suprasti, kad iš viso to nieko 
neišeis, tai kaip kas iš kaimy
nų pasirūpino surasti tokias 
priemones. Pirmoje eilėje 
Prancufzija pasirūpino kaip ką 
savo užsienio politikoje pakeisti 
ir pirmoje eilėje mėgina ūkiš
komis priemonėmis vokiečius 
veikti.

Ar tai tik nebus viena iš 
skaudesnių priemonių.

Franko nuvertimas jau vo
kiečiams sudaro didelių finan
sinių ir busimų ūkiškų sunku-

<un. papasakojimu, esąs ki
lęs iš jo parapijos iš Macko- 
nių km. Jis esąs Didžiadvario 
Jalinskienės auklėtinis. Dabar 
Putuos namiškių tebesanti tik 
pamotė. . ' '.

Gen. Henry H. Denhardt (sėdi), kuris yra įtariamas savo sužadėtinės 
nužudymu. '

Draugystė Palaimintos Lietuvos
Rengia

30 METU DRAUGIJOS GYVAVIMO 
PAMINĖJIMĄ

turimos žemės, duota 195 pa
rapijų bažnyčioms, pridėta 
490 kapų, duota 105 hektarai 
Lietuvos šaulių sąjungai, 61 
hektaras duotas 35 pieninėms, 
gi privatinėms mokykloms, li
goninėms, prieglaudos ir ki
toms ^socialinėms bei visuo
meninės reikšmes įstaigoms 
duota 645 hektarai ir įvairiais 
sklypais 7,862 mįlestų gyven
tojams duota pasistatyti tro
besiams.

Įvairioihs valstybinėms įstai
goms, savivaldybęms, privati
nėms organizacijpms, labda
rybės, socialinės bei visuome
ninės reikšmės įstaigoms duo
ta ir kultūrinėms bei pavyz
dingiems ūkiams kurti išno- 
muota iš viso 47,601 hektaras 
žemės. Parduota ar numatyta 
parduoti parceliacijai netin
kamos žemės 15,789 hektarai. 
Atiduota ūkininkams 28,154 
hektarai žemės. Taigi, šiuo 
metu dar neišparceliuotos že
mės yra tik apie 20,000 hekta
rų. Iš to ploto apie 8000 hek
tarų reikės palikti nusavintos 
žemės savininkams o < apie 
12000 hektarų žemės bus pa
skirstyta savanoriams, se 
niems nuomininkams, užpir- 
kėjams, kurie iš dvarų žemė 
buvo pirkę, bet neturėjo doku
mentų ir nesiskaitė tikrais že
mės savininkais.

Sekmad., Lapkričio-Nov. 22 d.. 1936 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj 

3133 So. Halsted St.
Pradžia 6:30 vai. vak.

Programą išpildys didžioji Birutė ir Jaunoji Birutė.
Bus geras kalbėtojas adv. John T. Zuris ir kiti. 

Po programo bus šokiai prie geros muzikos, bus dalinamos 
dovanos nesirgusiems per 10 metų ir 20 metų ir priimami 
vyrai ir moterys nuo 17 iki 30 metų be įstojimo mokesčio.

Kviečiame visus Chicagos Lietuvius atsilankyti
RENGIMO KOMISIJA IR VALDYBA.

KLAUSYKIT!
STEPONAVIČIŲ RADIO PROGRAMAS

STOTIS W. S. B. C. (1210 KILOCYCLES)
' KIEKVIENA

ANTRADIENI IR TREČIADIENĮ
9:30 vai. vak.

ginęs reikšmės plentus, kurių 
ūkiškam gyvenimui reikšmė 
yra lygi nuliui.

Taupumo propaganda dabar 
vokiečiuose vedama visais fron
tais. Gyventojai mokami, kaip 
galima mažai valgant būti vis 
dėlto nealkanu. Vokiečiai jau 
visai atvirai pasisako, kad ši 
žiema jiems busianti labai sun
ki. Girdi, pritruksią mėsos ir 
riebalų, todėl jau dabar, iš 
anksto, reikia visa kam pasi
ruošti. Ir tuo pačiu laiku na- 
cianalsocialistai nepamiršta 
tvirtinti, visiems į galvą kalti, 
kad jei vokiečiams butų duotos 
laisvos rankos, jei jie galėtų 
atsiimti tas žemes, kurias ka
ro metu prarado, jei jiems bu
tų gražintos kolonijos ir jei jie 
pasiimtų savo įtakon Baltijos 
valstybes, tai vsai gerai gy
ventų. žinoma jie visa tai ga
lėtų greit atsiekti, jei skersai 
kelio nestovėtų Prancutaija ir 
SSSR. Bet ir čia dar butų 
pusė bėdos, bet visa nelaimė 
ta,. kad šios valstybės yra su
darę sutartį. Ot čia tai visų 
vokiečių nelaimių šaltinis, šit 
dėlko jie daro visa, kad šitą 
sutartį kaip nors išardyti.

Vokiečių nacionalsocialistai 
atidavę savo darbininkus stam
bių kafpitalistų ir žemdirbių 
junkerių naudojimui, visas lė
šas sukišę į beprasmį ginkla- 
vimasį atsidūrė tikrai sunkio
je padėtyje ir eina prie liepto 
galo. Pasišovę būtinai išsilai
kyti nacionalsocialistams dau
giau nieko nebeliko, kaip tik 
visų savo nelaimių kaltę su
versti ant kitų sprando. To
dėl ugdo pas save prasčiaufeios 
markės šovinizmą, kitų tautų 
neapykantą. Jiems yra būtinas 
reikalas pas save palaikyti tok
sai ūpas, kad jie visų yra 
skriaudžiami, kad vokiečių val
stybės vardas kitų yra žemina
mas ir todėl reikia savo garbę 
atstatyti, kitus sudrausti vo
kiečius išnaudojus.

Tai tokiu slidžiu keliu rieda 
dabar vokiečių valstybės gyve
nimas. šioks vokiečių liguis
tas gyvenimas sudaro daug pa
vojų jos kaimynams, todėl “tie 
kaimynai imasi visokių prie
monių, kad su? tuo kaimynų iš
vengus ginkluoto konflikto ir 
kad išmušus iš jo tą įrankį buk 
jiems kas nors draudžia gink
luotis.’

Lietuvoje žemės reforma 
buvo pradęta vykdyti 1920 me
tais. Pradžioje? reformos tiks
las buvo, aprūpinti kariškius 
žeme. Platesniu mastu žemės 
reforma vykdoma nuo 1922 
metų, išleidus atitinkamą į- 
statymą, kuris vėliau buvo pa
keistas, padidinant nenusa
vinamos žemės kiekį ligi 150 
hekįąrų ir įpareigojant val
stybę ąt^ily^inli su nusavintų 
žemių savtninlįąis.

šiuo metų Lietuvoje žemės 
reforma, kiek ji liečia žemės 
nusavinimą ir jos paskirstymą 
beveik jau baigta. Iš viso že
mės reformos reikalaiųs buvo 
paimta 566,000 hektarų laukų 
žemės; 506,000 hektarų miš
kų ir 50,000 hektarų ežerų. 
Nusavintieji miškai ir ežerai 
lieka valstybės nuosavybėje. 
Gi likusi žemė, kuri ligi šių 
metų pradžios buvo nusavinta, 
paskirstyta įvairiems 
lams: atiduota 
mažažemiams, 
ūkininkams 
ganizacijoms ir t..t. Z'

• ■ '!'7 " ■ . ’ ' ’ • t '

'Nuosavybėn buvo atiduota 
449,477 hektarai žemės. Ji te
ko 1255 bežemiams ir kaimo 
amatininkams, 36,777 beže
miams darbininkams, 25,032

bet, rodos, miestui nuo vals
čiaus atsiskyrus, ta garbė te
ko Utenos apskrities Malėtų 
valsčiui.

Molėtai
yra 37 km. nuo Utenos Malėtų 
vieškeliu važiuojant ir 21 km. 
nuo administracijos linijos. 
Išilgai jis turi 42 km. skersai 
— per 30 km. per 20,000 gy
ventojų, kurių apie 3,000 gy
vena pačiuose Malėtuose. Val
sčius turi 8 parapijas: 5 kata
likų/ 2 — sentikių ir Vieną sta
čiatikių^./ . '.z- !>.<■

Malėtų ‘ apylinkes gražios 
miškingos ir vandeningos. Vi
sam valsčiuje yra 

89 ežerai,
.airių minėtini: Baltųjų ir 
Juodųjų Lokajų, Stirnių ir k.

Žemė 
čia bloga, žmonės daugumoj 
gyvena vargingai. Valsčiuj 
iriskaitoma apie 10 stambes
nių dvarų, kurie neblogai ver
čiasi.

Susisiekimas su Kaunu, 
Ukmerge, Utena 

palaikomas vieškeliais 
teleiviniu autobusu ir 
sunkvežimiu, kurie, 
ir atgal kursuoja 
dieną, o į Uteną — 
tik ketvirtadieniais.

Antradieniais čia 
turgai, 

kuriuosna suvažiuodami 
nėtų apylinkių žmonės, 
ža savo ūkio ir smulkios pra
monės gaminius parduoti, at
likti administracinius reikalus 
ir prisipirkti reikalingų pre
kių, kurias Malėtų detalistai 
sunkvežimiu parsiveža iš Kau
no, o arkliais iš Utenos. Tur
guj pažinsi malėtiškių būdą, 
papročius, .rūpesčius; išgirsi 
jų lietuviškai lenkišką žargo
ną, nusiskundimus, džiaugs
mus. v .

Prekyba ir pramonė 
budingunieku 

jeigu tik nebent žuklavimas, 
kurio produktai pasiekia net 
Kauno rinką.

Kultūrinis gyvenimas 
Malėtuose reiškiasi provincia
liškais . progų pragiedruliais^ 
paminėjimais, nedažnomis pa- 
skaitomis ir. pramogomis, iš
einančiomis iš vidurinės 
kyklos pajėgumo, inicial 
Buvęs ir kino teatras, bet* dėl 
patalpos netinkamumo užda
rytas. Malėtiškių kultūros vil
tys nukreiptos į baigiamus į- 
rengti naujai pastatytus erd
vius šaulių namus, kuriuose, , 
manoma, atgia^ Jr . kino tea?1 
tras, įsisteigs Malėtuose lau
kiama biblioteka—skaitykla.

Didžiausiu Lietuvoj vals- Norint nusipirkti laikraš- 
čium skaitėsi Šiaulių Joniškis, čių, patirti, kad 3000 gyvento

jų mieste j ‘ ’
nėra kur misi pirkti laikraščių! 
Nors jeigu -jų. butų, pirkėjų 
atsirastų ir laikui bėgant jų 
skaičius didėtų. “Spaudai” į 
tai reikėtų < atkreipti dčme-

Kiek laiko atgal rašiau, kad Jie dirba, tiesia grynai strate 
prancūzai nuversdami franką 
be ūkiškų reikalų turėjo ir po
etinių tikslų. Nenorėdami kiš
tis į vokiečių ginklavimosi rei
kalus ir palikę juos ramybėje 
siekė juos ūkiškai paveikti. 
Taip vokiečius paveikti, kad 
jiems pritruktų resursų gink
luotis. Prancūzai franko nu
vertinimui surado šalininkus 
ir pritarėjus pas anglus ir 
amerikiečius. Visos tos šalys, 
kurios turėjo prekybinių santy
kių su* prancūzais. kaip štai 
Šveicarija, Olandija, Danija, 
Italija taip pat pasiskubino sa
vo pinigo vertę sumažinti. Vo
kiečiai pasiryžo vesti savo sa
vistovią čia liniją. Betgi štai 
pasėkos jau pasireiškė. Kad 
ir Lietuvoje vokiečių markė 
visai nenoriai prekybiniame 
pasaulyje priimama ir jau sma
giai Lietuvos rinkoje jos kur
sas puolė. Seniau už vieną 
vokiečių reiche markę reikėjo 
mokėti du litu keturiasdešimts 
centų, o šandien, tai yra spa
lio 19 d., jau mokama tik vie
nas litas trisdešimt centų! 
Bet tai dar butų pusės bėdos, 
dalykas tas, kad visi vokiečių 
pinigus vengia imti, 
tuvos bankai vokiečių 
atsisako imti. Aišku, kad prie 
tokių apystovų Lietuvos preky
biniame pasaulyje susidarė ne
ramus laikas ir gana nervingas 
ūpas. Seniau prasidėjusi gyva 
prekyba dabar staiga pradeda 
vėl apmirti. Juk*'niekas nėra 
tikras kokia markės.verte bus 
rytoj. Todėl, prasideda tik 
spekuliacija, bet rimta preky
ba suranda daug kliūčių. Ki
tose valstybėse irgi panašus 
reiškiniai prasideda, ir tenais 
daug kur susilaikoma vokiečių 
markė imti, arba daryti ku- 

ilgesniam laikui su 
prekybinės sutar-
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NAUJIENŲ PRENUMERATA
• Tegul Kalėdų Diedukas jūsų visai šeimynai užrašo NAU
JIENAS visiems metams. Tai bus geriausią dovana iš visų. 
Visa šeimyna džiaugsis šita dovana ne vieną dieną, bet šešias 
dienas į savaitę per visus metus.
Kalėdų Diedukas taipgi prisius gražų ir naudingą AMERIKOS 
LIETUVOS termometrą tiems, kurie užsimokės už metus iš
lipino. / ■ x

Chicagoje ......................
Kitur Suv. Valstijose ir
Kanadoje.......................

IŠPILDYK ŠITĄ KUPONĄ ŠIANDIEN

_> . 8:00
Kalbančios žinios — Mėgiami Lietuvių' Dalninkai 

Gražios Dainos ir Muzika.
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Kenosha, Wi&
šeimyniški, naręii^ijpąi, — 

Esu dėkingu, m (irau* 
gama ir pažįstamiems. — 
Ponai Maleląk surengi 
šaunų pokylį savu draUr 
gams ir pažystamiems. — 
P-lės Maleliutės vadovau* 
j amas choras rengiasi4 
koncertui.

Sakoma, jog praeitoji* už
mirštoji. Tačiau > nevisai, taip 
tėra. Tiesa, mes dažnai užpul
tame nemalonius įvykius. Ir. 
tai gerai. Vienok malonus įvy
kiai, malonus išgyvęnįmąi pa
silieka musų, atmintyje.^ visam' 
laikui. .

Musų mieste ir apylinkėse 
dabartiniu laiku pusėtinai pra
siplatino šeimyniški parengi-’ 
mai, kurie paprastai yra vadi-* 
narni “pąrėmis”. Kai pažįstami 
susitinka, tai tuoj vienaą kito 
klausia: kas naujo? Ar eisi į 
tokią ir tokią parę?'

Atsakymas* žinoma, nėra 
vienodas. Jei paklaustajamjąu 
buvo iškelta parė, tai jie at^ąr 
ko, kad ranka ranką mazgoja: 
kadangi, pavyzdžiui, N. jo. pa
rėję dalyvavo, tai ir jis turė
siąs į parę eiti. Tačiau kai ku
rie dėl vienokių ar kitokių su
metimų į pares neina. Dalis jų 
iš viso prieš-visokias pares yra 
nusistatę ir jas smerkia.

Mano supratimu, tie. šeimy
niški parengimai nėra blogas 
aaiktas. Jie kažkaip, labiau 
žmones suartina,. suveda juos į 
draugiškumą., Šiaip ar taip, 
žmogus juk' negali nuo visų,.at
siskirti ir savyje užsidaręs, gy
venti. Jis turi su draugais bei 
pažįstamais susitikti, pasikal
bėti, pasidalinti savo nuomotu, 
mis. šeimyniškuose parengi
muose kaip tik ir pasilaiko 
gera proga.

7„. .i. ■ ■ • ■ -------

kokiame man 'kąda’ ųors tekd 
dalyViutį. Nitd visokių viao- 
khusįų valgių it gėrirpų tiesiog 
stalai lužqi( Ponai’ Maįelai visus 
maloniai sutiko ir priėmė. Na 
Ą , žinoma^ - tiesiog karališkai 
zaiširio. šauįiug ponų Malelų sų- 
iąus orkestrą^ grįežė, o duktė 

gražįą4 pa^Mįp.ąyb ke^ 
iiaįs tam įv^kiuf? pįritajkytąą 
dainas,
< Tvarką vedė p. Sutkusz Jis 
pristatė, apie. 30.. svęčįų pasaky
ti. tpumpas. kalbas.; Visi “jauna- 
vędžiąms” linkęjp. iįgp, amžiaus 
bei suląuktį dar auksinio jubi
liejaus. Vadinasi* atšvęsti 50 
metų, vedybinio v gyvęųųno su- 
kągtį. Be . to* j ię . pažymėjo, ir tą 
fąitą, k,ad i p. Malėja^ yra ląbaį 
draugiškas ir teisingas- bįznie- 
i iusr Šayo • nuoširĄupių te; tęi- 
sipgumu jią ir įsigijętiek^ daug 
nuoširdžių draugų- *

Dabar, laukiame lapkričio 2£ 
d.: Mat tą dieną, pas' mus Ke- 
npshoje.. įvyksta koncertas, ku
rį.; rengia t “Lyros’> choras^ Rei
kia pasakyti,, jog tam , chorui 
dabar vadovauja prie. Brbnice 
Malela. iš Waukegan. Manome, 
kad ir j i. pati programoj e; daly
vaus bei kelias damas; padai
nuos?'

Gaila, kad pas: mus negalės 
dalyvauti ponui Malelų sūnūs 
su - savo, orkestru.- Juo labiau 
gaila, ka^ tokio šaunaus or
kestro mes Kenoshoje neturi
me. Dabartiniu. laiku tas orc
hestras griežia Miami šokių są- 
lione, todėb negalės pas mus;, 
atvykti. Vis dėlto reikia tiku
tis, jog kada nors trumpoj ę. 
ateityje_ tas. orkestras, aplankys; 
ir mus. —Rodavičienė.
f - - . * ' *

Lapkričio 8.d. buvo,, sureng* 
tas pokyliukas ponų Gremąlų 
31 metų vedybinio gyvenimo 
sukakties proga. Pokyliuko su
rengimu rūpinosi marti.

Gremalai. tuo parengimų. bu
vo labai patenkinti.

* * &
Kapi jau minėjau, tie paren

gimai parodo tik draugiškumą. 
Aš pati esu labai dėkinga sa
vo draugams,. kurie prieš kįeJn 
laiko surengė parę 20 metų ve
dybinio gyvenimo sukakties, 
proga. Ačiū visiems tiems; ku- 
rie rengė, ir tiems, kurie parė
ję dalyvavo.

Po tokio parengimo kažkaip 
geriau pąsijunti, nes matai* kaiį 
turi gerų draugų, kurie, tavęs 
neužmiršta. Ir mano atveju 
toks samprotavimas tikrai, pa
sitvirtino. Kai aš sirgau ir gu
lėjau ligoninėje, tai nuolat ma
ne, lankė gausingas būrys .drau
gų. ir draugių. Tai buvo didelis 
suraminimas ir pati liga pąsį< 
darė daug lengvesnė. *

S. S. Leonard B. MUler
S. Lęopąrdi B< Mįlięr, laivas, kuris iš Detroito vežė ąutomę.bilįuš į Dujuth, Mina Kai) užėjo audra, 

“nenuvažiavo” autoxpobįlįąL į ežerą.
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kodėl reikia Susįvie- 
priklausyti, o taip, pat 
apibudino SLA rcika- 
kalba susirinkusiems

savo šeimai ponai' Cihidsktei, vįes.. lą$$i?y Ipaus
^imučiąi ir kiti..

Nors; apyskaitos1 dar ir, nęr^ 
suvestos, tačiau spėju, jog SLĄv 
185. kuopai; nuo tų* baphi®te 
liks apie dvejetą^; širtitų' doter 
nų. žinoma, tai tik spėjimas. 
Bet' šiaip ar taip; o reikia ■ pa
sakyti, jog parengimas, vigais- 
atžvilgiais gerai pasisekė.

—SLA Narys

A

Gary/ Indi

tai nuo denio beVeik

ir pakvieskite savo gimines, 
draugus ir pažįstamus atsilan
kyti. Ypatingai šiame parengi
me turėtų dalyvauti. SLA. na
riai, kurių šioje apylinkėje ne
mažai yra.

Jūsų Reporteris.

IŠ. BENDRO, KENO
SHA DRAUGIJŲ

VEIKIMO

Indiana Harbor, Ind.
SLĄ 185 kuopą minėjo 5Q 

etų. Susivienijimo jub$.

( vakarienę- su- programa^
— Kalbėjo 6-tp, Apsla^ 
organizatorius p. K. ĘJ

i Deveikis.

; ' Užpraeitą sekmadienį* lapkri
čio. 8 d.,. SLA 185 kuopa apį; 
yąikščįojo 50 metų Susivieniji^! 
mo gyvavimo jubiliejų. Kuopai 
teko, labai daug pasidąrbuotį 
kad parengimas nusisektų. Dar*- 
bąs/buvo pradėtas prieš dvejetą! 
savąičių iš anksto. Tokiu būdą 
laiko nebuvo daug, kad butui 
galima tinkamai prisiruošti. Va»» 
diriasi, reikėjo dirbti paskuboj’ 
miSz Ir J negana to, • kad1 teko paį- 
skubomis dirbti, bet • dar kai kur 
rię .natįai sumanę bankiętą bpif* 
kętuųti: n'e, tik neprisidėjo prią 
idarbp, bet'ir. bandė, kaip sakoj*1 
ma, koją, pakišti tiems,, kųrię 
dirbo Susivienijimo ir kuopos 
gerovei.

O to neturėtų būti. Ir taip 
musų vos saujelė tėra, tad kai 
pradedamę(- tarpusąvyje nęsu- 
tjįkti; tįtfp dąrbasf nęįnaskau
džiai. Reikia tikrai geisti/ kad 
ateityje tie nesusipratimai iš
nyktų’.

Bet kaip bu’yo, kaip nębuyp,. 
g vis dėlto kenkėjai nięko nelai
mėjo. Rėngiipo gaspadinės ir 
gaspadoriai.’ nieku* budu nesiti
kėjo* tiek daug % publikoj suc 
traukti į bankietą. Tvarkos pri
žiūrėtojas ir vakaro vedėjaą/p. 
Stasys Barzdys sakė, jog sve
čių dalyvavo apie septyni šįmr 
tai. Prie stalų svečius teko iš 
dviejų* atvejų- sodinti.

Kai vakarienė pasibaigė, tai 
stalai-liko- pašalinti ir - prasidė
jo šokiai didžiojęj(e, svetainėje, 
Tačiau mažojoje^syętaĮnėje^stą^ 
lai su valgiais pasiliko? viąą lai
ką, kol., parengimas pasibaigė. 
Todėl išalkti niekam nebuyo. 
progos.

Ir jei viskas taip tvarkiai 
bičiulius pavaišinti ir prašė, kad ėjo ir nieko netruko, tai di* 

džiausiąs kreditas tenka, atis 
duoti priosn OnoSr Valavičieneš. 
sumanumui ir apsukrumui. Ji

8!'&x ; i, a.,

tikrai ša^ąį apskaiiČįayo, kiek 
viso ręį^ės. valgių. Kai - k$$ę, 
jau bųyb pradėję nęrimautk 
kad, girdi* reikėsią valgius-, 
lauk versti* nes, negalima / tikę* 
tis labai > ,daųg; svečių. Bęt i$ę- 
jo visai kitaip; valgių, kaip sa
koma, - nei * truko, nei1 liko;

Vakarienės, metu buvo ir ga
na šauni programa, kurią atli
ko, panelės O’Neal mokomi jau
ni šokėjai., Vaikučiai tikrai 
gražiai' pašoko, klasiškus, šo
kius. ” Paskui p. Stasys Bąrz- 
dys pristatė kalbėti p. K. P. 
Deveikj,' 6-to apskr. organiza
torių. Pastarasis labai vykusiai 
išdėstė 
nijimui 
bendrai 
lūs. Jo 
patiko.

Vėliau buvo pristatytas p. 
Tadas Meškauskas, kuopos pir
mininkas. Jis padėkojo gaspa- 
dinėms > už - šauniai paruoštą 
vakarienę, o taip pat visiems 
svečiams’ už gausingą atsilan
kymą. Dar buvo pristatytas 
kalbėti ’p. Joe Matukas, vietos 
biznierius. Visi su atsidėjimu 
išklausė p. Matuko - kalbos,, nes 
jis visada gražiaib pakalba. Jis 
ragino visus Susivienijimui pri
klausyti ne vien tik apdraųdos, 
bet; ir draugiškumo sumeti
mais.

Kai programa pasibaigė, tai 
prasidėję linksmi šokiai, kurie 
truko.«ikį: 3 valandos ryto.

Rengimo komisija susidėjo iŠ 
šių asmenų: p-ių O.- Valavičie- 
nės ((pirmininkė), O; Kantri- 
mienės ir S. Klapatauskienės; 
kuri prižiūrėjo svečius, kad 
jiems nieko netruktų. Valgių ga
minimu rūpinosi O. Ragalienę, 
M? Benkinienė, M.’ šlienienė, T. 
Antanavičienė, K.‘ Untulienė ir 
J. Kelignė. Jaunus mergaitės 
(tur būt, gašpadinių duktėrys) 
pątĮąvpayo prie, stalų. ' ?

P-as Stasy s. Bįarzdys. buvo va- 
k^jępy vedėjas.y Vedėjo parei-i 
gpips; jis . tikrai tiųka,A nes yra 
stambaus sudėjimo, ir jo ! visi 
kjausb.' ■ ,

Publikos, kaip jau įminėjau, 
buvo labai daug. Dalyvavo ,ir. 
kaimyninių, kuopų nariai: kaįp; 
tai: p. Stepas Bartkus su vi§a

Padėkos žodis. — Ku
riasi Gary Kultūros 
Draugiją.,

Gary Lietuvių Demokratę 
Lyga dėkoja visiems, lietuviams' 
balsuotojams, iš Gary, Indianą 
Harbęr, Kast Chieągo, ir, Harą-. 
mondo. Tų kolonijų lietuviai 
sudarė tikrai nemažą skaičių 
balsuotojų.

Dar niekada Gary lietuviai 
taip vieningai nesidarbavo, kaip 
šiaiš rinkimais. Ir- jiems, žino
ma, yra linksma, kad laimėjo 
jų rėmiamaS’ kah^įdatas, o ne 
Wall stryčio per^ąmąs Lan- 
don. , ’ • * .

Ęabąr jau yrą. žinomą,; kad 
Rųoseveltąs laimėjo. 46 < valsti
jas, tik nediČkės dvi valstijos 
pasisakė, už Landoną, Keisčiau- 
siąą dalykas yra tas,, kad Ląn- 
donas net savo valstijoje,! pra
kišo. Vadinasi, jo; -vąl^tij ps 
piliečiai davė jam saktį.

šie rinkimai parodė dar ir 
tai,, kad- Amerikos i žmonių. ne
galimą j au4' labai 1 blbfyti.. Savo'; 
balsais jie uždavė, didžiausį 
smūgį* magbatui AVilliam. Ran- 
dolph, Hearst, kurio, kontro
liuojami geltonlapiai >; diena J iš 
dienos gąsdino žfaįoųęs,. viso
kiais baubais ir prąnąšavo tie
siog prAžutį,..; jei ROašdveltaš 
ir vėl prežidentUf: pasiliks. •'Juos 
laikraščius; beskaitant -bUVo’ ga^ 
Įima manyti, jog?/už ’RodseveF' 
tą- balsuos - tik tie žnioilėš,'1 liii- 
rie. Amerikai geidžia, bado' ir 
ma.ro;, r’’ \

Tačiau šį ^ kartąv klydo/ gel- 
tonląpiąi., Jų. šlykšti, agitacija 
niekąi^, nuėjo.^ Pilį^iams gerai 
prįsiminė. iię, Hodverio “gero- ’ " < ' .'y.' 1 1 ’ • , ■*

; -   I ĮĮi.lllimHM   ...................... II b.

piais dygo , vadinanu^l * “Hoo- 
verio, viešbučiai”, nes bedarbiai 
neturėjo kur pasidėti.

■ Rooąęyeįtąs stengėsi-kiek ga
lėdamas žmonių bdkilę. pagerin
ti. Štai kodėl jo pastangas ir 
balsuotojai tinkamai įvertino, 

‘ J ’ .

—
šiomis dienomis iš Chicagos 

buvo atvykęs Senas Petras, kad 
galėtų* baigti, savo* pradėtąjį 
darbą, Mat, jis čia; yra pasiry
žęs^ įsteigti Gary Lietuvių Kul- 
turbs Draugiją iš narių, kurie, 
priklauso Chicagos Lietuviui 
Draugijai.,

Chicagos Lietuvių Draugija 
yra, tvirčiausia lietuvių orga
nizaciją visoje Amerikoje.. Ji 
vieų tik Chicagoję ir jos apy
linkėse priskaito iki 4,000 ' na
rių. Tai tikrai didelis skaičius 
žmonių.

Tokiai gausingai ir pavyz
dingai organizacijai kiekvie
nom turėtų būti garbė priklau
syti . Kadahgi j au'/ daugely j e 
kdlonij ų įsikūrė tos draugi j os 
kultūros skyriai, tai mums 
taip pat' reikia subrusti ir tą 
skyrių pas save įkurti. Turėr 

‘darni Gary Lietuvių Kultūros
I , į .Į* «• ' f 4.Ą * i. J • J Ji K"-*.*- »

Draugiją, mes vis dėlto galė
sime nemažai pasidarbuoti ir 
toje srityje, kuri iki šiol pas 
mus buvo pusėtinai apleista.

štai kodėl1 aš raginu vįsus 
lietuvius rašytis į Chicagos 
Lietuvių Draugiją ir tuo pa
čių prisidėti prie įsteigimo mų-. 
šų kolonijoj ė Gary Lietuvių 
Kultūros Draugijos. Juo grei
čiau mes tą draugiją įsteigsi
me, juo bus geriau. Nes jau 
šį sezoną galėsime pradėti vei
kti ir daug ką nuveikti. « 
i. John A. Grakey,

L.D? Lygos pirm.- ir Gary Lie
tuviui .Kultūros Dr-jos narys.

. ), tl, ui--------■■ ■■■■-.

Brooklyn, N. Y.

Minės SLA. 50 Metines 
Sukaktuves

Susivienijimas Lietuvių

šį mėnesį sukanka lygiai 50 
metų kai pradėjo organizuotis 
didžiausia lietuvių organizaci
ja 
Amerikoje. Ta proga daugelis
SLA. kuopų* mini 50 metines 
SLA. sukaktuves. Ta pačia pro
ga. SLA. Penktas Apskritys 
ir keletas vietinių SLA. kuo- 

drauge rengia (kada?
“N?’ Red.) • didelę pramogą

— koncertą, prakalbas ir šo
kius. Muzikalio programo dalį 
išpildys šie plačiai šioje apy
linkėje pagarsėję artistai: Te
noras K. Hoffmanas, baritonas 
F. Morkus, baritonas A. Tam- 
kus, mezzo soprano V. Tam- 
kiutė, soprano A. Lukiutė; so
prano V. Tamošaitienė, flutis- 
tas E. LeVanda ir pašoks jau
na šokikė p-lė D. Bubniu'tė. 
Kalbės. SLA. Sekretorius Dr. 
M. *J. Vinikas ir jaunuolis stu
dentas K. Michelsonas. Po pro
gramų , bus šokiai prie Levan
dos gero orkestro.

»Parengimas įvyks Ukrainą. 
Salėje (seniau buvusiame Lie
tuvių Tautiškame Name), 101 
Grand St., BrookJyn, N. Y. 
Pradžia 4:30 vai. popiet. Įžan
ga tik 50 ir 40c. į šokius — 
25c. /

Į šį. ypatingai svarbų paren
gimą, minėjimą 50 metinių su
kaktuvių didžiausios lietuvių 
organizacijos — Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje 
čiami visi vietiniai ir šios apy
linkės lietuviai. Rengėjai deda 
pastangas, kad parengimas bu
tų kuogražiaušias ir kad visi 
jame atsilankę butų pilnai pa
tenkinti. Atsilankykite tamsta sąlygose.

kvie-

KENOSHA, WIS. — Lapkri
čio 1 d. Bendras Draugijų Ko
mitetas buvo sušaukęs masinį 
susirinkimą platesniam supa
žindinimui kenosha lietuvių su 
Ispanijos civiliu karu ir su 
įvykiais Lietuvoj, žmonių bu
vo atsilankę vidutiniškai. Su
sirinkime kalbėjo “Naujienų” 
redaktorius. Dr. P. Grigaitis ir 
MVilnies,r reddktorius V. An
drulis. Kalbėtojai plačiai aiš
kino apie Ispanijos liaudies ko
vas prieš fašistų gaujas; apie 
tr nelemtą demokratinių val
stybių “neutralitetą” ir apie 
Lietuvos valstiečių ir darbinin
kų kovas už demokratines tei
ses. Abu kalbėtojai ragino pa
dėti Ispanijos liaudžiai nugalė
ti fašistus ir Lietuvos žmo
nėms iškovoti demokratines 
teises. Tarpe prakalbų, tam 
tikslui, buvo renkamos aukos.

Aukojo po $1.00. šie asme
nys: J. Jurgaitienė, J. Macno- 
rius, S. Jeseliunas. Po 50c.: 
Vabalinskis, V.. Kelpša, Bagdo
nienė, J. Totilas, V. Naruše
vičius. Po 25c.: Kareckienė, 
Lastauskas, Kasiulienė, Salt- 
mirienė. Po mažiau4 suaukota 
$4.38. Viso aukų surinkta 
$12.13. Aukos likosi padalintos 
sekamai: Lietuvos politiniams 
kaliniams $6 ir Ispanijos liau- 
dieš kovotojams prieš fašistus 
$6. Pinigai liko pasiųsti Kon
greso Pildančiojo Komiteto iž
dininkei E. Mikužiutei.

Kalbėtojai už savo sugaištą 
laiką taipgi nieko neėmė — pa
aukoji. Kitas prakalbų lėšas 
komitetas "padengė iš iždo.

Po prakalbų buvo draugiškas 
pasilinksminimo vakaras. Kur 
tik klausai, vis žmonės kalbė
josi apie prakalbas ir reiškė 
pasitenkinimą, kad einama prie 
vieningo veikimo. Buvo pagei-. 
daująma datfgiaus tokių susi
rinkimų.

— A^ Bubelis.

Dvigubas cellopha ie su
vyniojimas labiau-sušvelnin- 
tų Old Golds cigaretę, neša 
jums Old: Golds, rinktinio 
derliaus tabako geriausiose

■/j'....... I.

Tariasi apie lošį Kareivių Aikštėj
D ■

---------- ... .. . ...... ♦ r ■ T.T r

Šiandien ir Rytoj
PASKUTINES MATRACŲ IŠPARDAVIMO DIENOS

Jeigu jau kalbėti apie poky
lius ir bankietus, tai nieku gy: 
vu negalima pamiršti ponų Maį. 
lelų surengto bankieto.

Ponai Malelai yra pavyzdin
gi Waukegano biznieriai, bū
tent, turi didelę/ kepyklų,' ku
rioje kepa ne tik įvairios rųšies 
duoną, bet ir pyragaičius. Ta
čiau jie yra ne tik stambus biz
nieriai, bet ir šiaip, labai drau
giški ir malonus žmones.

P-as Malela vis sakydavo, kad 
jis iškelsiąs šaunų pokylį savo 
25 metų vedybinio gyvenimo 
sukakties proga. Ir reikia pa
sakyti, kad ką jis žadėjo, tą ir 
ištesėjo.

Sukvietė . jis apie 200- savo, 
giminių, draugų ir pažįstamų. 
Kviesdamas kiekvienam paaiš
kino, jog jis norįs savo gerus

b f

DABAR
Matracai — buvo $14.50 $6.95

Vatiniai Matracai/ - buvo
5. — DABAR1 ..... . ■.

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS

«s $3.95
mUZlAUŠlAbEASIRINKIMAS

ę 3 ’ Krautuvė atdarą :■ šiandien iki 10 vai. vakaro, rytoj — sekmadienį — nuo,

jam dovanų nepirktų. <
Tunų pasakyti, jog tai. būva 

vienas šauniausių parengimų,

IŠ kairės j dešinę stovį Paddy Driscoll/ Bob Kohler, Diek 
Hanley, mėrąs Kelly, Charlię Hąrvey, Metcalf*ir. Tug Wilson, 
kurie gelbsti surengti sėkmingą futbolo losį Soldiers Field aikš
tėj lapkričio 28 dieną. Pelnas iš šio parengimo eįs.Chicago’s 
Owp Xmas Benefit fondui, kurs rūpinasi suteikti ^drabužių ir 
avalinės Kalėdoms neturtingų šeimų vaikams. .

b 10 valandos ryto iki 5 vai. p. p.

Roose vėl t Fu r n i t u r e Co., Ine.
“, M- JOVARAŲSKAS ir J. P. BERTULIS, Savininkai
L 23J0 West Roosevelt Road1
. Phonę SEEley 8760 CHICAGO, IU-

, . • • ; ■ •'
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KORESPONDENCIJOS
kad antro

Waukegan, III Natūralizacijos liudininkai
buvo

iarsmkitės “N-nose

Amerikos

RADIO
1SS1

(Laisvas reportažas) DYKAI
vie-

aštunta

OLD FORT DEARBORN

4270 Archer Avė Tel. Ląfayette 2114

8.951937 MIDGET RADIOS

pabar 29.501937 ALL WAVE RADIOS

BRAND

akordiorių

90 Proofbasų $60.00 ir

1010 South State Street

me 
m a

KLAUSIMAI IR 
ATSAKYMAI

— p-nia 
Domi- 

jaunulė

12 basų $

48 basų '

80 basų |
120 basų <

tik pa
vakare

PEOPLES 
KRAUTUVĖJE
RASITE

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

TURALIZACJOS KNY 
GUTE SU VISOMIS 

PERMAINOMIS

18.00
42.50
65.50
82.50

nąuji akordionai

1937 CONCOLE 
MADOS ALL-WAVE 

PHILCO RADIOS 
gražus dideli 

kabinetai

išsiėmiau
Ar aš ga-

Language 
vice 
sos
iki sausio 1 d. 1936 m 
mėtos.

vo, arba kuris 
šešis mėnesius

SIUSKIT PER 
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

namuose
Tiesą pasakius, 

i, tarsi sa- 
visi Chica-

per pereitus 
apleido laivą.
pasportai

The Amemcan Dištiluhg Co
• PCKLH. IU.INOIP

“Vogtas” automobilis 
grąžintas savininkui. "

64 puslapių knygutė 
kiną, smulkmeniškai,

OLD AMERICAN 
BRAND

Straight Bourboh Degtine 90 Proof 
20 Mėnesių Sena

Praleiskit Linksmai Padekavonės 
Dieną Su Nauju 1937 Metų

Pastaba, Kalakutai ar žąsis yra suteikiami sekančiai: 
Pirkėjai gauna iš Peoples Krautuvės laišką, su kuriuo 
gali kreiptis pas savo bučerį ir pasiskirti jam priklau
somą paukštį, o Peoples Krautuvės užmokės už jį.

GERB 
jos ir skaitytojai 
pirkini $ reikalais eiti i tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

Imame senus radios į mainus ant naujų. Duodame 
didelę nuolaidą ir lengvus išmokėjimus.

Naujieną skaityto- 
prašomi

Dauguma iš musų chicagic- 
čių žino, kur yra Waukegan, 
bet ne visi žino, kur Wauke- 
gano kelias pasibaigia pačiame 
Waukegan. Vieni gal būt saky
site, kad vietos lietuvių baž
nyčioje, kiti kad p. šeštoko 
vaistinėje, treti, kad pp. Ma- 
lelos ir pp. Dauderių pyragų 
kepyklose, ketvirti sakysite, 
kad tai p.. Skrusdės taverne. 
Bet tai bus netiesa. Tikrasis 
kelio galas Waukegan baigiasi 
pp. Lauraičių namuose, 906 
Prescott St 
pp. Lauraičių namai 
vo rųšies Meka, — 
gos atėjūnai ir parėjunai ap- 
sistoja pp. Lauraičių namuose. 
Taip sakant, čia kelio galas 
baigiasi.

Pp. Lauraičių šeima 
Ezabelė Lauraitienė, 
ninkas Lauraitis ir 
p-lė Jannie Lauraičiutė, duktė 
p-nų Lauraičių, yra visi malo
naus budo, draugingi žmonės. 
P-nia Lauraitienė, rimta ir su
mani namų gaspadinė, p. Lau
raitis, namų galva, visuomet 
maloniai su šypsena veide pa
sitinka svečius, p-lė Jannie, 
gražiai skambina pianą ir yra 
namų pažiba. Bet dar šiems 
geriems, maloniems namams 
yra dideliu4 pliusu, tai pp. Lau
raičių giminaitis, p. Juozas 
Mačiulis (Mitęhell).

Kiek man kartų teko sve
čiuotis Waukegan, kelio galas 
buvo pas p. Mačiulį, bet pp. 
Lauraičių namuose, čia kelio 
galas yra ne tiktai mano, bet 
ir kitų chicagiečių kaip tai: 
dr. A. Montvido, J. Mickevi
čiaus, pp. Steponavičių, čępu- 
ko ir daugelis kitų. Beje, po
ras metų atgal čia buvo atsi
lankęs ir garsusis lietuvių fa- 
kiras Ben Ali.

P-nas Juozas Mačiulis, gali
ma drąsiai sakyti, yra vienas 
žymiausių darbuotojų Wauke- 
gano lietuvių kultūriniame gy
venime. Jis draugijų ir kuopų 
pirmininkas, jis sekretorius, 
jis komitetas. Visą jaunąją 
amžiaus dalį aukoja Waukega- 
no lietuvių organizacijiniam 
darbui. Tiesą pasakius, šiais 
sustingimo, apmirimo laikais, 
maža yra tokių idealistų, ku
rie norėtų pašvęsti visą savo 
gyvenime liuosą laiką visuome
niniam darbui. Juozas Mačiu
lis yra vienas iš tų, kuris ant 
visuomenės aukuro aukauja ne 
tiktai savo liuoslaikį, bet tan
kiai ir sunkiai uždirbtus cen
tus.

Kartą, man viešiant Wauke- 
gan, viena rimta moteris apie 
Juozą Mačitflį, pasakė taip: 
“Ačiū Dievui, kad mes Wau- 
kegan turime Mačiulį, jeigu ne 
jis musų ypačiai pažangus, 
kultūrinis judėjimas visai su
bliūkštų”. Reikia pripažinti, 
kad tai teisingai apibudinta p. 
Juozo Mačiulio darbuotė Wau- 
kegan lietuvių gyvenime." Na, 
o aš dar nuo savęs pasakysiu, 
kad Waukegan lietuvių gyve
nimas be Juozo Mačiulio butų 
tarsi p. Skrusdės taverno re- 
gisteris be stalčiaus.

Apie Waukegan šiandie dau
giau nieko nerašysiu, — už
seks. Kada nors, o gal ir ne
užilgo, kelio galą Waukegan 
atlankysiu, kam reikės ir ką 
reikės, galėsiu tą viską asme
niškai papasakoti.

— Baron Von Pliukšt.

Vienas kaunietis, automobi
lio savininkas, pasiryžo vieną 
vakarą atlikti “maršrutą”. Iš

Lais
vės ai. restoraną. Automobilį 
pasistatė kieme, gi pat$ užko
pė į antrą aukštą. Nežinia kiek 
jis ten buvo ir ką jis ten vei
kė, tik viena aišku, kad šis pi
lietis parėjo namo. Vienas, au
tomobilį užmįršo.

Anksti rytą atsikėlęs, pir
miausiai, kaip kikeyiėnas pado
rus šeimininkas, skubėjo ap
žiūrėti automobilį ar motoras 
tvarkoje, benzino netrūksta ir 
p. Kaip ištyžo jo veidas, kai 
garaže vietoje automobilio pa
matė tuščią vietą.

Nenujausdamas, kas galėjo 
atsitikti su jo automobiliu, puo
lė Šoferį, bet jis gynėsi nieko 
.nežinąs.

Aiški automobilio vagystė. 
Dar vakar buvo, o šiandien ka
žin kur geradėjas nuvažiavo.

Policija."'''' /'G
i Tardymas.

Dingo automobilis. Kauno 
žmonės, pradėjo kalbėti apie 
gengsterius. Esą, tur būt, 
koks nors atvažiavęs gengste-

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

Turime taipgi akordipnų bar- 
genų.

paaiš- 
kaip 

reikia paduoti pirmą pilietys- 
tės prašymą ir kaip paduoti 
paskutinį. Knygutėje apra
šyta kaip “ateivio naturaiiza- 
vimą liečia jo arba jos šeimy
ną”, apie moterų pilietystę, ir 
ką specialės klasės turi daryti 
— tose specialėse klasėse ran
damo ateivius veteranus; atei
vius 
Valstijas negalima patikrinti; 
ateivius, kurie prašė paliuor- 
savimo nuo militarės tarny
bos laike pasaulinio karo; 
žmonas ir nepilnamečius vai
kus “pirmų popierų’’ savinin
kų, kurie jau numirė ir tt.

Net" dvidešimt puslapių 
knygutėje paskirta klausi-

Nors Kauno karčiamos 
na nuo kitos labai netoli, gali
ma be didelid vargo aplankyti 
per vieną vakarą iš eilės visas, 
bet atsiranda'1 žmonių, gal iš 
aukštesnio luomo, kurie ir į 
karčiamas važiuoja automobi
liais ar motociklais. Vienas 
toks “pijokas’’ esą ir motocik
lu4 nespėdavęs apvažiuoti Lais
vės ai. esančių restoranų...

$125.00 Vertės Kombinacijos Radio su 
Gramafonu, nepaprasti bargenai ............ W ■ W

Nauja laida 
“Kaip Tapti Suv. Valstijų Pi
liečiu”, natūralizacijos knygu- 

išleįdžia Foreign 
Information Ser- 

ką tik atspaudinta. Vi- 
naturalizacijos permainos 

pažy-

ris su amerikiečiais; juk 
taip daug j u suplaukia! 
išvaizdos sportininkas, o 
atbula ranka automobilius 
ginėja. Tik visa bėda, 
Kauno aumoblius gali suskai
tyti ant pirštų...
' Kitą dieną buvo ieškomas pa
vogtas automobilis.

Klausnėjimai.
Spėliojimai.

Galiausiai —
Restorano kiemas.
Tas pats automoblis, 

niuręs, dar nu4o vakar 
ir laukia savo savininko

Gal'kai kam ir buvo paslap 
tis, kaip tas automobilis atsi

1937 Metų Mados Console Radios, Zenith 11 tūbų ir 
Grunow išdirbysčių, gražiuose kabinę- $69.50 
tuose po ................................... ......................

ir sykiu duodama kalakutas DOVANAI

BKAND
Straight Bourbon Degtinė

Parsiduoda už labai sumažintas kainas 
KALAKUTAS

Klausimas. Kuomet aš išsi
ėmiau “pirmas popieras”, tai 
gyvenau Detroite, Michigan 
valstijoje, bet prieš dvejus mo
tus persikėliau į New Yorko 
valstiją, ir čia apsigyvenau, 
Dabar noriu prašyti “antrų 
popierų”. Aš nepažystu jo
kių Amerikos piliečių New 
Yorke, kurie mane .pažino 
Michigan valstijoje. Ką turiu 
daryti?

Atsakymas. Kuomet tave 
pašauks ant pirmo išklausy
mo, tai su savim nusivesk du 
Amerikos piliečius, kurie tave 
pažino per visą laiką išbuvi
mo New Yorko valstijoje, tai 
yra per tuos dvejus metus, ir 
tie "liudininkai turės prisiekti, 
kad Tamsta esi žmogus gero 
pobūdžio. Išklausyme užpra
šys tavęs paduoti vardus ir 
adresus dviejų Amerikos pi
liečių Detroite, kurie gali pri
siekti apie tavo gyvenimr ta
me mieste ir ka dėsi gero po
būdžio žmogus. Tai tiek lieka 
atlikti tame reikale. Natūra
lizacijos išklausinėtoj as Det
roite susineš su tavo tais liu
dininkais, ir nuo jų gaus pri
siektus pranešimus apie tam-

Klausimas. i 
pirmas popieras 
liu gauti Amerikos pasportą. 
Ketinu vykti Europon; man 
pasportas labai reikalingas.

Atsakymas. Ne. Tik Ame
rikos piliečiai gali gauti Ame
rikos pasportą ir pirmos po- 
pieros nepadaro pijitį. Prieš 
išvažiuojant patartina išsiim
ti sugrįžimo leidimą, tas pa
tartina visiems apsigyvenu
siems gyventojams, kurie tik 
vyksta Europon ir ketina su
grįžti. J mėnesį laiko prieš 
išvažiavimą reikia pasiųsti 
prašymas.

Ką Amerikos pietiečių ateives 
našles turi daryti

Klausimas. Jau šešis metai 
kaip mano vyras mirė, 
buvo Amerikos pilietis, 
imdamas natūralizacijos 
pieras 1924 m. Pereitais 
tais aš vėl ištekėjau, bet 
no antras vyras nėra pilie
tis. Aš noriu išsiimti piliety- 
stės popieras. Man buvo pa
sakyta, kad kadangi mano 
pirmas vyras buvo Amerikos 
pilietis, tai man nereikia iš
siimti “pirmų popierų’’, kad 
aš galiu ant syk prašyti “ant
rų popierų”. Ar tai teisybė?

Atsakymas. New Yorko na
tūralizacijos distrikte tai yra 
teisybė, ir kiek mums žinoma, 
tai ir taip yra daugumoje' na
tūralizacijos distriktų visose 
šalyse, Amerikos piliečia naš
lė gali bile kada po mirtimi 
(jo) pareikalauti palengvin
tos natūralizacijos. Nedaro 
jokio skirtumo- tas faktas, kad 
ji vėl ištekėjo.

Jūreivis ir piliety st ė
Klausimas. Per pereitus ke- 

turius metus aš dirbu ant 
amerikoniško laiko, kuris 
plaukia tarpe New Yorko ir 
Baltimorės- Aš turiu “pir
mas popieras’’, kurias išsiė
miau net penki metai atgal, 
bet aš nematau kaip galiu ant 
žemės gana ilgai pasilikti pra
šyti “antrų popierų”. Ką tu
riu adryti? Aš labai noriu 
tapti Amerikos piliečiu.

Atsakymas. Kadangi tams
ta dirbti prie “Amerikos Mor- 
chant Marine”, tai rezidenci
jos vieta nėra svarbi. Tamstai 
lieka tik nuvykti į nautraliza- 
cijos ofisą New Yorke arba 
Baltimorėje, ir pasakyti, kad 
nori paduoti peticiją dėl “ant
rų popierų”. Su savim nusi
vesk du liudininkus, Ameri
kos piliečius, tavo pirmas po
pieras ir tavo jūreivio paliuo- 
savimo popieras, kurios paro- 
do^ kad esi ištarnavęs tris' me
tus arba ilgiau prie Ameri
kos laivo. Natūralizacijos eg
zaminatorius bandys per vie
ną dieną su tavo reikalu ap
sidirbti, ir jeigu natūralizaci
jos teismas atdaras tą dieną, 
tai gal ir paskutinis išklausy
mas įvykti tą pačią dieną. 
Bet kartais ima savaitę tą vis
ką atlikti. Įstatymas reika
lauja, kad 90 dienų prabėgtų 
tarpe pirmo ir paskutinio iš
klausymo, bet tas neliečia jū
reivio, kuris ištarnavęs tris 
metus, ant amerikoniško laivo 
ir kurio palietystės popierų 
kuomet dar tarnauja ant lai-

MANUFACTUfilNa 1COMPA 

417S-83 Archer Avė 
Tel. Lafayette 3171

NEW YORK. — Laivukas atvilko negyvą banginį (viliorybą) ir dabar laivuko -vadovybė nežino, 
ką su tuo milžinu daryti.

1937 R. C. A. VICTOR LONG Distarice QE
Radios, dideli ir gražus kabinetai po ........ ■ ■

čia rado restorano kieme,,bet smal- 
Iš šuoliai įvykį tuojau išaiškino.

’ Kągi, dabar tas žmogelis ža 
da į restoranus vaikščioti pės 
čias, nes bijo panašaus 
skandalo.

mams ir atsakymams, kurie 
buvo teismuose vartojami. Ši
tie klausimai ir atsakymai 
pamainyti naujoje laidoje, kad namų nuvažiavo tiesiai 
sutiktų su naujų pilietystės 
programų, kurį priėmė Immi- 
gration and Naturalization 
Service.

Natūralizacijos knygutė par
siduoda po 25 centus už ko
piją, ir galima ją nusipirkti 
knygų krautuvėje arba iš 
Foreign Language Informa
tion Service, 222 Fourth Avė., 
New York City.

PAMESTAS AUTO 
MOBILIUS

A -T« ' 1 ' * ' ** M.. < ,■ '

didelį pasirinkimą geriausių 
ir gražiausių 1937 metų 
mados Radios už mažiau

sias kainas.

ŠĮVAKAR KUPIŠKĖNU
KULTŪROS DRAUGIJOS

BUNCO IR KORTV PARTY 
4601 So. Fairfield Avė.

(BALČIŪNO NAMUOSE)

The American Distiiling Co
PEKIN. ILLINOIS - į STABUS H E D 1892

K* ' ' '

Visi tie yra
Turime ir Exęęlsiors ąkordionų 
kurie skaitomi pasauly geriausi.

Vartoti 
daugiau. ' 

šitos kainos susidaro kartu su 
musų išlaidomis.

LEO PIĘRSANTI 
930 Blue Island Avė. prie Taylor 

Monroe 1338.

' v*, ą.1-'1'. . '• .v**’ .•■v.
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šešius
Etinės

Geras diagnozas

Secretary Htfllnamuose

rijai kur nors keltuvą nu
grupę komisija skirs dovaną, stebęs paklausė gydytojas

3| Argenttne capįtol bulldtng [■

PROGRESS

Cicero me

Ghi
M. šeštokas

Garf ieklPark

5:30! P. M. ir, pagal susitarimą.

nau

Melrose Park. III
šauni gimtadienio puota

Lengvus Išmokėjimai

SOUTH SIDE BREVVING COMPftNY Didelė nuolaida ui senus baldus

$74^0 naujos mados Westj 
inghouse padarymo garam 
tuotos drabužių plovyklose

puotoj. Įspūdį darė jų tie kos 
tiumai

nuomomis 
nuošimčius

Aš esu .tikras, kad i Ciceros 
niekas nesubytis, nes. Čia pats 
klovainiečių centrįs. 'Na, tai 
pasimatysime.

per pusę/
Mieste Atlanta, Georgia' valr 

s t i j oj, f ederaiės * valdžios pro- 
jektas $3,000,000—Teėhwobds 
Apartments jau baigtas. Pa
statyta 604 pagyvenimai. Ap- 
likantų gauta keturi kįekvie- 

Dagi du 
prisiuntė aplikaci- 
apartmentuose gy- 
renkami tik tėkie 
kurie turi metinės 
$1,200 iki $1,800>

Kalakutas Dykai

KRAUTUVĖJE 
Eina Didis Padėkavonės

23.75
Kalakutas Dįjkai

> Draugystės Lietuvos Karei
vių parengimas .praėjo Sėk
mingai. Jis įvyko praėjusio 
šeštadienio vakare. Ne vien 
draugijos nariai, bet ir paša-, 
liniai^ žmonės sudarė gražų bų- 
rį smagios publikos. Visi sma
giai . linksminosi iki vėlumos,

Pasiklausykite niusų radio :programo, rytoj, nedėlioj 11 
yąląndą. prieš . pietus iš stoties WGES.

šeštadienio vakare, lapkričio 
14 d., Stasys Radavičius ap
vaikščiojo gimimo "dieną. Su
prašęs savo draugus ir drau
ges iškėlė tikrai puikias vai
šes. Puota įvyko pp. Frank 
šmigelskių namuose. Kadangi 
draugas Radavičius turi daug 
draugų netik lietuvių, bet i ir 
svetimtaučių tarpe, tai buvo 
net atsilankiusių iš Chicagos 
ir Cicero miestų.

Stasys Radavičius yra vete
ranas dalyvavęs pasąUliniaptė 
kare ir dirba Edwąrd Hines Jr. 
Hospital, taipgi priklauso pHe 
Foreign . Wars Veteranų į^Ud- 
pos/dkurių daug • dalyvavo šioj

Lietuvių Laisvamanių .
Kultūros Draugija

Draugystės Lietuvos Karčiųjų 
•i parengimas

Iš organizacijų atstovai bu
vo nuo Raudonos Rožės Kliu- 
bo, Optimistų Kliubo, Namų 
Savininkų Kliubo, Seserų 
Draugijos ir naujo kliubo Smi- 
lers.

Modern Seklyčios Sėta 
jo padarymo, verti $95, po

54.75 :
Tapestry setai tik .... 37.50 

Kalakutas Dykai

raudonos kepurės, 
balti marškiniai, baltos kelinės 
ir balti batukai.

; ATYDA - BIZNIERIAMS IR PROFESIONALAMS
■ ■■ ■ i ,

• Darome ant'užsakymo pirmos rųšies vyrų drabužius 
Turime didelį pasirinkimą importuotų ir naminių me* 
diiagų.

Valąpdos: 8:30 A.M

27 East Monroe Street
Telefonas CENTRAL 4615

šie modernus aržuolo me
džio breakfast setai verti 
$45.00, parsiduoda už

32.S0 j
Kalakutas Dykai ,

Augštos rūšies nauji gražus 
Kombinacijos Riešuto 
džio Valgyklų 7 dalių

Dėliai valdžios namų 
statybos

STANLEY MANKUS, Ine 
,r tailor s

energingai |1 
darbuojasi politikoj ir dar su
randa laiko darbuotis kultūri
nėj dirvoj. Atsilankė drg. A. 
Jocius, Laisvamanių Etinės | 
Kultūros 1 kuopos raštinin
kas, kurs organizuoja plačiai 
visoj Chicagoj narius kulturi-u 
nėj srity. Buvo iri daugiau sve
čių. iš Rožių Žemės. d. 

Northsidietis drg. Benikai- 
tis turi savo biznį, taigi ne
galėjo atvykti laiku, jis atvy
ko vėlai. Bridgepottiečiai drg. 
Cęplinškai, nors ir turi savo 
biznį, tačiau ątvykoHaiku; bu? 
vo ir daugiau svečių iš šios 
kolonijos.

Artimesnė Gatfield Parkui; 
’kaį^iyninė kplpnija yra Cice
ro. Iš \ šios kolonijos dalyvavo 
parengime daug. ;Tarpkitų 

tbuvo laidotuvių direktorius a>

Baliaus komitetas išdavė 
raportą. Nors raportas buvo 
nepilnas, bet numatoma, kad 
iš parengimo liko virš ’$100 
pelno.

IŠdiskusuota 'kai kurie pa
duoti konstitucijai pataisyti 
projektai. V

Gruodžio 13.* dieną įvyks 
priešpietinis kliubo susirinki
mas ir bus balsuojami kon
stitucijos pataisymai. Tikiuos, 
kad nariai rimtai ir nuodug
niai apsvarstę " 'priims geres
nius pataisymUši

---- Kliubietis.

BUENOS AIRES, Argentina. — Argentinos valdžios rūmai, kur įvyks Amerikos kontinento; 
valstybių konferencija. Konferencijoj dalyvaus Argentinos prezidentas Justo ir J. V. valstybės;

sekretorius ‘ Ht'ill.

Įsikalbėjęs ligonis, amžinai 
varstąs gydytojo duris, vėl su
sirado naują ligą ir atidrožęs 
į gydytojo kabinetą kalba:

— Pone gydytojau, aš jau
čiu viduriuose keistą vyksmą: 
čia kažkas pakyla į viršų, čia 
vėl leidžiasi, ir taip trunka vi
są dieną.

— Ar tamsta kartais nepra-

žemiausia nuoma už tris kam
barius $23.47 mėnesiui ir iki 
$38.10 mėnesiui 
kambarius.

Vyrų ir< Moterų kliubo baliui, 
praėjus

Del Padėkavoncs išparda
vimo Piano Akordionų 
kainos labai sumažintos — 
$38.00 vertės nauji piano 
akordionai parsiduoda po

vald
vasa 
pasi

Garfieldparkiečfai galės pa
silsėti į po savo iškilmingo ru
deninio baliaus. Balius įvyko 
lapkričio 7 diepą ir .praėjo 
sėkmingai. Žmonių .susirinko 
nemažai vietinių; buvo syečių 
iš kaimyninių ir ’ tolesnių kor 
lonijų, kaip : pav. - drg. i Ųamy 
brauskai, . kurie

Taip pavieniams, ‘taip or
ganizacijoms draugija taria 
ačiū. Kareivių Draugija dabar 
rengsis prie sidabrinio jubi
liejaus ateinantį metą.

Ant rytojaus, t.y. pirmadie
ny, įvyko draugijos susirinki
mas. Įstojo 3 nauji nariai. 
Draugai. bus tinkami unifor
mų skyriui. Butų jau laikas,! 
kad tą skylių tvarkytų jau-į 
nuoliai, o seniai turėtų būti 
paliuosuoti. *
'šiuo laiku draugija turi ke-! 

lėtą sergančių narių, o, J. ’ Kaz-į 
ragis išsiskyrė iš - musų tarpoj 
aht visados — jis mirė.

Dar pora šeštadienių ir mė-į! 
nesiniai 1 parengimai: sustos,; 
mat pžeis adventas ir Kalė-į 
dos. *

Šį šeštadienį bus< Lietuvos! 
Seserų draugijos .iškilmės. 
Draugi j a, turės , metinį pąren-j 
girną Liuosybės : svetainėje.' 
Neėmusios ligos pašalpos na
rės gaus dovanas. Seserys vi
suomet sutraukia r grasios j pu-; 
blikos. Žinoma, tai j priklauso 
nuo rengimo komisijos. .

Pasirinkimas Italijos, Vo
kietijos, Rusijos ir Amerikos 
gerų j ų išdirbysčių akordio
nų—su pirkimu pilnos mie- 
ros piano akordionų duo
dame iki 50 lekcijų ’dykaii

54.50
.v ..r* ,

Kalakutas Dykai

J. KALEDlNSKAS, Vedėjas
3222-26 SO. HALSTED STREET 

*2 lotų—vieno aukšto baltu priekiu namas 
TEL.1VICJTORY 4226

nam pagyvenimui 
bankieriai 
jas. Šiuose 
venti betgi 
aplikantai, 
algos nuo
Nuomos tehka mokėti kamba
riui po 7 dolerius 39 centus, 
pridedant elektrą šviesai, vi

li, šaldytuvą, 
taipgi šiltą ir šaltą vandenį’

Sulig šitomis 
pridedant po 3 
bėgy 60 metų valdžia atgaus 
tik 65 nuošimčius įdėtų pini
gų į statybą, o turės nuosto
liu 35 nuošimčius. Miestas At
lanta randasi pietinėj valsti
joj, kur algos yra mažos. To
dėl visai mažas nuošimtis 
žmonių galės gauti progą gy
venti valdžios pastatytuose 

Lūšnų gyventojai 
pasiliks gyventi lūšnose, kaip 
gyveno pirmiau.

New Yorke birželio 16 die
ną 1936 metais surasta, kad 
pigių nuomų, valdžios namuo
se gyvena tokie žmonės, ku
rie kitur mokėjo po $200 mė
nesiui už butus. Valdžia ma
no tuos gyventojus pašalinti 
iš savo namų. ,'

WAUKEGAN, III. — Lake 
pavieto taksų kolektorius pa
siuntė taksų bilą federalei 
valdžiai už 536 akrus žemės. 
Bilos suma buvo $610. Vald
žia atsisąkė mokėti, o teismas 
pripažino, kad federalės val
džios negalima taksuoti. Šis 
vadinamas NRA projektas nu
mato išdalinti kalbamą žemę 
po 10 akrų, pastatyti kiekvie
noj sekcijoj namą, daržinę ir 
šulinį iškasti. Kaina bus $3,- 
500 norintiems pirkti. Paim
damas tą mažą ūkį žmogus 
turi pasirašyti kontraktą su 
valdžia, kad jis mokės kas 
4—-Pajauskas 
mėnuo po 30 dolerių per 40 
metų laiko. Pirmi metai nesi- 
skaitys į sumos įmokėjimą ir 
savininkas negaus “clear 
title” savo vardui be 40 me
tų laiko, nors ir pilnai užmo
kėtų valdžiai trumpu laiku.

Dabar kyla klausimai, ry
šy su įsigijimu arba pirkimu 
namų: 1 — ar valdžia mokės 
taksus už savo namus? 2 — 
riek galės pakenkti valdžios 
namai tokiomis žemomis kai
nomis, kad jos neša nuosto
lius ant įdėtų pinigų? 3 —■ ar 
lūšnų gyventojai galės tokias 
nuomas mokėti, kokias jiems 
valdžia nustatys?

Dabartiniu laiku žiūrint į 
nannj padėtį, nėra galimybės 
pasakyti, kokia ateitis laukia 
ir tuos asmenis, kurie šian
dien jau turi namus. Jeigu 
kartais tektų mokėti taksus už 
valdžios namus ir padengti jų 
nuostolius taksų vardu, tai 
reikia pasakyti, kad taksai 
jau ir taip auga lyg ant mie
lių metai nuo metų. O dar gal 
į tuos pigių nuomų valdžios 
namus lūšnų gyventojams vi
sai nebus galimybės įeiti, gal 
į juos bus galima patekti tik
tai per politiką, nes juk val
dys juos politikieriai. Tokių 
budu lūšnos, kaip buvo, taip 
ir pasiliks. Nors valdžia ir 
nuomuoja kalbamus namus 
su nuostoliais, bet palyginant 
jos nuomas su lūšnų nuomo
mis atrodo, kad lūšnų gyven
tojams valdžios nuomos yra 
peraugštos. Lūšnų gyventojai 
negalės valdžios nuomų mčkė- 
ti, nes jų šeimos yra didelės, 
o uždarbiai maži.

Federalė valdžia stato 
cag°j gyvenamus namus ke
turiose vietose. Penktoj vietoj 
gal pradės statyti netolimoj 
ateity. Klausimas yra, kaip tie 
namai atsilieps į Chicagos na
mų savininkus, ar jie gerą ar 
blogą su savim atneš.

AVashingtone, D. C., 
žios ekspertų pasitarime 
rio 14 dieną 1936 metų 
rodė, kad statyba šių namų 
atseina 8 doleriai kambariui. 
Iš nuomuojant kambarius už 
5 dolerius pasidaro nuostolių 
po 3 dolerius kambariui. Tar
pe ekspertų kilo klausimas, 
kas tuos nuostolius turės pa
dengti — federalė valdžia, ar 
vietinės, reiškia valdžios tų 
vietų, kur namai statoma, ^ar 
federalė ir vietinės valdžios

šauniai Henry Peters orkes-j 
trai grojant.

Biznieriai draugijos nariai j! 
gerai i pasirodė: F., Danauskas,į! 
J. Samoška, J. Jankauskas, > J. 
Mikulis ir nauji bučeriai p-nia 
Vaičiulienė. O A. J. Krušinis 
prisiuntė dovaną, bonką stįp- 
rosios.

Raudonomis ii? plačiomis juo
stomis susijuosę atrodė kaip 
koki rtfsų ar italų šokikai; ant; 
kepurių parašai “Hihky Dink 
of Illinois Cooties”, o tų va
balų išsiųta ant kalnierių, ant 
krūtinių ir ant kuprų. Reikia 
primint, kad tie nedori sutvė
rimai nė vienam nėra pagei
daujami;. bet ką padarysi —- 
kartais prisieina ir r jais pasi- 
didižuoti.

Svečių dalyvavo kimštiųai.: 
Stalai buvo apkrauti vištiena 
ir kitokiais gardumynais bei 
gėrimais, kurių buvo net im
portuotų. Ir kiek kas > norėjo, 
galėjo1 gert ir valgyt — visko 
buvo apščiai. Pavalgę pradė
jom Bunco lošti. i

Draugas : Radayičiu's visiems 
įteikė dovanas pigai ■ pasiž^thė- 
jimą. Iš vietinių lietuvių daly
vavo A. Andrijauskai, K. Bu-| 
tai, K. Yunčiai,- S. Gumbrai, ; 
Daimantai, žičkai, M. šeštokai 
ir keletas kitų šeimų, kurių 
pavardes pamiršau. ? 0 ponai 
šmigelskiai tair- buvo ’ vakaro 
šeimininkai ir dirbo sušilę sve
čius, patenkinant.

Taipgi buvopuiki muzika 
— tai ponų šmigelskių sūnus. 
Jie mikliai muzikos instrumen
tas vartoja.

Ir nepajutom kaip ; laikas 
prabėgo ir jau buvo sekmadie
nio rytas. Dėkodami draugui 
Radavičiui už 'tokias puikias 
.Vaišes ir linkėdami daug Viso
kių laimių pradėjom skirsty-

Naujos Mados Grown Table: 
Top Gesiniai Pečiai, verti 
$75.00, parsiduoda po

MS.SO
Kiti tik po  .......... $33.50

Kalakutas Dykai

.«■ £ t * ••J**--** *•-' J

ALŲ

Visi , geria ir mėgsta. aMBROSIA■.
ALŲ nes jie žino, kad tas alus yraįi 
padarytas iš geriausios rųšįes pro-< j 
dūktų. > • h
Urmo (Wholesale) kainomis pri< 
stato į alines ir kitas įstaigas. Vi-. KyY 
suomet kreipkitės pas NORKŲ*;
kur gausite greitą ir teisingą, pat ar- 
ravimą.

2415 West 64th Street l. m. norkus
.Biztiio Telefonas ^ BOULEVABD 7179 * Res. P&MI&CK 6249

DOVANOS—KALAKUTAI DYKAI!
Gyvi dideli’ riebųs KALAKUTAI DYKAI su* 
pirkimu čią pažymėtų prekių, stebėtinai nu- 
mažintom kainom. KALAKUTAI yra 
užsakyti iš jūsų kaimyno bučerio, kurie turi 

būti geriausios rųšias.

Petkus,-Ladyga; su kitais ne
teko susipažinti.

Bendrai imant, balius .pa
vyko visais atžvilgiais. . Ant 
rytojaus po baliaus kliubas 
turėjo savo . mėnesinį susirin
kimą. Nors po baliaus nariai 
buvo pavargę, tačiau susįrin- 
kime dalyvavo jų nemažai ir 
gyvai svarstė kliubo reikalus.

Klittban įsirašė viena nau
ja narė, susirinkime.

L. L. E. K. D. mėnesiniame 
susirinkime, laikytame lap
kričio 10 dieną, apsvarsčius 
draugijos reikalus, priėjo prie 
atsišaukimų. Čia T. J. K. nu
siskundė, kad Senas Antanas, 
aprašydamas spalio mėnesio 
susirinkimą “Naujienose”, ap
šmeižęs ir pažeminęs jo as
menį. Užklaustas ką nori da
ryti atsakė, kad tas aprašy
mas hutų atšauktas ir kad at
šaukimui butų išrinkta komi
sija iš trijų narių. Tuoj iš
rinkta komisija iš trijų, bū
tent Uršulės Ručinskienės, 
Stepono Diliaus ir Justo Mi
sevičiaus.

Mes, komisija* atšaukti, ne
galime, nes ne mes parašėme; 
taipgi ir taisyti nėra musų rei
kalas. Mes todėl pasitenkin
sime abipusiai aprašyti, kaip 
iš tikrųjų buvo.

1. Senas Antanas rašo, kad 
T. J. K. už čarterio rekorda- 
vimą reikalavo atlyginimo. 
Tikrenybėj T. J. K. pinigus už
mokėjo iš savo kišenės, o by
lą pridavė, už ką . gavo savo 
pinigus.

2. Kai buvo perskaitytas 
Dr. Graičuno laiškas, tai kįlo 
karštos diskusijos dėliai laiš
ko turinio. Čia, kai A. J. K. 
gerai įsikarščiavo, tai surado 
ir smetonlaižius, ir piemenis, 
bet nėra pasakęs, kad Dr. 
Graičunas yra smetonlaižis, 
kaip kad Senas Antanas rašo.

3. Senas Antanas rašo, kad 
T. J. K. pasiūlęs kokią ten jo 
parašytą knygutę išleisti; ir, 
girdi, jeigu tokia jo knygutė 
yra, kokia jo prakalba, tai 
galima apseiti ir be jos. Bet 
kai praėjusį pavasarį laisva
maniai -surengė Stilsonui iš
laisvinti prakalbas, taipgi 
Dr-rui šliupui ir tose abiejo
se prakalbose kalbėjo T. J. K., 
tai tas pats Senas < Antanas, 
aprašydamas abi prakalbas, 
gan prielankiai atsiliepė ne 
tik < apie kitus kalbėtojus, bet 
paminėjo ir T. J. K., kad tin
kamas kalbas pasakė. .Na, o 
kai dabar įsikarščiavo, tai 
jau ir paskolos nebegeros, ir 
gal būt ir knygutė tokia pat.

Komisija:
5. Dilius,
U. Kačinskienė, 
J. Misevičia.

> < Džiaugsmo tparė
J. Kulpšaš ir p:nįa-Jablon

skienė, savininkai tavernos 
1412 So. 49 avenue, šį šešta- 

“dienį turės šurum-burum, t.y. 
džiaugsmo parę. P-nia Jablon
skienė neseniai atlaikė net dvi 
operacijas, tai ir pasidžiaugs 
su draugais.

, Klovainiečių kliubas.
;1 Klovainiečių kliubo nariai 
iš visos apiėlinkės važiuoja in 
corpore į Brighton Parką, kur 
Gramonto svetainėje /adresu 
4535 So. Rockwell Street įvyks 
jų parengimas. Bus įdomu pa
matyti kuri kolonija skaitlin- 
giau pasirodys. Už didžiausią
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Studentų Baliu
Rutkauskas, M.D.

Cicero
Draugi

Gerėja statyba

RoselantL
svar

TĖVYNEI ŠVENČIU SIUNTINIAI

Zenįth, Pliiko,

sve

Midgęt Radios po

komisija 
aųkmito-

Scholarship 
Bagdonas,

tinkamai pataisyti bitę 
pečių, furnasą ar hoi-

DEL
Park

Pigiai 
Kaip

tai patelefo- 
numeriu — 
praneškite, 
Iš tikrųjų

Illinois Lietuvių, Pa 
šalpos Kliiibas

Kpnf.ere-ncija įvyks sektnadie 
iiŲf lapkričio 22 dieną

Baugiau 
susirinkimą 
nas 
kare.

Tjclęet—tax-free 75c.
Gerbiami Lietuviai:
ši reta pramoga^ Amerikoje 

gimusio jaunimo daroma, už
sipelno musų, visuomenes para
mos.

draugijėlės nariai. Pašoko, pa- 
kaip iš jaunuolių

Lietuvių Moterų Draugija

Visi kviečiami' a t 
— Untanas.

— menki * vabaliukai, o kokius 
kalnus suneša. '■ Mes žmonės, 
pasaulio valdovai, tai viską ga
lime, padaryti... — IK-

pirkėjos pirkdamos ar Ra 
dio ar Parlor Setą ar Pečit 
ar Karpetą gaus dykai Ka 
lakutą ar Žąsį.

iGhicagojir . jo apielinkej,-12 
rajono rybose, gyvuojančių

Lietuvių Moterų 
Draugiją Ap- 

švieta

N A U D 0 KIS 
PATOGUMU 
ŠIA ŽIEMĄ!

Vartojant Garsųjį 
Norco Aliejaus ir 
Anglių Šildytuvų 
Pirkit Tiesiog iš 

Dirbtuves

Naujos bučernės Grand 
Opening.

Susivienijimu’togt 
konferenciją?

SvadiBsodalištanis 
susirinkimas

KruopieeiųKlhibas
- ' »''» J te'' < Hadarbuojasi

FIRST ANNUAL INFORM- 
AL of The Lithuanian Univer- 

SCHOLARSHIP 
STAGE PRE-

Įžariga 30c. ypatai. Kviečiame visus Roselando
-----Komisija

, Susivienijimo. Lietuvių. Ąiųer 
rįkoj auksinio, t. y. 50 metų, 

konkursas einą

Dėl Padėkavonės 
Dienos

INČORPORATED 
3417 Sd; Halsted St.- 

Tel. Boulevard 4705

BUDRIU
FURNITURE MAKT 
3347 So.Halsted St 

Viskas dėl namų, rakandai 
už žemas kainas.

sity Club
LOAN FUND
SENTATION and B A L L 
Presentation of 
by Honorable M
Consul of Lithuania in Chi- 
cago. Magnificent orchestra 
will render music for dancing 
and during refreshment Ser
vice.

1937 Radios pagauna get
rus 5 pra gramus.1

’ Greitas kai^M žaibas,
Radionas
RCA Vietok Geniai El&itrįę 
Gražiuose} kabinetuose pp.

S metylis S LA. kuopos' 
parengimas

sutaupysite dovanas 
SIŲSDAMI' ANKSTĮ.

• /Šiais metais daugiau negu kada pirmiau jū
sų švenčių siuntinius draugai ir gimines tėvyne^ 
j e įvertins- Dabar-jus galite susitvarkyti už- t 
sienių siuntinius žemiausiomis kainomis. Dro- 
vers Banko Užsienių Skyrius užtikrina greitų 
ir patikimą patarnavimą ir išduoda pasirašytų 
raštų, kadpinigai priimti*

Užeikite dabar ir susitvarkykite savo siim* 
tinius. Kreipkitės į p. Stuljgis prie22 langelio.

•.KABLISGRAMOS • BANKO PERLAIDOS
• RADIOGRAMOS •UŽSIENIŲ SIUNTINIAI

jau 
flatų 
nau- 
37th 

31-mos 
ir Emerald, patiestas pamatas 
naujam dideliam biznio ’ naniui 
taipgi prie 36-tos ir Hajsted 
gatvių.

Nusipirko naują Dodge.
Biznierius J. Jokubauskas, 

3724 So. Halsted St., apsuk
riai darbuojasi savo grosernėj 
ir delikatessen bizny. Nors jis 
yra našlys, neturi moters pa
dėti pelnui taupyti, bet pas jį 
namai ir biznis laikomi tvar
koj. Jis mėgia laikraščius ir 
mėgia susieiti su draugais, tai 
ir įsigijo naują pu'ošnų Dodge 
automobilį.

Kliūtis medžiotojams*
Teko sužinoti iš mėgėjų me

džioti, kad Chicagos organi
zuotų medėjų kliubai išnomuo- 
ja artimesnis apylinkes tinka
mas medžioti, kur randasi dau
giau žvėrelių ir paukščių. Pa
vieniams 
važiuoti 
lių nuo 
brangiai 
užimtas.

Tik prieš kelis metus bridge- 
portiečiai namų savininkai tur 
rėjo daug nesmagumų su iš
nuomavimu flatų, o labiausia, 
rendų iškolektavimu. Tuomet 
buvo visiškai paliovę namus 
remontuoti, ir apylinkė atrodė 
apleista. “Tavorščiai” numatė, 
kad tik viena išeitis busian
ti palaikyti apgyventą Bridger 
portą, tai užleisti juodukams 
tuščius flatus.

Bet • šiomis dienomis; 
[sunkpka ^urateti tuščių 
ir net matosi budavojami 
ji namai: statoma prie 
St. ir Emerald, 'prie

GEORGE SKOBT
MERCHANT TAILOR

2415W.MarquetteRd;
Phone Hemlock 6296

kuopų organizatoriai turėjo 
pasitarimą lapkričio 7 dieną.

Jie nutarė šaukti. ir šaukia 
visų apielirikės kuopų konfe
renciją sekmadieny, lapkričio 
22 dieną, 2 valandą popiet 
Sandaros svetainėje, 814 W. 
33 Street.

Būtinai reikia, kad šiame 
susirinkime butų atstovauja
ma kiekviena apielinkės kuo
pa. Taigi t laukiame joje at
stovybė iš visų kuopų.

This unusual occasion will 
take place in CRYSTAL 
BĄLLROOM, HOTEL 
PRADO (53rd & Hydė 
Boulevard), SATURDAY, 
VEMBER 21st, 1936, 9

štai ir lauktas atidarymas, 
šį šeštadįenį Lietuvių Liuosy- 
bės name naująi įrengta bu- 
černė turi Grand Opening.

Privežta daugybė nau‘jų, 
šviežių tavorų — taip mėsos, 
kaip ir daržovių.

Patarnautojai yra jauni, ap
sukrus. Pirkėjai reikalauja 
greito ir mandagaus patarna
vimo. čia toks patarnavimas 
teikiama. Kaip atidarymo die
noj, tai kiekvienas kostumeris 
gaus dovaną; tad ateikite ii 
pasiimkite ją. Bet nelaukite 
vėlai, nes; gali pritrukti.

Už įrengimą ir vedimą šios 
krautuvės - kreditas priklauso 
pp. Petriloms, ypač motinai, 
kuri visą ■ širdį yrą įdėjusi į 
sunaus pasisekimą.
S.L.A. 301 kuopos darbuotė.
Susivienijimo Lietuvių Ame

rikoj 301 kuopos baliaus ren
gimo komisija dirba ne juo
kais. Iš visko atrodo, kad pa
rengimas bus > nepaprastas, nes 
visi nariai su atsidėjimu remia 
jį, perka bilietus ir. aukauja 
dovanas. Atrodo, kad ; kas tik 
atsilankys ir 25 centus įžangos 
užsimokės, gaus daijktą kelis 
kartus vertesnį. Tad nepamir
ški te šio t. baliaus, kurs įvyks 
kitą subatą p. . Shameto 
tainėje.

Beje, jei kurį iš narių ko
misiją aplenktų,, tai nesi jaus
kite esą paniekinti, bet pilnu 
draugiškumu/ ateikite į paren
gimą ir atneškite dovaną. Im
kime pavyzdį iŠ skruzdžių: jos

BUDRIKO EXTRA
Nedėlinis programas iš stoties 
WCFL, dabar būna nuo 7 vai., 

vakaro iki 8 vai.

Tie gražieji šildytuvai su
teik* žavintį grožį ir džiaug
smą visiems namams. 
Amerikos walniit grainuoto 
porceliano, enamelio kūnas, 
su porceliono enamelio ge
ležies vitštimi, durys,, frei- 
mai, pagrindas jr kojos, su 
lyginamuoju prietaisu. 3 ga
lionų daugiau įtalpos alie
jaus indas, panešamas tan
kas, rudas eraeklė nubai- 
gimas.
Tinkamas Pataisymas
Kad 
kokį

D>rovers National Bank 
Drovers T^ust & Savings

MEMBEkS, FEDERAL LEPOSIT INSURANCE CORPORATION

Baliaus komitetas pranešė, 
kad kliubo metinis balius bus 
šeštadieny, lapkričio 28 dieną, 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj. 
Balius yra rengiamas tikslu 
pagerbti narius, kurie nesirgo 
per 10 ir 20 metų; taipjau bus 
įteiktos dovanos tiems na
riams.

šie nariai gaus antrą doya-^ 
ną: D. Antanaitis, J. Adomai
tis, F. Bakutis, J. Grajauskas, 
Iz, Pupauskas, L. Izdonis, M. 
Kasmauskas, P. Kilinskas, A. 
Paulikas, St. Staneviče, V. To- 
tulis, J. Zakareviče, J. Zaran- 
ka, D. Šidlauskas, V. Gumba- 
ragis; pirmą dovaną gaus: K. 
Galvanauskas, J. A. Juraška, 
J. Kundrotas, P. Rumšą.

Taipgi nutarta, kad tie na
riai, kuriems priklauso dova
nos, turės pilnai užsimokėti už 
1936 metų kliubui mokestis; 
neužsimokėję už 1936 metus 
negalės gauti dovaną.

Kitas kliubo susirinkimas 
įvyks gruodžio mėnesio 4 die
ną šių melų. Tai bus priešme- 
tinis susirinkimas. Teks svar
styti svarbus klausimas apie 
vienijimąsi

Vardu draugijos 
visiems dalyviams, 
jams, laidotuvių direktorių są
jungai, programo. pildytojams 
taria nuoširdų ačiū.

Rengimo komisija;:
M. Schultz, K* Keturakie- 
nė, M; Gru§inskiep^V U. 
En^žiuliepė,
M.' Zolpieiiė, A. MįąčikąiK 
tienė.

/ ./ ROSELAND

SLM OfctKtpos Gražus Parengimas 
LAUKRIČIO NOV. 22 D., 1936 

Stritiftįtos Svetainėje, 158 Ė. 107th. St.
ScenOj statoma vieno veiksmo .komedija

“AŠ NUMIRIAU”
Taipgi bus ir kiti programo paįvairinimai ką .išpildys jaunuoliai 

maliną Bąužis, Fldrence Šimkus, Vytautas Puckorius.
Stephens Orkestpa grieš šokiams ir bus A. Zalatoriaus kalba. 
rad^,6:80 v. y. f“ 
itttVttis j šį 'musą gražų parengimą

EIKIT Į 
NORTHWESTERN 
662 W. Roosevelt-Rd. 
312 W. 63rd Str. 
2323 Mihvaukėe Avė. 
8816 S. Conunercial Ąv. 

NOKTIfflESTERN' 
Stove Repair Co.

Monroe 6600

Šia šeštadienio vakare, lap
kričio 211 dieną,? visi kruopie- 
čiai ir jų; kainiynai susirinks 
į j Wv Neffi);, svetainę,; 2435 So. 
Lįeavitt street,> kur įvyks šau
nus ;• parenginiąs prie geros 
muzikos.

Kruopiečiai veikia laisvoms 
kapinėms . Kruopiuose, Lietu
voj* Kapinės jau baigiamos 
įilepgtiy bet/ dąr reikėįinga ke
lį’ šimtai dolerių šiam 
biam.; darbui užbaigti.

Taigi visi kruopiečiai ir jų 
kaimynai kviečiami atsilan
kyti į parengimą.;

1 ' •Kvieslys.

Sergei Jarov, Dono Kazokų choro vadas, kuris rytoj pasi
rodys su savo dainininkų grupe Chicagos Ci'vic Opera rūmuose.

Illinois Lietuvių Pašalpos 
Kliubas laikė mėnesinį susi
rinkimą penktadieny, lapkričio 
6 dieną, Chicagos Lietuvių Au- Apšvieta lapkričio 15 dieną ap* 
ditorijoj. Susirinkimą atidarė lankė senelius Oąk Forest prie- 
pirmininkas Jonas Bijąnskąs 8 glaudo j.
valandą vakare. Raštininkas1 Programą pildė visi jaunuo- 
iššaukė valdybą, kuri atsilan- liai, Brighton Parko jaunuolių 
kė visa

Ligonių raportas. Raštinin- ’ dainavo 
kas raportavo, kad ligbnitj šį,negalima daugiau nė re-ikalau 
metą visai nėra. Vienas sirgo ; ti 
kovo mėnesį keturias savaites 
ir spalio mėnesio 20 dieną mi
rė. Jis buvo Vladas Edrigevi-, S 
če. Nutarta išmokėti pomirti 
nė jo moteriai $200.

reikalų nesiradus, 
uždarė pirm. Jo- 

Bijanskas 9 valandą va- 
—• A. K.

savo draugus, kurie domisi 
musų darbu.

Kviečia Cook Kauntės So
cialdemokratų Federacija,

IL 1L Cohen, 
veikiantis sekretorius.

Socialdemokratų, Federacija 
tai socialistai, kurie atsimetė 
nuo Thomoso dominuojamos 
partijoj frakcijos.

medžiotojams tenka 
po kelius šimtus my- 
Chicagos, nes. kliubai jubibejaus 
imą,;už: įleidimą į 
teritorijas*

— Niekutis.

Sekmadieny, ' lapkričio 22 
dieną, Roselande įvyksta SLA. 
139 kuopos parengimas Stru
milų svetainėje, 158 East 107 
Street. Bus vaidinama vieno, 
veiksmo komedija “Aš numi
riau”. Suvaidins patys kuo
pos, nariai,; seni teatro dar
buotojai, kaip. P. Bobelis, J. 
Puckorius, A:, Andrijauskas ir 
kRi. O jiems į pągelbą atei
na Aldona Gaileyičiutė, kuri 
yrą taipgi kuopos narė; Aldo
na sekmadieny bus Kristina 
Vabalienė.

Evelyn Bauzis, Flbrėnce 
Šimkus, Vytautas Pučkorius 
taipgi pildys atskirus numer 
rius.

A. Zalatorius, bridgeportie- 
tis, kalbės apie SLA. auksinį 
jubiliejų. Stephens. orkestrą 
gros šokiams. 'Pradžia . 6:30' 
valandą; įžhnga tik 30 centų 
asmeniui 
silankyti.

Piano Ačor3ionai, 48 basų

48.00
12 Basų po

16.00
120 Basų už
>85.00

Pilnas kursas lekcijų 
dykai

CHARLES J. VITNER & CO;
1723 W. 47th STREET PHONE YARDS 2538

Mrs. Vitner’s gardžiųjų namų darbo bulvių Chips ir kitų gerų 
valgio dalykų, gamintojai.

SVIESTO PRETZELIAI—GRYNI KIAUŠINIŲ NOODELIAI 
—TAVERNŲ SŪRIAI

Šaukiama yrą Socialdemo
kratų Federacijos konferenci
ją; ateinantį sekmadienį, lap
kričio 22 dieną, IX valandą ry
to Forward trobesy adresu 
1256 So. Kedjęie aveiiue.

Planai organizacinio vajaus 
Cook kauntėje ir kiti dalykai,' 
liečią judėjimą sutvėrimui 
Amerikos Darbo Partijos, bus 
diskusuojami.

Jeigu negalėtumėt būti šia
me susirinkime, 
nuokite sekamu 
Crawford .— ir 
kad remiate, mus 
nevertėtų praleisti šis svarbus 
susirinkimas. Atsiveskite ir 

*7 i1 > ! j < A u !!yv..j»!"^ėrg<g..... .............

Solo padainavo p-nia A. Za- 
bukienė porą, dainelių ir p-lė

Stankiutė. Joms abiems 
akompanavo E. Vaju‘nas.

W.P.A. orkestrą sugrojo ke
letą muzikos dalykų.

Kalbėjo M. Zolpienė, K. Ke- 
turakiene, E. Milerienė. Tvar
kos vedėja buvo M. Schultz, 
valgių gamintojos K. Ketura- 
kienė, M. Grušinskienė, U. Ka- 
tauskienė, O. Paulauskienė. 
Prie stalų ir ligoniams valgius 
išnešiojo, kurie negalėjo ateiti 
ir kartu pietauti, p-lės Baro
naitė, E. Misčikaitė, Milerių t,ė 
iš Evanstono, p-nios J. Slakje- 
nė, Dr-o. P. Šlakio žmona,/ J. 
Gulbinienė, A. Kalpokienė ir 
kitos.

Suau’kavo pinigais ir Valgiais 
šie asmenys: A. Kalpokienė, 
Eva Mineikienė, Agota Dulę- 
vičienė, Dr. A. Jarush, O. Sta
siūnienė, U. Jasevičienė, Dr.
R. P. šlakis ir jo žmona, bu- 
čeris Čepulis^ O. Plečkaitienė, 
A. Zabukienė, K. Keturakienė, 
M. (Grušinskienė, F.N.F. La
boratories; Pel. J. Martinkaus 
varduvėse aukavo Litvinas, A. 
Endžiulis, J. Zabukas, J. Z.. 
Puniškai; automobilius sukeikė 
laidotuvių direktorių sąjungos 
nariai A. Masalskis, j. J. Žolp,
S. P. Mažeika, S. D. Lachavi- 
čia, J. F. Eudeikis ir A. Pet
kus.

RtNty1

GLIARANTEED
CLEANINC
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____ Naujieji 1937-tų Metų Automobiliai Paveiksluose
Packard Eight Sėdau

ŠIANDIEN 
PASKUTINĮ KARTĄ

Packard Six Coupe

Chevrolet Vidus

ĮĮĮlil. -

F 1. A

&<< /i' Ą V

“MISS LITHIJANIA”— 
p-lė Sofija Ambrozaitė 
atstovauja lietuvius Au
tomobilių Parodoje, Chi- 
cagoj. Ta paroda vyk
sta International Am
phitheatre, prie 43-čios 
ir Halsted St. šįvakar 
p-lė Ambrozaitė pasiro
dys paskutinį kartų pa
rodos iškilmėse, nes šį- 
vakar paroda užsidaro.

Packard 120

Plymouth Sedan

De Soto Coupe
< c

Amerikoje ga
minama sekamų 
firmų automobiliai 
ir po vieną tį auto
mobilių išpuola kas
V V i v •sestam žmogui.

Chevrolet Master Coach

UŽSIDARO VIENA PARODA, ATSIDARO KITA

šiandien International Amphitheatre, prie 43-čios ir Halsted, užsidaro 1937 m. 
automobilių Paroda. Netrukus, lapkričio 28 d., toje pačioje vietoje atsidarys metinė 
veislinių gyvulių paroda. Paveikslas parodo keletą pernykščios parodos laimėtojų.

American Bantam 
Bidck 

Cadillac 
Chevrolet

''ii'y 7'?' ■ 'z'1 ' ' ■'
Chrysler

Cord
.7 - ,. ... - ,

De Soto 
Dodge 

Duesenberg
Ford 

Grabam 
Hudson 
LaSalle 

? h; •• . . . . . ■.
Lincoln-Zephyr 

Nash 
OIdsmobile 

Packard 
Pierce-Arrow ' • •

Plymouth
•. '' '* ' '.Va'1’ ‘ ’k' ’ ’ ■ ’ I

Pontiac-S ’» •> •.*;; H:

Studebaker
Terraplane 

Willys

Ford i'jŽHi
įW^i

Buick 60


