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Karalius Turi Pasirinkti 
Sostą ar Amerikietę

T

Anglijos karaliui duotas tik tokis pasirin 
kimas ir gal šiandie bus paskelbtas kara

liaus Edvardo atsakymas

KAS LAIMES?
MEILĖ

AR
INTRIGA?

Anglijos Sosto Krizis 
Paveiksluose
ŠIOS DIENOS

“NAUJIENOSE”
Žiūrėk, paskutinį 
puslapį.

ry- 
ka- 
dar 
pa-

LONDONAS, gr. 4. — Pre- 
mieras Baldwin šiandie vėl bu
vo apsilankęs pas karalių Ed
vardą sužinoti kokį karalius 
atsakymą duoda į kabineto ul
timatumą, kad jis turi pasi
rinkti ’ arba amerikietę Mrs. 
Wallis Simpson, arba sostą, 
nes jis negalys vesti amerikie
tės ir kartu pasilikti Anglijos 
imperijos karalium.

Po pasitarimo su karalium 
Baldwin tuoj aus sugryžo į sa
vo rumus. Jis buvo nusiminęs 
ir atsisakė duoti bet kokį pa
reiškimą. Neužilgo pas jį at
vyko vidaus reikalų ministe- 
ris.

Karaliaus atsakymas bus 
toj (šeštadieny) paduotas 
binetui apsvarstyti. Bet 
nežinoma, ar kabinetas
skelbs karaliaus atsakymą 
tuojaus, ar lauks pirmadienio 
paskelbti jį atstovų bute.

Po premiero Baldwin pas 
karalių buvo apsilankęs į an
glikonų bažnyčios galva, Cžfn- 
tenbury vyskupas^ kuris taip
jau ilgokai tarėsi'su karalium. 
Bažnyčia irgi yra ^ priešinga 
karaliaus vedyboms su ameri
kiete, ypač kad ji yra gyvnaš- 
lė, jau su dviem vyrais persi
skyrusi.
Karalius negali vesti papras

tos moteries.
Anglijos karaliaus vedybų 

su amerikiete klausimas iški
lo ir atstovų bute, bet premje
ras Baldwin atsisakė duoti pla
tesnių paaiškinimų, prižadėda
mas tą padaryti vėliau, kada 
klausimas bus galutinai išsi- 
sprendęs.

Baldwin betgi tiek pareiškė, 
kad Anglijos 
džia karaliams 
ne karališkos 
nes karaliaus
tiškai patampa ir
Tai buvo lig ir atsakymas į 
tuos užsiminimus, kad karalius 
gali vesti žmoną, bet tik 
kad ji butų paprasta jo 
na, o ne karalienė.

Iš premiero Baldwino
kymo yra aišku, kad karalius 
Edvardas arba turi atsižadėti 
amerikietės, arba abdikuoti — 
pasitraukti nuo sosto.

Karalius buk nenusileisiąs.
Eina gandų, kad karalius 

yra griežtai nusistatęs ir pa
silaikyti sostą ir kartu vesti 
amerikietę. Jis nepasiduosiąs 
nė kabinetui, nė kunigijai, nė 
spaudai, bet darysiąs kaip jam 
tinka, vaduodamasis tuo, kad 
karaliaus privatiškas gyveni
mas yra jo paties dalykas. Jei

įstatymai drau- 
vesti paprastas, 
kilmės moteris,' 
žmona automa- 

karaliene.
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ZINTAKO BYLOS TEISĖJAS Juodieji Legionie
riai šaudosi

PONTIAC, Mich., gr. 4. — 
Ugniagesių kapt. Bradburn, 
kuris grand jury buvo įtartas 
kaipo Juodojo Legiono narys 
ir ugniagesys Slusher rasti nu
šauti ugniagesių stotyje. Poli
cija nustatė, kad Bradburn nu
šovė Slusher ir tada pats nu
sišovė. Paliktame raštelyje 
Bradburn sako, kad Slusher 
“perdaug kalbėjęs”.

Penki juodieji legio 
nieriai nuteisti 

kalėjiman
4. — 
nariai

ka- 
tu- 

val- 
rin-turės paskelbti 

tada patys žmones 
klausimą.
su amerikiete jau

tas tiesa, tai tuo atveju 
binetui teks rezignuoti ir 
ros būti sudaryta nauja 
džia, kuri 
kimus ir 
išspręs tą

Karalius
kelinti metai draugauja ir nie
kas apie tai nekalbėjo. Jiedu 
važinėjosi po 'įvairias šalis, 
kartu atostogavo, jis pirkdavo 
jai brangias dovanas. Ir jei 
ji butų pasilikusi karaliaus pa
prasta meilužėj’ tai nė Bažny/ 
čia, nė konservatorių kabine
tas nė pusės žodžio nebūtų sa*- 
kę. Bet jis sumanė ją vesti 
— ir iškilo didžiausias' krizis.

Kiek sužinota, karaliaus ve
dyboms su amerikiete prieši
nasi ir Anglijos dominijos, 
ypač Kanada, kurios remia 
premiero Baldwin nusistatymą.

Anglijos laivams už
drausta gabenti gin

klus Ispanijon
LONDONAS, gr. 4. — Val

džios bilius, uždraudžiantis An
glijos laivams gabenti ginklus 
į Ispaniją, kurį prieš kelias 
dienas priėmė atstovų butas, 
dabar praėjo ir lordų rūmuose 
ir liko pasiųstas karališkai ko
misijai paskelbti jį įstatymu.

Anglijos karaliaus 
draugė išvyko 

Franci jon

ROBERT C. O’CONNELL, FRANK V. ZINTAKO BYLOS TEI- 
.• . ‘ į • \ r

sėjas. Bylos svarstymas eina kriminaliame <teišme Chicagoje
jau antrą savaitę, bet nuosprendis dar toli. .(Tribūne Photo)
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Hitleris atėmė pilie- Chinija reikalauja 
tybę iš 93 Vokietijos 

tremtinių
japonų atšaukti 

marinus
NANKING, gr. 4.

K

1S

- ChiniBERLYNAS, gr. 4. — Hit
leris paskelbė dekretą, kuris jos užsienio į reikalų ministeris 
atima pilietybę iš dar 93 vo- gen. Chang' Ch'un ‘v ’ * 
kiečių. Bet jie turbut daug 
nepaiso to pilietybės atėmimo, 
nes visi jie yra pabėgę užsie
nin, kur Hitlerio ranka nega
li juos pliekti.

. Tarp., .netekuįij < pilietybas. 
yra garsus rašytojas Thoihas 
Mann, laimėjęs Nobelio dova
ną 1929 m. Taipjau atimtž 
pilietybė jo žmonai ir 1’9 m/ 
sunui. Mann broliui ir jo šei
mynai jau’ pirmiau buvo atim
ta pilietybė.

Tarp kitų netekusių piliety
bes žymesnių vokiečių yra so- [ 
cialistų vadas Max Braun, žy- i 
mus socialistas ir buvęs vidaus su Japonija negali būti iki Ja- 
reikalų ministeris Sollman, ta- (; ponija nepaliau’s padėjusi Man- 
riamas žydas, Heiden, kuris chukuo ir mongolams pulti 
yra parašęs Hitlerio biografi- Suiyuan provinciją. . s
ją ir k. .Atimta pilietybė dagi i *

J Vrhlri/iiiTrhTzi iirootnci

pasišaukė 
Japonijos ambasadorių Kawa- 
goe ir įteikę jam aštrią notą, 
kurioj Chinija reikalauja iš 
Japonijos ttįojaus atšaukti 1,- 
000 marinų,Į kuriuos Jąponiją 
yrą ; ; Šįangfltaunje,

rūmų dokumęiitus ir paliųo- 
suoti mariną suimtus Čhinijoš 
valdininkus.

Tarp ministerio ir ambasa
doriaus įvykęs aštrus susikir
timas. Ambasadorius bandė at
naujinti derybas dėl kitų Chi
ni ją ir Japoniją liečiančių 
klausimų, bet ministeris griež
tai atkirto/kad jokių derybų

5 metų vaikams, nes ir jie 
‘‘nusikalto” valstybei.

Amerikos rųbsiuviai 
siųs drabužius Ispa

nijos lojalistams

DETROIT, Mich., gr. 
Penki Juodojo Legiono 
liko nuteisti kalėjiman iki gy
vos galvos už nušovimą “šau
dyti į taikinį praktikai” negrą 
Šilas Coleman. . 

į J . ■ ■
Nuteistieji yra Charles 

Rouse, James Lorache, Ervin 
Lee, John Bannerman ir jų 
vadas Harvey Davis. Jie su
ruošė savo pikniką ir prisigė
rę sušaudė tam tyčia iškalno 
atvežtą nužudymui negrą.

Naciai pasiima savo 
globon visus Vokie

tijos vaikus

BERLYNAS, gr. 4. — Na- 
iaiT nori įĮasiimti r ant savęs

kų, kad j juos nedarytų nepa
lankios naciams įtakos vaikų 
tėvai ir bažnyčia. Tuo tikslu 
naciai išleido naujus įstaty
mus, kurie į Hitlerio jaimimo 
organizacijas įrašo visus vai
kus nuo 10 iki 18 metų ir mer
gaites nuo 10 iki 21 metų. Vi
si vaikai verstinai turi pri
klausyti prie tos nacių orga
nizacijos, kurios yadu yra Bal- 
dur von Schirach, atsakomin- 
gas tik prieš Hitlerį.
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Rusija ir Vokietija 
nieko nežino apie 

Anglijos krizį

Francijos butas už 
sustabdymą šmeižtų 

laikraščiuose

ROUEN, Franci jo j, gr. 4.— 
Mrs. Wallis Warfield Simpson, 
kurios artimas susidraugavi
mas su Anglijos karalium Ed
vardu iššaukė aštrų krizį im
perijoje, šiandie atvyko į čia 
ir tuojaus išvažiavo į Cannes, 
lydima sargo ir sekretorės.

Cannes ji mano išbūti ilges
nį - laiką iki praeis Anglijoje 
audra dėl karaliaus pareikšto 
noro su ja — paprasta ameri
kiete ir dagi gyvnašle -r ap
sivesti.

NEW YORK, gr. 4. — 3,000 
rūbų siuvėjų masiniame, susi
rinkime pasižadėjo per atei
nančias dvi savaites pasiūti ir 
pasiųsti Ispanijos lojalistams 
100,000 eilių drabužių.

Kituose miestuose tikimąsi 
surinkti Ispanijos lojalistams 
dar 500,000 eilių drabužių.

Naciai kontroliuos 
net ir vedybas

VIENNA, gr. 4. —- Karalius 
Karolis uždraudė laikraščiams 
rašyti apie Anglijos karaliaus 
santykius su amerikiete Mrs. 
Simpson, kad tas neprimintų 
jo žmonėms apie jo paties mei
liškus santykius su vedusia 
motere Lupescu. Vienas laik
raštis, kuris bandė apie tai ra
šyti, išėjo su? dideliu baltu lo
pu.

4 PUSLAPIS
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BERLYNAS, gr. 4 
stu dekretu 
marškiniai nuo šio laiko apsi- 
yędimui turės gauti savo vir
šininkų leidimą. Bet ir gavę 
tokį leidimą jie negalės vesti 
tą ką jie nori, bet jų nuotaka 
pirm apsivedant turės prista
tyti liudijimą, kad ji yra gry
na arijona, gera šeimininkė ir 
gera motina, išėjusi tam tik
rą paruošiamąją mokyklą.

WASHINGTON, gr. 4. — 
Karo departamentąs ruošiasi 
per ateinančius tris metus 
pirkti dar 250 tankų. Jis da
bar turi apie 150 specialės sta
tybos tankų

Išlei-
Hitlerio, juod-

Vokietijoje įvestos 
riebalų kortelės

BERLYNAS, gr. 4. — Na
ciai priėjo prie to, kad įvedė 
riebalų korteles, kokios buvo 
tik karo metu ir nustatė ne
dideles riebalų porcijas.

Paprasti darbininkai galės 
per metus gauti 22 sv. pigiau
sių riebalų, bet labiau pasi
turintys ' žmonės galės gauti 
virš 15 sv. margarino į metus 
laiko. TiVrčiai galės gauti tikro 
sviesto, bet 20 nuoš. mažiau, 
negu gaudavo ikišiol. Porcijos 
riebalą restoranams taipjau 
liko sumažintos.

WA$HINGTON, gr. 4. — 
Smithsonian institutas įsigijo 
griaučius sudaužyto lėktuvo, 
kuris pirmas perskrido skersai 
Atneribjos kontiąęntą.' Lėktuvą 
vairavo Rodgers 1911 m- 
pirma transikontinantalė kelio
nė užtruko 84 dienas. Už 6 
mėn. kRodgęrs žuvo susidaužius 
tam lėktuvui.

Dar daugiau Vokie 
tijos kareivių atvy

ko Ispanijon
GIBRALTARAS, gr. 4. — 

,Į Cadiz ir Seville nuolatos at
vyksta vis naujų Vokietijos ka
reivių. Nėra paslaptis, kad vo
kiečiai ten greitu laiku turės 
20,000 gerai ginkluotų karei
vių padėti sukilėliams kovoti 
lojalistus.

Gautomis žiniomis, sukilė
liai vėl bombardavo Madridą 
iš oro, taipjau ir kareiviai da
rė smarkius puolimus, bet vi
sur liko atmušti.

LONDONAS, gr. 4. — Kuo
met Anglija pergyvena aštrų 
karališką krizį, dėlei karaliaus 
Edvardo susidraugavimo su 
amerikiete Mrs. Wallis Simp
son ir jo noro su ja apsives
ti, tai Vokietija, Rusija ir Grai
kija nieko apie tą krizį neži
no, nes tų šalių diktatoriai vi
sai neleidžia saviems laikraš- • 
čiams apie tai rašyti.

Pačioj Anglijoj ir jos domi
nijose tik prieš savaitę laik
raščiai prabilo, o ir tai rašo 
labai' atsargiai. Austrijoj ir 
Italijoj irgi tik prieš savaitę 
leista laikraščiams apie tai ra
šyti. Bet ir tai Austrijos cen
zūra . reikalauja, kad apie tą 
dalyką butų rašoma su pagar
ba.

Tik Jungt. Valstijų ir Fran
cijos laikraščiai jau senai ra
šo viską atvirai. Ypač plačiai 
rašo Amerikos laikraščiai, nes, 
kaip išrodo, amerikiečiai Ang
lijos karaliaus elgesiais domisi 
dau^g daugiau, negu pati Ang
lija. ,

Kaip konservatorių. valdžia, 
kuri nori palaikyti apie sostą 
senovinę dvasią, taip Anglijos 
dominijų laikraščiai smerkia 
karaliaus norą apsivesti su 
amerikiete gyvnašle. Bet kara
lius Edvardas yra gyvas, mo
derniškas žmogus, kuri$ savo 
elgesiais ir pamėgimais ‘ hesi- 
=skiria nuo«A-, 
Tpdel tatp jo ir premiero Bald- 
wino jau senai ėjo paslėpta 
kova. Ji, prasidėjo dar tada, 
kada karalius visai tos ame
rikietės if nepažino, bet kaip 
jaunas žmogus, atmetęs supe
lėjusius karališkojo dvaro pa
pročius bandė gyventi natūra
liu sveiki? gyvenimu.

Kada dabar iškilo krizis ir 
apie jį sužinojo ir minios, tai 
jos išpradžių buvo nusistačiu- 
sios prieš karalių. Bet dabar 
paprasti žmonės apsigalvojo ir 
jų nusistatymas keičiasi. Jie 
pradeda manyti, kad sostas 
nieko bendra su karaliaus pri- 
vatišku gyvenimu neturi. Be 
to karalius miniose yra gana 
populiarus. O paprastų žmonių 
nusistatymas kartais gali pav 
veikti ir pačios valdžios nusi
statymą.

Dėlei krizio daugelis darbi
ninkų neteko darbo, nes apsi
stojo darbai prie suvenirų at
einančiai karūnacijai, kuri tu
rėjo įvykti gegužės mčn.

Kaimuose prasideda 
nelaimės

fe
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Valdžia nebešelps jokių laik
raščių, o ir laikraščiai nega
lės imth svetimų valstybių 

pašelpų. 7
PARYŽIUS, gr. 4. — Atsto* 

vų butas 578 balsais prieš Z 

priėmė premiero Rlum valdi 
žios pasiūlytą bilių, kuris tai£ 
•kosi sustabdyti laikraščių ne*- 
r y bo tirs 
asmenų.

Bilius 
valdžiai 
laikraščiams 
kams.

Atstovų butas taipjau prk 
ėmė atviru balsavimu komuni
sto. Paul Vaillant-Couturier pa* 
siūlytą bilių, draudžiantį laikai 
raščiams ar laikraštininkams^ 
priėminėti pašelpas iš svetimų, 
valstybių. Už tą laikraščiai ga£ 
lės būti aštriai baudžiami. |

Slaptas valdžios fondas šie< 
met siekė $2,000,000, neskai-* 
tant $1,429,000 paskirtų ūž-t 
sienio reikalų ministerijai inį 
taikomų skleidimui palankių 
Franci j ai žinių užsieny. \

šmeižinius žymesnią

taipjau uždraudžią, 
dalinti slaptus fondus

ir laikraštinin£4

Midland Steel strei 
kas Detroite 

užsibaigė
paprastų^ žmonių
i ir nramiarn RnM. Streike____ Jas Midland Steel Pro 

ducts Co. liejiklosę, kuris bu 
vo dalinai supąraližavęs auto
mobilių pramonę, užsibaigė 
kompanijai sutikus pakelti al
gas ir panaikinti darbą nuo 
štukų. Kompanija gamina rė
mus automobiliams ir negau- 
damos reikmenų turėjo užsida
ryti kelios automobilių dirbtu^ 
vės. x ..

Bet nors dabar ir bus gali
ma gauti automobilių rėmusj 
bet automobilių kompanijų var
gai neužsibaigė, nes tebestrei- 
kuoja 
ninkai 
gauti 
liams.

stiklų dirbtuvių darbi- 
ir kompanijos negali 

stiklų savo automobi-

KALAMAZOO, Mich., gr. 4.
— Iš savo ūkio netoli Mendon 
paslaptingai prapuolė Joseph 
Shivers, jo žmona ir uošvė. . 
Daržinėj rasti du nušauti ark
liai ir karvė. Virtuvėj palikti 
nebaigti virti pietus.

Giminėms Lietuvoj
Dovanų Kalėdoms
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Čhicagai ir apielinkei fede- 
ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:
'Apsiniaukę, tiek pat, šalta* 
Vakar 2 vai. po pieth tem- 

peratura Chicago j e buvo 26°.* 
7:02, leidžiasiSaulė 

4:19.
teka

r

VAŠKAI—Spalių 28 d. Vaš
kų valsč. Vaišvilės kaime pa
baigus kulti ūkininko šilkuno 
javus, pastarasis talkininkus 
pakvietė' pabaigtuvių vaišių. 
Besivaišinant po geros dozps 
alučio susiginčijo ir pradėjo 
muštis ūkininkai Baldyšius 
Juozas su Ragausku Jonu. Ra
gauskas po stiprokų smūgių 
pas šilkuną atsigulė, ir po pa
ros mirė. (Ž).

ALYTUS—-Spalių 31 d. stai
giai mirė turtingas amerikonas 
J. Striickas. Jis buvo bevai
kis, paliko Žmoną ir 70,000 li
tų pinigų, kurie yra išskolin ti 
pas žmones,

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

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

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
1739 SO. HALSTED STREET

k CHICAGO, ILLINOIS
i Atdaras iki 8 vai. vakaro it n^dClioj iki 1 vai. po piet

*;wį

H
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Namu telefonas

6733 Crandon Avenue
— Hyde Park 3395

VASSAtf—• 
Verynevti'®»t 
Yeliow 

$33.7*9'

NATHAN KANTER

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8: 30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12jį. m.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 
Senėdomis ir nedėk pagal sutartį 
Reti 6631 So; California Avenuė 

Telefonas Republic 7868

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUĖ 

Res. 651? So. Rockwėtl St.
TelepPone: Republic 9723

DR. G. SERNER
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 
^uTeL Yards 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis

,17 Jwel Bulovo!

Nariai Chicagds, Cicetos Lietuviu 
Laidotuvių Direktorių Ašbciatfjos.

Pristatome Alų Visokiems 
Rėikalaniš.

, PHYSIC1AN-SURGEON 
Office 4070 Archer Avenue 

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

Office & residence 2519 W. 43rd St 
Tėl. Lafayette 8051 

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

Sekmadieni susitarus.

DR. STRIKOL’IS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nu6 6 iki 8 

vdk. Nedėlioj pagal sutarimą.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Te L s Prospect 1930.

STRAIGHT
KĖNTUČKY 

BOURfiON 
DEGTINĖ.

Ofiso TeL 
Rez. TeL _____ =____

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir vfaų 
chroniškų ligų.

Ofisas 6850 “ - - -
Valandos: 2—4,

diena.
K # -y- ' A' ‘

Tėl, Berwyn 2141
Atdara vakarais, pirmadienį, ant
radienį, ketvirtadienį ir šeštadienį

Geo. P. Cunningham 
DISTRIBUTORIUS

Du jauni dainininkai, kurie? 
rytoj po pietų pirmu karti/ 
pasirodys scenoje, “PIRMYN*’ 
operetėje, “ORO BANGOMIS0. 
Jie yra Ona Benikaitė ir Al 
Neckrash.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas ir Rezidencija.

3335 So. Halsted St
ii CHICAGO, ILL.

. '* t ‘ »• ■ *  , m|.».. <■*»«*

AMEtięA- 
DalMy. 
Stendo.
$24, n

AMDŪLANCE TARNAVIMAS DIENA IR NAKTL 
'• Turime Koplyčias visose Miesto Dalyse.

r ...i-.m..,'. ii fi n' ii■ t. ... iv ,,, j’.vuaj.

Tom Taylor
18 mėnesių 

gentinio

NIP ____________
j>ra Jriia per daūg mėtų
duolS ““r . ,_______
Hd lifcų, paefil’ė.h'člii nuo. p'ėršišaTdyMO, 
pripažino tūkstančiai ’*
Mi ^valkai fr : sUaugi 
uždegimui au kosuliu 
fHto 15 IRI 20’ lištį.

Įsigyk NIP bonkutę Šiandien. 
Parsiduoda visose vnistyAO.'

YRA PELNAI GARANTUOTAS

DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos ndo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 1 
▼ai., NedSĮiomis nuo 10 iki 12

756 Wėst 35th St 
Cot. Of 85th and Halsted SU 

Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:80-8:8fc 
Nedėliditiis pagal sutartį.

Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD, 
Tel. Kenwood 5107

B LIŪLEVICIUS
fornia Aventiė„ Phone Laffiyette 3572
Mh...o.ujiZa ■ . , 'n  ------------ v.  —-

Rez. 6609 SO. ARTESIAN AVfiL 
Tel Prospect 8403 

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.
OFIS A. S

3156 West 59th St 
Tej. fiemloclE 5998.

JEWELRY 
SiORE

4940 So. Ashląhd Avė.
’ VedVW žifcDv NAMAI

Piano Accordionai 
visokio didumo, pigiališionHs kąi- 
rioniis ChieagoJ. Radib^j ZENITU, 
»rnuPoHiLco'
ir augščiau .......... . ISP-vV

JOS. JIRAN
1333 W; 18 St.

Tel. Canal 2556,

THAT 

COUGH

. mv—..m    ii 11.,   ■■■7fa£.Qxatn t frrrrg.-iUM-.t 
NAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS ................

111 W. Washington St.
Ėodm 7Si7

Vai. 9 ryte iki 5 vai. vakarė.
Ofiso Tek Central 4496

N ervuotas—Jauslus?
Štai Greita Pagelba.

Kam būti nervuotu ar jausliam? jfouįasle 
NUGA-TONE moksliškai pastiprintas VI
TAMINAIS A ir D duos skubią pagelbą. 
Tai tiesioginis vaistas nerruotlems audi
niams ir veikia kaipo pastiprintojas visai 
nervų sistemai. Nervingumas padaro žmo
nes jausliais ir priklials. Sustiprink savo 
nervus su nauju NUGA-TONE ir tuoj visi 
nesmagumai lik* užmirštu dalyku. NūGA- 
TONE neturi blogo skonio. Sudarytas tab- 
lečiukėsc ir lengvai vartoti. Jei nebusi pa
tenkintas pasekmSmis, pinigai bus grąžinti. 
Parsiduoda ir garantuotas pks visus vaisti
ninkus. NeatidSliok, Įsigyk bonką šiandien. 
Dabokis padirbimų. Reik Al auk 11 k r b j o 
NUGA-TONE dabar sustiprintą su VITAMI
NAIS A ir D.

Nuo užkietėjimo imk UGA—SOL. Tai 
idealus liuosuotojas. 25c ir 50c.

GYDYTOJAI IR DĘNTISTAI
Amerikos Lietuvių Daktarų 

_______ Draugijas Natini______ ; _ _

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

2400 West Madisoh Strėef
8_ po pietų,63 jki 8 vak.

mrissrick 0597

Physical Therapy 
įiįii] |[|i ji i T and Midwjfe 

6630 S. Western 
Avė., 2nd floor i^SH PP Hemlock 9252 

—Patarnauju prie 
gimdymo namuo- 

~ se ar ligoninėse,
u °^u massage 

electric 1 r e a t- 
ment ir magne- 

į blankets ir tt.
Mg 8jE Moterims ir mer- 

ginoms pat a r i- 
mai dovanai.

ftitMUi"Wi ■I’'-*' di-fr    n SMtf 

ADVOKATAI

ALAUS

ketvirtadaliaiš.
• VISADA, šaltas , 
COIL BOXĖS, RENDON---- ---- ----

Clement J. Svilow 
ADVOKATAS

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

Marąuette Pąrk Ofisas:
6322 SOUTH WESTERN AVĖ. 

Telefonas PROspect 1012 
Vakarais ir šeštadieniais po piet.

AKIŲ SPECIALISTAI

Tel. Office Wentworth 6380 
Rez. Hyde Pafk 8895 

Dr. Sušauna Slakis
Moterų ir taikų ligų gydytojaM So. Halsted St 

Valandos 1—4 po įlietų, 7—8 v. vak. 
išskyra# seredomis ir aubatomis.

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgėporfo ofisas:

3241 S. Halsted St. Tek Calumet 7262
Ofiso vai. dienoihis ntič 1 iki 5 vai. 

po piėt. Vėkaraiš tiUd 7 iki 9 
Ėėžideiiėija:

3407 Lo^d At^ Tel Yards 2510

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Opfometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

ėšti priežastimi galvos skaudėjilno, 
svaigimo, akių aptemiirio, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speciali atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus. Kreivoj akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
NėdSlioj iiUO 10 iki 12 y. dieną. 
Daugely atsitikimų aky# atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland A v.
Phone Boulevard 7589

Phohė Yards 1188 s..........

—r———    >
AMBŲLANCE PA

Telefoną, Yards 0994
Dr. Maiirice Kahik
4631 SOUTH ASHLAND AVM 

Ofiso valandos:

Refc. Tėle>HHe PLAŽA 2409

| DftovĖtt^ NAftoNAt Bank > 
Drovers Trust Savings Bank

MER1BĖRŠ, L^SIT INSURANCE. CORPORATION^

iftENTHOLIO broncialiB ramintoji 
prtnažisfain. jįy- 

nuo bronchialių, prakaito,, ir kopų-; .....njp 
vartotojų. Jj gali vąr- 
$. Pasireiškus gerklė 
, užbllk ant liežuvio 
kosuHui Nuraminti. •

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dėarborn St.
Kamb. 1431-1484—Tel. Central 4411-2
Namų ofisas—8323 S<L Halsted St.

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30.
Tel. Boulevard 1810,

Ketvirtadieniais ir* Sekmadieniais— 
pagal sutarties.

Mone Cicero 2109
į. t, ii'iiii) Įiilii. r‘.in'idUs‘

■ M' 1 m l1  -

Atitoniobilio iielai-
i ftiėj užmušta 

mergina

P-lė Mary Schmidt 21 metų, 
2258 So. Kirkland avenue, va
žiavo atrtoMortdliti. Prie Ogden 
if Kefltttfi AVėiittėš ji įvažiavo 
į gatvėkarį ir vietoj tapo už-| 
mušta. Kiek vėliau* mirė su- 
ždištas toj pačidj rte’laimėje 
niėrkirios tėvas, kūrį dtiktė vė
žė ritino iš darbo. NėlairtiČ iš
tiko jiios ketvirtadieny dėliai 
sniego kfitiriid, ktifš padarė 
sunkų, įžiurėjimą kelio.

Ofišo Tėl. Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vai. vakaro. 
Rezidencija

SOUTH CLAREMONT AVĖ 
Valandos—9—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutartį

. ĮSTEIGTA 1308

REICHMAR

■ i. J. zoti* ,
fd46 WėBt 46fh Street Phofiėš BotilėVArd 5208-84M 1 ,i,.L.,.... .  .... .

S. M. SKUDAS
71S Węst 18t.h Street Pliene Mfittfoe tUfti

EžErskis ir SŪNŪS
10734 S. Miclugan Avė. Tėl. Piillfttdn 5703

ii^iįlį*>kitnyaA»

h CEVERYKAI Šventėms t® fe moterims, vyrams ir
77 VAIKAMS

* Pirkit čevėfykus dabar. Musų 
krautuvėj rdšite didžiausį pasi
rinkimų geriausių čeverykiį. Tuo 
jau plirkda’ini sutaupysite pinigų. 
Švefltėmš dėvėkit įiaujUš čeve- 

—- rykuš. 1

ffiiVERSAL ®E STORE
3337 So. Halsted Street

ii I&iiiii.įiBMhiii į'i ą^fii

Vwd©iė . ^liv.
csainoše kalbose rbkJTtojai

DR. HERZMAN
IS RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomai per 85 
metus kaipo patyręs gydytojai chi
rurgas ir akušeris.

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

. Ofisas it Laboratorijai 
1034 W. 18th SU netoli Morgan St.

Valandos nuo 10—12 pietų it 
nuo 6 iki 7:80 tai vakare.

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464
j- ....... ;....... I ..farfYiUuui .1 >«

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Aire.
2-ros lubos 

op'MMfe,.
Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų it nlio 7 iki 8:30 vai' 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
Valandai dienų.

Phone MIDWAY 2880.

1 -"fu i.'U) .vai . ....................................

Laidotuvių Direktoriai

Altinių Dlrbtuvi 
ėst 35th St.

,; . kampas Halsted Ši. 
.Valandos:- nuo 10—4 nuo 6 iki 8 
Nedėliorhiš nuo 10 iki 12 vai. diėričs 
ijffflMiunhuiriiUi į i .k..Hifafc.G.,,.i ,

LIETUVIAI

GALIMA GAUTI VlSOŠfi
TAVĖR^OŠĖ

MUTUAL LlįUOR COMPANY
470^ SOUTH HALŠTED STREĖT '

Visi Telefonai Yards 0801
. _ VIENINTįLIS DISTRIBUTORIUS

42-44 Kast 108tlFšt^Tėi.”PulhhanX270 fejį 2515 

ap.^AžiEmA
S819 LitudniCa Avenue

Photfe Beuietara 7042
DR. C. Z. VEZEL’IS 

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė. 

arti 47th Street 
Valandos ntto 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

feffiitfi; užsieflįėi sfeyfiuš suteikia jlittiš 
gFeHfc it iėtttas ftšl-

itaįft tadtetb krdpfcitės ptiė žš ltt«- 
geiltr j p, šteagis'.

« nADioenAMDs

Dtovefš Ės

47TH STREET AND ASHLAND AVENUE 4 CHICAGO

___ 'A-_____________ \

tfESIDENT- 
2 T Jeweli 
$49.$0
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NEBŪKIT NEVIRŠKINIMO VERGAIS

Garsinkitčs Naujienose

■s^s T+M*.***-* VMbtgSK-tt&i JT» ■JS<»hJtSw w3rWprjR3

; Visose 
Vaistinėse

•••• • ?

PRASYK SAMPELIO DYKAI 
Trlner’a Bitter Wine Co, , 
544 8. Wells St., Chicago, IU. 
Prislųek man eampeli dykai
V arda*

šeštadienis, gruod. 5, 1936 NAUJIENOS, Chicago,..III. ,

Politikieriai 
susidomėję

Eina gandai, kad valstijos 
prokurorui Otto Kerneriui bu- j 
sinti pasiūlyta Jungtinių Vai- į 
stijų Apeliacijų teisėjo vieta; i 
Jei Kemer užimtų teisėjo vie-. 
tą, tai gubernatorius Horner,! 
sakoma, esąs nužiūrėjęs paskir
ti prokuroro vietai adv. John 
Cassidy iš Aurora, kurs daug 
jam pagelbėjo jo kovoj su me
ru Kelly ir Patrįcktf Nash no
minacijų vajaus laiku.

World Playhouse 
410 S. Michigan Avė. 

arti Van Buren
Tęsis nuo pietų iki NAKTIES— 

25ų iki 2 vai. pp.
PRADEDANT TREČIADIENIU 

“Son of Mongolia” 
Pirma Sovietų gamybos filmą su 

VIETINIAIS ARTISTAIS

M. G. TONIC
tai daržovių junginys, parinkti} iš 
Gamtos sandėlių. Neturi savy jo
kių žalingų sveikatai vaistų. Pa
deda virškinti, valo skilvį ir žar
nas ir jų neerzina. Bet padeda 
gamtai tfubudavoti 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.
Chicago, Illinois, Telefonas 

DEARBORN 3981
šie asmens vartojo M. G. TONIC 
ir savo liuosu noru duoti pareiš

kimai dabar pas mus.
Mr. Stanley Depke, 2103 W, 51 Bt St.. 
Mrs. Salvatoro C&stanza, 9613 Avenue, 
‘ • N. Diek Keellnsr,
Mrs. F. Hine, 8023 Manistee Avė., 
Elizabeth Terhoak, 524 East Olst PI. 
Eva Krazewski, 8810 Exchange Avė.
Mary PoloviA, 8057 Maekinaw Avė., 
Mrs. J. .Tespem. 8325 Clyde ' Avė., 
Km. M. Ogrozowich, 10013 Muskegon Av.
Jei iš užmiesčio siųskit $1.00, o 
gausit bandymui didelę bonką ir 

dykai knygutę.

• i • . : ■

Josephine Aleksiutė,
' ■ ’ ■ ■

jauna Chicagos Lietu- 
vių šokėja, kuri šoks 
“PIRMYN” operetėj, 
“ORO BANGOMIS”.

i . ' " ■ ' .

Choras stato veikalą ry-
y’.. ’.-.-.-jf-.įlf*—‘Ž .-į-l

a toJ P° Įlietų, Chicagos
Sokolų svetainėje, 2348 
South Kedziė avenue..

Rytoj vakare, nuo 7 
vai., Budriko radio valandos iš 
stoties W.C.F.L, repertuare da
lyvaus padidinta simfoninė ra
dio orkestrą. Vokalėj dalyje 
išgirsime soprano dainininkę 
Jadvigą ' Gricaitę ir baritoną 
Stasį Rimkų; Makalai iFgi bus 
hepaprasti \ savo intrigomis. 
Tarp muzikos -kurinių, kuriuos 
išpildys galinga Budriko radio 
orkestrą, įsidėmėtina: “Trimi- 
tas”-overtiura ir gražus “Lie
tuvos gėlės” valsas; • 1

šių prograrhų leidėjas ir ve
dėjas įra Juozas Budrikas, tri
jų didelių krautuvių šavinin-

kas . Chicago  j e. Jo krautuvėse 
dabar rasite didžiausj kalėdi
nių dovanų pasirinkimą iš įvai
rių gyvenimo reikmenų, kaip 
pavyzdžiui, rakandų, auksinių 
daiktų, pečių, skalbyklų, radi
jų, armonikų, vaikams žaislų 
ir tt. >- ' *

:.'r i •• , '> .... ■ ; f’; ' «.

100,000 nedirba 
dėliai streikų

Apskaičiuojama, kad pasta
ruoju laiku visoj šaly dėliai 
streikų nedirba apie 100,000 
darbininkų. - .

PIRKITE ŠVENTĖMS GĖRIKUS PAS LIETUVĮ

J. GAUBAS
Geriausios rųšies vynas, alus, buteliais ir bačkutėmis ir visokių

Brands degtinės. Gausite žemiausiomis kainomis pas:
M0NARCH WINE & LIQUOR STORE

3529 So. Halsted St. Tel. Boulevard 7258

VYRŲ $1 Eft i 
SKRYBĖLĖS ■ '*wauk

Didelis Išpardavimas
DABAR EINA

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

Didelis pasirinkimas vyriškų rūbų pas

PAUL LEASES
I 3427 South Halsted St

(Prieš 34th Place)
ir 

aukšč.

Viso Gyvenimo Proga!
Pirk sau karą tiesiog iš U. S. Auto Finance Company, 

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

Kiekvienas musų parduodamas karas yra tikras, 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 gražiausis ir didžiausis vėliausių auitomobilių mo
delių pasirinkimas tokiomis kainomis, kokioms antrinin
ką nerasi niekur visose Suv. Valstijose.

I

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

tūkstančių patenkinti kostumeriai yra jūsų pasitenkinimo 
garantija.

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

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

50 Nuošimčių.

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

galite mokėti mažais mėnesiniais išsimokė j imais per 2 
mertu.

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

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

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

Nesvarbu kur gyventum, mes apmokėsime jūsų kelionės išlaidas, 
kad pamatyti šiuos nuostabius bargenus.

t-

PRANEŠIMAS f;
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

J. LIULEVIČIUS
Persikėlė j didesnę, gražesnę ir patoges
nę vietą po adresu 4348 S. California Avė.

Telefonas LAFayette 3572.
Didelė ir gražiai įrengta koplyčia 

VELTUI ŠERMENIMS.

WOOD COAL CO.

COAL.COKE
3719 S.KEDZIE AVENUE 

. GUA2ANTEED COAL
PHONE LAFAYETTE 3244

BONDED VVEIGHT
Kainos gali pasikeisti be įspėjimo 
TUOJ APMOKANT — 
POCAUONTAS ANGLYS
Mine Run, 65% Stambloa - ---------

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

Lump ar Eg-gr-----------------
COKSAI—KOPPERS AR SOLVAY 
Pečiaus Koksai -------------------------

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

Petroleum 
Petroleum 
MILLERS 
MILLERS 
BLACK __________
KIETOS ANGLYS—ANTIIRACITE 
Chestnut 
Indiana 
Indiana Egg 
FRANKLYN COUNTY ANGLYS 
Mine Run — Stambios_______

Plautos Nut—3*2 ——w_____
' Egg------------- ----------------------

Lump - ------------------------
’IVILMINGTON COAL 
Mino Run—Coarso ....................... .

į 3 to 2 inch , Njvt-rręięijp ........
’! 6 to 2 inch Egg—Clean _______

12 to 3 inch lump—Clean ____

Carbon Štili Run . 
Carbon Lump, Egg. 

CREEK LUMP  
CREEK, EGG___

BAND LUMP
(Pennsylvanla)

Lump -----------
6x4 .......

Tono
$2.40 
2.50 
2.75 
2,00
3.20
3.20 
3.20 
2.65 
3.65 
2.00 
2.70 
2.75

3.85 
2.20 
2.15

. 2.10
2.30 
2.35 
2.45

1.80
< 1105. . 

2.00* 
2.15

% 
Tono
$4.35 

4.50 
5.00 
5.25
5.00 
5.00 
5.00 
4.75 
0.75 
5.25 
4.00
4.05
7.20 
3.00 
3.75

3.611 
4.10 
4.15 
4.35

3.15 
3.40
3.50 ’ 
3.75

TAKSAI BXTRA 
1 . * ‘ ~

Tonas
$ 8.00

8.45 
9.50

10.00
11.25
11.26
11.25

9.00-
13.00 

9.70 
9.25 
9.40

13.90.
7.25>:
,7^
6.7
7.6 
7.7

; 8-^

>’•

2 Ir 3 4 Tonai. 
Tonai ar Viri

$ 7.75
8.20
9.30 
9.75

11.00
11.00 
11.00

8.75
* 12.25 

9.45 
9.00
9.10

13.65 
7.00 
6.75
6.50
7.40
7.50
7.95 , . ? 70

U 5.65 f 6.50
>;..L6.00’k 5.75
-—6.25* , 6.60

6.75 6.50

$7.50
7.95 
8.95 
9.50

lozrs
10.76
10.75 

0.45
12.50

9.20
8.75
8.85

13.40
7.75 
0.50

025
7.15
7.25

T*

ifi«

PASIKLAUSYKIT.;
SOPIIIE BARČUS

Kas Pirmadienį, Antradienį Trečiadienį, 
Penktadienį ir šeštadienį

KAIP 8:30 VAL. RYTO IŠ
Stoties W. G. E. S. 1360 kilocycles 

TAIPGI Iš TOS PAČIOS STOTIES 
Pirmadieniais kai 7:30 vaL vakaro
ir Trečiadieniais kai ' 5:00 vaL vakaro

Svetainė Dėl Rendos
Vestuvėms, šokiams, parėms, Bunco ir įvairiems 
vakarėliams. Privažiuoti galima Westem Ave.,^ 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

T

Adresas

TRINER'S ELlKIlt 
OF BITTER WINE

Rekomenduojamas I 

Kaipo
Skilvio 
kaistas

DAILY BUSINESS DIRECTORY
■ • -------____________________ __________________________-________________ _____________—_____________________________________

. .. ................................... ...... .................................. , b_________________________________________ ._____i..................... ................. ...... i i

KASDIENINIS BIZNIO SARAŠAS—ALFABETO TVARKOJE
Sis įkyrius'yra vedamas tikslu pagelbėti musų skaitytojams susirasti, kur galima nusipirkti 
įvairių paprastų irpe pa prastų 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.

- “ V - ■ ‘ • •*

' J '
• ANGLYS—COAL

^332 Sę>.,LobiG Avė

Pocahohtas Mine Run §creened 
5 tonai ar daugiai $7.40 tonas 

Smulkesni $7.15 tonas, 
o-—

MID CITY COAL CO
Iš KASYKLŲ VARTOTOJUI 

CITY SPECIALYBE
LUMP or EGG .......... ............
MINĖ RUN ......... .....................
SCREENINGS .... ..................
Šales taksai extra—vienų tono už

J I^ęakymas 50c extra.
UOKITEt v

DALE 6801

f

CONRADAS
PHOTOGRAFAS

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

Tel. Entlevrdod 5883—5840
—<O—

BEAUTY SKOPS 
—Grožio Salonai

Estelle’s Beauty Shup
903 W. 35th St. ŲLTRA-VIOLET 

SPINDULIAI 
Ar jūsų, plaukai 
sausi... negyvi ? 
Ar jūsų galva per
daug aliejuota? 
Ar turit nieštan- 
čias pleiskanas ? 
Ar smunka plau
kai?

Moksliškas gal
vos gydymas su 
fing^r waye, $1-00 

Ateikit pakalbė
sime apie jūsų 
plaukus.

Permanents $2.50, $3.00, $3.50, 
$4.00, $5.00, $7.00.

MISS ESTELLE SLOTKUS 
Del sutarties pašaukit BOUL. 7459.

MID

$5.50
5.25
4.50

• AUTOMOBILIAI IR 
AUTO MEKANIKAI
Šiame skyriuje skelbiama tik tie 

automobiliu pardavėjai ir auto me- 
kanikai, kurie kiekvienam užtikrina 
teisinga patarnavimą ir geriausia 
bataiso automobilius*

Milda Auto Sales
\ ; s . \

Vienintelis lietuvis pardavėjas Buick 
ir Pdntiac automobilių. 

DOMININKAS KURAITIS 
806 Weit 31*st Street 

Victorv 1696

MARIE MARGUERITE SKELBIA

Iškilmingą Atidarymą savo
NAUJO IR PADIDINTO GROŽIO SALONO

NUO LAPKR. 30 d. iki GRUODŽIO 5 d 
Dykai Dovanos Kasdien! f 

Duodama Pasistiprinimai!
SPECIALIAI ATIDARYMO LAIKU

$2.50 Century of Progress $g.00 
PERMANENT WAVE

$5.00 REVIVATONE $3.50 
WAVE

$5.00 ZENO MACHINE- $3.50 
LESS WAVE

TeJ.
LAFAYETTE

2607

, AUTOMOBILIAI
Mes turime dideli pasirinkimą 

naujai atgautų karų, bile kuris mo- 
delis, su 90 dienų garantija. Pirm 
negu pirksite karą kitur, atsilan- 
kykit pas mus, nesigailėsit. Mažas 
{mokėjimas, likusi lengvomis išly
gomis. Pašaukit mus, męs pade
monstruosime jums musų puikius 
Icšins*
RA Y TITUS MOTOR SALES

Tel. Longbeach 2929 
5710 Broadway.

Akiniai ant Kredito 
$1.00 įmokėki 

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

Tel, Vardu 3565
Visą darbą garantuoja 

Lenšus dublikuoja-freimus pataiso 
, ,į, / .. . ..........

■■

♦ RADIOS
IŠPARDAVIMAS RADIO SETŲ s 
$50. PHILCO—trumpu ir ilgu *29.50 

bangu     —_
$59. R. C. A. VICTOR—Ilgu *29.00 

ir trumpu bangu -------------vv
R. C. A. LAI8NIOTOS Radio Tūbos 390
MIDGKT RADIOS------ $9 OC ir

aukRČ.
RADIO PATARNAVIMAS ----- ----- *1.00

Ir kiti bargenal. kuriuos rakite tnusq 
krautuvėje. 

LIPSKY’S MUSIC AND
RADIO STORE

1 W. 14 th Street CICERO, ILL.
Telefonas CICERO 1329

Atdara vakarais ir sekmadieniais.

REŠTAŪR ANT Al~

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

' 750 West 31st Street

4010

TeL VictOry 9670. 
.——■■i ............... >■■■■—

!' Salutaras Drug & 
Chemical Co.

ILaidotuvių Direktoriai!
■ JUOZAPAS j

- UDEIRl’
_ IR TĖVAS |

REPublic 8349

Gavome Kultūrą No. 10 
Naujas įdomus numeris 

PAŠVĘSTAS A. A. BIELSKIO 
, ATMINČIAI

Turinys: Vaclovo Bielskio atmini
mai—St. Kairys.

.Velionies Bielskio geram atmini
mui—Prof. P. Leonas.

Vaclovą Bielski atsimenant—Prof. 
V. Čepinskis.

Atsiminimų žiupsnelis — L. Pure- 
nienė. <

Vaclovui Bielskiui mirus — A. Pal- 
causkas.
Vac. Bielskiui — H. Lukauskaitė.

Istorinė žmoniškumo etikos 
teisės evoliucija—Prof. Leonas. 

Pavasaris — A. Pavilionis. 
Apie kritiką — J. Rądzvilas. 
ir kiti straipsniai.

Galima gauti 
NAUJIENOSE 

Kaina tiktai 45 centai

LIGONINES—

ir

Salutaro Biteris yra vienas iš ge
riausių Biterių ką šiandien randasi 
ant marketo. Jis žinomas kaipo ge
ra gyduolė dėl vidurių ar kitų ne
smagumų. Plačiai yra parduodamas 
aptiekdse ir vartojamas Tavernose 
geras gerti su degtine ir be degtinės. 
Reikalaukite visi ir visados Saluta- 
ras Biterio. Pašaukite telefonu 
Canal 1183. ,

630 West 18tb St. 
CHICAGO, ILL. .

FORT DEARBORN TAVERN 
Visas valgis už 25c nuo 11 A. M. 

iki 11 P. M. Stiklas alaus veltui 
prie valgio, 

3464 SO. LITUANICA AVĖ. 
Tel. Boulevard' 6541.

North Roseland 
Liųuor Store

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

ANTANAS BALCHUNAS, Sav.
10814 So. Michigan Avė.

TeL Commodorfr 1946

MU■3^;

.... ~ 4310
i]!ĘflUTY$fiLOH archer

AVENUE

' &

» BRANGENYBES— 
JEWELRY <

i SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentiikl gydytojai, o ne du

dentai, teikia patarnavimą.
Ilima tanelius. Ekzaminuoja akis, 

priskiria stiklus. Medikai! ekzami- 
nacija ir gydymas. Ligoninis gydy
mas arba namuose. Raudongyalėa 
gydymas ižvirkitimu, kyla ir vari* 
coše veins.

DOUGLAS P ARK HOSPITAL 
1900 South Kedrie Avenue 

Tel Lavmdale 5727.

Diamonds, Watches and 
Ūp-To-Date Jewelry

Jewelry and Fine Watch Repairing

Pirkite Kalėdų Dovanas. Dabar 
didžiausias, /pasirinkimas auksinių 
žiedų, laikrodėlių ir viskas kas rei
kalinga iš brangenybių. • . ■ ’

4148 Archer Avenue

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

Old Golds yra vieninteli 
cigaretai dvigubai suvynioti 
puikiausiam nepermerkia- 
mam cęllophane. štai dėlko 
jie visuomet dirbtuves švie
žume.

POPSIE’S TAVERN
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

Prieš didžiuosius Stock Yatdų var
tus. Skanus gėrimai ir Užkandžiai 

visados. 
Užkviečia atsilankyti:

A. K. MASIULIS, j o . . .
JOHN NOMENAS < Savininkai 
4171 SO. HALSTED STREET 

TeL Varde 0137. .
'■■■*'.....V........... . ............... . • - -y---

A. K. TAVERN
Geras panevėžiftkfs — kviečia visus 
atsilankyti. Užlaiko MILLERS 
HIGH LIFE alų. Gero vyno ir deg
tinės.

, 3329 S. Lituanica Avė.
• RAŠOMOS MAŠINE- 

LES—Tynęwriters
RAŠOMOS MAŠINĖLĖS 

BARGENAS 
WOODSTOCK No. 5 

Perbudavojame if garantuojame ant 
vienų metų. Tiktai 7^1
ir kiti bargenal ............ fcI v

Mm CITY TYPEWRITER 
EKCHANGE

943 W. Madison St. Haymarket 0834

GARSINKITE? 
NAUJIENOSE

•) t
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NAUJIENOS
The Llthuaiitan Baily New« 

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

1739 SOnth Halsted Street
Telephone CANal 8500

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

Entefed as Secofid Clašš Mattcr 
March 7th 1914 at the Post Oriice 
of Chicago, III. undėr tbe ačt of 
Mareli 3rd 1870.
«-r ■ ...........    , ./.ip

Naujienos eina kasdien, iiskirlant 
sekmadidhitis. Leidžia Naujienų Ben- 
dfovB, 1730 S. Halsted SL» Chicago, 
I1L Telefonas Canal 8500.

, _ Ulsakymo kalimi
Chicagoje —. paštu: 

Metami ----- ■’ " $8.00
Pusei ihėtą —-__ 4.00
Trims mfitiesUms - 2.00
Dviem mėnesiams 1.50
Vienam mėnesiui —_ ____ ,75

Chicago] per išnešiotojus:
Viena kopija ------------- -• - $6
Savaitei ...........   18c
Mėnesiui  75c 

Suvienytose Valstijose, ne Chicago], 
fotdi ,

Metams $100
175 
1.50 
1.00 

,75

mmSm Ii ift -r

M; ^OŠČĖNkO Vėtte ft AUguras

Sentimeniališkas Pasakojimas
įj■—MiiibmM.. ii ■ M■■■'M miiiMČ Ali Mi4iiI i H.... *

tiestai
Pusei mėtų —----------
Trinta mėnesiams
Dviem mėnesiams —
Vienam mėnesiui _____

Lietuvon ir kitur užėlėniuoso
(Atpiginta)

Metams_______ _______ $8.00
Pusei metų------ —------------- 4.00
Trims mėnesiams 2.50
Pinigus reikia siųsti jjašto Mohey

Orderiu kartu su užsakymu.
I

Moteris ir imperijos likimas
Anglijos karaliaus romanas su buvusia amerikiete, 

p-ia Simpsoniene, jau išstūmė iš pirmo puslaįrid Ameri
kos laikraščiuose žinias apie Ispanijos karą.

Tas romanas, jei tikėti korėspondeiitų įyrdnešimais, 
gręsia iššaukti krizį ne tik Anglijos valdžioje, bet ir vi
soje Britanijos imperijoje. Jeigu karalius Edwardas 
vestų p-ią Sitnpšollienę, tai sakoma, kad dabartinis mi- 
nisterių kabinetas rezignuotų, pareikšdamas savo pro
testą. Sakoma taip pat, kad karaliui viėšai pasipriešin
tų britų dominijos.

Nuostabu, kad tiėk daug triukšmo gali sukelti vie
na moteris. Bet tai dėl to, kad yra nepaprastoje padė
tyje karalius. > >

Karaliaus valdžia yra senovės palikimas. Jisai yra 
laikomas valdovu, kuris turi tam tikras neliečiamas tei
ses., Kas jas suteikė jam, niekas aiškiai nežino. Seniaus 
buvo sakoma, kad valdžią karaliui duodąs “Dievas’*, bet 
šiandie į tokius burtus jau niekas nebetiki.

Tačiau į karalių visgi žiūrima, kaip į kokią viršes
nę esybę. Jo* nevalia kritikuoti. Jam ir jo artimiausiems 
giminėms valstybė moka milionus dolerių, kad jie gale- 
tų gyventi puikiuose palociUose ir puoštis šilkais ir auk
su. Ant visų parlamento išleistų įstatymų karalius turi 
pasirašyti. Ministeria.i valdo karaliaus vardu.

Kuomet asmuo yra laikomas tokioje pusiau-deviš- 
koje garbėje, tai visai natūralu, kad jo grynai asmeniš
ki reikalai įgyja nepaprastos svarbos. Jo meiliški san
tykiai su motete ne “dieviškos” kilmės gali paliesti mil
žiniškos valstybės likimą.

8uSth|^
Bo6a^

Apžvalga
SEIMAS PRIEŠINASI CIVILI 

NEI MfcTRIK.4Cl.lAI

Diktatūrų nepastovumas

1 “Tėvynė” įdėjo Dr. J. Šliupo 
įteiktų Lietuvos seimui petici
jų kopijas, kuriose senasis 
“aušrininkas” prašo; kad Lie-; 
tuvoje butų įvesta civilinė me
trikacija.-Valdžia, kuri dabartk 
n į seimą visiškki k'britroliuoja, 
totas Dr. šliupo pastangoms 
ptiėšiitaši. ’

S LA. organas labai apgailes
tauja, kad Lietuvos valdžioje 
Šiandie neranda pritarimo toks j 
paprastas kultūrinių tautų gy- ' 
venime dalykas, ir sako:

Ar ;

“Rodos, toks paprastas ir 
visame kultūringame pasau-j 
lyjė praktikuojamas žtaohD 
jos! Santykiavimo , įstatymas; 
kaip civilinė metrikacija, ne* 
turėtų sutikti jokio pasiprie* 
šinimo kultUflrigoje1 tautoje; 
Tai neišvengiamas įstatymai 
kiekvienoje valstybėje, kurio-i 
j e galioja šąžiries laisvė. Pa4 
galiau, priešinimąsi įvesti ci
vilinę metrikaciją Lietuvoje* 
parodo musų senosios tėvy* 

■ i nės dvasiškijos užsikirtimi 
siaurame tikybinio fanatižtad 
rate. Bąt keisčiausia ta ap-» 
linkybė, krid net taiitihinkjj 
vyriausybė vįrŠunėš pritari^ 
tokiam fanatizmui.” ] 
O mums tai neatrodo keista; 

rfriUtiriirikdi, vgai. biit, itėfa fąi 
natikai religijos dalykuose, beįt 
jie pataikąuja klebonams, ir 
vyskupams, i nes su L jų pagelbd 
jie iėngviau gdli valdyti.

Jie elgiasi taip, kaip Italijoj 
fašistai. JukzMusšpiihi buvo 
“bedievis”, bet politiškais’ su
metimais jisai padare sąjungį 
su popiežium ir šiandįe Italijos 
mokyklos yra atiduotos kunigi* 
jos globai*

bAtG “OPIUMO” SOVIETŲ 
RUSitJOjĖ

•v ■- 
* * w«’ ~ ' i .

Aną dieną “Vilnyje” buvb 
pakartotu? anglų J žurnalisto

Panašiai, kaip monarchijoje karaliaus asmuo, taip 
diktatūrose hepaprastos svarbos turi diktatoriaus as
muo.

Dėl įsimylėjimo į moterį Anglijos karalius Edwar- 
das gali netekti Sosto. Bet dėl dar menkesnio dalyko 
gali kada nors įvykti perversmas Italijoje arba Vokie-

Sakysime, mulas įspirtų diktatoriui Mussolini ir pa
siųstų jį į “aną pasaulį”. Kas pasidarytų SU Italijos fa
šizmu? Gal būt, susmuktų, kaip supuvęs šungrybis*] 
Taip pat vieną gražią diedą gali kas nors atsitikti su 
Hitleriu — ir su nacių diktatūra.

Kada dar buvo gyvas bolševizmo “tėvas” Lehinas, 
viena jauna mergaitė (rodos, Dora Kaplaniutė) suma-Į 
nė paliuosuoti Rusiją nuo diktatūros jungo. Ji šovė iŠ 
revolverio į Leniną it jį sunkiai sužeidė. Kulka nebuvo 
išimta iš jo kūno iki mirties. Nedaug tereikėjo, kad Le
ninas butų buvęs nušautas* Jeigu jisai ttfbmet būtų mi
ręs, bolševižmo istdrija butų buvusi kitokia. Labai ga
limas daiktas, kad Lenino vietoti butų patekęs Trbčkis; 
Sovietų Rusijos politika butų ėjusi kitomis vėžėmis.

, RevolvėHb kulka, mulo kanopa, hibtėtiėS meilė ir 
kiti panašus menki pasaulio gyvėhinte nuotykiai gali 
turėti reikšftiingų pasėkų tautų ir valstybių istorijoje 
— jeigu tose. valstybėse nepaprastai didelė galia yra 
sutelkta vienam asmeniui.

Sakoma, kad Anglijos karalius “karaliauja, bet ne- j 
valdo”. Tačiau jo sostas y ta p&rėmtaš sišteftia, kurios 
šaknys'siekia giliausius btitų valstybės ir tisubmėnės 
pagrindus. Ji teikia visokių privilegijų galingiems Ang
lijos lordams. Iš jos yra gavę įvairius titūltiš skaitlingi 
Anglijos ponan Jai pasidėkojant, “aukštoji klęsa” laiko 
savo rankose turtus, ginkluotas krašto jėgas ir “teisin- 
gumo” jėtkigas. • 7. ___ __

Jeigu irionarchijd Anglijoje griūtų, tai įvyktų mil-l sidney Wębį> žodžiai,; kad; “Šo- 
šinišky atmainų ne tik valstybės tvarkoje/bet ir sočia- Sąjun^jd^^^bo^ 
liniame krašto gyvenime. . —

Mondfcliijos, lybiai kdip ir diktatūros, yra Vaišius 
žmonių nemokėjimo valdytis sveiko., proto pagrindais. I 
Skirtumas tiktai .tas, kad monarchijos yra senovės liė*. 
kana, o diktatūros išdygo neseniai — po to^ kai žmo
nėms protus sumaišė didžioji pasaulio skerdynė. .

■/' .. -
•• i'T.

į jsai lankėsi Rusijoje. Jišli pats 
rusiškai ilei kalbėti, nėi Skaity
ti nfemoka. Pagrįžęs iš SSRS, 
Wfebb parašė labai entuziastiš
ką knygą apie šbvietūs. Jišai 
j ą_. rašė, pasiremdamas tuo, ką 
jam papasakojo bolševikai.

Vadinasi, bolševikai dabar 
nbri; kad pasaulis žinotų, jo- 
gei Rusijoje dar tebėra dešim- 
ty s tūkstančių’ “praktikuo j an
čių” .1 (t. y. mišias laikančių ir 
kitas bažnytines pareigas atiie- 
kanČiųj kunigų., Šeriiaus jie ša
lty davė, kad y religija tai — 
^opiumas” (svaigalas)* Tiigi 
išeina, kad bplšėVikai dabar 
;jau didžiuojasi, jo$ei į$š juos 
yra daiig “obiutiib”!

'' I

Bet' tai tiktai viena klausk 
ino pusę. Kita yiįa įtoida: jei
gu sovietų valdžia toleruoja 
dešimtis tūkstančių kunigų' su 

l!įarapijomis‘ir het tuo giriasi 
■ briėš kulturihgąjį ęasdulį, tai 
kodėl netoleruoja sobiailstų?

Rusijoje yra uždraustos vi- 
sos socialistinės partijos ir ne
partines sbčialistų di’ganizači- 
jos. Jokios draugijos socialistai 
pųšijdįė negali | steigti. Jęigti 
kuris tokį dalyką bandytų da
ryti, tai jisai butų tuojaus su
areštuotas ir, gal būt, butiį su
šaudytas.

’ Kunigams bolševikai leidžia 
laikyti mišias, aiškiriti ‘^Šven
tą raštą” ir sakyti pamokslus

socialistditirS arba sočidliŠtk® 
ievolidčibhiėriariiš; kbriė skal
bia tarptautinio socializmo idė* 
jkši p'dškiidušįąš; tarpi imįfbhiį 
feįišipHtiišik dafbiiiihkį 
lyje, kalbėti į minias uždraus
ta. TiikstaOiai šobialistų/ kurie 
hėflbtoatfižądėti 
pų, yrą laikomi Ėtfši j oš kilėji- 
įnuose ir koncentracijos stovėk* 
įosė, arba gyvena svetimose ša
lyse, ištremti iš ‘‘darbinirikd 
tėvynės”.

'■•u.-. ' ' - ' ' . • ■
Tąiįi komųništij / valdomoje 

RūšijojĮė dabar t veikia toks įš- 
Utypiąs: religiją skelbti

bet demokratitŪd socializ
mo idėją —i n^j

' ■ /'’ ■ ■? \ . r ■ ,
Ar ne tokia pat tvarka yra 

fašistiškoje . Italijoje ir naciš* 
kbjeMVokjeįųbji?<t''^'^‘ *

O r betgi musų y ] 
pąndo piešti sovietų Riišiją, 
kaipo paVyždįpgiadsjį dimnim 
Į,.y/ątžyįlgiu šalį. Tąi įjttk yra 
pašit^čidjiWs iš protaujančių

prkktikuOjai^įą/^vbslkyą^kti* 
nigų ir inemrižaikatalikų ir jcii 
iii tikybą kunigą”. f ;;

Šir. S^dnėyJ^ėOb.'.Šitūo^Įąk- 
tu s patyrė iš Sovietų •valdžios, 
kuri jį stengėsi aprūpinti viso
kiomis. ihforma®P^s,L W ‘ ji<darbo t žmonių^,w

<č. 
K C

štai įkas. Taip, žinomai Šert 
gejus Pėtrdvičius tuojau, šią 
pat minutę suras mėsai kapo* 
ti mašinukę. Ji gifli krepšyje. 
Tai nabašninkes motinos pa* 
likimas. Kfeista, kodėl jis iki 
šiol tos ntašiiiukeš riėįtarda* 
ve?

Sergėjus akies mirktelėjimu 
ištraukė iŠ po lovos krepšį, ku- 
riataė buVd atidėti visokie na* 
mams reikalingi dalykai ir da* 
lykėliai. SU didžirtušiu atšidč- 
jimu jis traukė iš krepšio vi
sokius daiktus ir stengėsi juoš 
įkainuoti.
maždaug; nuspėti,.-kiek už juos

Vridlfiriši, bandė

Ibiitų galinta gauti.
Bet viša tai nusidėjo iš to- 1 

kią mėnkiiiekių, už kitriuos
Y tiesiog nieko rtebuvo galima • 

gauti. Daugybė visokią sudul
kėjusių buteliukų, stiklinių, dė
žučių nuo miltelių su dar ka
bančiais fėfeėptriiš. Kažkoks 
šankus prietaisas nuo lempos. 
Du kabliai. Sląštai pelėms gau
dyti. kurpalis. Pusė aulo* ir 

Ištai; pagaliau, mašinuke mėsai 
| kapoti.

SergejUš Šii aišidėjitau nu
pūtė nuo jos dhllcefe ir tub pa
čiu mėtų stengėsi satf išaiš
kinti, kibk jiš galės .Už tą daik
tą gauti. Su didžiausiu atsar
gumu jis vertė mašinukę ant 

21=45 delno.
DARBO PARTIJĄ NĖVruM- Tai buvo garia masyve ir 
SIAlOtt NEI- ftidMAMtĖČIV* dpynitijM hi&Sffiftlė su i-dnke- 

NEI KOMUNlSi’V da. 19 *—r metais ŠU ja malė 
—-----— Idvižas.

Sergejus nupurtė nuo maši
nukės paskutines dulkes, pa- 
škubbmis užsivilko palta ih, 
tarsi akiri išdegęs, nUsktibėjb 
į rihkri;

šventadienio turgus buvo 
pačiame Įkarštyje. Aikštėje 
Vaikščiojo ir Stumdėsi žmonės, 
kažkaip keistai mosiguodanii 
fafifeotaisr Cik paršidavifiėjo 
kelinės, batai ir blynai. Buvo 
baisus triukšmas ir svaiginan
tis kvapas. ’ •

Sergejui prasimušė per mi* 
fiią ir atsistojo, šalyje taip, 
kad jį Visi galėtą matyti. Jis 
išvyniojo iš laikraščio Šatė 
brangią prekę ir, pasidėjęs 
Irit delno, ėmė vartyti; kad vi
si praeiviai galėtų ją paste
bėti.

— O štai mėsai smulkinti 
taašįnukė... -— murmėjo musų 
ierojtiš, bandydamas patrauk
ti pribiikbš dėmesį.

Sergejus gana ilgai stovėjo 
riiėkaš drigi arčiau nepri

ėjo. Tik yiena nutukusia da
ma praeidama priklaiisė apiė 
kainą* Sužinojusi, kad už ma
šinukę norima gauti pusantro 
dublio, ji tiek susijaudino ir 
šifdb, jbg prkdėjo visa gerk

le rėkti ir Sergejų Petrovičių 
Vadinti plėšiku ir paskutiniu 
fiiekŠu. Pagaliau ji pareiškė, 
jog jis pats drauge Šu savo 
mašinukę ir bobute nėra vėr* 
fas daugikli kaip ptišatttrb fub- 
io.

Suteirinkusi itiiriia kiek hti* 
štumė įsikarščiavusią damą.

Vienas iš drąsesnių žmonių 
išsiskyrė iš minios ir apžiurė
jo mkširirikę. Jiš dagi iššitfkh- 
kė iš kišenes piniginę, tdfši 
* L • •* J ’L ‘w- - >

s “N. Gadynė” rdšb* kad Neto 
Yorko Darbo partija nutarė, 
nepriimti nei oficiales Sociališ- 
tų partijos, kurią kontroliuoja 
Norman Thomas, nei komunis
tų — o tik darbininkų unijas.

•Ofičialę Socialistų partiją pa-l 
starųoju laiku, beveik užvaldė 
irdekisfai ir kiti labai “kairus” I 
elementai.

sakydamas, jog nė tuščiomis 
kalba. Tdčiail čia jau pareiškė, , 
jog: pusantro rublio ta jo ma
šinukė nėra ir niekuomet ne
buvę Vėrių. Jos pėilis jau esąs 
pusėtinai atbukęs ir niekam 
netinkąs. Bet vis dėlto jis tuoj 
galįs mašinukę sumokėti 
dvi grivėnris grynais pinigais.

Sergejus išdidžiai pakratė 
galvą ir į pasiūlymą neigiamai 
atsakė.

Po to j iŠ ilgai stovėjo nesi- 
judindatnas. Niekas prie jo tte- 
bęprisiaftinb. ‘

Minia ėmė skirstytis*
Nutirpo Sergejaus rankos ir 

kojoS; JMih pasidarė labai ny
ku.

Bet štai, visai netikėtai, jis 
pdŽVėlge į rinkos laikrodį ir 
tiešiog į desperaciją įpuolė* 
Jau buvo beveik keturios, o jis 
dar nieko nebuvo padaręs.

Tąsyk Sergejus nusprendė 
mašinukę parduoti pirmam pa* 
siptariio j ilsiam pirkėjui ir už 
tiek, kiek pasiūlys. Trukstah- 
čiUS piiiigUė jis tikėjosi kilr 
nofš kitur gauti.

Jis pasiūlė mdšinukę kažko
kiam apžėlušidta Vėlhiui už 
pehkioliką kapeikų.

NUškurėlis lyg Įsižeidęs ir 
sti atsidėjimu* skaitė variokus 
ir, pagaiidii, ištiėšęg ranką su *• 
trylika kapeiką pareiškė: “Pa
kaks. Daugiai! nėra Vėrta”.
8—Pajarskus

Sergejui liežuvis labai jau 
niežėjo ir jis norėjo pirkėją 
paskutiniais žodžiais iškolioti, 
bet, pažiūrėjęs l laikrodi, tik 
sumurmėjo ir pasileido bėgti 
iianio.

Btiirb jau 
pu pietų.

ketvirta valanda

gniauždamas ran-

Gydytojos neatsar^ 
gilino padariniai

UKMKRGe.—Ukmergės gy* 
dytbja C. susirgus vienai 12! 
metų mergaitei, gimhazijdšl 
mokinei, prirašė “AskafidOl” 
vaistų. Vaistai labai stipfąs*| 
Jie vartojami tik skiedinyje, 
bet gydytoja neapsižiurėjo h‘ 
recepte įrašė ne skiedinį, bdt 
neatskiestą “Askaridol”. l’bkid 
kiekio, koks gydytojos bUVb 
rašytas; mergaitei ir dešimta

dalio britų biivę per daug. Mėf* 
gaitė, išgėrusi vaistų, užšifitid- 
dijo ir kitą dieną mirė; Tą pri- 
Čią dieną gydytoja Č. tą paėitį 
Vaistų buvo prirašiusi ir Viri* 
:iam gimnazistui, bet jis, pa
ragavęs, kad labai “neskanus”, 
riėgėrė, O tėvrii pasakė* jog iŠ- 
gėtė. Krii giihhazisiė ffiirė, ŠU- 
širupirita gimhažištd likiniti. 
Tada paaiškėjo, kad gimhriziš- 
tas vaišią neišgėrė* jiė buVb‘ 
šiinaikihti;

Neatsargi gydytoja pairadit- 
tri tėishid atsakomybėm Kartii 
kaltintą ir vaistihifike St., kad 
davė tokių stiprią s ii* pavojiri- 
gų vaistų* Vaištihirikė aiškiiįd- 
sj, kad jai atrodęs keistas gy* 
dytojos tebeptaš* klriiisriš 
dytoj ą telefonu, bet ta patvir* 
tinusi, kad receptas tvarkoje. 
Gydytoja teisme gynėsi, kad 
jai Vriištiriirikė neskambinusi* 
Gydytoja ir vaistininke UŽ ne
atsargumą nubaustos po 6 mėn. 
papr. kalėjimo, vbČtf sąlygiškai 
nuo ^bausmių atleistos. Jotas 
pušėr a metų * atitatos. į- praktikos

*«*■; x <' A:'* z v. J;. *U ’
• I Į m, !■MOTĮM*.m   _ H'-Bb ‘

Ne Idilib, n€ U 
itadfcirigū nepaisomi sąu^ jant nejkaindoio 00 
Golds Cigaretų labiau-SU- 
švelnintį šviežam?.

■•■■ Č ■■ . ’ v. ,'’L '-V.;'-..

Sergejus, 
kojė tfyliką kapeikų, bėgo na
mo* Tttb pačiu* mėtų jis plana
vo, kur čia butų galima truk* 
siančius pinigus gauti. Vienok, 
kaip yra sakoma, galva visiš* 
kai nedirbo. Kaktoje pėširodė 
prakaitas, o smilkiniuose buVo 
jaučiamas ka^kokls dundėji
mas. Mintis apie tai, kad vbs 
tfys valaridbš beliko — riėda* 
v ė ramiai galvoti apie susidėju
sią biiltię. Sergejus į^ėtrovi- 
čiuš parėjo namb ir liudnu* 
žvilgsniu pažiurėjo į savo kam* 
bariilko baldus.

Jiš jaii btiVo bendsitariąš 
pardribti labiau vertifigą daik
tą;
antklotą. Bet kaip tik laiku 
jam dingterėjo mintis į galvą, 
kad po teatro gali mergina 
laisvai aplankyti jo butą. Nd, 
ką jiš jai pasakys? Iš tiesą, 
ką jis gali prisakyti panelė!, 
jei toji kartėlė priklaus, kas 
pasidarė su užklode? Gėda! O 
šihalši panelė tikrai gali apie 
tai pdšiteirauti.

Vien tik pagalvojus hpie tai, 
Sergejaus Širilis apsipylė kraii- 
ju ir pradėjo smarkiai plakti. 
Jis griežtai tą netikusį plaką 
atmetė.

Staiga j vargšo galvą įsi* 
briovė šviesos spindulys. At
seit, gimė Iriirtiirtga idėja.

(Bus daugiau)
■ r-rr? ' /.r ' ■ • ■fcj.

pagalvę, pavyždŽitii, ai*

Po Eilute Kasdien
9 ' ' . . . .< r . .'■ . m * t i i lt I

(I6iawt Šias eilės it įsidėkit attrtltlitnui. Ilgainiui sudarykit 
, . gražų eilių rinkini).

/M&fec
Prie maho larigo topelis grakštus 

myluojamas,saulutes įSbujavo 
jis »

, aur grrius ubc « z.<»liavo..
Tdš tbpėlis ir didis, ir įtaikus, 
lipšniai saulutė ji myluoja; * 

hi lairhėjė praužusius tafltuh;*- 
10 siela laifaę vien sapnuoja.

. . Vienok tlkiū—po hietlį, po kitų
jkris Jd$ sįiihdulys j maho būtį juodų,rs^r^!^^i5nkrduXrtų’

ČĮOJ*
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NAUJIENOS, m

General Motors Ra- 
dio Koncertas

Ketvirtasis General Motors 
vadinamų “Good Neighbor” 
radio koncertų įvyks sekma
dieny, gruodžio 6 dienų, West- 
chester. kauntės Cou*nty Cen- 
ter miestelio auditorijoj, New 
Yorko valstijoj. Programas bus 
transliuojamas oro bangomis 
nuo 10 valandos vakaro (Chį- 
-cagos laiku nuo 9 valandos) 
60 radio stočių tinklu, šių pro
gramų leidėjai nužiUri, kad 
koncertų aplankys kokie 4,000 
vietos ir apielinkės gyvento
jų.

Muzikalę programo dalį pil
dys General Motors simfoninė 
orkestrą vadovaujama Erno 
Rapee. Gi dainininkė solistė 
bus garsioji Metropolitan ope
ros žvaigždė Lili Pons. Patar
tina šio programo pasiklausy
ti, nes tokių kolicertų nedaug 
transliuojama oro bangomis.

Pirkit labiau-sušvelnfritų - 
Old Goldsr Cigaretę vieną 
pakelį. P. Loriiiard bendro
vė užmokės už du, jei Old 
Golds jusi; nepatenkins.

.   • I flllld A ii   .liuli 1.11

ANGLYS!
ANGLYS!

PRISTATYMAS MIESTE IR PRIE
MIESČIUOSE. . /

AUKŠTOS RŪŠIES ILLINOIS
ANGLYS

$4.75 iki $6.00 už toną
PAŠAUKIT DIENA AR NAKTĮ

Tel. Kedzie 3882

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

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3216 So. Halsted

Victory 4965

42.50 Antano Pociaus
J

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

Turime taipgi akdrdionų bar- 
genų.

Mirties Paminėjimas

JONAS BENEKAITIS (Buvęs In
surance agentas) Tavernoje užlaiko 
SCHIJTZ alų, geriausią ir įvairiau
sią degtinę, taipgi vyną ir cordials. 
Muzika 4 vakarai j savaitę. Penkta; 
dieniais žuvis veltui ir užkandžiai 
kasdieną. Jauki vieta grupėms.
1656 N. Troy St. ir Wabansia a ve.

Chicago, 111.

12basų $*|8bQQ >
48 basų

80 basų 35,50
120 basų 82,50

Visi tie yra nauji akordionai. 
■turime ir Excelsiofs akordionų, 
kurie skaitomi pasauly geriausi.

Vartoti 120 basų $60.00 ir 
daugiau.

šitos kainos susidaro kartu Su 
musų išlaidomis.

LEO PIERSANTI 
930 Blue Island Avė. prie Taylor 

Monroe 1333.

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

PASKUTINĖ OPEROS SAVAITĖ
Sekmadienio vakarą, Gruod. 6, 8 

vai. BETTY JAYNES, 15 metų am
žiaus, Chicagos soprano operos de
biutas “LA BOHEME su GIOVAN- 
NI MARTINELLI, Fletcher, Rimini, 
Defrere, Ruisi, Trevisan. Vedėjas 
Moranzoni.

Pirmadienio vakarą, Gruod. 7, 8’ 
vai. “DIE WALKURE” Lavvrence, 
Sharnova, Melchior, List, Schorr. 
Vedėjas Weber.

Trečiadienio vakarą, Gruod. 9, 8 
vai. “OTHĘLLO”—Mason, Batova, 
Martinelli, Bonelli, Cavadore, Rimi
ni, Cehanovsky, Ruisi. Vedėjas Mo
ranzoni.

Ketvirtadienio vakarą, Gruod. 10, 
8 vai. (Specialė vaidyba— Kainos 
nuo 50c iki $2.00) “IL TROVATO- 
RE”. l^eskaya, La Mance, Flynn, 
Pane-Gasser, Morelli, Ęui§j, Cava
dore, Ballet. Vedėjas Bigalli.

Penktadienio vakarą, Gruod. 11, 8 
vai. “TANNHAUSER” — Lawrence, 
La Mance, Matyas, Althouse, Bonel
li, Baromeo; Ballet. Vedėjas Weber.

šeštadienio M^tinee, Gruod. 12, 2 
vai. “SAMSON and DEL1LAH” — 
Wettergren, Martinelli, Morelli, Ba
romeo, Cavadore, Ruisi; Rage, Sto
ne ir Ballet Vedėjas Webėr.

šeštadienio vakarą, Gruod. 12, 8 
vai. “THE BARTERED BRIDE” — 
Burke, Sharnova, Barova, Chamlee, 
Engelman, Rasely, D’Angelo, Page, 
Stone ir Ballet. Vedėjas Weber.
Kainos-—75c. iki $4.00 (nuo taksų 

paliuosuota).
Bos Office, telefonas RANdolph 9229

CIVIC OPERA HOUSE
• .........—-

.......... ...................... i.—i. .■■■■■......................... ...

Siunčiam Gėle* Tele»tamw | Vf»»rf 
Paanalin Dali* 

LOVEIKIS 
KVIETKININKAS 

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams 

3316 So. Halsted St
Tel. BOUlevard 7314

ANTANAS NAVICKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Gruod. 4 d., 6:15 vai. ryto, 
1936 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Luokės mieste, Telšių 
apskrity.

Paliko dideliame nubudime 
brolius Ignacu Navickį ir 
Pranciškų Navickj ir daug gi
minių.

Kūnas pašarvotas randasi I. 
J. Zolpio koplyčioje 1646 W. 
46th St., Chicagoje.

Laidotuvės įvyks Pirmadie
nį, gruodžio 7 d., 8:45 v. ryto, 
iš koplyčios j švento Kryžiaus 
parap.' bažnyčią, kurioje atsi* 
bus gedulingos pamaldos už 
vėlionio sielju o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. Antano Navicko 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
Broliai ir giminės.

Patarnaja laid. dir. S. M. Sku
jas, tel. Monroe 3377.

SUSIRINKIMAI
i

ir
Barboros Pocienės

i

Liūdnai atminčiai musų bran
gaus tėvelio ir motinėlės bus 
laikomos Šv. Mišios švento 
Jurgio par. bažnyčioje 7 d. 
gruodžio 1936 m. 7:30 vai. ry
to. Kviečiame visus gimines, 
draugus ir. pažįstamus atsilan
kyti į pamaldas, o- paskui ir 
į namus po num. 3600 South 
Halstįed St. Mes Jūsų, musų 
brangieji tėveli ir motinėle, 
niekuomet neužmiršime. Jua 
pas mus jau nebestigrįšite, bet 
mes anksčiau ar vėliau pas 
jus ateisime. Laukit muš atei
nant!

Nuliūdę lieka
Aleksas Pocius, Frankis

Pocius ir jų šeimynos.
■tam

TEODORA ZiNKEVIčiUKfi
Persiskyrė su šiUb pasauliu 

Gruod. 3 dįėhąįs 7110 vai. vak., 
1936 m., sulaukus 7 metų am
žiaus, gimus CHicUgoje.

Paliko dideliame nuliudįme 
Motiną Vladislavą, tėvą Juoza
pą, seserį Anną, 5 brolius: 
Kazimierą, Vladislovą, Boni
facą, Cezarą Venckaičius, ir 
Tadeušą Zinkevičių, bobutę 
Emiliją Baktįenę, čiocę Teodo
rą Paplauskienę ir gimines

Kūnas pašarvotas randasi 
4458 SiK Wotj,tf St.

' Laidotuvės Įvyks pirmadie
ni, Gruodžio, 7; d., 9 vdl. ryto 
iš namų į St. Koše of Lifha, 
48 and Ashland Avė. parap; 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos UŽ velionės j 

: sielą, o iš ten bus nulydėta į
šv. Kazimiero kapines.

Vfšf A. A. tebdora žirtkevi-’. 
čiukės giihinėš* draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiasi dalyvauti laidotuvėse ir. 
suteikti jai paškritinį patarna
vimą fir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Motina, teta, sešųo, broliai ir

1 , . gimihėš.,
Taipgi didelis

DlDžI AUSIS BARGENAS

RIl

6 KAMBARIŲ fletąs rendon. An
tros lubos* — Pečiais šildomas — 
pigiai,. 3139:, West 38tb St. ..............

sitnatton Wanted 
Dafbo Ieško

MMfe

ju-

For Rent

e

%

s*.
.ii

Prie-
South

Personai 
Asmenų Ieško

PARSIDUODA moderniška Taver
na — kambariai pagyvenimui. Ren- 
da pigi. 2436 West 47th St.

PARSIDUODA taverna už pigią 
kainą. 1124 W. 69th Street.

PARDUOSIU getą bučernę it gro- 
sernę už pirmą pasiūlymą, arba 
mainysiu j automobilį arba į lotą.

711 West 34th St.

RENDON apšildomas kambarys 
su ar be valgio — Pavieniam. 4410 
So. Talman.

PASIRENDUOJA TAVERNA ar
ba pardUbšiU Su narnu. Biznis iš
dirbtas per daug metų. Matykite 
savininką S. Kiela, 4843 W. 14th St.

RENDON 2 fletai po 5 kambarius 
—Vanduo šiltas —Vana —visi pa- 
rUnkuftiai. Del mažos Šeimynos duo
siu pigiai. 3820 Šo. Lowe Avė.

PATYRŪS! mergina bendram na
mų darbui, vaikas, nėra virimo nč 
skalbimo, -— $5.00. Spaulding 5481.

REIKIĄ avių keising striperių ir 
miėruotojų, patyrusių tiktai. Krcip-

RENDON puikus, švarus kamba
rys Pigiai. Mrs. Gečas, 2635 West 
42nd St. kampas Talman ir 42 St.

■ -  ■ - - ■ - .............— ■ •' ■ - —

MOTERIS patikiama bendram na
mų darbui ir skalbimui, nakvoti. 
ŠUnnyside 7808.

BARGENAS
PARDUOSIU labai pigiai gerą ta

verną, kur gali padaryti pinigų. 5 
kambariai viršuj—renda pigi.

5601 So. Carpenter St.

Automobiles

PARDUODU News Standų—sve- 
timkalblų laikraščių, popietinis biz
nis, gbras Uždarbis. Šiaurrytinis 
kampas ant 47 ir Asfiland avė.

i —.................-.....................................- ■ i

riams pardavinėti, gaso pečius, 
jaus šildytuvus, radios 7- patyri

gali uždirbti $#

mitoki
1915

, IEŠKAU savo pusbrolio Jono Ka
mblio, paeiriahčto- iš' Baisogalos para- 
iptjos, Kablių kaimo). Atvažiavau iš 
.Lietuvos, Prašau pranešti. Ona 
BliudžiųkČ, v7Q28 Šo. Maplewood ,Ay.

Financial --------
Finansai-Paskolos

PASKOLOS ANT PIRMŲ

Partners W$mie<l ~
Pusininkų Reikia

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

_ REIKIA pusininko tavernos biz-' 
litui. Turiu seliuno fikčerius, gail

ime atidaryti niaują vietą. Jei kas 
turite gerų vietų dėl seliuno, pra
šau pranešti laišku Mickevie, 512: 
Main Avė., Rockdale, 111. Joliet P. 
O.

Nuo $1,000 iki $25,000. Beveik 
visose apielinkėse. , Penktas % ii- 
igam terminui. Mažas komfsas.
i Jei jūsų mofgičiai baigiasi dar už 
[kelių mėnesių, dabar geras laikas 
apsirūpinti ąu pinigais. Taipgi pas- 

Ikdlos dėl budavojimo namų. Turite 
[turėti savo totą. Galite pasiskirti 
savo kontraktorių. Kuriems reika
linga mažą paskolą nuo $50.00 iki 
j>300.00 mes paskolinsim tik arit 
sų parašo.

NAMON FINANCE CORP.
6755 So. Western Avė. 

Grovehill 1038 
Julius Namon, Prezidentas

Mezgimo Dirbtuves

THE BRIDGEPORT KN1TTING 
/ M 1 D D S

F. Selemonavich
r 504 ,WEŠT 33,-RD STREET 

Telefonas Victory 3486 - 
Sveterių krautuvė atdara kasdieną 

—ir vakarais ir skemadieniais.

’ , ! gimihėš.,
Patarnauja laid; dir. Ežerskis, 
tėl. Puliman 5703.

F

Laisvamanių Etinės Kultūros Draugijos pirmos kuopos prieš,- 
metinis susirinkimas j vyks gruodžio 8 d. 7:30 vai. vak. 
Darbininkų svet., 10413 Michigan avė. Visi laisvamaniai ir 
norintis prie kuopos prisirašyti prašomi atsilankyti. Bus 
svarbių reikalų ir rinkimas valdybos ateinantiems metams.^ 
A. Joeittš, kuopos sekretorius, 135 E. 114th pi., Chicago.

Susivienijimo Lietuvių Amerikoj kuopų, veikiančių Chicagoj ir 
jos apielinkej, organizatorių ir darbuotojų susirinkimas 
įvyks sekmadieny, gruodžio 6 dienų, 2 valandų popiet J. 
Burinsko svetainėje 'adresu 2244 West 23 place pasitari
mui radio valandos reikalu. Bukite visi. —K. P. D.

Lietuvos Išeivių Jaunimo Neprigulmingo Ratelio svarbus susi
rinkimas įvyks rytoj, gruodžio 6 d. 3 v. p. p. Sandaros 
svetainėje (antram aukšte). —Valdyba

PARENGIMAI
SLA 109 kuopa rengia tautišką šokių vakarą, šįvakar, gruodžio 

5 d. W. Neffo svetainėj, 2435 S. Leavitt St. Programą už
pildys Vytauto šokėjų grupe. Po programo šokiai ir kit
kas. Užkanda veltui. Pradžia 6:30 v. vak. įžanga 50c.

Valdyba.

Domininkas 
Galkowski

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodž. 4 d., 7 valandą vak., 
1936 metais.

Kūnas pašąrvętaą randasi 
•1834 West'‘46thi;8tfeet

Laidotuvės įvyks antradienį, 
Gruodžio 8 dieną, 8:30 valan
dą ryto iš namų bus atlydė
tus į šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už vėlionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

Laidotuvėse patarnauja lai
dotuvių direktorius Iz J. Zolp, 
Telefonas Boulevard 5203.

Smulkios žinios bus praneš
ta vėliau, o kas norėtų kokių 
žinių anksčiau, kreipkitės j 
Laidotuvių Direktorių.

5 KAMBARIAI mūrinis, moder
niškas Bungalow octagon front, ap
šildomas, garažas, $4950.

1 2 po 5 kambarius mūrinis namas, 
apšildomas modemiškas, garažas, 
$5500. Išmokėjimais; klausk 

CHAS ZEKAS
4708 So. Western Avė.

PAMATYKITE BARGENUS!
2-viejų pagyvenimų pO 5 kamba

rius namas už $18.50, tiktai $500 
įmokėti.

6 kamb. beveik nauja mūrinė bun- 
galow prie Maplewood ir 63-čios už 

[$4,750.
2 pagyvenimų mūrinis arti 63-ios 

iT Westėrn — ui $5,500.
4 pagyvenimų mūrinė, 65 pėdų 

pločio lotas — 4 karų garažas, prie 
65-tos ir Talman už $13,500.

: 10 akrų ftfrfna prie Cicero Avė. ir 
•79-tos už $8,500.

Klauskite apie daugelį kitų bar- 
: gėrių. —■ Viskas parsiduoda leng
vais išmokėjimais arba mainais.

J. SINKŪS
2442 West 63rd St. PfospeCt 9000

Karins for Sale 
Ūkiai pardavimui

PAAUKUOS 74 akrus — vieške
lis; Allegan 3 mylios, arti Kalama- 
zooį 2 aukštų namas; plytų bara ė; 
.elektriką; stakas; mašinos, lengvus 
išmokėjimas. $3,500. Savininkas E. 
Rosenthal, kambarys 741, Chicago 
Beach Hotel.

' X. n. U i, i *,.-!! ■ ..„.r—n X    _

r PRIVERSTI išparduoti nuosavy
bę, 140, akrų pieno farmos staką 
žiemiuos rtuo Harvard, Boone Coun- 
ty, Illinois. Geri budintai, žemė — 
šehnos farma 50 metų, kaina $89 
už akrą, $4,000 cash įmokėti. Me
ilykite Peterhane, Rex Realty Cor- 

Ąve.^ ...t,

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

; PARDUOSIU moderniškai įreng
tą bučernę ir grosernę. Elektrikiniai 
refrlgeratoriai. Biznio apieHnkėj.

i šaukite telefonu Seeley 9627. 
/  . I.   ,„1—■  ■„i. Ai.iA- .

PARDAVIMUI taverna, išdirbta 
vieta, gera apiėlinke. Parduosiu pi
giai. Priežastį patirsite vietoje.

2103 N. California Avė.

BARGENAI
Tam, kurio bus geriausia pasiūly

mas ir tinkamos apmokėjimo sąlygos 
damai kurie yra šiais antrašais: 
2458 W. 45th PI., 241 W. 46th St., 

2462 West 46th Blace.
Šaukite Lafayette 6618.

NASH vėliausias 1934 De Luxe 
Sedan. Ištiktųjų kaip naujas karas. 
Įrengtas Philcb Radio. Garantuotas 
kad mechaniškai tobulas. Buvusi 
kaina $1800.00. Paaukuos už $345. 
Išmokėjimais patikimiems žmonėms. 
____ 3138 Clybourn Aventie,

TIKRAS BARGENAS 
dviejų aukštų muro namas, 35 pė
dų lotas, tik 12 metų aenumo. Par

siduoda už $4,700. -----
pasirinkiriiaš kilų hargenų.

Z S. MICKEVICE and CQ 
6816 So. Western Ave^ 

Hemlock 0800

EMILIJA IR ALEKSAS 
ŽEMAIČIUNAI

Persiskytė su šiuo pasauliu 
Grriod. 3 d., 9 valandą ryto, 
1936 m.; mirties priežąštis — 
traukinio ir karo nelaimingas 
įvykis. ’ '

Paliko dideliame nuliudime 
2 dukteris. Emiliją ir Pranciš
ką, aiįukas Arthiir, seseris Sa- 
lomiją ir Elžbietą ir brolis 
JožapaS, 2 šVdgeriai Vėšiotas 
ir Kukuraitis.;) .į.’

Kūnai . pa^rvoti randasi 
Butkaus - kęptyčįo je, 710 > Wėst 
i8th št., . '

Laidotuvės įVykš Pirmadienį 
Gruodžio 7 d\; 9 vai. ryto iš 
kop. į Dieve, Apvaizdos parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už vėlionių 
sielas, o iš ,tpn .bus nulydėti į 
šv. Kažimiėrč? kapinės.

Visi A. A. Emilijos ir Alek
so Žemąičiunų gimines, drau
gai ir pažįstami esat nuošird
žiai kviečiami dalyvauti laido
tuvėse ir' suteikti jiems pasku- 

■’tinį patarnavimą if atsisvei
kinimą.

Nulidę liekame,
Dukterys, anūkas, seserys, 

broliai ir giminės.
Patarnauja toid. dir. Butkuj 
tel; Boulevard 3161.

> IEŠKAU1 darbo už janitorių arba 
\vatchman. Esu patyręs prižiūrėti 
boilerius. Moku visokį repairihg. At
sišaukite DORŠA Juozapas,, 3359 S.

■

Mėto Wanted—Mate
DgiMatekųReikto

PARSIDUODA taverna — gerai 
išdirbta, dirbtuvių apielinkėje pi
giai. 4418 Ogden Avė.

. .riri.. I II, I ■ »l. i I

PARDAVIMUI restaurantas, biz
nis išdirbtas per daug metų 
žastį patirsite Vietoje., 3206 
Halsted Street.

GERIAUSIA pasiūlymas nupirks 
prie 10455 Michigan avė 2 aukštų 
muro namą — štorą ir 7 kamba
riai. •

2 AUKŠTŲ medinis namas 331 pi
du lotas 'ant Michigan avė. Prekė 
$4,200. '

Taipgi didelis pasirinkimas gerų 
pirkinių arba mainų.

Klauskite \
JONAS RUIKA

Arthur^ W. Denne and Co. 
11320 S. Michigan Avė.

Tel. Pullman 6676

NETIKĖTAS bargenas, 3 flatų po 
5 kamb. muro namas parsiduoda 
labai pigiai. Proga uždirbti $1000.

. Grovehill 1965

_ .........„iri.

PADėKAVONĖ

A. A. JUOZAPAS ŠH1MALIUS
(SMITH)

Kuris mirė 17 dieną Lapkričio ir palaidotas tapo Lapkričio 
21 d., o dabar ilsis Liet. Tautiškose kapinėse, amžinai nutiląš 
ir negalėdamas atsidėkavot tiems, kurie suteikė paskutinį pa
tarnavimą Ir palydėjo jį į tą neišvengiamą amžinybes vietą.

Mes atmindami ir apgailėdami jo prasišalinimą iš musų tar
po, reiškiame giliausią padėką dalyvavusiems, laidotuvėse žmo
nėms ir suteikusiems vainikus draugams; dėkavojame grabo- 
riui S. P. Mažeikai, kuris savu geru ^ir mandagiu patarnavimu 
garbingai nulydėjo jį į amžinUstį, o mutoš .WleflgViftd perkąsti 
nuliūdimą ir rūpesčius, dėkavojame kalbėtojam^ adv. Bradenu- 
liui, Dainininkui Rimkui, dėkavojame Keistučio, Kliubui UŽ 
grabnešius ir dėkavojame gėlių aukautojams ir, pagalios dėka
vojame visiems dalyvavusiems laidotuvėse žmonėms, o tau 
musų mylimas BROLI sakome: ilsėkis šaltoj žemėje.

Nuliūdę:

tad

BROLIS JONAS IR ŠEIMYNA

REIKIA kolektoriaus nuolatiniam 
darbui, maža alga to komisija. Krei
ptis ketvirtadieni ar ŠčŠtitdfenį. 
Kambarys 317^ 64 W. Randolph Št.

■į...i, .Ji-to.'.fn . . ■ -ti.Ta.l.,1. .1 .....

PA1EŠKAŪ janitoriaus namų dar
bui, kuris supranta karpenterio 
darbą — Valgis, užmokestis ir guo
lis. 3738 Šo. Halsted Št.

Į. < .. > .!«-i I.if.. ». I ■ ii'-. į .. — .IMI..  .............. 1 *“■ .1 t I

REIKIA seilsmanų refrigei-atu- 
riams pardavinėti, gašO pečius, alie
jaus Šildytuvus, radios patyri
mas nėra reikąltoš^; Musų vytai

2 .... It.

reiki.

REIKIA patyrusios merginos ma
mų darbams prižiūrėti vaiką — nė
ra skalbimo nė virimo. Gėri namai. 

^5697 Ridge; Sunnyslde 7106.

REIKIA kaslėritos dirbti mėsos 
toarkete amžiaus tarp trisdešimts ir 
trisdešimts penkių. Patyrimas nėra 
reikalingas. Maža apdrauda arba 
bondsas pageidautini. Rašyk Jėf- 
fėrsdn Meat Mirkėt, 8304 Wėėt Jėf- 
fėrsoh Avė., Dėtfolt, Mich.

REIKIA vėitėtkų $12, tounlain 
merginų $1.5, koteliams merginti 
$50, virtuvėms pagėlbinihkių $12, 
tavernoms virėjų $14,' salad mergi
nų $18, taipgi vyrų Visokiems dar
bams. Wabašh Employmėnt, 14 
aukštas, 20 E/ Jackson.

-- - -Į-- -- ■' L-r: ----- r...-------- ir~

PARSIDUODA du Tavern su na
mais arba mainysiu ant farniOs ne- 
pertoli ntto Chicagos. 535 W. 37th 
Street.

PARSIDUODA kriaučiaus prosi- 
jimo mašina. Pigiai. Kam reikalin
ga kreipkitės 4803 So. Ada St. 
---------------------- ,i.----------------------------------------------- -------------- --------------

PARDAVIMUI Tavem naujai |- 
rengtas; Parduosiu pigiai. Geram 
biznio Žmogui gera vieta. A. P. 6403 
So. Kedzio Ava.

■.....i.. ...... .... »ii4iiii»i ............ 1 . ... . ........

GROŠERNė to bučernė ant paf- 
davimo lietuvių apgyventu vietoj, 
biznis išdirbta^ per 30 metų, rehda 
pigi už pirmą pasiūlymą. Priežastis 
—liga. Antrašas 4301 Šo. Lituanica 
Avenue;

, . ......... ................ ...... ...... ....
PARDAVIMUI tavernas, geroj vie

toj, tinkamas'Žmogus gali padaryti 
daug pinigų. Atsilankę patirsite prie 
žastį ir VSrtę biznio. 372 E. 71 St.

............................... M,- I ,, , ii' . .........................

PARSIDUODA taverna ir ruiming- 
house arba riiainysiri j privačią nuo
savybę ar biznio budinką sOuth si- 
dės pusėj. 4346 So. Ąshland avė.
...........  -................................. . .rifc...—

PARSIDUODA labai apsimokanti 
taverna. Kreipkitės pas Žyduką, 
4707 S. Halsted St. -

Futnished Rooms
RENDON pigiai didėlis, švarus 

šviesus, apšildomas kambarys prie 
mažos šeimynos—patogu dėl gatvė- 
karių, kampinis namas., Mrs. Gėshe, 
812 West 33'rd Št.

UriBt.WM.-uMi ■rt.ir ii .'it      i,, i »

EXTRA didelis fdrnišiuotas kam
barys, karštu vandeniu apšildomas 
dėl vaikino. P. W. 4736 So. Ko 
minsky Avė.

Parsiduoda 7 kamb. cottage. Ge
ram stovyje už $1800. Nepraleiski
te Šitos progos,

Parsiduoda bučernė ir grosernė 
Brightoi Parke. Biznis išdirbtas per 
daugel metų. Savininkas priverstas 
parduoti pigiai, nes apleidžia mies
tą. '

Mainysiu 5 pagyvenimų mūrinį 
namą ant biznio namo. Pridėsiu 
cash.

2 flatų medinis namas Bridgepor- 
to apie rinkėj; mainysiu ant naujo 
mūrinio namo. Pridėsiu pinigų.

Atsišaukite
SI310 So. Wallace St.

Tel, Yards 1726
Ėnrniture & Fixtures

Rakandal-ttaisai

ARDŪODAME BARU FlKčĖ- 
1 visokio didžio su Coil Baksėto 
iom. biznio * takttS"

CALumet 5259.

ŠIO 
SKYRIAUS

apgarsinimus 
priimam 
telefonu

PAGARSINK1T SAVO 
BARGENUS

NELAUKIT.
ILGAI

PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500
Musų apgarsinimų kaino* 
prieinamos. Ui pakartoji
mus duodame gerą nuo
laidą.

- ■ , - . , . .. ...... . 1 - ■ ■ ■ ■ . ........ | A .. .. .................... I . . —1..................... ...........X. . ■ . Į Į I J. I . H ........ ..

Rvfoi CHICAGOS LIET. CHORAS “PIRMYN" “{W(J RAIŠOMIS” ■■ J Stato Dviejų Aktų Komišką Operetę—Chicagos Liet. Programų Satyrą V W BVH ■ ,

A ii A A Alf Al U AI I Dainuoja: Anelė Steponavičienė, Aldona Grigoniutė, A. Trilikaitė, A. Benikaite, A. Rulis.CHICAGO2343 south KĖDZiE avenue G. Stephens Revefėts muzika. \
ras. Po veikalo—šokiai ir vaišes.

Pradžia 4:30 vai. po pietą. Įžanga 75 centų asmeniui 
Prašom Atsilankyti! “PIRMYN

s



NAUJIENOS, Chicago, III.
...... .............................................      į*T - ..... . —....

šeštadienis, griiod. 5, 193'

Ryloj Vakare “PIRMYN” Stato
1 ORO RANGOMIS”

Vaidins linksmą dviejų veiksnių operetę 
iš radio programų artistų ir 

vedėjų gyvenimo
Rytoj operetė “ORO BAN

GOMIS”.
Tą dviejų aktų komišką ope

retę stato Chicagos Lietuvių 
Choras “PIRMYN”.

Vakaras Įvyks Chicagos So- 
kolų svetainėje, ties 2343 So. 
Kedzie avenue*. Prasidės punk- 
tuališkai, 4 :3O vai., po pietų.

Veikalo roles dainuos dide
lis būrys gerai žinomų daini
ninkų. Bes keletas ir naujo
kų, kurie pasirodys scenoje tik 
pirmą kartą.

Vadovaujamoji — žvaigždės 
rolė tenka dainininkei, p. Ane
lei Steponavičienei. Artistų 
pirmose eilėse taipgi bus Al
dona Grigoniutė, Albina Tri- 
likaitė, Jonas Rukštela, Al 
Neckrash ir Algirdas Rulis.

Operetėj pasirodys ir bale
tas, kuriam vadovaus šokėja 
Josephine Aleksa; Baletas su
sideda iš Pirmyn choro narių.

Operetės akcija vyksta radio 
stotyje. Visas turinys buvo pri

taikintas Chicagos lietuvių gy
venimui, kad butų galima pa
krėsti truputį nekalto juoko 
lietuvių programų sąskaiton.

Veikalo pastatymu ir sure- 
žisoriavimu rūpinosi “Pirmyn” 
choro vedėjas, Kazys Stepo
navičius. Jis diriguos orkes
trui operetės pastatyme*.

Tarp “Oro Bangų” aktorių 
ir dainininkų bus dar ir seka
mi asmenys — Ona Benikai- 
tis, Stella Rimkaitė, Lilija Stu- 
paraitė, J. Dikinis, Feliksas 
Maženis ir V. Pačkauskas.

Operetė yra nepaprastai 
linksma ir juokinga ir lietu
vius klausytojus daug prijuo
kins, ir įdomiai parodys kas 
darosi radio stotyje programo 
metu*.

Po -operetes įvyks šokiai ir 
vaišės. Gros Jurgio Steponavi
čiaus orkestras.

Bilietai asmeniui yra 75 cen
tai. Juos bus galima gauti prie 
durų.

Per Stiklines Duris Pa
šovė Vienuolę

'* Prie vietos katalikų vienuoly
no priėjo žmogus ir pabeldė 
duris. Vienuolė Maiy Warbuig 
atsakė Į skambutį. Pamačiusi 
prie durų nepažįstamą vyrą, 
atsisakė jį Įleisti. Tas išsitrau
kė revolverį ir šovė per dunj 
stiklą. Vienuolę pašovė.

64 Metų Moteriškė Pa
lindo po Automobiliu

Plyllis Salkiewicz, 64 metų, 
8245 Escanaba avenue, buvo 
sunkiai sužeista. Neapsižiflrėj tį
si ir eidama skersai gatvę ji 
žengė tiesiai i kelią greitai 'va
žiuojančiam automobiliui. Jai 
reikės. nupiauti ranką. Be to, 
galva buvo perskelta.

Nelaimė įvyko'prie 83-čios ir 
South Shore Drive.

Trijų Chorų Koncer
tas Roselande

Roselando Strumilos svetai
nėje rytoj vakare įvyks trijų 
chorų koncertas. Dainuos vie
tos Aido choras, L.K.M. Kan
klių choras ir žydų choras.

H *

Vakaras prasidės 6:30 v. v. 
Salė randasi prie Indiana avė. 
ir 107-tos.

Po programo įvyks šokiai.

Šiandien Prasideda 
Lietuvių Moterų
Lygos Bažaras

Sandaros svetainėje*, 812 
West 33rd Street, šiandien 
prasideda dviejų dienų baza- 
ras. Pelnąs yra skiriamas 
Pittsburgho Universiteto Lietu
vių Kambario komitetui.

Parengimas prasidės 2 vai. 
po piet ir tęsis iki sekmadie
nio vakaro. , . .'

Chicagos visuomenė yra 
kviečiama (prisidėti prie baza- 
ro dovanomis.'

Dvi atsakančios mu
zikalių instrumentų 

krautuves »

šiandien Naujienose telpa 
skelbimas dviejų muzikalių in
strumentų krautuvių. Ir šis 
skelbimas tilps kasdien. Savi
ninkas šių krautuvių yra tame 
biznyje jau 36 metus. Vardas: 
Jos. Jiran, 1333 W. 18 St. ir 
6209 W. Cermak Rd. ,

Su’prantama, tiek metų iš
buvęs viename, biznyje*, jis yra 
tikras ekspertas savo šakoje. 
Pastebėjau, kad jo krautuvėj, 
1333 W. 18 St. vis pilna kostu- 
merių ir kiekvienas kostume- 
ris išeina iš krautuvės ką nors 
nusipirkęs. Tas reiškia, kad 
šioj krautuvėj - kostumeriai 

gauna tinkamą patarnavimą ir 
gerą tavorą.

Jei jums bus reikalinga mu- 
zikalis instrumentas, verta at
lankyti šį biznierių, kuris da
bar garsinasi Naujienose kas
dien.

-r- Biznio žvalgas.

3 Mergaitės Skun- 
džasi, Kad Jas Už

puolė Moronai
Vienas iš jų norėjęs prisivilioti 

7 metų mergaitę

Trys mergaitės, viena iš jų 
tik 7-ių metų amžiaus, skundėsi 
vakar, kad jas viliojosi arba 
bandė užpulti seksualiniai pa
mišėliai.

Tarp nusiskundžiančių yra 17 
metų Marąuctte Parko mergai
tė, Dorothy Rademachcr, gy
venanti adresu 6225 S. Mozait* 
Street. Ji sako, kad prie 63-čios 
ir Troy gatvės prie jos prišo
ko vidutinio amžiaus vyras, pa
griebė už rankos ir ėmė vilk
ti į ielą. Mergaitė pasiliuosavo 
ir spruko namo.

Vėliau tas pats moronas ban
dė prisivilioti 7-ių metų kūdiki 
ties 56-tos ir Western gatvių 
kampo.

Beveik tuo pačiu laiku kitas 
piktadaris pasikėsino prieš 14 
metų mergaitę, gyvenančią ties 

2623 Farragut avenue. Mer
gaite 'važiavo dviračiu. Pikta
daris ją nuo dviračio nutempė 
ir bandė Įstumti Į tamsų tarp
durį. Bet ir jai pasisekė ištruk
ti.

5-ių metų mergaitės, A. Tiri- 
tilli, nužudymu sujudinta, poli
cija be jokios atodairos griebia 
kiekvieną asmenį, kuris yra 
Įtariamas seksualiniu pamišimu.

R

JŪSŲ KALĖDŲ
PAS VEIKINIMAI

NA L J IENOS E
bus malonus jūsų kostumeriams ir 
draugams.

Pasveikinimai tilps dideliame Nau
jienų Kalėdiniame numeryje, kuris 
išeis

I GRUODŽIO 24 d., 1936

Kiekvienas Old Golds ei 
garėtų pakelis suvyniotas ; 
dvigubą cellophane — dv 
eilės ceL’ophane — neper 
merkiamų—aukščiausios rų 
sies.

GARSINKITeS
NAUJIENOSE

Apkaltino Townsend--Karalius Abdikuos?--“Pirmyn” Stato Operetę
’ ■ . z . , ,•/ / . ■ o.’.1' ■ ‘ ■ * ' ■ - ” - \ ‘ ’ ’ 1 *

■ T < . •.......................... • : ____________ ■_______________________________________ _____________________________________________________________________ • . ___________ .__________________

APKALTINTAS. — $200 pensijų plano autorius 
Dr. F. E. Townsend su padėjėjais, J. B. Kiefer ir kun. 
C. Wunder. Jie apkaltinti už kongreso paniekinimą. 

TRIBŪNE PHOTO

KĄ NUTARS?—Anglijos karalius Edvardas VIII, 
dėl kurio kilo krizis. (Kiti paveikslai viduje).

'• ACME PHOTO

ŽVAIGŽDĖ. — Anelė Steponavičienę dainuos vadove 
jamą rolę “Pirmyn’’ operetėje “ORO BANGOMIS”. Veikai 
statomas rytoj popiet. - r 5$

OPERETĖJ—Aldona Grigo
nis ir Jonas Rukštela dainuo
ja operetėj “Oro Bangomis”.
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Mano Pažintis Su Maksim

'J

Home Econorųi
1

f $

(Dail. Jono Mackevičiaus atsi 
minimų apie Gorkį fragmen 
tai).
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I
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Gorkiu Capri Saloj
■»,i; * ..............

mas šimtų ir tūkstančių lite
ratūros ir scenos mėgėjų...

Gyvą M. Gorkį pirmą kartą 
teko pamatyti gana komiško
se aplinkybėse. Tai atsitiko 
Peterburgo Bajorų Sueigos rū
muose, vieno studentų baliaus 
metu. Studentų baliai sutrauk
davo nemažai .caro sostinės 
įžymybių artistų, dailininkų, 
rašytojų. Į vieną tokį balių tei
kėsi atvykti ir M. Gorkis. Ne
stebėtina, kad į šią įžymybę, 
kuo ne populiariausią rusų ra
šytojų tarpe, iš karto buvo nu
kreipti visų žvilgsniai. Tai bu
vo aukštas, liesokas, negražios 
išvaizdos, išoriniai tipingas ru
sas, kokių Rusijoj galima su
tikti šimtus ir tūkstančius. 
Bet jis buvo nepaprastai po
puliarus. Populiarumas M. 
Gorkio tiesiog kamuotė kama
vo. Vos tik jis pasirodė salė
je, tuoj jį apspito studentai, 
studentės ir šiaip smalsuoliai 
su visokiais klausimais, ka
mantinėjimais, prašymais su
teikti 'autografus... Kiek gali
ma buvo pastebėti iš šalies, 
M. Gorkis atsidūręs tokioj bū
klėj jautėsi nekaip. Kalbėda
mas varžėsi, judesiai buvo ne
tikri, net juokingi. Gorkio pir
moji pažintis su carų sostinės 
“aukso jaunuomene” baigėsi 
tuo, kad jis spruko į galeriją 
ir ten... pasisliępė. Veltui ten 
ieškojo jo gerbėjai, rūpestin
gai žvalgė visus galerijos kam
pus įr užkampius; M. G. ten 
nebesurado. Prasmego, kaip į 
žemę. Tiesiog'pabėgo... šis ko
miškas nuotykis parodo, kąd

V‘‘ r*H '• 'f ;

.. ...........r,/' 
''**'»* * .

šingumas buvo jaučiama^ ne 
tik namie. Vilos restorane/kur
gyveno rašytojas, buvo didžiu
lis stalas, už kurio mėgdavo 
sėdėti M. Gorkis, šio. stalo nie
kas neturėjo teisės užimti, nes 
jis buvo “Gorkio stalas”... Prię 
jo susirinkdavo rašytojo drau
gai, prie skanių valgių, sko
ningo vyno taurės, smagiai

praleisti laiką u«ž tai nieko ne
mokant. M. G. savo svečiams ' ’ • * * 
mokėti neleisdavo; už viską 
mokėdavo pats. ’

Draugų ir gerbėjų apsuptas, 
M. G. mėgdavo pasikalbėti 
apie meną ir literatūrą. Kar
tą buvo kalbama apie Tolsto- 
jų, Riepiną, šaliapiną ir kitus

(Tąsa ant -2-ro pusi.)-
(Musų specialaus Kauno 

korespondento)
[Sovietų įžymiojo 'ra

šytojo Aleksiejaus Mą- 
ksimlaivičiaus

Slyvai
BARBARĄ B. BROOKS 
me Economics Department

Kellogg Company
Battle Creek, Michigan

ksimlaivičiaus Gorkio 
mirtis visam pasauly 
radusį stiprų atgarsį, 
nepaliko nepastebėta ir 
Lietuvoje. M. Gorkio 
rašytojo— asmens apL 
budinimui buvo atspau
sta eilė straipsnių; o 
Antanas Venclova pa
rūpino jo memuarinio 
pobūdžio veikalo “Ma
no universitetas” verki
mą, kurį išleido “Uni
versiteto” leidykla.

Spausdinami dail. Jo«- 
‘ no Mackevičiaus atsi-J 
minimų fragmentai, yra 
atkurti ir mano su juo 
dažnių pasikalbėjimų. 
Atsiminimus stengiausi 
atpasakoti taip, kaip jie 
man buvo papasakoti: 
nieko nepridedant ir 
nieko neatimant. Atsi- / 
minimams aš suteikiau 
tik literatūrinę formą.

Manau, kad dail. J. 
Macksvičiauls atsimini
mai tokie, kokie jie 
yra, bus įdomus skai
tytojams, nes jie pade
da geriau pažinti Mak
sim Gorkio asmenį lai
ke ir erdvėje...

— A* Braziulis.]

Pirmą kartą apie rašytoją 
Maksim Gorkį aš išgirdau prieš 
daugelį metų. Aš mokiausi Pe
terburge, kunigaikštienes Te- 
niševos Meno Mokykloje, ku
riai vadovavo garsusis rusų 
ftapybos meisteris Uja Riepi- 
nas. Kartą, vienoj meno paro
doj, aš pamačiau portretą, ku
ris iš pirmo žvilgsnio patrau
kė mano dėmesį. Ryškus rusų 
tipas, malonaus žvilgsnio, gi
liai kaktoje paslėptomis ir il
gais blakstėnais pridengtomis 
akimis, žemyn nukarusiais 
tankiais ūsais... Kuo tas por
tretas patraukė mano dėmesį: 
modeliu*, ar dailininko darbu, 
(greičiausiai dailininko dąrbas, 
-nes tada aš domėjausi pirm 
visa ko tapyba), šiandien ne
atmenu. Apžiūrėjęs tą portre
tą, perskaičiau parašą “Pieš- 
kovo portretas”.

— Kas per vienas tas Pieš- 
kovas? — paklausiau savo mo
kytojo.

— Rašytojas. Tikras muži
kėlis, bėt talentingas. — Atsa
kė Riepinas, ne tai su ironi
ja, ne tai su susižavėjimu. Pa
skui dar pridūrė: — Pieško- 
vas su laiku bus didelis rašy
tojas.

Greit po to Riepinas stutfi- 
jon atnešė kažkokį žurnalą, 
kuriame buvo atspausdinta 
Pieškovo “čelkaš”. Riepinas 
apysakaitę paskaitė garsiai. Ji 
padarė visiems didelį įspūdį.

Tai buvo 1895 metais.
Po to sekė visa eilė Pieško

vo naujų kurinių: novelių, 
apysakų, kurios jau buvo spau
sdinamos Maksim Gorkio sla
pyvardžiu.

Aš jau nebepraleidau nė 
vieno jo naujo kurinio neper
skaitęs. Gorkio raštai btfvo la
bai skaitomi, o jo populiaru
mas kilo nepaprastai greitai. 
Ypač Maksimą Gorkį išgarsi
no jo pjesė “Ant dugno”, ku
rią pirmą kartą pastatė Mas
kvos Dailės Teatras, o jį pa
sekė ir kiti teatrai. Tada Gor
kio vardas buvo linksniuoja-

ALL BRAN PRUNE BREAD
1 pund. all bran
1 puod. rūgusio pieno
% puod. slyvų
(mirkyk keletas valandų, it 
kauliukus, nusausink ir. sukapok).
1 šaukštas moleso
% puod. cukraus
1 puod. miltų
% Šaukštelio sodos
1 šaukštelis baking powder

. !4 šaukštelio drugkos.
Sumaišyk all bran, pieną, slyvus 

ir molesą. Dek cukrų, paskui miltus 
sumaišius su soda, baking powderiu 
ir druska. Sudėk viską į išteptą blė- 
ką. 
per

1
2

Daug yra žmonių, kurie, galima 
sakyti, yra užaugę ant slyvų, tiek 
ir tiek jų suvalgę, bet labai mažai 
ką galėtų apie juos papasakoti. Yra 
daug ir tokių, kurie tik žino kad jie 
nuo medžių nuskinti ir sudžiovinti., 
šio rašinio tikslas yra supažindin
ti skaitytoją su kai kuriais faktais, 
kuriais remiantčs galėtumėte slyvus 
pirkti daug tinkamiau.

Pirmiausiai, slyvai yra gabenami 
iš Francijos arba Italijos. Jų neski- 
nama, bet leidžia pilnai prinokti ir 
patiems nukristi ant žemės, nes 
tuomet jie yra saldesni ir šiaip tin- 
kameąni. Kada surengama, dedama 
penkiolikai minučių j alkalino skie
dini, nuo ko jie pasidaro 
išdžiūvimui, ir padedama 
penkioms dienoms džiūti, 
rūšiavimas ir pakavimas.

Rūšiavimas eina pagal 
čių t. y. pagal svaro įtalpą. Jei sa
koma : keturiasdešimts-penk i ą s d e- 
šimts slyvų skaičius, reiškia tiek jų 
eina i svarą ir, suprantama, kad 
tada jie didesni už tuos, kurie ne
ša šešiasdešimts-septyniasdešimts pa
vadinimą. Tačiau vidurinieji tinka
mesni ir ekonomiškesni, išskyrus 
šauniuosius atsitikimus.* <

Dabar seka jų vartojimo budai. 
Senas virimo būdas mokina juos 
pirma išmirkyti. Vienok tai nėra 
tikęs būdas. Slyvai geresni, sunka 
geriau uogoje laikosi kai jie ne- 
mirkinti verdami. Pakanka juos nu
plauti ir virti nuo 45 min. iki va
landos. Jei norima . galįpia įdėti 
ir cukraus du šaukštu ant puodelio 
slyvų. Tačiau nebūtinai.
---Yra^dar^ir- kitae-Umdae-^ ix> •. 
dar, naujesnis. Būtent: nelauk pusę 
svaro slyvų ir užpilk verdančiu van
deniu. Uždėngk. Kai atvės iki kam
bario temperatūros įdek ketvirtada
lį puodelio medaus ir dvi grieŽini- 
kes lemono. Padėk refrigeratoriuje. 
Tuo ir baigiasi visas reikalas. Ga
lima vartoti kam tik reikia.

Slyvų sunka tinka kaipo apetito 
žadintoja. Tinka prie visų priesko
nių, pajuose ir panašiai, štai kai maišyk ir suspausk tvirtai dugne it 
kurie receptai. pakraščiuose. Ataušink.

■ ... ...T— .. ........ .... ................... ........................... .................... ....... ....................................................................... —-------- - n-. U,................................... ..................

Šis nepaprastai įdomus Ispanijos pilietinio karo paveikslas parodo sukilėlių 
kareivį besiruošiantį mesti į lojalistų kuopą rankinę granatą. Vielyčia parodo, 

, kur granata yra. Numesta, granata sprogo ir užmušė beveik visus kuopos narius.
Šis paveikslas paimtas iš Ispanijos mųŠįų filmo, kuris bus rodomas Chicagoje, 
pradedant šiandien. r > (Capitol Film Exchange)
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M. G. ąt$akę: /
— Labai malonu. Prašau pas 

mane užeitu po pietų. Pašne- 
kučiuosim... | ■ '

• A . ■ ■ '

''" '■ . . • ■ • ■ • ■ • 7
Paskui M. Gorkis tarė į 

mus: ' 'V ■. ■/ ' ■

— PraŠauj užeiti ir Tamstas. 
Aš manau, kad Tamstoms bus 
įdomu tą mųąų pasikafbęjimą 
paklausyti, 7

A. . .*( - ,,

Tą vakarą pas M. G. susi
rinko nemažąi svečių: moky
toj ų ekskursijos delegatai, dai
lininkai, raitojai; Ištaiginga 
vila buvo ^išpuošta gėlėmis. 
Man akysną puolė tam tikras 
teatrališkumas; erdvaus salio- 
no kampe, |lyg ant paaukšti- 
nimo^ šešete sėdėjo ^Gorkis. ® 
savo vietos jis galėjo matyti 
visų veidus, patsai likdamas 
sųpkiai įmatomu. Patsai pokal
bis nebuvo jau toks įdomus, 
kaip aš maniau. M. G. teira
vosi, ką mokytojai skaitą, ko
kius autorius labiau mėgstą. 
Ar labai ' skaitomas žurnalas 
“^nanije”, kuris buvo leidžia
mas M. Gorkio Ješomis. Mo
kytojai į visus klausimus at
sakinėjo trumpai. Jie pasako
jo, kad “Znaiiije” esanti ’ skaiĮ 
tomą neperdaugiausiai, kad ji 
plačiuose skąitytojų ?• sluogs- 
niuose esanti nepopuliari.* Toks 
neigiamas atsiliepimas apie M; 
G. “liubimčiką” kiek buvo ga
lima pastebėti, sudrumstė šei
mininko nuotaiką... ' /į ■ ■

Įdomu buvo stebėti, kad ta
me pokalbyje ląbąi, aktyviai 
dalyvavo ir ponia Andriejeva, 
kuri nė minutės ' neatsitraukė
nuo M. G., dažnai už jį ir at- viekas... M. Gorkio platus vai

'1I

■

buvęs. Su rusų dailininkais su
sitikdavau kasdien Picolla Ma
rina pliaže; Sėdėdami ant uo
lų saulės spinduliuose leisda
vome laiką. Kolegos ne kartą 
man priminė, kad aš turįs ap
lankyti M. Gorkį. Jie net siū
lėsi supažindinti. Aš kaž ko
dėl neturėjau noro ar tai del
siau. Kartą, ant uolų saulėje 
šonus bekepinant, atėjo M. 
Gorkio sekretorius, Zalatarev, 
taip pat rašytojas, kuris su 
manim buvo pažįstamas. Pa
sisveikinęs jis man tarė:

—- Prašom užeiti pds Mak
simą Gorkį. Jis nori su Tam
sta susipažinti.

^Nuėjome.
M. Gorkis gyveno netoli

Rašytoją radome sėdint prie 
stalo su dama, 
jis atsikėlė ir 
ranką kreipėsi 
pažįstamus.

— Sveiki atvykę! Labai ma
lonu SU Tamstomis čia susi
tikti... ' .

Paskui supažindino su da
ma.

—Mano žmon^ Andriejeva. 
Prašom susipažintb, 
rė.

Andriejeva, įžymi Maskvos 
Dailės Teatro artistė, didelė 
aristokratė, buvo antroji M. 
Gorkio žmona. Jau anksčiau 
aš buvau girdėjęs, kad ji pro- 
letariškojo rašytojo gyvenime 
vaidina svarbų vaidmenį, 
siog jam diriguoja. Kad 
yra, greit ir pats turėjau 
gos įsitikinti.

'Gorkis, kaip jo portretas 
matytas prieš daugelį metų ir 
pirmas susitikimas Bajorų Su
eigos rūmuose Peterburge, iš
orėj man nepadarė Jokio įspū
džio. Kadaise / Riepino pasaky
ta charakteristika apie M. G. 
buvo visai teisinga: jis savo 
išvaizda priminė rusų mužiko 
tipą. Kalbėjo neįdomiai, kaž
kaip išsiblaškęs; jo sakiniai 
buvo nesusieti; nuo vienos tė- 
mos staiga peršokdavo prie ki
tos. Dažnai kartodavo:

— Na, taip. Hm... Tiesa pa
sakius, ką aš norėjau pasaky
ti?

Atrodė, kad jo mintys visą 
laiką buvo užimtos kažkuo ki
tu, tik i ne pasikalbėjimu.

t •
Tą pat dieną, kai aš susi

pažinau su ' M. Gorkiu, iš Ru
sijos atvyko didžiule, kęlių 
šimtų asmenį mokytojų ekš- 
kųršija. Eksktirsija iš savo tar
po išrinko delegaciją, kuri vi
sų vardu turėjo pasveikinti M; 
Gorkį. Vienas delegatų kreipė
si į rašytoją šiais žodžiais: <

— Mes,; Rusijos mokSytpj^ 
atstovai, atvykome Tamstį 
sveikinti ir su Tamsta pasi
kalbėti.

greitesni 
.saulėje 

Seka jų

jų skai-

Uždengk ir šutink ant garo 
tris valandas. Išeis: 1 kepalėlis. 

PRUNE CREAM PIE 
komy flaksų pluta 
Šaukštai miltų 
šaukštas kornstąrch 

3/4 puod. cukraus 
U puod. druskos 
Į%- puod. pieno
1 šaukštas sviesto
2 kiaušinių tryniai
2 šaukštai vandens 
1 šaukštas lemono sunkos 
1 puod. kapotų slyvų (virtų). 
1 puod. pečan riešutų. 
Sumaišyk miltus, kornflaksus, cu

krų ir druską. įpilk pieną pamažu 
Ir virk iki sutirštes, nuolat maišant, 
įdėk sviestą ir maišyk kol ištirps. 
Išplak . kiaušinius ir pilk iŠlengva 
vandenį; sudėk mišinį ir virk ant 
karšto vandens apie dvi minute 
Dėk lemoną, išvirtus slyvus ir riešu
tus, 
jaus

1 Ji
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,. .. y. 1 / M. Gorkis gyveno netoli ri«perdieshs pop^harumas-^a^ W

pridu

NAUJAS PROGRAMAS

Pamačius galima ir nu- 
persikėliau gyventi į

Pamatęs mus, 
pratiesdamas 

kaip į sehus

tie- 
taip 
pro-

Ataušink. Paąkui sudėk į pa- 
plutą ir uždėk baltymes (me- 

Kepk lengvam pečiuje

KLAUSYKIT!
STEPONAVIČIŲ RADIO PROGRAMAS

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

ANTRADIENI ĮR TREČIADIENĮ
9:80 vai. yak.

čorn Plake pastęy
1/3 puod. sviesto. . ;
1 puod.' corn flakes erumbs
U puod. cukraus.
(Sumalk ar išvoliok corn flakes 

4. puodelius kad padaryti puodelį 
trupinių).

Patirpyk sviestą 9 colių pajų blė- 
koj. Sudėk čorn flaksus. Gerai iš-

I NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., 
Chicago, Illinaią.
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“populiariajam” nevisada yra 
įdomus...

Nuo “pirmo pasimatymo” 
su Maksim Gorkiu iš tolo pra
ėjo eilė metų. M. Gorkio var
das garsiai skambėjo milžiniš
kos Rusų imperijos plotuose. 
Jo kuriniais buvo išmargintos 
knygynų vitrinos, o gaunamas 
honoraras už kurinius suteikė 
galimybių” autoriui atsistoti 
“ant tvirtų kojų”. Tačiau? pa
siektu materialiniu gerbūviu 
tėvynėje M. G. neteko ilgai 
naudotis. Dėl politinės veiklos 
ir dėl pažiūrų, kurios neside
rino su valdančiųjų norais ir 
tikslais, M. Gorkis jas buvo 
priverstas eimigruoti užsienin. 
Jis nuvyko Italijon ir apsigy
veno Capri saloje.

Ten aš su juo ir susipaži
nau.

Skatinamas noro aplankyti 
visų menininkų išsvajotą šalį 
— Italiją ir, pats jau “stovė
damas apytvirčiai ant kojų”, 
1912 m. su? žmona išvykau Ita
lijon. Pasiekęs Neapolį ir pa
rymojęs ties jo žavingąja įlan
ka, kurią, kaip neapolitanai 
sako, * 
mirti”, 
Capri. Tada Capri svetimšalį 
patraukdavo ne tik' savo ne
paprastu grožiu, bet dar ir 
tuo, kad ta nedidelė salelė bu
vo apgyventa išimtinai meni
ninkų. Capri saloje prieš katą 
buyo galima sutikti dvasinių 
vertybių 'kūrėjų įvairiausių 
tautų ir visų rasių atstovų, iš 
visų penkių pasaulio dalių!

Tą kartą į Capri buvome nu
vykę trumpam laikui. Tada teji 
gyveno menaža menininkų iš 
Rusijos, pažįstamų ir .nepažį
stamų. Jų tarpe buvo ir M. 
Gorkis. Ta'rp rusų menininkų 
buvo įsivyravusi tradicija, kad 
čia atvykus, pirmasis vizitas 
turi būti padarytas M. Gor
kiui. Tos tradicijos visi ir lai
kėsi. Aš tos tradicijos nesilai
kiau. Capri jau buvau išgyve
nęs porą savaičių, bet sU vizi
tu pas M. Gorkį dar nebuvau

sakinėjo. Iš , viso I Andriejeva 
visam pokalbiui davė toną. Ir 
patsai teatrališkumas buvo jos 
sugalvotas. Andriejeva buvo 
gudri moteris, didelė garbė
troška. Siekdama populiarumo 
ji ir su M. G. susidėjo, o vė
liau jį lengvai paliko, kaip 
lengvai buvo su juo ir susidė
jusi. Galimas dalykas, kad tai 
buvo ir savotiškas moteriškas 
“manevras” prieš įžymiąją 
Maskvos Dailės Teatro prima
doną Olgą Kniper, kuri buvo 
ištekėjusi irgi už rašytojo, 
garsiojo rusų novelisto Anta
no čęchovo. Andriejeva tik
riausiai tikėjosi per M. G. įsi
gytu populiarumu’ nusverti 
Khi^ęri-Cė'čhovbs; -pdpUliiarumą,'

?Š tardj i
si scenoje;

Po to vakaro pažintis su M. 
G. pasidarė tampresnė. Susiti
kimai pasidarė dažnesni. Leis
davome bendrai laiką Picolla 
Marina 7 pliaže. Drauge lanky
davome; kino teatrą, kavinę. 
Dąrydą vome bendrus pasi- 
vai^iejimus. M. G. mėgdavo 
draugystę, buvo vaišingas šei- 
mininkajs, taigi ir draugų tu- 
r^jo nemažą. Jo draugai buvo 
ne tik rusų menininkai, bet ir 
politiniai emigrantai, kuriuos 
j is visaip globodavo, šelpdavo 
ir bendrai lengvindavo savo 
tautiečių būklę, atsidūrus sve
timam krašte. O jau Bachuso 
gerbėjams pas M. Gorkį buvo 
tikras rojus. Joj buto vienam 
kampe nuolatos stovėdavo bač
kutė geriausio vyno, kurį ga
lėjo gerti visi, kiek tik leidžia

A GERIAUSIA 
“ DOVANA a

STOTIS W. G. E. S. 1360 KILOCYCLES
KAS ŠEŠTADIENI 

8:30 valandą iš ryto.
Kalbančios Žinios — Mėgiami Lietuvių Daininkai

Gražios Dainos ir Muzika. -

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- 
kalno. i

Chicagoje .................
Kitur Suv. Valstijose ir
Kanadoje ...........*....0........

IŠPILDYK “ŠITĄ KUPONĄ ŠIANDIEN

58.00

$5.00
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NAMŲ UŽ 
AINAS.

labai 
nupigintos!

S1VJ 
dažniausiai vienas ir gana to

Mano Pažintis Su 
Maksim Gorkio 

Capri Saloj

KVIEČIŲ M AVIŽŲ KAkAtlVŠ

VISKAS D1 
ŽEMAS

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

L. M. NORKUS 
Res. HEMLOCK 6240

&#u, ktida ’j
ar kada išvažiuoji ?

— Atvažiavau vakar, iŠva 
atsake Pečatki-

.................................. ...........
girdėjęs. Aš nežinau^ kas . bų-{ 
tų likę iš senųjų riisų x kultu-

nepažįstamų Žmonių jis sielo
josi, varstė bolševikų įstaigų 
duris, gelbėjo iš arešto, o gal 
ir mirties nasrų,. .

O tokius atsiliepimus apie 
Maksimų Gorkį girdėjau ne iš 
vieno K. I. Gorbatovo.

• -* ’ 4 K'* » * .M

A. Braziulis.
Kaimas, 1936. X. 29 d.

mes.. ■ ’ . , ■ -. .
Kartą, į • Capri atvyko ’Vibų 

dailininkas M. V. Pečatkinas, 
senas M. Gorkio 'pažįstamas. 
M. ■ Gi. * sa V o bi č i ui j sutikęs p a -
klausė * •»/

— Sik'yk, jMicliail Ivaiioyi- 
Caprį atvažiavai

pastebėjo Gėrio. Paskui trupu
tį patylėjęs tęsė 'pokalbį: . H

— Ar Tamstai žinortia, ‘kad 
Capri sala būvo 'bolševižiįio 
užuomažgbs ' '■ - į .

.Toks klausimas mane nuste
bino. Cerio, matydamas mano 
nustebimų -,tęs^ toliau: t, ;

— Taip, Capri,n buvo f bqĮŠę- 
yizmo lopšys, o; Maksim Gor
kis buvo ,to lopšio , auklę, Vy
riausias globėj aš. čią buvp. p 
sjdąngįnę daūgeįis. rijįšų •ręnįo- 
liucionięriįj ibipĮsevikų,. 
buvo sudarę ■/kaip ir komunis
tišką akademiją, o joęt vado
vu, buvo kaip, tik’> Gbrlps, Ta 
akademija, tiesa pąsd^iūs, 
mums kainavo nemažai pink

stabiai gražiai atrodo saulėte
kis. šių vietų labai mėgo M. 
Gorkis,.^Nevienų - naktį. .-rašyto
jas prarymodavo laukdamas 
stebuklingo Šaulės ūžtėkeji-

Cedar Cliest po
Ir aukščiau ....

Išpardavimas ant geresnių ir anglinių pečių, 
AIL BURNERS.

Skalbiamų ir prosinhuų mašinų.
- ■ .'U--' j i, •
Radios visų išdirbysčių.

Dovanos su kožiiu pirkiniu-

c, M. Gorkio karštai įkalbamas 
M. V. Pečatkinas sutiko . dar 
vienai dienai pasilikti Capri 
Saloje ir su juo nuvykti į Morite 
Šolero kalvų.

. , i i..- \.. . • : V t
Tas ^kalnas randasi tolokai. 

Du. bičiuliai kbliavo visų hąk- 
tį ‘kol jų palėkė,; ,įc>t kol įko- 
pė į 600 metrų ‘kalną, atėjo 
ąr "M. ? G. dięvinamąsis .skulė-, 
tekis. . M. Gorkis . užtekančios 
saulės didingu vaizdu buvo už
burtas, o M, V. Pečatkinas į 
visų tai pažiurėjo prozųjiškiau. 
Maįyti, būdamas išvargęs ke
lionėje, piktai tik kurktelėjo:

— Reikia būti paskutiniam 
kvailiui, k;ad dėl tokių (piekų 
vilktis visų naktį ir rioglintis, 
į tokį aukštų kalnų.

Nuo to įvykio M. G. < drau
giški saitai su M. V. Pečat- 
kinu nutruko. Jeį kuris rašy
tojo bičiulis netyčiomis > pami
nėdavo Pęčatkino pųya^dų, M. 
Gorkis nervingai sušukdavo:

—: Susimildami, tik neminė- 
jįįt Ęečatkino! Aš jo ir vardo 
nenoriu girdėti!...

M, G- mėgdavo tolįmus pa
mojimus,. Vaikščiodavo

tūkstančių rusų.. męįtslo, mena 
f r . kųl turos^ darbuotoj ų _ .gy vy- 
bęs. /^ęt įokių*. viųai 
jpažįnojo, ;įėt jų varai

Wembięy, Allberta 
ūkininkas, kuris Chičagbs Žemės'.•kĮĮ ’o'parddoję’ buvo iš
rinktas “Kviečių ir Avižų Karalium.” Jis, yra laimėjęs 
tą titulą penkis sykius be pertraukos. photo

Anglijos karalius Edvardas VIII tarp Pontypool, Valijbs, gyventojų. Jie yra didžiumo
je angliakasiai, kurie labai skaudžiai nukentėjo laike depresijos. Kalbėdamas į žmones 
karalius žadėjo jiems iškovoti valdžios pagalba,,(JNS PhoĮx>), ¥ z

ros vertybių, jei revoliucijas 
audros laiku nebūtų buvę 'di
džiojo. Maksimo Gorkio!

M. G.. kalbėjo visus: meni
ninkus, visuomenininkus, caro 
režimo valdininkus, net Roma- 
novų šeimos narius! M. G.. bu
to durys buvo atdaros visiems 
dieną 'ir vidurnaktį. Dėl visai

juos taisydavo .arba suteiktą* 
vo patarimų. Patsai dirbdavo 
nuo 6 vai., ryto . iki, Y2 vai.’ 
Dirbdavo atskiram name, sa
vo studijoje. Darbo , metu nie
ko neįsileisdavo, net savo drau
gės Andriejevos. Jo draugai 
ne kartų kalbėjo, kad M. G.” 
rašymas buvo sunkus darbas. 
Savo kurinius , taisydavo, pęr- 
dirbinėdavo, trumpindavo, iki 
galiausiai užbaigtoj . formoj 
altiduodaiyo leidėjui. Jis savo 
raštus perrašinėdavo po 'ketu
ris, dažnai ir daugiau kartų. 
Draugų kompanijoj M. G. mėg
davo skaityti savo naujuos ku
rinius. Skaitydavo monotoniš
kai, be užsidegimo, nuobodžiai. 
Save jis laikė dideliu autori-] 
tetų. Kaip jau minėta, ^kritiš
kų pastabų nemėgo, o kas jalįJ 
tuo. atveju prasikalsdavo, to 
žmogaus M. G. jau nebepakęs-,' 
davo... . :

Aš prisimenu vienų įvykį su f *>{:*•** I '" | w • ♦. *!>• ■ *
M. G., kuris parodo, kad jo 
butų labai ambicingo.

Caprį saloje ,.^ra tokia/^ai
va, Monte .Solero vadinama. 
Iš jos į jurą atsiveria nepa
prasti reginiai. Vpač iš jos mųo-

— Kodėl Tamsta, Ponas Bur
mistre, į Caprį meįsileidi Mak
sim Gorkio? \ r >■ !!

— Todėl, kad jis / komunis
tas, — atsakė Cėi^io. ; ■ 41

Jo atsakymas mane nuste
bino. ’ .

— Matot, -- t^feė ’toliaiv eme
rio, — Tamstų aš 'pakviečiau 
pakalbėti apie,.. Gorkį. Aš raL 
ša u apie bolševizmų knygų ir 
man rupi išsiaiškintį kokį vaid
menį jame suvaidino .rašyto
jas Maksim 'Gorkis. Tamsta, 
rodos, j l pažįstate asmeniškai, 
Tamsta man galėtumėt nenia^į 
žai 'padėti... < • { ,

— Labai gaila; kad aš ’Tatn- 
stų turėsiu apvilti. Aš Gorkį 
pažįstu tik kaip rašytojų — 
atsakiau. \

malonų palydėjimų M. G. vi
siems 'gausiai apmokėdavo...

M., Gt. turėjo 'ir :kitokių sa
vybių. Jis turėjo savotiškų 
nuosavybės šupratimų. Pavyz
džiui, Capri saloje jam patiko 
viena vietelę, kur jis norėjo 
pašistatyti nuosavų vilų. Ta
čiau tufreti nuosavų nejudomą 
■turtų neleido jo įsitikinimai... 
Tuomet jis sugalvojo gudrią 
išeitį. Savo siuvėjui davė 40,- 
000 lirų* už kurias pastarasis 
pastatė M. G. gražių vilą. Vi
la buvo pavadinta “Serafiną”. 
Vėliau tų vilų iš jo nupirko 
italai, šiandie 
“Piaretta”.

sale j e bendrai 
vedė platų ir įstaigingą gy.vę- 
nimų. Mėgo komfortų ir pra- 
bapga. Mėgo puošnias iškilas, 
tolimas su brangiais vynais ir 
likurgiškais valgiais žuklybas. 
Tokiose žiVklybose dalyvauda
vo ' garsus būrys palydovų, 
draugų ir bičiuliųj Teko gir
dėti, kad M. Gorkio metinis iš-r 
laidų ' biudžetas prašokdavo 
200,000 caro rublių.

Įvykus rusų revoliucijai, M. 
G. grįžo tėvynėn. Po kiek lai
ko vėl atvyko Italijon ir vėl 
norėjo apsigyventi Capri salo
je. Tačiau šį kartų šios “res
publikos” savivaldybė — {ko- 
muna jo ten nebeįsileido.

M. Gorkiui tik. atvykus Ita
lijon, mane pasikvietė vietos 
burmistras inžinierius Ėdvin 
Cerio. Kvietimu^ aš būvau nu- 
stebintas. ‘ Nesupratau kuriam; 
reikalui esu kviečiamas. Tik 
nuvykęs pas burmistrą sužino
jau, kad esu kviečiamas M. G. 
reikalu.

Aš Cerio paklausiau:

— Kuriu‘o atžvilgiu 
sidomėjaų. č G

- jĮ(s(. , veikiųŲ ^pnt^ųbtį 
mes buvome /priyprsti įšlaikyT 
ti skaitlingų detektyvų buri.

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
didžiuosius rusų dvasios fhil- 
žinus.

— Jus manot, kūd žmogūs 
iš karto gimsta genijdm ?...r- 
piareiškė *M. -G. 
našaus, genijus 
Išartos. Sakysim, -tokie geni
jai, kaip šaliapinas, člRiiepinas, 
kurie yra kilę iš liaudies, at
sirado ne iš karto. Riepino jau 
ir tėvas buvo Riepiriu, o tik 
paskui gimė Uja RieįiiriMs. 
Kaip gimė didysis ,, Rįepinąs, 
jo ir sūnūs bus Riepinas, bet 
jau nebe Uja Riepinas.v.

Apie Levų Tolstojų :M. ’G. 
nieko nepasakojo; mat, šis bu
vo aristokratas, žmogus su 
aukšta kultūra.

M. G. buvo ambicingas., Ne
mėgo tų, kas drįsdavo kriti-i 
kuoti jo kurinius, arba nesu
tiko su jo nuomone. Kitįems, 
ypač jauniesiems .rašytojams 
M. G. buvo prieinamas, bičiju- 
liškas.i Jis su. didele pakanta

WCĖL — 970 K.

NAUJIENOS
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..Pašaukit. ’CAlS^b ....
agentas užeis pas jus su sempeliais paimti 

jūsų užsakymą.

Gražios }Floor Lianipos po 
ir aukščiau ................ .................... ........... .

■* t ętn u® *• ’Table Lianipos po 
ir aukščiau ......... ............................. -........

Didėlis-pasirinkimas dėl Kalėd 
•COF’FEĖ TABLE, SMOKERS

Ta 1 /

žįųoju ryt 
nas.

— 0, šailiėtėkį iš 'Pdonte So- 
l'ero jau* matei?

Neturėjau laiko ir ga
limybės.’ ;
... vrr-Michail ,, lyahovįčiau! Nę- 
galįmas 'dalytas,.yfcatĮ jus iš
važiuotumėt neįimatęs Capri 
stebuklo?!

r M. Gorkiui mirus, ne yįe- 
ųas jo j senas pažįstamas pa t-; 
sai savęs klausia: “Kaip. čia 
atsitįĮto, kad M. G. tapo bblr. 
ševįku ?”, , .. ’K>. j. ■ I. f:.’. . , I > U į. .

Ąš, asmeniškai : ęsu Įin^ęs 
manyti jį komunistu, nebuvęs. 
Bet kaip tada išsiaiškinti ^1.. 
G. sūsidėjinią su bolše^dkais,, 
pūtdpus -jų šafinirikū, jų ' 
mo gynė j u ? Tai paslaptis, ku
rių M. G. 'Su savim riusiiiėšė 
į įkarštą. • v

Yra žmonių kurie M. Gp?y{ 
kį už isusidėjinių su bolševi
kais, smerkia. Kad jis btidą-, 
mas jautrus humanistas ir 
škriatidžikmųj ų užtarėjas, pą^ 
tapo žiauraus režimo šalihm- 
ku, apolbgėtu. Tačiau ir šiuo 
at vej u mC G. turi - “lengvinan
čių aplinkybių”. Dau'g rusų 
menininkų užsiėnin emigravų-: 
šių bolšeVikų režimui įšigąlėn 
jus, man pasakojo, kad rėvo- 
liucinįo siaubo ir Senųjų ver
tybių ‘!j|Tfiovimo dienomis, įM. 
Gorkis labai daug ’padČjo; gel
bėdamas kultūros turtus ir pą- 
jčius jų.. . kuręjuą. pąĮininkąs 
Konstantina^ Ivaųpvičiųų Gbr-. 
batov^s (kartų mpn pasakė 

g ’Gprkis^yra^jįid^
lis . rašytojas, bet i nema^esnjs 
ir į kaip žmęgus. Revoliucijos

7.SOT. A v.'-.- r i Al i c.

K INOS PERŽIŪRĖTOS IR

Dar čkdiftų apgailestavęs, kad 
negaliu ponuį Burmistrui su
teikti pageidaujamos riiedjžia,- 
gos jo rašomai knygai, palin
kėjęs jų. greičiau baigti, ap
leidau Capri municipalitetų... ..... » ■ „ , t . . • • • • - - K . .. . .
? M. (Gprkist apsigyvėno $qren- 
to, netoli Capri. Aš jo daugiau 
nebesusitikau’. Pažįstami pasa
koję, kad M 
,žįausįoje viloje, apsuptas pra
bangos, žymiąi turtingiau, ne
gu caro laikais. Jo viloje bu-; 
davę ruošiami iškilmingi, banjj 
kietai, stalus .puošę brangus 
servizai ir aukščiausios mar- 
kės vynai. ■

Bet ir šiuo kartu M. G. pa
siliko tuo pat Gorkiu, kokiu 
bu’vo ir prieš karą, prie ‘‘se
nojo režimo”. Už stalo su bran-. 
giais servizais jis nesėdėdavo. 
Asmens sVečius jjriimdinėd^vo 
savo darbo kambaryje, papra
stam, be jokios prabangos.

T. — -C* :■ . -.d ) | -r
, , ^orento vilpjėti jah šeįminin+ 
kavo trecioji M.,.G. žmona,; ku-‘ 
rįos.. pavardės, deja, aš neat
simenu.,.

Prabanga, kaip pasakojo pa- 
žįstąmi, M. G. kiek varžiusi, 
jam vis tai buvę ne yisai ma- 

t-; ionu. Bęt /gajejęs. pąda-: 
'ryti? Jis čia buvo pasiųstąųj 
raudonosios Sovietų Respubli-. 
kos valdovų — reprezentupti« 
proletųriškųjų kultūrų, noroms. 
nęnoroms turėjęs pildyti ir jų 
valią. M. G. turėjo parodyti 
biVržuazįniam pasauliui, , kaip 
gyvena proletarų valstybės ra
šytojai.,. . l;;

GERKIT TIK GERA ALŲ į

SOUTH SIDE BREWIN& COMPANY

Vežėjui, pasiūliusiam savo 
pntarnąįVimų, Įiepdnvę , Važiuo
ti s paskui savęs. Tolimesnėse 
vųikštyriėšę, .paskui M.... G. su
sirasdavo visas pustulinis ve
žėjų. Ta originali procesija su- 
traukdavo nemaža žioplių. Uz

Visi 'geria ir mėgsta aMBROSIA 
ALŲ nes jie žino, kad tas alus yra 
padalytas iš -geriausios rųšies pro
duktų.

■■■ h *7 • "-'d •» J ■ ■ >’ ■'» i t

Urmo (Whęlesale) kainomis pri
stato į alines ir r kitas, įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitų ir teisingų patar
navimą.

2415 West 64th Street
Ui/ ■=,1 •.,’! ),* -J ■ '
Biznio Telefęnas BOUŲEVĄRD 7179
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•Visą žinąs

Galite Pirkti

malins dovanas

Boston

i

i.

po

PO

vai.

Lapkričio 31

Waterbury, Conn
šis tas apie “Nemuno” klubą Senas Petras.

Tai-

I tai buvo daroma su aiškiu tik*

■ i. w

suartina 
užmezgia 

santykius.

kad tie- su- 
gyveniman

iš
ko-

Italian Accordion 
Mfg. Company 
323 W. Polka Street 
CHICAGO, ILLINOIS

nu’progresavo atgal, kad 
iškabų nebeturi. Patar- 
Cicero gaspadoriams pas 
atvykti ir pasimokyti,
reikia gatves sutvarkyti, 

įos galima už puses my- 
pastebėti. Tokiu budu ir

viskas pra- 
darbąs eiti

bert ir jaunesnei

ant
už- siu pakenkti

iš anksto. / Galite rengti ir party 
Po$2.50 ypatai.

. šiais metais vieta labai puikiai ištaisyta. 
Del rezervacijų šaukite Lafayette 2120 
1825 W. 47 St, Chicago. ■

Mes specializuojamas dėl banldetų, party ir vestuvių su 
Amerikonišku ir Europišku stilium.

. . 1 U f / 4 . X _ * T . ... - _ . -____ ^1-1—-__ —------ ---------------------------------

Jšeštadienis, grupei, 5, 1936 ’ NAUJIENOS, Chicago, Iii.

[korespondencuoš]
KENOSHOS MARGUMYNAI

Simmons kompanijos 65 me
tų sukaktis — šeimyniški pa
rengimai— SLA 212 kuopos 
bankie^as — Ponų Kvedarų 

pokylyje — Po 24 metų Ci
cero je.

Simmons kompanija šiomis 
dienomis apvaikščiojo 65 metų 
sukaktį. Ta proga visiems dar
bininkams užfundijo “šovą”. 
Be to, dar buvo pirmą diena 
septyni laimėjimai, o antrą— 
du. Prizai buvo labai šaunus: 
visokie setai. Tad kas laimėjo 
tuos prizus, tie tikrai jaučiasi 
patenkinti.

rašais. O dabar tas miestas 
tiek 
net 
čiau 
mus 
kaip 
kad 
lios
iš kitur atvažiavusiam žmogui 
pas mus nereikia klaidžioti.

Iš viso teko bent kelis pra
eivius sustabdyti ir pasiklaus
ti, kaip į adrese nurodytą vie-

į tą nueiti. Tai tikrai gadino 
įlipą. Man dar keista atrodė ir 
tai, kad ir kai kurie bizniai ne
turi iškabų. Ne žinau, kaip 

Per’dvi dienas btrvo leidžia- ten žmonės atskiria bažnyčia
mi žmonės dirbtuvės pažiūrėti. nuo galiūno 
Nuvykau ir aš. Prieš daug me
tų man ten teko būti. Labai 
didelės permainos. Kur tik 
pasisuksi, vis mašinos ir maši
nos. Triukšmas irgi, neįmano
mai didelis, —net ausyse spen 
gia.

Pastaruoju laiku pas mus 
gana dažnai yra šeimyniški va
karėliai, atseit, “siurpraiz pa- 
rės”, rengiami. Jei tie vakarė
liai yra rengiami draugijų arba 
bent pasižymėjusių asmenų 
naudai, tai labai gerai. Tačiau 
kai kuriais atvejais jie yra 
rengiami vien tik bizniškais 
sumetimais. Nesakysiu, kad tai 
yra smerktina: šiaip ar taip, 
o tokie parengimai 
žmones. Vadinasi, 
tarp jų geresnius
Na, o kur vienybė, ten ir galy-

—o—
Gruodžio 12 d. SLA 212 kuo

pa rengia jubiliejinį Susivie
nijimo bankietą su. programa 

<ir šokiais. Bankietas , įvyks 
German American Home sve
tainėje. Pradžia 8 vai. vakaro. 
Tai bus savo rųšies Šeimyniš
kas vakaras. Kiekvienas daly
vis turės pasimokėti dolerį. Ir 
už tą dolerį jis galės valgyti 
ir gerti, kiek tik norės. Maža 
to, bus dar šokiai ir progra
ma. Ir visa tai už vieną tik do
lerį. Pramoga tęsis iki 2 
ryto.

Tikietai galima įsigyti 
anksto. Juos pardavinėja 
miteto nariai.

Kiek aš žinau, tokio paren
gimo Kenoshoje dar nėra buvę. 
Būtinai nusipirkite tikietus iš 
anksto, kad paskui nereikėtų 
gailėtis.

Pagaliau, suradome ponus 
Kavaliauskus. Jie priėmė mus 
tikrai širdingai. Tuoj pasodino 
pietų valgyti, o prie valgio pa
statė alučio ir kitko. Kadangi 
visi iš šaukeniškių, tai ir pra
dėjome kalbėti apie tą Lietu-
vos vietą.

Kai mes kalbėjome, tai p-13 
Vaveriutė nuvažiavo p. Petrui 
Jukniui pranešti, kad mes esa
me atvažiavę. Kaip bematant, 
ir Petras jau čia. Tikrai nuo
širdžiai pasisveikinome. Atvy
ko dar ponai Tįpšai irgi šau- 
kėniškiai.

Mes vyrai sumanėme aplan
kyti p. Jukniaus įstaiga (jis 
laiko taverną). Nors p-ia Juk
nienė mane paskutinį kartą 
buvo mačiusi 1912 m., vienok 
tuoj pažino. Svečiutotis pas po
nus Juknis ilgai negalėjome,— 
reikėjo grįžti pas Kavaliaus
kus. O be to, metas buvo ir 
namais susirūpinti.

Atsisveikinome su Kavaliaus
kais ir išsiruošėme namo. Pa
sižadėjome > būtinai atvykti 1 
Chicago, kai bus “Naujienų” 
koncertas. P-lė Vaveriutė, p. 
Kavaliausko podukra, mus dar 
nuvežė į Chicago, iš kur jau 
išvykome į saVo tėviškę. At
seit, Kenosha.

—C. K. Braze
Kenosha, Wis.—Lapkričio 6 

d. p-ia Julė Brazevičienė-Braze, 
žinoma vietos veikėjo žmona, 
ir vėl išvažiavo į Floridą, kur 
ji pasiliks iki gegužės mėnesio. 
Pirmausią ji nuvažiavo į Mi- 
ami, o iš ten į Altooną, Fla., 
pas savo dukterį.

Poniai Brazevičienei Florida 
tiek patiko, kad ji nieku budu 
nebenori žiemą praleisti pas 
mus. Ji, lyg tie paukščiai, vyk
sta į šiltesnį kraštą žiemą pra
leisti. —N.

—o—
Lapkričio 21 d. Polonia Hali 

įvyko pokylis, kurį surengė po
nų Kvedarų artimi draugai. 
Pokylis buvo rengiamas ponų 
Kvedarų 20 metų vedybinio 
gyvenimo sukaktuvių proga. 
Dalyvavo keli šimtai žmonių. 
Prie visokiausių valgių ir gė
rimų laikas nepaprastai greit 
ir smagiai praėjo. Buvo ir 
trumpų kalbų, kurios susivedė 
prie geriausių linkėjimų.

P-ui Kvedarui tikrai tenka 
palinkėti, kad jis visiškai pa
sveiktų ir sustiprėtų, nes po 
ilgos ligos jis dar nėra tinka
mai pasitaisęs.

—o— '
Iš ponų Kvedarų pokylio 

apie dvyliktą valandą nakties 
su ponais Piepaliais ir p-ia 
Zimerman išvykome į Chicago. 
Važiavome Nash automobiliu. 
Chicagoje, taip sakant, buvo 
kryžkelė. Iš čia p. Piepalis ir 
aš nuvažiavome su gatvekariu 
į Cicero pas ponus Kavaliaus
kus, kurie gyvena adresu 1446 
So. 0 Court.

Išlipome iŠ gatvekario ir dai
romės, kur čia ta vieta. Ieško
me gatvės, bet niekur negalime 
surasti: nėra iškabų.

Paskutinį kartą Ciceroje te
ko būti 1912 m. Tada, kiek at- davo klubo pramogos, žinoma, 
simenu, buvo ir stulpai, o 
stulpų iškabos su gatvių

PREMIJUOTAS AVINAS

M
Cčulet

i33i&

CAMPUS CADET0. — University of Illinois agri
kultūros stoties veislinis avinas, kuris laimėjo pirmą 
prizą Chicagos Žemės Ūkio parodoje. \ ACME PH0T0
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PASTABOS

žmonių rankas. Iš to mums 
bus didelė nauda. Po
nams Matui ir Vitui reikia 
tik palinkėti sveikatos ir ener
gijos, kad jie ir toliau taip jau 
sėkmingai klubo reikalus tvar
kytų. fi

Laikas bėgo. Nors ir pama- bė pateko į gabių ir sumanių 
žu žmonės, kulturėjo ir žengė 
pirmyn. Aiškiu4, įka^ neatsili
ko ir klubiečiai.v Jie irgi pra
dėjo daugiau dėmesio kreipti 
į pažangą, bei atskirti savo as
meniškus nuo visuomeniškų 
reikalų, pradėjo jie suprasti, 
kad klubas yra naudingas ne 
tik jiems,
kartai. Tad nariai ir susirūpi
no rimčiau klubo reikalais, 

v

Pirmas žingsnis klubo gero
vei buvo padarytas, kai į val
dybą įėjo rimtesni žmonės 
su platesne pasaulėžvalga. 
Karts nuo karto tokie žmonės 
patekdavo į valdybą ir tuoj 
viskas pagerėdavo. Tačiau ne 
visiems sekdavosi. Kai kuriems 
ir labai gerų norų žmonėms 
trukdavo sumanumo ir suga- 
bėjimo veikti. Be to, reikėdavo 

, ir visokių visokiausių kliūčių 
nugalėti. Kas be ko, dažnai 
ir pati valdyba sustingdavo,, ne
parodydavo pakankamai ener
gijos ir darbštufno. Trukdavo 
jai dar ir iniciatyvos. Taip bu
vo iki tol, kol, pagaliau, klubo 
priešakyje atsistojo plačiai vi
siems žinomas ir tikrai suma
nus ir energingas žmogus, 
Tarnas Matas.

Tarnas Matas nėra naujo
kas visuomeniškame gyvenime. 
Jis daug yra veikęs ir daug 
tebeveikia organizacijose. Kai 
Matas pradėjo pirmininko par
eigas eiti, tai klubas buvo pu
sėtinai apmiręs. Buvo daug 
visokios netvarkols. Reikėjo 
tad daug darbo, kad klubo rei
kalai galėtų sklandžiai eiti.

O darbo Matas nepabūgo: jis 
pats dirbo ir kitus ,ragino 
dirbti. Pirmiausia jis pateikė 
visą eilę naudingų klubui su
manymų, kurie narių buvo 
vienbalsiai priimti. Po to pir
mininkas žiurėjo, 
manymai butų ir 
vykdomi.

Kaip bematant, 
dėjo keistis ir
sklandžiai. Pastebėjo tai ir 
kitos draugijos ir perėjo į 
klubo pusę. Vadinasi, sunkus 
darbas davė ir tinkamų vai
sių. Būtent, narių skaičius žy
miai padidėjo, vietos lietuviuo
se klubo įtaka vęl jaučiama.

Tai pirmas laimėjimas, ir 
tai labai didelis laimėjimas. 
Kadangi pirmininkas yra tik
rai pažangus žmogus ir pla
čių pažiūrų, tai ir visą klu
bą jis ta kryptimi veda,
gi, matote, kiek daug gali ,pa- 
ĮCarj^ti |iumanus ir energin
gas žmogus.

šia proga reikia paminėti ir 
kitą labai simpatingą žmogų, 
kuriam yra pavesta klube šei
mininkauji. čia turiu galvoje 
p. A. Vitą. P-as Vitas tyra 
tikrai malonus žmogus ir mo
ka kiekvienam įtikti. Tokiu bu
du į klubą užeina ir pašaliniai 
žmonės alučio išsigerti arba 
šiaip sau pasišnekučiuoti. To 
dėka klubas ir augo smarkiai.

Kada taip reikalai susitvar
kė, tai mes dabar galime pa
sidžiaugti, kad klubo vadovy-

Prieš kiek laiko “Nemuno” 
klubas buvo vadinamas. 48 klu
bu. /Tačiau dėl kažkokios prie
žasties tas vardas liko pakeis
tas į Nemuno klubą.

Seniau Nemuno klubą valdy
davo bažnytinio nusistatymo 
žmonės. Be abejo, organizacijai 
tai neėjo Į sveikatą. Faktiš
kai klubas jau? seniai butų bu
vęs palaidotas, jei laiku nebūtų 
buvę susiprasta. Nors narių 
klubas turėjo ir nemažai, vie
nok beveik jokios pažangos 
išgalėdavo [padaryti. Juo la
biau, kad svarbesniuose susi
rinkimuose būdavo keliami to
kie klausimai, kurie niekam 
jokios naudos nenešdavo. Jei 
pasitaikydavo koks parapijos 
ar bažnytinės organizacijos pa
rengimas, tai klubas nereng
davo. Visai kitaip elgdavosi. 
bažnytinės organizacijos: jos 
dažnai tyčia nutardavo savo 
parengimus turėti kaip tik to
mis pat dienomis, kada įvyk-

Boston Batų Krau 
tuvė

BRIDGEPORTAS 
batų krautuvė, kurios antrašas 
yra 3435 S. Halsted St., šiais 
metais, kaip ir kasmet, nusi
statė pasidalinti su pirkėjais 
savo pelnu. Tuo tikslu ji pa
skelbi Kalėdų Pinigų vakarą.

Dovanų bus išdalinta visa 
septyniadęšim|s keturios, su
moje $200. Didžiausia dovana 
$50.00. Tokiu/(budu yra ganė
tinai progų laimėti.. Traukimas 
•įvyks pirmadienį, gruodžio 28 
d., Lietuvių Auditorijoje, 3135 
S. Halsted Str.

Paminėtina, kad Boston Batų 
Krautuvė pardavinėja moterų, 
vyrų ir vaikui avalynę. Avaly
nė atsakanti inrtodėl verta pa
sinaudoti. O, beto, čia perkant 
visuomet yra proga laimėti ir 
tą Kalėdų dovaną.

Rep. x-y.

Serga Petras 
Radvilas

CICERO
dieną. Petrui Radvilui, 3521 S. 
56 avenue, Mercy ligoninėje 
tapo padaryta operacija. Ligo
nis sveiksta ir gal artimoj at
eity galės ligoninę apleisti ir 
grįžt! namo. Nuo savęs linkiu 
ligoniui greitai pilnai pasveik
ti. \ •'

KALĖDINĖ 
EKSKURSIJA

“Laisvė” Nr. 245 'su pasidi-1 prie socializmo arba žemesnio- 
džiavimu’ sako, kad komunis
tai jau įvertino pranašo Leni
no- mokymą. Girdi: “Jie, paga
liau, jau suprato Lenįno moky
mą, kad Rinkimai į parlamen
tą, be kitko, reikalinga-.išnau
doti vienijimui darbo žmonių, 
jįj švietimui, ■ ruošimui užval
dymui šalies”.

Visa tai neblogai skamba. 
Tačiau savo brošiūroje' apie 
socialiŠdavikus Leninas (žiū
rėk “Kairysis Komunizmas”) 
štai ką pasakė: “Ir aš galė
čiau* populiariai išaiškinti ne 
tik kodėl sovietai geriau par
lamento ir proletariato dikta
tūra geriau Churchillio dikta
tūros (pridengtos buržuazinės 
‘demokratijos’ v iškaba), bet 
taipgi ir tą, kad aš norėčiau 
savo balsavimu palaikyti Hen- 
dersoną lyginai taip, kaip vir
vė palaiko pakartąjį. Demo
kratinėj. tvarkoj darbininkui 
balsavimas tiek reiškia, kaip 
pakaruokliui virvė”.

Taip tai kalbėjo . Leninas 
apie demokratija, dėl kurios 
dabar jau yra pasirengę ir ko
munistai kovoti.

—o—
Prieš kiek laiko- 

buvo išspaudintas 
Komunistų Partijos

ŽINOMA

ŠVEDŲ AMERIKOS
LINIJA

(Per Gotheųburga. Švedija)
Patogi ir greita kelionė

Pigios Laivakorčių kainos
Laivu, išplaukimai iš N. Y.

GripshoĮm .... Gruodžio ė
Brošiūrėlė apie kelionę ir Kalėdi

nę ekskursiją j Lietuvą, gauna
ma nemokamai,/visuose musų auto
rizuotose agentūrose ir švedų Ame
rikos ’ Unijos skyriuose.; . i

SWEDISH AMERICAN LIN?E 
181 North Michigan Avenue, 

Chicago, III. 4

jo komunizmo laipsnio”. ;
Tada tikrai buvo šaunus 

“komunizmo laipsnis”, šaunus 
ypač todėl, kad buržuaziški 
kraštai ir net pats popiežius 
graudeno pasaulį dėti aukas ir 
gelbėti badaujančia Rusijos 
liaudį.

ir Bberlein susilaukę naminio 
arešto. Miuncenberg negaunąs 
leidimo j užsienį išvažiuoti.

Vadinasi, užsienio komunis
tams už griekus tenka “paku- 
tavbti” taip, kaip kai kuriems 
Romos katalikų kunigams klio- 
štoriuose.

-—Marksistas

Pavogė 37 vedybų 
žiedus

‘Laisvėje” 
Lietuvos 

atsišauki
mas į Lietuvos darbininkus. 
Atsišaukimas ragina kovoti dėl 
savo padėties pagerinimo. Ten 
sakoma: “Socialdemokratai,
komunistai, sionistai-soci^lis- 
tai, krikščioniškų sąjungų na
riai, nepartiniai darbininkai— 
visi turi įsitraukti į, bendrą 
kovą už savo reikalus. Tik ne- 
prileiskit į savo tarpą kontr
revoliucionierių trockistų, ku
riems rupi ardyti bendrą dar
bininkų frontą ir’ tarnauti fa
šizmui

<.. . L T' ' .• •/;. ’ .

Aiškur tą r t atsišaukimą pa
diktavo Maskvos komisarai. 
Mat, dabar prasidėjo “ketvir
tas trockistų gaudymo perio
das”, todėl jie neturi teisės 
reikalauti, kad jų būklė butų 
pagerinta. ? . ■

—o—
Savo brošiūroje. “Kairysis 

komunizmas”- Leninas rašė: 
“Mes Rusijoj pergyvename 
(treti metai po nuvertimo bur
žuazijos) pirmupsiuš žings
niuos perėjimo nuo kapitalizmo

“Laisvės” Nr. 254 A. B. ra
šo: “Sovietų duotas j žodis yra 
taip geras, kaip auksas. Tą 
puikiai įrodė visos aštuonio
likos metų sovietinė diploma
tija”.

Palyginimas su auksu, man 
rodosi, yra vsąi nevykęs.. Ra
šydamas apie sovietų diploma
tiją, Bimba visai prasilenkia 
su visiems gerai žinomais fak
tais. Pavyzdžiui, su .tuo, kas 
įvyko 1920 m. Tada Gruzija su 
sovietais buvo padariusi su
tartį. Gruzijos ambasadorius 
buvo nuvykęs į Maskvą, o so
vietų atstovas į Gruziją, So
vietai savo “aukso” žodį be 
niekur nieko sulaužė ir pa
siuntė raudonąją armiją, kad 
užkariautų Gruziją.

Tokios rųšies auksas tikrai 
yra menkos vertės. 

. —o—
“Socialističeskij Viestnik’ 

bendradarbis iš Maskvos pra
neša, kad liko areštuotas Cle- 
nov, per ilgus metus atstova
vęs sovietams • tarptautiškosc 
konferencijose Ženevoje; Vol- 
gin, universiteto rektorius ir 
labai jau bolševikams atsidavęs 
žmogus; rašytojas Fridliand, 
kuris nepataikė kažką pagirti. 
Manuilskis ir Dipiitrovas esą 
iš Kominterno vadovybės pa
šalinti. Einą gandai, kad Pek

I Frank Rasmussen auska- 
rių krautuvę, adresu 29 East 
Madison Street, įėjo kokių 35 
metų amžiaus gražiai pasirė
dęs vyras ir paprašė parodyti 
jam vedybų žiedų, krautuvės 
patarnautoja p-lė Dorothy Kolb 
padėjo ant kaunterio lėkštę su 
37 žiedais. Kokiu tai reikalu 
ji nusisuko nuo kostumerio, o 
kai vėl atsisuko, tai ir kostu- 
meris ir žiedai buvo dingę. Vi
sų žiedų vertė siekė $885.

KALĖDOM

Progress
FURNITURE CO.

KRAUTUVĖJE

PIANĄ, RADIO ir 
AKORDIONA

Už specialiai sumažintos 
kainas

PIRKIT DABAR
SUTAUPYKI!

PINIGO
Puikiausi—rankų darbo •
AKORNIONAI
Visų typų, negirdėtai

Žemomis Kainomis
Ateikite ir pamatykite

12 Balsų Akordionai
■ ■' $19.75'

48 Balsų Ąkordionai
$47.50

80 Balsų Akordionai
$67.50

po

120 Balsų Akordionai po
$79.75

LEKCIJOS DYKAI 
Lengvus Išmokėjimai

Deginkite
METEOR PEČIŲ

ALIEJŲ
Švari Ekonomiška

Vienoda
Saikuojamo troko pristatymas 

500.000 galionų įtalpa
' ' r ’ '.H

Visų žymiųjų aliejinių pečių 
, gamintojų patvirtinta •

LAFAYETTE 8060 
METROPOLITAN 

PETROLEUM CO. 
3211 South Woo0 St.

Pagriėžkite

Už mažą depazitą gausi bile 
i kokj akordioną

Jei‘negali ateiti asmeniškai, ra
šyk laišku, gausi dykai kataliogą. 
Taisome ir imame senus instru
mentus mainais.

Henry Gross, Agėncy 
5033 N. Springfield Avė.

CHICAGO, ILLINOIS

$18.00 Naujos 1937 Mados 
Midget Radios po -

$7.95
Nauji'visų bangų Radios ;

1937 Metų Mados po
$1950

Nauji Console Radios 1937 
Metų Mados po

$39.50

—

“SIRENA” RESTAURANTAS
Prašo, kad jus užsisakytumėte. vietą dėl pasitikimo , Naujų Metų

.C'-'--'’’ - •’ ' - ----- • •— ' -r •
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Geri vartoti pianai 
$18.50 

Grojikliai pianai po 

$29.50 
1937 Kimball pianai po 

$285.00
Parduodama Ant Lengvų 

Išmokėjimų

3222-26 S. Halsted Si 
TeL Victory 4226 

CHICAGO, ILL.



Tel. Lafayette 2114

Daba*
OLD

BRAND

KELIAUJA PASIIMTI

90 Proof

1010 South State Street

CHICAGO, ILL.

thė.ąew Swanky 

wh^.you’xed^ąg'

u t/smCB 
HA-DiB.

PIRMYN
SHARPS and FI.ATS

Pfičių. prisidedą 
IFi vyrai ir moterys

Tiesą

tokių 
skusti 

Kurios neskuta, vis-

šis mokslas, taip platus, kad 
niękas nežino, kur ir kada jis 
pąsidpdą ip kaip jis baigsis. 
Visąs jo. turinys, y r,a apie žmo-

ANTROPOLO 
GIJA

negu taps 
Tarybą 
pavojus 

Nes kada taps išpašku- 
gabešnieji nariai, 
viršininkus stumti

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

Lietuviu Išeivių M

PU
UlpB *MSO

Yra gardaus skąnię tonikas, padarytas iš žiedų ir šak
nų, (Ę^ppiąte fprm.ų.ląh Budeli 

.retų rastis kiekvienje stųboje. V 
iBįtters. Pabandykite ji Sig.nAieib

į šio žinomo biterio ta
isai. šeimynai patiks BgtK,

Skelbimai. Naujienose, 
duodą, nąudą dėlto, 
kad pačios Naujienos? 
yra naudingos.

brand
Straight Bourbon Degtinė

IRGI JUBILIEJUS
Seąrs, Roėbųčk. and Gompa- 

ny išleido, jubiliejinį katalogą, 
Mat, šiemet sųkąnka 50 metų 
nuo kompanijos įsisteigimo ir, 
ji švenčia, savo auksinį jujite 
lieju.

šitoji kompanija per 50 me
tų yra pasitarnavusi, apart 
kitko, savo dideliais minkštos 
popieros •- katalogais , kupė 
ypatingai buvo, naudingi farr 
meriąipsA ypąč, kada, pas juos, 
su'rengįąyo, piknikus )frater-. 
pales organizacijos. Net ir 
biednesnieji miestelėnai var
todavo katalogą-

Jubiliejinis kompanijos ka
talogas. žymiai didesnis, man
kštos ir plonos popieros, su 
daugybe paveikslų, paauk
suotais viršais ir nedidelei sete 
plynai; gaji užtekti iĮgąną lai? 
•kui. Puslapių, daugiau; negu 
biblijoj, ir kelis sykis daugiau 
negu busimame Susivienijimo 
albume

4301 W. Gran4
REiKAtemmv ta

ras. Drąugąs Bogužas net pri
juokino. visus. Po susirinkimo 
šokom, dainavom. Draugai 
Kaunas ir Povilonis užtraukė 
dainą “Kai męs ėjom. į Klai
pėdą”. Ta daina iš tikrųjų pri
minė įvykius kai lietuviai at
gavo Klaipėdą.

Ateinantį susirinkimą, malo
nėkite dalyvauti su. mumis vi
si, kurie iš Lietuvos, po karo 
esate atvažiavę.

Siuntimas medalikų paštu 
nėra brangus ir Lietuvos val
džią nešykštėjo jų pasiųsti A- 
merikos lietuvių fašistams. Iš
rodė, kad nutrūktgalviai ble- 
kėmįs taps apkabinėti vi
si, kurie tik zaboyas mėgsta. 
■Tačiau ar Lietuvos valdžia 
štampų pristygp ar užmiršo 
nekurtuos savo prietelius ver
sti keliauti į Lietuvą papra
šyti ir pasiimti medalikus. Ka
dangi tai. sudaro nemažą tųr- 
baciją ir išlaidų? Ekonomijos 
Ministerija proponuoją pada
ryti visų Amerikos lietuviškų
jų, fašistų. surašą, ir visu. urmu 
pargabenti jiems visokių me- 
dalikų iš Lietuvos, nors ir 
reikėtų; už juos šiek tiek už
mokėti. Ypač dabar, kada 
Kalėdos artinasi, zabovoms 
yrą, pątpgųs laikąs^

Ir tautiškasis ir katalikišr 
kasis susivienijimai yra susi
rūpinę dideliu savo narių 
mirtingumu. Miršta daugiau 
negu turėtų arba reikėtų, mir
ti. Gerai, kad šitos organi
zacijos neturi narių Lietuvoj. 
Smetonos valdžia narių mir
tingumą ten žymiai, padidin
tų. Mums nėra žinomą, ko
dėl susivienijimų nariai turė
tų, mirti didesniu skaitlium* 
negu kiti žmones, Tur būt, 
jiems įkyrėjo vidujinės peš
tynės ir politikos ir jie skubi
nasi pasitraukti iš šios ašarų 
pakalnės pirmiau, 
išrinkti į Pildomąją 
arba komisijas. O 
yra 
dinti visi 
prisieis 
bile ką, sntMGirr _ BOURBMVHISKn

MHtTV

O.CT.LLtOar 
AmJRICAH OlSTIl

L Nors Lietuvių. Išeivių Jauni
mo Ratelis dar neseniai susi
tvėrė; bet Jau; žengia, pirmyn,, 
iri toliau;. manome, pasirody Ii, 
savo darbu ir. lietuviškumu.. 
Ratelis: kas ; susirinkimas < didė
ja narių skaičium. - Netik išei
viai, bet, ir. čia augęs jaunimas, 
prisirašo. ■ • ... < ;

Praėjusiam6 susirinkime lap
kričio 29dieną dalyvavo apie 
40 narių. Nutarė surengti pir.-. 
mą ' linksmą lietuviškų šokių 
ir žaiditnų vakarėlį gruodžio. 
13 dieną Sandaros salėja Netik, 
šokiai; bet ir valgiai -ir gėri
mai- bus lietuvišku Dalyvauti 
galės kas norės.

Susirinkime ūpas buvo ge-

ofląughs, būt we, cąn assure 
you the re will bę ploni y by 
both. As J. Baltrimiejus Birbi
las, appųuncer extraordinary, 
h c will h avė the audience i n 
the aisles before the fįrąt ącį 
>is. over.

The ręst of; the cast is made 
up of — Felix Mason, John. 
Dikinis, Estelle Rimkus, Anm 
Benik, Lilliah Stupar and 
otbęrs, whįle tjię chorus, pro? 
vidės the bąckgropnd and bar 
lance for the solo voices.

Ali in all the chorus has 
been. whippęd nito shape and 
the sbloists ate ready to dp 
theįr best, Ęyeryone fropi t he 
“Valdyb 
be present when the curtain, 
rises Sunday, at 4:30^ P. M- 
So don’t be late. ;

• —The- Oracle.

Žmonęs susideda iš vyrų ir 
mptąrų. Atsiranda, reikalas 
ištirti ir išvi?ožyti» ar visuo
met taip buvo, ir bus.

Kada paguldome,, pastato
me. arbą; pasodiname vyrą ir 
moterį greta vienąs . kito ir 
pradedame egzaminuoti, ana
tomiškų. ir fiziologiškų skirtu
mų, surandame labai mažąj, 
Pradėkime nuo galvos. I r pas. 
vyrą, ir pąs mpterį viršutinė 
jos dalis apžėlusi. Pas vie; 
nūs, auga tankesni ir ilgesnį 
plaukai, negu pąs. kitus. Pas 
vienus, jie greičiau prądedą 
slinkti, negu, pas kitus. Ir vy
rų ir moterų galvas apžiūrė
ję, randame, kąd tęnąi yjra 
akys, ausys, nosis, burna, lie
žuvis, gerklė. Galvos viduj 
randame smegenų. Ir vyrai 
ir moterys akimis, mato, ausi
mis girdi, nosimi užuodžja, 
burną šneką, sme&epimis pro
tauja arba, durnavoja. Pas, 
vyrus veido šonai ir smakfąą 
yra apžėlė ir nenorint išrodyti 
profesorium arba bolševiku 
prisieiną, juos,skausti. Pas mo
teris, plaukai ant; veido i)eaur 
gą, viepok randmnp 
moterų, kurios, tur 
barzdą 
gi turi nemaža, mąžyoių plau
kų ąjit' veido,.is lupų.

Žemiau galvos, pąs vyrus ir 
moteris randame kaklą arba 
sprandą. Pas vyrus prįešąl^į- 
nėj jo dalyj yra didesnė go- 
murinė kremzle, negu pas mo
teris. Skirtingumas tik didu
me. Kakle ir gyslos, ir nar
vai, ir muskulai; if kaulai ir 
visi kiti dąįktąi tokie pat pas 
vyrus ir moteris.

Einame žemyn. Prasideda 
pečiai ir rąnkos, Ir moterys 
ir vyrai turi tik po dvi ranki. 
Kiekvienas delnas baigiąsi 
penkiais pirštais. Nagus turį 
ir vyrai ir moterys.

krudop. 
turi, krupis, Tiesa,, pąs vją?
nūs jos, negu pas
apįr(uoriu^ b$ti ČĮUj vgĮ; tik diį- 
dųipo. kjąuąupĮMte šonkaulių 
turi. tiek> pati .ir,, vyrai if n)ę- 
terys5 Vienų ir kitų krūtinė
se randasi širdis ir. plaučiui.

Eikime dą žemyn. Čia rau
dame pilvą, Pas' vienus jis 
didesnis, pas kilus mažesųią, 
bet čią. randame bamba , iš 
viršaus, o viduj randame ke
penis, blužnį, skilvį, žarnas, 
inkstus ir kitokius, člonkus. — 
tokius pat pąs vyrus -kaip, ir 
pas moteris,

(Pabaigą bus)
Antropologista^.

Ave„,
ERNOS)B*
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PADAU2U' FILOSOFIJA

; With the finai notes of the 
filiale echoing thru. the ęmpty 
hąll„ Fridąy nįght, Pirmyn 
completed the lašt stėp 
toward pr.esęntiiig one of the 
funniest comedies of a decąde 
to.'the Lithuąnian pepple., 

, As modern as tomorrow, in 
4 r • • » ./ ’' r.--

tunes and story, it provides a 
perfcct setting for an, ojd; fa? 
yorite, Mrs. Stephens,: whp 
blęssoms forth into the top 
rauks as a copiediane. .Nobpdy 
can foteget he^ as Katishą in 
“Mikado” when she literąljly 
stolė the show away froip the 
ręst of ithe headliners. Sunday 
she w i 11 gi ve many a n oppor- 
tunity for an old fashioned 
“belly laugh” — don’t miss hęr 
in Pirmyn’s “Oro Bangomis” at 
Sokol Hali.

Supporting her will, be two 
of Pirmyn’s lovely voiced so
prano^, Aldoną Grigonis, and 
Albina Trilik, both well known 
to the Lithuanian rądio public. 
Albina has sung on.most of the 
Lithuanian programs and at 
present is a member of the 
Kaimiečių Quartet, while Aldo
na. is heard with Onuks Skever 
o n the eurrent Stephens Tues- 
dąy night broądca^t.

They will.be featured in the 
ronjantic leądą with Jplįri 
Rukštela and Al Nekrash Ryo 
of Gur well knpwn ineii abįįUt 
town.

Al Rulis, president of thie 
University Club, will vič vjįtli 
Mrs. Stephens for the numJjpr

‘ OITC-ULJOL -TCO<
te . A ,.ti; -r*

* i

ŽEMES ŪKIO PARODOS proga, Chicagoje įvyko ūkininkų sūnų ir dukterų onganiza- 
cijip konvencija. Iš suvažįavusių jąuąuplių tarpo buvo išrinkti trys berniukai ir trys 
mergaitės, kaipo sveikiausi vaikai Ameriko j e.

Jie yra. Mary. Flynn Sęlląi’s,. 16 m,, Letokatchpę, Alą.; Charleą A, Abbptt, 17 nu 
Bląįrs> Va,.; Martha Ękbprg; 16-m., Wiscon.sin. Delis.;. R;oy Grayes, 20, Ęorter, QkJa,.; 
Margaret Topprs.ki, 16, Wooster, O., ir Jerry Cowan, 19, Rogersville, Mo. (Acme Ph)

UU.II t J'.' ___ -------- • ■ - ■; ■■■ ' . - ---- --------

ZENITH yra AMERIKOS LABIAUSIAI kopijuojamas radip. Ateikite ir išban 
dykite jį: patys* Netikėkite musų* žodžiais, bęb savo akimis bei ausimis.

FurnitureCo.,ln€.
P. MVARAUSKAS ir Ji P. BERTULIS, Savininkai 

2310 West Roosevelt Road 
Pljone SĘĘ.ley 8700, 
iniifll .

DIDELIS MIRTIN 
GUMAS

°L1> AMERICAN 
BRAND

Sfepight Bourbon Degtinė 90 Proof
20 Mėnesių Sena

.■ .. '."..n-"---1- ■...iMjaT-T 
............. .
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i KraftCheese; Spreadsį
nox int neiMj-dąiigni 
Swapįųf^fą, glpsses lį

J >Sparkling glasses «trewU with, 
brightątąūf,
swigs. Youll want to colject a

^igetaa
’ with alr.sevęą
’ of the dęlicious 

Kraft Cheeaei 
Spreads. Tbcįre 
marvftlous fąr 
saą4Ydchę8,saląife 
andap^ėti^erš.

\> Hali i y Products o j 
he American Distilling Co., inc 
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SAMUEL’S

Kvorta

Fith

Turime visą eilę alaus rūšių % galionuose, bačkose ir keisuose

SLA kuopoms

Merginai

LIETUVOS-AMERIKOS aukščiau

Termometras

aukščiau

SEIMININKEI

Siųskit money orde 
rį arba čeki —

jų praleisti negalima. Nuomi 
ninkai visi žydai 
pranta, kaip brangi yra dže- 
nitoriaus meile Dievui.

Jurgis pažiurėjo j laikrodį: 
jau laikas škūbėti mišioms. O 
“štymas 
kartų kačerga 
“greitus 
pakratė, pelenams skylę atida
rė ir išsiskubino bažnyčion.

NAUJIENOS 
1739 į* 

Hihted St.
H’CAGO

PARSIDUODA, ŠVYTURYS. KAS NORI PIRKTI

JPeopleš
Už PRIE

SOCIALIO TARMS
PARAGINIMAS

j John Johnson 54 m. ir 
Matgas 42 m.

Emanuel Lukausky 23 
Florence Bilek 20 m.

Edward Balcitis 18 
įJorothy Krieger 16 m.

Skelbimai Naūjiėhoše 
duoSa 
kadpąaosNSatiJi'enos 
yra naudingos.

(Vaizdelis iš Chicagos 
gyvenimo)

nedaro nei piš. Dar 
ugnį pamaišė, 

dar kartų smarkiai

Chicagos ir apielinkės Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoje 
kuopų susirinkimas radio va
landos reikalu. ■*

Nuomininkai užmiršo, 
oras šaltas. Visi nekantriai lau
kė Jurgio, ypatingų žodžių su
tiktuvėms prisirinkę.

Kai Jurgis iš mišių parva
žiavo, tai tik matėsi,, kad nuo
mininkai visi iškėlė rankas ir 
ką tai garsiai kalbėjo...

Kaimynai manė, kad kokios 
’augštos kilmės asmenį jie pa
sitiko, Možę su* naujais prisa
kymais sulaukė, o kaip vėliau 
paaiškėjo, jie sulaukė tik Jur
gį Dženitorių.

2437 W. 47th Street
Tel. Virginia 0044

DYKAI PRISTATYMAS

1739 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

2 Year Old Kentucky Whiškey
Tinka ir Karaliui .................v.’.......... Kvorta

CALIFORNIĄ 20 Year OTd Wine
Port, Tokay ir Muscatel ........ •...........

Puiki Kalėdų Dovana

tų kai jau pradėjo gauti mė
nesinę senatvės pensiją, tai jo 
paveldėjai gaus tų 
užsiliko neišmokėta, būtent 3*4 
nuošimčių algos užrėkorduotos 
j o Apsaugos Suskaitėje.

Kai kuriais atvejais tie ar 
kiti asmenys neturės minimu
mo sumos $2,000, ūžrekorduotų 
kaipo jų uždarbio. Tokie asme
nys negalės gauti .'mėųęšimųs 
mokesčius. Šitokie darbininkai, 
o taipgi tie, kurie nedirbo ma
žiausia per penktus kalendoriš
kus metus po 1936 metų, iki jie 
sulaukė 65 metus amžiaus;, gaus 
vienų bendrų suma .(lump) ly
gią '3 nuošimčiams visos al
gos jų Socialės Apsaugos Są
skaitoje.

Vietiniai Sociūlės Apsaugos 
Tarybos ofisai yra įsteigti 106 
miestuose visoj! šaly. Tie, ofisai 
atsakinės klausimus senatvės 
pensijų reikalų.

(Bus daugiau)

Vaikinui ar , :Sunui 
Naujas Radio

5038 So. Ashland Avė.
Tel. Prospeet 5411

ANT GĖRIMŲ NĖRA TAKŠįr

KEEMMEL laba

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

Visai šeimynai šis Puikus 
Bridge Setas, tik

Jurgis Dzęrtitorjus prižiūrė
jo didėlį trbbėsį ’ kaip reikia ir 
kaip jo sąžinė jam diktavo. 

‘Tai yra, rūpinosi kūno palai
komu. ,

Bet Jurgis bt.Vo žmogus die
vobaimingas, taigi nemažiau jis 
Rūpinosi ir savo sielos reika
lais. •

0 žiema šaltą. Nors trobe
siu ir ne taip jau į senas ir iš
gveręs, tačiau stiprus Šalto vė
jo skverbimąsi pro sienas, pa- 
jarigįųs, produrius ir kitokius 
įlystus gadino nuomininkų ner
vus. Jie, mat, norėtų, kad tas 
šaltis, kurs nesulaikomai ver-

įJEI PLANUOJATE ĮSIGYTI ŠVYTURĮ, ŠTAI BARGENAS. 
Iždo departamentas išstatė ant licitacijos ■ istoriškų pajūrio ži
bintuvų, kuris randasi Absecon saloje, prie Atlaiitic City, N. J. 
Pasiūlymus reikia priduoti nevėliau lapkričio 15 d. (Acme. Ph.)

Motinai
Elektrikinis . Kavos. Virime 
Setas, Chromiųm baigimoTĖVUI

Puikus Smokiiig Stūnd

CALIFORNIA SWĖET WlNES
Fort, Sherry, Muscatel ......... .........   Gal

,,y i t , + Atsineškite savą indą.

RASITE

Prieinamiausias kainas mieste 
Lenkvais llšmokėjimąisl .. .,

Išdalindamos lapkričio 24 d. siųstos centraliniam ofisui, ku 
darbininkams aplikacijų blan-[rį Socialio Saugumo 
kas, Jungtines Valstijos pradė
jo programų apsaugai nuo 
skurdo ir nesaugumo senatvėj 
tų žmonių, kurie gavo algų ar
ba mokestį už darbų. Sulig 
šiomis aplikacijomis, Socialio 
Saugumo Taryba (Sočiai Se- 
eurity Board) paskirs Socialės 
Apsaugos Numerius (Sočiai 
Security Account) dvidešimt 
šešiems milionams darbininkų 
pramonėj ir pirklyboj, išimant 
įstatymo specialiai pažymėtus 
užsiėmimus. Tikima, kad galų 
gale ši senatvės pensijų siste
ma apims daug maž 40,000 mi- 
lionų darbininkų.

Pramonės ir pirklybos darbi
ninkai turi gauti iš savo sam
dytojų kopijų FORMOS SS-5, 
už vardytų “Suskaites Numerio 
Aplikacija” (Application for 
Account Number), su lakšteliu, 
kurs paaiškina Socialės Apsau
gos Įstatymo senatvėj naudų. 
Darbininkas, kurs dar negavo 
šios blankos, privalo tuojau at
silankyti į vietinį paštų ir ten 
jų gauti.

Kiekvienas darbininkas turi 
išpildyti aplikacijos blankų ir 
sugrąžinti jų pirm gruodžio 
mėnesio 5 dienos. Jei žriiogus 
nenori, kad jo blanka patektų 
j jo samdytojo rankas, tai jis 
gali sugrųžinti jų pavartoda
mas vienų iš sekamų būdų:

1. Asmeniškai nunešti jų į 
paštų;

2. Gali pasiųsti aplikacijų per 
darbo organizacijų, kuriai jis 
priklauso;

3. Gali paduoti aplikacijų 
laiškų išnešiotojui be jokios 
markės (pašto ženklelio);

4. Gali pasiųsti paštu, be paš
to ženklo, užlipintame laiške, 
pažymėjęs: Postmaster, LocaJ.

Išpildytos- ir įteiktos „ paštui 
aplikacijos bus išsiuntinėtos 
i 1,072 centrus, kurie rasis vi
soj šaly prie kiekvieno pirmos 
klasės pašto., šiuose centruose 
bus padarytas pirmutinis re
kordas paduotų informacijų, o 
iš čia tos informacijos, kartu formacijos bus laikomos konfi 
su originale aplikacija, bus pa- dencialiai.

. MANUFACjURINatCO

4179-83 Archer Avė.
Tėl. Lafayette 3171 ,

CHICA

abejoja, 
blanką, 
Taryba 

ragina jį išpildyti ir pasiųsti, o 
taryba išspręs, ar darbininkas 
gaus Socialės Apsaugos numeri. 
Darbininkai, kurie negaus nu
merių, yra:

Ūkio darbininkai;
Karininkai (oficierai) ir vy

rai samdomi laivų, dokumen 
tuotų Jungtinių Valstijų ir ki 
tų šalių;

Namų tarnybos darbininkai 
samdomi privačiuose namuose;

Jurigtinių Valstijų arba jos 
agentūrų, o taipgi atskirų vals
tijų arba jų agentūrų darbinin-

ALCOHOL 
100 Proom ....... pąinte

i Taryba 
steigia Baltimorėj, Maryland 
valstijoj. Surašymo centrai 
taipgi pagamins asmens patiki 
rinimo (identifikavimo) korte
les — paskirs kiekvienam dar
bininkui jo numerį. Darbininko 
kortelė, su jo sąskaitos nume
riu, bus pasiųsta jam tuo pa
tim keliu, kurį jis pavartojo 
paduodamas aplikaciją.

Jeigu darbininkas 
ar pildyti ar nepildyti 
tai Socialio Saugumo

GRAIKĖ madame helene coyimzoglu susitaikė su 
Samuel Insultu,. buvusiu Chicagos elektros magnatu. Insultas ,... ' ;. į.. t.
jai sumokėjo tam tikrų sumą pinigų. Moteriškė reikalavo bran
genybių ir pinigų už patarnavimą Insullui. jam besislapstant 
Francijojė nuo Amerikos teismo. Ji grųsino Insullų traukti 
teisman. (Tribūne Photo). .

Sulig informacijomis, kurias 
darbininkai paduos aplikacijos 
blahkoše, šehatvės, pensijų sų 
skaitos ‘;bus vedamos kiekvie
nam. Sulig šiomis sąskaitomis 
mil'ionai darbininkų, sulaukę 65 
mėtų amžiaus,‘ gaus iš Jungti
nių Valstijų iždo, įasišąliniipo 
nuo darbo (retiremčnt) mokes
čius per visų savo liekamą gy- 
vėnimų. Mokesčių suma sieks 
nuo, ’$10 iki $85 riiėnesiūi, at
sižvelgiant į darbiniriko ųždąr- 
b| . nūo JĮ dienos liepos menesio 
1037 metų ir koliai jis sulauks 
65; metų amžiaus. .

Jeigu darbininkas mirs nesu
laukęs 65 metų, tai viena su 
m a (lump), lygi S'/o nuošim
čių jo uždarbio, būs išmokėta

Cedar Medžio Dėžė

>.95 
ir aukščiau .

Elektrikinis /Maisto
Maišytuvas 

■■■I $19?95 - • 
Lengvus Hmokįįimai.

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoj kuopų veikiančių Chica- 
goj ir jos apielirikėj darbuoto
jai nutarė paimti radio valan
dą agitacijai už j Susivienijimų. 
Radio . stotis šiam tikslui jau 
pasamdytą. Kiekviena kuopa 
turės progos pasirodyti savo

... . . ...JI
Dienoms paskirstyti ir ki- 

l.t .!;'i-..' : ■ ;• •< i ‘

toms smulkmenoms apsvarsty
ti ryšy Šų šia valanda ’jyjrks. 
gruodžio .6 dienų (sekmadieny) • 
susirinkimas. Susirinkimo vieta 
J, Btjirinsko svetainė — West' 
Šitie. Hali —■ adresų '2244. West 
23. įįąįę.' Susįrinkiirias - prasidės 
2 .valandą įdpiet, būkite Visi

'Nęm^ū^itę, . kad užteks vien 
ladid prąnęšimų. Yra' ir bus 
leikalmgas -gyvas žodis, tų dar
bų turps dirbti patys Susivieni
jimo organizatoriai, kuopų dar- 

............. . ,-| ! 
. 1; Kiekyįęjiu s varbesniu momen
tu reikalinga sutartis, pasiry
žimas, kooperavimas. šiais su
metimais ir šaukiamas, susirin
kimas rytoj. Tad iki pasimaty
mo Burinsko švėtaihęje, 2244 
West 23 place, 2 valandų po
piet sekmūdieny.

K, P. Deveikis.

KIEKVIENAM ŠEIMYNOS NARIUI 
PUIKIAUSIAS

KALĖDŲ DOVANAS

Laikiną (casual) darbą, skir 
tingų nuo samdytojo užsiėmi
mo ar biznio, dirbą asmenys.

Darbininkai, kuriuos paliečia 
1935 metai “Railroad Retire- 
ment” įstatymas;

Darbininkai nepelningų ištai
gų, kurios yra suorganizuotos 
ir veikia išimtinai tikybiniais, 
labdaringais, literatiškais arba 
moksliniais tikslais, - arba ko
vai su beširdumų rodomu vai
kams ir gyvuliams, ir

Asmenys, kurie dirba sau, 
kitaip sakant, kurie netarnau
ja samdytojui.

Aplikacijos formoj, kurią 
darbininkas išpildo, jis yra pra
šomus duoti tik svarbiausias 
informacijas, kaip tai savo pil
nų vardą, adresų, vardų ir ad
resų savo dabartinio samdyto
jo, savo metus, gimimo vietą, 
pilnų tėvo vardą, motinos var
dą, savo spalvą ir lyti, šios in-

ŠIS įdomus termo
metras vienu laiku 
parodo oro stovį pa
gal Lietuvoj ir Ame
rikoj varto j a m u 's. 
Tokį termometrą 
jus niekur negalite 
nusipirkti. Jis pada
rytas specialiai pa
gal NAUJIENŲ už
sakymą. Bet jįjs jį 
galite gauti

DYKAI

žiasi vidun, butų nors šiek 
tiek švelnesnis. O tai gali pa
daryti tiktai dženitoriūs —- 
toks, kaip Jurgis.

. .7 ■/.... A ' .p. '!'

Nedeldienio rytas., Jurgiui 
tatai labai svarbu, nes kaip 
gyvas, jis dar nėra praleidęs 
nedeldienio ankstyvių mišių.

Bet tas krosnis, o tas dūm
traukis — kad juos šimts pra
garų ! Netraukia, ir ganą. Neį
žiūrint kiek \ ir kokių anglių 
piltumei, nežiūrint kaip daug 
ir k<|kiu įniršimų “greitus” 
kratytume!, , nežiūrint , kaip; 
dažnai kačerga Ugny maišytu
mei, vistįėk, kad jų kur ppiibe- 
lis tą ugnį, nesikurėna reikia
mai. . , ,, ,

Tiesa, j'urgis gal' kįėk pavė-t 
lavo jatšikėltį; taip pat tiesa,- 
kad ne pirmutinį ir ne pasku?- 

f .į. ,* c.. „J.. • - '•> ■" ♦
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Edvardo VIII brolis, kuriam 
pasitraukti.

6REAT BfVTAINMnNOOTHERN IPELAND, 
OUNNEL.il amcįISLEoFMAN 

I9II-CMTH ALLctR£U«^-45.2l6.74l 
ifa-ffIKe STATE E>ą]jC(tM6.^.l76

PRINCESĖ ELŽBIETA, 10 metų York kunigaikščio 
ir kunigaikštienės duktė, kuri savo laiku paliks Angli
jos karaliene, jei Edvardas VIII pasitrauks. Sostų užims 
kunigaikštis 
duktė. Kunigaikštis yra karaliaus brolis, bet jis laiko 
kabineto pusę.

kunigaikštienė, o įpėdinė bus jaunoji

r-* '

wi-515.000000 
,000,000

. LAIKRAŠČIAI Anglijoje po ilgo tylėjimo apie karaliaiis-Simpsonienės santykius 
užvakar prabilo. Šis radio paveikslas paduoda vieno laikraščio pranešimų apie kri- 
zj. * . . . ’ Aome Radiophoto

BėciUNGHAM PAŪGI IMT KIBU? ,
FORTY M1NVTO A AIATTCR OF TUK GRAVIS* t M PO R T TO 
THF KATHML ______< CAftdtR THfiOAV Ti«€M»l«8rHA0 «A*F0R 
TW0 ANO A HALF HOURS tfiKKIMG A WAV OVT «F ■ 
THEIH OIFFI(;UTLY~WHICH. IT ISONOeRSTOOO. HA$ ■

<•• • w<<8

patarėjas.
ginče su

DUKE OF YORK 
teks sostas, jei karalius bus priverstas 
Duke of York yra priešingas karaliaus santykiams

DARBO " PARTIJOS na
rys pulk. Josiah Clęmcnt 
Wedgwood remia karalių. 
“Jei myli, lai Vedasi.” 

, *. . acme ,PHbT0

EDVARDAS VIII — Škotų pulkininko uniformo
je- Anglijos kabinetas,pastatė jam ultimatumų: kara
lius turi, arba nutraukti santykius su amerikiete Wally 
Simpson arba apleisti sostų. Edvardas žada su ja ap
sivesti. ‘ < ACME PHOTO

MAJORAS HARDINGE IR WALTER TURNER 
M0NKT0N, K. C. Pirmasis yra karaliaus Edvardo VIII 
asmeniškas sekretorius, antrasis jo legalis 
Jie duoda karaliui nurodymus dabartiniam 
Anglijos kabinetu, kuris nori priversti valdovų apleisti 
sostų, jei jis toliau draugaus su amerikiete Simpsoniene.
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KRIZIO KALTININKĖ Wally 
nė su karalium Edvardu (dešinėj; 
Biarritze. Anglai yra jai priešingi 
kad ji jau persiskyrė su dviejais 

' '' Tribi


