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Japonai Sutinka Pradėti 
Taikos Derybas

BET TAIKOS PASIŪLYMĄ TURI 
PADARYTI KINAI

\ - A' ®

IŠ LIETUVOS
Daug Elgetų

TOKIO, Japonija, spalio 29. 
— Ketvirtadienį, spalio 28 d., 
aukštas Japonijos valdininkas 
Paryžiuje (kaip manoma, Ja
ponijos ambasadorius Franci- 
jai) leido suprasti, jogei japo
nai sutiktų mūšių paliauboms, 
kaipo žinksniui* taikos su ki
nais derybų linkme.

Penktadienį užsienio kores
pondentai Japonijoj buvo pa
informuoti Japonijos užsienio 
ministerijos atstovo, jogei ja
ponai sutiktų- taikos deryboms 
si? kinais, jei kinai duotų to

kį pasiūlymų.
Japonų atstovas pareiškė, 

kad Brussels konferencijoj Ja
ponija yra pasmerkta iš ank
sto, todėl konferencijos atsto
vai vargiai tinką taikytųjų 
rolei. Svarbiausias dalykas esąs 
įtikinti kinus, kad jie pakeis
tų savo nusistatymą ir išsiža
dėtų veiklos atkreiptos prieš 
japonus.

Panašius pareiškimus pada
rė ir kai kurie kiti aukštas 
vietas užimą japonai.

UKMERGĖ—Ukmergės mie
ste yra labai daug elgetų. D a ly
gumas jų yra seni vyrai ir mo
ters, bet pasitaiko ir jaunes
nių. Kaikurie iš jų yra buvę 
Ukmergės Krikščionių labda
rybės draugijos išlaikomoj 
Smėlių priemiesty prieglaudoj, 
bet dėl nepergeriausių ten gy
venimo sąlygų pasišalino. M mė
toj prieglaudoj daugeliui tenka 
gana sunkiai dirbti. Prieglau
da turi gana didelį ūkį, kuria
me turi dirbti jos laikomi se
neliai. . Buvo numatyta, kad 
miesto savivaldybė šiais me
tais pavasarį statys tame pa
čiame Smėlių priemiesty dide
lę ir modernišką prieglaudą 
(dabar prieglauda yra išmėty
ta keliuose namuose),'bet kaž
kodėl šis sumanymas išmirš
tas.

FAŠISTŲ ATAKOS
ATMUŠTOS GUA-

DALAJARA 
FRONTE

PARYŽIUS, Francuzija, sp. 
29. — Penktadienį Guadalaja- 
ra fronte, šiaurės vakaruose 
nuo Madrido, sukilėliai pacįjįrė 
netikėtą puolimą lojalistų opo
zicijų. Tačiau Ipjalistai atmušė 
sukilėlius, kurie^sugrįžo p sa
vo pozicijas palikę kautynėse 
daug sukeistų -’±r •ilžmttštų/

Francuziją pasiekia žinios, 
apie mušius prie Madrido, u‘nir 
versiteto mieste. Sukilėliai sa
ko, kad lojalistų puolimas uni
versiteto klinikos, kur yra su
simetę fašistų šalininkai, bu
vęs atremtas. Lojalistai betgi 
skelbia, kad fašistų įsitvirtini
mai tapę sunaikinti.

Aragono fronte dėl potvynių 
kautynės aprimusios. Keletas 
vieškelių šioj srity vietomis 
išplauta vandens.

Vokietis tarpinin
kaująs japonams- 

kinams
SHANGHAI, Kinija-, spalio 

29. — Shanghajaus žiniomis, 
Vokietijos ambasadorius Dr. 
Oskar Trautmann, šiuo laiku 
esąs Nankinge ir veikiąs kaip 
tarpininkas bei pasiuntinys. Jis 
atvežęs Kinijos valdžiai japo
nų sąlygas taikai atsteigti.

t

Dr. Trautmann pirm savai
tės laiko buvęs Shanghajuje ir 
turėjęs čia konferencijų su Ja
ponijos ambasadorium Shigeru 
Kavvagoe bei kitais aukštais 
japonų valdininkais.

Kinų valdžios atstovai nepa
tiekė jokių komentarų šiuo 
klausimu. Ir,, beiųlrai, autori
tetingų pranešimų vokiečių 
amba«adoriaus misijai kol kas 
nėra.

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

Bendrai giedra , ir šalčiau; 
vidutiniai ir šaltesni pietų va
karų vėjai pasikiečią į Šiau
rės vakarų vėjus; saulė teka 
3:19, leidžiasi 4:48 valandų.

C.I.O. PASKELBĖ 
NAUJĄ VAJŲ

washingt;on, d. c., sp. 
29. — Penktadienį, spalio 29 
d., Industrinio Organizavimo 
Komitetas paskelbė organizaci
nį vajų baldų dirbimo pramo
nėje.

C.I.O. išleido atsišaukimą į 
darbininkus dirbančias rakan
dų, loVų ir jiems artimuose 
amatuose, kviesdamas suva
žiuoti konferencijai Washing- 
tone lapkričio 27 d. š. m.

šiose pramonėse, apskaičiuo
jami, višo dirba apie 250,000 
darbininkų. Iš jų orgąnizuotų 
darbininkų priskaitoma- kokios 
60,000.

C.I.O. paskelbimą vajaus or
ganizavimui baldų pramonės 
darbininkų VVilliam Green api
budino kaip C.I.O. “karo ženk
lą”, kuris gali - suardyti C.I.O. 
ir A.D.F. konferenciją taikai 
Amerikos darbininkų judėjime 
atsteigti. Juo labiau, kad pa
kvietimas konferencijai buvo 
išsiuntinėtas taip C.I.O., taip 
A.D.F. nariams.

Farmeriai sako ko 
jie nori

SPRINGFIELD, III., spalio 
29.’ — Penktadienį Springfield- 
an suvažiavo nemažai farme- 
rių ir farmų ekspertų tikslu* 
pasakyti Jungtinių Valstijų se
natoriams, kokius įstatymus 
šalis turėtų išleisti farmų ger
būviui palaikyti.

Šis mitingas yra vienas iš 
eilės panašių mitingų įvairiose 
šalies vietose, kurias atlankys 
senatoriai.

Mirties sprendimas 
-dar 46 rusams

MASKVA, Sovietų Rusija, 
spalio 29. — Sovietų Rusijos 
provincijinė spauda penktadie
nį , paskelbė, kad išnešta mir
ties bausmės sprendimų dar 
46 asmenims. Bausmės daugu
moj paskirtos už’ kęntrarevo- 
liucinį naikinimą ųkių gyvulių 
ir gadinimą kolektyvių ūkių.

VVASHINGTON, D. C., sp. 
29. i— Nuo 1936 metų iki šiol 
federalė valdžia išdalinusi val
stijų valdžioms $230,245,436. 
Pinigai skiria senienas, akliems 
ir vaikams pagalbos telkti.

KARO SUNAIKINTA SHANGHAI MIESTO DALIS. — J aponijęs kareiviai okupuoja karo sunaikintą chiniečių apgyveni 
tą Chapei distriktą. Viša tirštai-apgyYent&>>i^ėsto-daMs yra■ ttg niessir bombų• paversta^riuvėsiais.- Bet vistiek- eh4mo&ų-“mixv. 
ties batalionas” dar laikosi toj Vniesto daly, *pridėngdami Chin ijos armijos pasitraukimą į naujas pozicijas.

Japonai nušovė tris 
britų kareivius

SHANGHAI, Kinija, spalio 
29. — Japonų šoviniai užmušė 
tris britų karius, o kitus tris; 
sužeidė penktadienio vakare.

Londone pasipiktinimas ja
ponų veikme esąs didelis. Yra 
ir daugiau nukentėjusių žmo
nių tarptautiniame kvartale, 
kur gyvena europiečiai.

Padaryta nemažai žalos eu
ropiečių kvartalo turtui. Ar
čiau mūšių linijos gyvenę eu
ropiečiai išsikraustė į sauges-

- I

nes vietas.

LIETUVIS MĖGI
NO PASIPIAUTI
BAY CITY, Mich.,. spalio 29. 

— Ketvirtadienio vakare teis
mas rado kaltą Antaną čeba- 
torių nužudymu Henry Porte* 
rio, kai čebatorius mėgino api
plėšti Chemical State Banką 
Midland miestelyje rugsėjo 
mėnesio 29 dieną šių metų.u

Džiurė klausiusi bylos reko
mendavo mirties bausmę čeba- 
toriui. Apie 5 valandą ryto 
penktadienį čebatorius mėgino 
nusižudyti, persipjaudamas sa
vo gerklę sulaužyto^ britvos 
ašmenimis.

čebatorius buvo nugabentas 
į ligoninę. Daktarai sako, kad 
jis pasveiksiąs.* Jei pasveiks, 
tai jį laukia kartuvės arba 
elektros kėdė.
r

Protestuoja Angli
jos karių užmušimą

SHANGHAI, Kinija, spalio 
29. — Britų karittomenės va
dovybė pareiškė japonų vy*- 
riausybei aštrų protestą dėl 
užmušimo trijų Britanijos ka- 
reivių.

PRANCŪZAI SLOPINA ARABŲ 
RIAUŠES

, • / •

' RABAT, Francuzų Moroko, 
spalio 29. — Francuzų užsie
nio legiono dalis šiame Ąiiės- 
t_, apsupta arabų, numetė ke
letą rankinių granatų į arabų 
minią. šeši arabai buvo su
žeisti.

Mieste Oudjda, Algerijoj, 
francuzų kariuomenė puolė de
monstruotojų minią, čia buvo 
sužeista dešimt asmenų. Ketu
rios dešimt žmonių areštuo
ta.

Miestą Fez užėmė karo va-

Kinai gali laikytis 
5 metus

NANKING, Kinija', spalio 
29. — Keturi kinų ministerių 
kabineto nariai, jų tarpe ir 
gen. Chiang Kai-shek, penkta
dienį pareiškė, kad Kinija ga
linti laikytis prieš japonus 
penkerius metus, jei reikėsią. 
Anot Chiango: “yra teisybė; 
kad mes gerai pasirodėme prie 
Chapei. Bet mes parodysim 
pasauliui tikrą karių kokybę, 
kai svarbiųsios musų grumty
nės įvyks Geltonosios Upės pa
kraščiais.”

A.D.F. nesikiš 
į politiką 

----- 4----
WASHINGTON, D. C., sp. 

29. — Penktadienį, spalio 29, 
A.lJ.Federacijos prezidentas 
Green pareiškė, kad Federaci
ją nesikiš į politiką ateinan- 
čiuose municįpaliuose rinki
muose; O Federacijos vadų nu- phijos daktarų draugijai, pą-
sistątymas butų reikštmnęąs 
munjcipaliams rinkimams, to
kiuose miestuose, 
York, Detroit ir ' Pittsburgh. 

dovybė. Cassablankoj, Port 
Lyautey ir Marrakech mies
tuose sutraukta daugiau su
stiprinimų, nors čia jau* buvo 
nemažai kariuomenes.

Francuzų vyriausybė Afri
koj sako, kad užmuštas arabų 
nacionalistų vadas Diouri EI 
Hadt, kuris .vadovavo riaušėms 
mieste Port Lyautey, turėjo 
fondų iš vienos Europos dik
tatoriškos šalies ir mokėjęs 
savo sekėjams po 8 frankus 
dienai už dalyvavimą riaušė
se.

Jungtinių Valstijų 
gyduolės pasiekė

Kiniją
NANKING, Kinija, spalio 

29. — Penktadienį pasiekė 
Jungtinių Valstijų ambasadąf 
Nankinge laivas su gyduolė
mis pasiųstomis iš San Fran- 
cisco. Kelionę laivas atliko per 
9 dienas ir, sakoma, jis pada
ręs rekordinį laiką.

Pasirinko C.I.O. ►
BUFFALO, N. Y., spalio 29. 

— Great Lakęs Transit kom
panijos neturį laisnių jūreiviai 
ketvirtadienį, spalio 29 d., pa
sirinko C.I.O., vietoj Amerikos 
Darbo Federacijos, atstovauti 
juos derybose su samdyto
jais.

PHILADĘLPHIA, Pa., sp.
29. —- Teisėjas Harry S. Mc
Devitt, kalbėdamas PhiladeL 

reiškė neseniai, kad Jungtinių 
Valstijų kalėjimuose gyvento-

kaip New jų kiekis kas metai paaugąs

Kritikuoja Britani
jos valdžią 

f

LONDONAS, Anglija, spalio 
29. — Herbert Morrison, Bri
tanijos darbininkų vadas, penk
tadienį įteikė parlamente ne
pasitikėjimo Chamberlaino vy
riausybe įnešimą. Morrison 
kaltino konservatorių vyriau
sybę varant izoliavimo politiką 
ir rizikuojant įvelti šalį “į pir
mos klases karą su pirmos 
klasės valstybe”.

Paliks dar metams 
pasaulinę parodą

I.... —-I ■ ■

PARYŽIUS, Francuzija, sp. 
29. — Tarptautinis Paryžiaus 
parodos biuras, atstovaująs 23 
tautas, didele dauguma nubal
savo, kad Jparodą verta yra pa
laikyti dar vienierius metus. 
Biuras autorizavo francuzus 
pailginti parodos laiką.

Fordas atidarysiąs 
įmonę Kansas City

DETROIT, Mich., spalio 29. 
— H. F. McElroy, Kansas Qity 
menedžeris, po keturių valan
dų pasitarimo su Henry Fordu 
Detroite, paskelbė, kad Fordo 
kompanija atidarysianti savo 
’monę Kansas Mieste. Jis ta
čiau nepranešė kada dirbtuvė 
pradės Operuoti.

Ieško $400,000 ii 
angliakasių

EAST ST. LOUIS, III., sp.
29. — Penktadienį Čia prasi
dėjo hagrinėjimas bylos, kurią; 
United Electric Coal Companyl 
iškėlė Progressive Miners uni
jai. Kompanija nori gauti 
$400,00Q iš unijos.

LIETUVOS IR AMERIKOS 
PREKYBA

New Yorko firma “Prodex- 
Lit”, 79 Wall St., užsakė Lietu
voje produktų keturių šimtų 
tūkstančių dolerių sumai. Užsa
kymas garantuotas. Tuom su
daromi nuolatiniai rimti preky
binei ryšiai.

Vokiečiai nedaly- 
vaušBrussels kon

ferencijoj
BERLYNAS, Vokietija, sp. 

29. — Penktadienį Vokietijos 
vyriausybė formaliai atsake 
Belgijai, kad ji nedalyvausian
ti Brussels konferencijoj kinų- 
japonų konflikto klausimais. 
Konferencija prasidės lapkričio 
3 d.

Konferencija biud
žeto subalansavimo 

klausimais
HYDE PARK, N. Y., spalio 

29. — Penktadienį įvyko pre
zidento Roosevelto konferenci
ja su svarbiausiais jo patarė
jais finansų klausimuose. Kon
ferencija svarstė biudžeto su
balansavimo klausimus.

GIMINĖMS
LIETUVOJ

DOVANŲ 
KALĖDOMS

Palinksminkit savo tėve
lius, sesutes, brolius ir gi
mines. Pasiuskit jiems do
leri, kitą. Jus nepaliksit 
biednesni — o jiems jūsų 
dovana suteiks didelj 
džiatigsmą.
•
Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrius pasiųs jūsų pini
gus au užtikrinimu pilno 
ir greito išmokėjimo.

NAUJIENOS ’
1739 So.z Halsted S t
- CHICAGO, ILLINOIS
Ofisas atdaras kasdien nuo 

8 ryto iki 8 vakaro.
Sekmadieniais nuo 9 r. iki 

1 vai. popiet.
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Dar Galima {stoti Į|t Gfieaįtes^Konceis
Old Gold Kontestą

grupe, ir pati Jadvyga Gri-

Marijonų 
Pasigyrimas..

’ . i
—.. buvo priimta Marijo- 

■ntj ant jtj nkio; Buvo priimta 
nb ant ‘‘losKtivos” (t&onos, o

Tai Padarykite Dar šiandien

Draugas” spalib 12 d.“Draugas” spalio 12 d. rašė 
apie tai, kaip Chieagos North- 
western universitete Vokietijos 
nacių propagandistas Genzelis 
laikė peskaitą to universiteto 
klube ir bandė išaukštinti Hit
lerio vyriausybę iškraipytais 
faktais. Už faktty iškraipymą 
“Draugas” tą prOpagandištą 
išpeikė.

Bet jau ant rytojaus, tai yra 
spalio 14 dieną, “Draugas” net 
“subytino” minėtą nacių pro
pagandistą. ToS dienos laidoje 
“Draugas” rašė, kad Marijonų 
ifkyjė mirė Antanina Bhtkie-* 
nė. Bė kitko, ten parašė: aA. 
a. Antanina Butkienė buvo pri
siglaudus Marijonų ūkyje nuo 
1932 metų. Keletą senelių dar 
ir dabar yra globojama Mari
jonų ūkyje. Seniau jų butą dar 
daugiau, bet dėl keletos metų 
pasėlių sūnaikihimo ūkyje if 
labai sunkios finansinės buk-< 
lės, jų skaitlius sumažėjo.”

Iš tokio parašymo tikro da
lykų stovio 
išvadą, kad a.a. 
kienė buvo pas 
glausta kaipo 
vargšė., Ir kad 
pas Marijonus, globojamos ir
gi kaipo pavargėlės ir palie 
gėlės ir yra išlaikomos nemo
kamai, iš geraširdystės.

Tačiau tai yra begėdiškas 
tiesos iškraipymas. A.a. Anta-i 
nina Butkienė nebuvo jokia 
vargšė arba proletarė. Ji bu
vo žmona Ben. M. Butkaus; 
žinomo Bridgeporto draugijų 
veikėjo. Ben. M. Butkus ;bųy4 
Keistučio Spulkos , pėf JJlgūs 
metuos pirmininkas Ir LiėtUvIU' 
Auditorijos gaspadorius. Jarų 
1932 metais žuvus automobilio 
nelaimėje, jo žmona Antanina 
neliko be grašio. Kadangi ji 
miesto gyvenimo nemėgo, tai 
ieškojo progos apsigyventi ant

nežinantis darys 
Antanina Birt- 
Marijonus pri- 
benamė, kaipo 

kitos senelės

laiką ten dirbo ir bedirbdama 
sulaukė staigios "mirties. Bele
sindama vištas? ji gavo širdies 
ataką ir staiga mirė.

Vadinasi, ji mirė taip sa
kant, ant požieijos. Ir ne Ma
rijonai jai primokėdavo už dar
bą, ji Marijonams primokė* 
davo už “burdą” po’ $20 per 
mėnesį. Tai faktas, kūrio Ma
rijonai neūžginčys.

Išeina, kad Marijonai savo 
organe ^Drarfge” giriasi nenu
veiktais labdaringais darbais. 
Jūk ir kitos Marijonų globo
jamos seųeiės priimtos ant ūkio 
Marijonais labai palankiomis 
išlygomis* Kai kūrios jų yra 
aukojusios MArijahaths pa 
stambias suhias pinigų, už ką 
gauna darbą if pragyvenimą.

§itie dalykai daugeliui gerai 
žinomi, ir stebėtis reikia, kaip 
“Draugas” ir Marijonai drįsta 
kraipyti faktus.

šventas x raštas sako: uthio- 
damas išmaldos nėtrimituok 
ties savim trimitu, kaip kad 
veidmainiai daro sinagogose ir 
gatvėse, kad butų žmonių ger
biami”, o Marijonai ir nedavę 
išmaklos trimitifoja.

Tėvai Marijonai, jei jau Die
vo nebijote, tai nors žmonių 
sarmatykitės. x

— Višką žinantąs.

* Nors naujasis Old Gold ciga- 
retų kontestas ir buvo paskelbt* 
tas jau praeitą mėnesi, dar yra 
pakankamai laiko įstoti ir da- 
baA .Padarykite tai tuojau— 
šiaądieh, nes yra vertą: Pa
skirta visas ketvirtadalis milic-' 
no dolerių laimėjimams. Viso 
1,000 laimėjimų, pirmas lai- 
riiėjimas $100,000.

'Tam naujam konteste nėra 
mislių. Paveikslų kalboms iš
pildyti vartojama paprasta kąs- 
dieninė kalba, o tam jau ne
reikia kokios ten ypatingos ži
nios. Tą gali padaryti ir pa
prasčiausias mechanikas, lygiai 
kaip ir kolegijos profesorius.

Nueikite į artiriiiausią ciga- 
retų krautuvę ir gaukite iš to
liai Qld Gold juokingų paveiks
iu sū instrukcijomis. Perskai
tykite tas instrukcijas nuodug 
iriai. O jei negautumėte tenai, 
tai kreipkitės į Naujienas.

Dideli pinigai neviskas. Per 
šį kontestą jus turėsite progos 
susitikti ir su kita dovana, bū
tent ta, kokia jums teikia La- 
biau-Sušvelninti Old Gold ciga- 
fetai... tie cigaretai, kuTie vi
suomet- šviežus. Paskui nepa
mirškite, kad tuo atveju kai 
jus, pabandę vieną pakelį tų ci
garetę, .nebusite patenkinti,’jus 
atgausite savo pinigus dvigu
boj sumoj; ,>

Kas myli gražias dainas, dai
nuojamas gerų dainininkų, nę- 
pamirškite sekmadienį, lapkri
čio v7 d., važiuoti j Lietuvių Au
ditoriją, 3133 So: Halsted St., 
kur yra’ rengiamas dain.1 Jad
vygos Gricaitės koncertas. Ja
me išgirsime gražių dainelių ir 
muzikos ir matysime mužikalį1 
paveikslą “Neregė” Po koncer
to ir vaidinimo bus šokiai prie 
Taručio orkeštros.

' ‘ - • ••. • * ■ ' į •

Koncerte, kaip yra žinoma, 
dalyvauja įžymus mūs ąrtistai- 
dainininkai: K.> Pažarskis, Vy
tautas Tarutis,” ‘ pianistas J. 
Byanskas, Kl, Jurgelionis, įso-

—'» ■* t* i" * jį1 ė -| M »i ■ »■,
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Antra ir Paskutinė Savaitė!!
pidelis Rytų Karo kurstytojų 

atidengimas eina

“Tolimuose Rytuose”
Soviėtų Rusijos difaįrnatinS apy
saka apie intrigas! ir špionažą 

Sovietų Mančukuo pasieny.
Angliški užvardymai.,

SONOTONE ««.»; Y»narti AVabasn

Iki VidniNtfio—šiokio nti s dieno
mis 25c iki 1 P. M.

....................... . i.rr i' ' ■ .......... .m r n 11' ■ ..............

Dain. Gricaitė, yra žinoma lie 
tuvių publikai kaipo Makalų Al
dutė, ir jau keli metai kaip mo
kinasi* dainavimo ir muzikos, 
tat bė abejb, visiems Užtikrinta, 
kad ji išpildys gražų progra
mą. Programo pradžia 5 vai.

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

Mrs. Anėlia K. Jarusz 
Physical Therapy 

' ' and Midwife 
6630 So. Western 
Avė., 2nd floor 

Hemlock 9262
Patarnauju prie 

gimdytaio namub- 
se ar ligotrinlse, 
duodu massage 
eleetrie t f e a t - 
ment ir magnė- 
tlc blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

Ofise TeL Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

l—4 ir nuo 6—8 vai. rakate 
Rezidencija:

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

nuo
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MASTER WINDOW SHADE C0.
S. J. Vondrak v Tel. Lafayette 4560

Langam Uždaftgalus Padarom ant Užsakymo 
FIRANKOM LAZDAS . . . MES NUMIERUOJAM IR UžKABINAM 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS. 
: : 1863 WEST 47th STREET (ARTI W00D ST.)

VARTOTI
... TAISO DALIS BOILERIAMS

ant materiolo pilnam šildytuvų 
įrengimui? DYKAI ♦ APKAINAVI
MAS.. c. miller material company

( 1247 WfeST Lake STREET ‘ : MONROE 3387-88

Radiatoriai, paipos ir fitingai, di
džiausia^ stąkas—mąžiaųsia kaina 
piešte. Specialus mokėsčių dydžiai

i. Y * U r Ii

•"r - -.... .........    -

ADVOKATAI

DR. L E MAKARAS
10758 S. Michigan Avė. 

ROSELAND—CHICAGO, ILL. 
Tel. PULLMAN 1198-8277

Sveika moteris 
neprivalo gauti 
alimentų

^k MALEVOS
MALr VAS^i^ |H varnISIAI ■/, tr?m vaZ
VARNIAI _ . ...... ..... šis $2;26.

i nH oi AČ AvIIIAcį I ■ Z I -n r

IŠDIRBĖJAI ?.
YANKEE POTATO CHIPS 
POPCORN IR PRETZELS 
Pristatom į Taverpas ir Restau- 

ranus sezoninius produktus. 
Taipgi parduodam saldainius 

wholesale.
4643 SO. HALSTED STREET 

Tel. YARDS 4996.

ZT .... .... >BIZNIO REIKALU UŽEIKIT
PAS

„Juozapas Ažukas
Bridgeporte išdegė keletas namų, 
kur žmonės neturėjo xapdraudos 
rfuo ugnies—ant savo rakandų. 
Nelaukite pakol jus tokia nelai- 

/mė ištiks — apsidrauskite tuo- 
jaus pas —

atstovauja
Juozapas Ažukas

PROPERTY OWNERS ASSOCIA- 
TION OF BRIDGEPORT

3303 So. Lituaniča Avenue 
Tel. Boulevard 3450,

(Atdara nuo 10 ryto iki 9 vak.)
““aammmm^mmmmaa

PATRUKĘ?
Raištys visoms patrūkimo rųšims. 
BODY B&ACES, E L A S T I C 
STOCKINGS gatavai padaryti, ar
ba padirbsim tamprias pančiakas 
jūsų mierai. Mes esam specialistai 
planavime it padirbime dirbtinų 
dalių ir visų kitų mokslinių kunui 
prietaisų. Jei turit bet kurią ydą, 
kreipkitės i mus—Specialistus mo
ksliniuose prietaisuose per tris 
gentkartes.

KAINOS PRIEINAMOS 
Vyras ir moteris prižiūrėtojai.

CHICAGO ORTKOPEDiG CO.
183 VV. Lake St.

Arti prie Weils Street.

DIREKTORIUS
■ ■ ’iiiiit hm ■ . h' r hJohn F. Eudeikis

. . .. . /1 • . - • r

LAIDOTUVIŲ
■

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

... AMBULANCE
- DIENĄ TR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 Šo. ’ Hermitage Ąve, 
4447-1 < South Fairfield Avenue

v '' r Į \ ’TeL LAF AYETTE 0727

,t < -|. — , * koplyčios visose
Chieagos dalyse

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

Miesto
Kanib.
Namų
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS
Tėlephone: Boulevard 2800 

4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 
Res. 6515 So. Rockwell St.

Telephone: Republic 9723

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3407 Lowe Avė. Tel. Yards

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn
Room 1230

Ofiso Tel. CENTRAL
Namų Tel.-—Hyde Park

2510

St
1824
3395

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS: 

Panedėlį, Utarninke ir Ketverge 
nuo 2 iki 9 vai. vakare.

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 2 iki 6 v. v.
Subatoj nuo 12 iki 6 v. v.

Tel. Prospect 1012

AKIU SPECIALISTAI

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

2400 WEST MADISON STREET.
Vai. 1 iki 3 pd pietų, 6 iki 8 vak

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sekmadieniais susitarus 
OFISAS IR REZIDENCIJA 

4300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo d iki 8 
vak. Nedėlioj pagal susitarimą •

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

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

DENTIST AS
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutarti.

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

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IRiCHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

, . ..CmCAGO, ILL. «
.,„„4 - » >,■■■— »■ *!■ I , . I*—.M*..

Taip nusprendė teisėjas Lupę, 
kada Mrs. Berhice Chalmiersi 
24 m., atėjo pasiskųsti, kad jos 
vyras nemokąs jai priteistų ali
mentų. Jos vyras įturys alinęj 
bet yra atsilikęs $280 su ali-! 
mentų mokėjimu. Teisme pasi- 
rocjė, kad jis užlaiko pirmesnės 
žmonos dukterį, taipjau savoj 
draugo našlaitę. į

Teisėjas paklausė Mrs. Chal-j 
miers ar ji yra sveika ir kada 
gavo teigiamą atsakymą, tai 
vėl paklausė kodėl ji nedirbau-1 
ti. Ji atsakė, kad jokio da“rbo 
nemokanti, nes niekad nedirbttr 
si. Teisėjas įsakė jai tuoj aus 
susirasti darbą, nes sveika mo
teris neprivalanti visą savo am
žių gyventi iŠ alimentų. Taip
jau prižadėjo Chalmiers panai
kinti tolimesnius alimentus, jei 
jis sumokės užsilikusią alimen
tų dalį, • . „

iš didžiausios firmos 
Chicagoj! Nącionaliai 
produktai, kuri uos 
mes gavom iš Ban
kroto krautuvių, gai
srų lt gelžkelių sudu
žimų, visi nuo 1/8 iki 
% pigiau. Patenkini
mas garan t u o t a s 
100%. Keturios krau
tuvės—Ateikit i ar
čiausią krautuvę. Mil- 
watikee Avė. kraiitu- 

t vė atdara nedėlioj 10-1 
—^aiainirĮMrr-i n m i

PAINT EXCHANGE
2000 Milwaukėe Avė.
6836 ' So. HalatccL St.
• -r .» -. 8w«įii,ii n .m

2274ų Elstou Avepye
SkymiH KĘNOSHA, WI8. 

Centrulijj telefonas
AtlMITAGE 1440

Musų
kaina .......wwV

$2.70 vertės, visur ŽL 
, noma. Fiat ir Gloss 

Maleva; $ "f „50” 
Musų kaina ■ '
$2.25 vertės Fiat Bal
ta $ | ,20 
Maleva ....

Didelis pasirinkimas 
Paint Brushes už l/i 

kainos.

NAUJIENŲ

KALENDORIUS

Klausykite mut/ų; Lietuvių radio programų Pirmadienio vakarais, < 
10:00 vai. vakaro iš W. H. F. C. stoties (1420 K.) — Pranešėjas

P. ŠALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI 

Chieagos, 
Cicero

Lietuvių 
Laidotuvių ' 
Direktorių ' 
Asociacijos

. /
Ambulance 
Patarnavi- 

k mas Dieną
■ ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
4704 So. Western Avė. Phone Virginia 0883

J. LIULEVIČIUS
4348 So. California AVtnue Phone LafayeĮte 3572

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir, toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsi
tikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, pa/oęlanČia mažiausias 
klaidas. Speciale atydA atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 vai. 
Nedėlioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland A v.

Phone Boulevard 7589

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

Valandos: nuo 10 r. iki 2 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vakaro 

šventadieniais x tik Susitarus
Phone BOULEVARD 8483

Res. Phone: Office Phone:
Laf. 7383 Pros. .1012

Dr. S. Jakubs
DENTIST

6322 S. Western Avė.
V AL.: 9:00 ryto iki 8:30 popiet 

išskyrus sekmadieni ir trečiadienį.

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Sušauna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

6900 So. Halsted St.
Valandos 1—4 po pietų, 7—8 v. vak. 

išskyrus seredomis ir subatomis
DR. G. SERNER

LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS 
Tel. Yards 1829. 
Pritaiko Akinius

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 

Nedaliomis pagal sutartį.
8

LIETUVIAI

KITATAUČIAI

Visi Negaliavimai— 
LIGOS!

Švelni ar kroniška liga: skilvio, 
kepenų^ tulžies, pūslės, žarnų, inks
tų. plaučių, kraujo, nervų, prostrate, 
moterų, odos, raumenų, kaulų... visi 
negaliavimai ir ligos. Išgykit j 1 ar 
3 mėnesius—be peilio, be laiko gai
šinimo su Natūraliu Gydymu Hėtb 
Remedies tiktai namuose $1.00 ir 
$2.00 ar ofiso gydymu už $1.00 ir 
$2,00. Keturiasdešimts mettf pasek
mingas patyrimas su tūkstančiais į- 
tikinantis Įrodymas. Ateikite dėl 1 
s^pcialio pasiūlymo . DYKAI. Ekza- 
nnnacija jei reikalinga $1.00. Dykai 
su gyduolėmis ar patarnavimu, ar 
siųskit 50c specialiam pasiūlymui- 
$1.00 mieros Kunui išvalyti tonikai I

DR. P. S. SCHYMAN 
1869 N. Damen Avė.

ARMITAGE
Valandos: 11 iki 8 v. v. 
niais iki 1 p. piet. Dykai 
Sveikatos Paskaitos “Gydykis 
Penktadieniai* 7 v. vakarę.

aukštas

Pats

Mes pasiųsime j ūsų giminėms ir 
draugams LIETUVON musų gražų 
su naujais paveikslais Kalendorių ’ 
tiktai '

UŽ 10 CENTU.
Prisiųskit savo užsakymus tuo- 

jaųs. Kas užsirašys NAUJIENAS— 
gaus musų gražų kalendorių dykai

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED STREET 

Chicago, Illinois
................ .  ■ 'III.I i ■ ,i

A. MASALSKIS
3307 Lituaniča Avenue Phone Boulevard 4139

... A? PETKUS
1410 South 49lh Gourt Cicero ’ Phone Cicero 2109

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street Boulevard 4089
... ............................■ 11. ■ ■ I M W ^10 I I >■ II ■ MII. ■■ *r| I R   Į, l l.l,    Į, IĮ II > Hll.l ■ I ■! I.« — B ■ I I I

L J. ZOLP Phone Boul. 5203
Phone Boulevard 5566

718 West 18th Street
•     I|1<I^I.<—I 11*1 Į f 1 II M UW

S. M. SKUDAS
Phone Monroe 3377 t

i S. P. MAŽEIKA Yards 1139
3319 Lituaniča Avenue Phone Yards 1138

< LĄCHAWICZ IR SŪNUS
2314 Wėst 23rd Place
SKYRIUS: 42-44-East 108th Street

Phone Ganai 2.515
Tel. Pullman H70

GYDYTOJAI IR DENTJSTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

praugijos^ ,Nariai.
Phone Hemlock 2061

DR. JOSEPH KELLA
/ DENTISTAS

6558 So. Western Avė.
Valandos nuo 9, iki 8 vakaro 

Seredoi pairai m t tarti.

' Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Soredomis ir nedėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonai Republic 7x6R
— - --------- 1___ __ . —-------

Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 West 35th St.

nf 35th and Halsted Sts.
1-8 nuo 6:30-8:80

sutarti
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:80 

Nedaliomis nagai sutarti 
i 80. MICHIGAN BLVD. 
ei Kenvrood 5107

Rez.

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS Sį

Gerai lietuviams žinomas per 81 
metus kaipo patyręs gydytojas chi: 
rur^as ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokius ele- 
tros prietaisus.

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos, telefonai:.

S u per i o r 9454 ar Central 7464
---------------- ------- - 4 ..

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryįo, nuo 2 iki 4 
vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 18 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2680

Telefonas Yards 0994

Dr. Matirice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 ikN2 diena, 2 iki 8 po pietų 

7 iki 8 val.*Ned«1. nuo. 10 iki 12
Rez. Telephone PLAZA 2406

Garsinkites “N-nose’



šeštadienis, spalių 30, 1937

(Naujikai, arba Augliai)

GALVOS SMEGENŲ
TUMORAI

Galvos smegenų naujikai nė
ra taip jau retas atsitikimas, 
kaip daugelis mano.. Gauna juos 
ir jauni, ir seni, bet daugiau
sia tai viduramžio žmonės. Il
gai jie negaluoja, paskui lieka 
invalidais, o gana' daug jų 
ir miršta. Ir daugiausia juos 
gauna vyrai, galima sakyti, du 
vyru prieš vieną m’oterį.

Galvos skaudėjimas bevek 
visada būna pirmiausias simpto
mas. Iš karto, tiesa, jis būna 
menkas, tik tarpais tepasi rodąs, 
bet ilgainiui išauga į didelį, aš
trų ir nuolatinį. Bet kai kuriems 
ir iš pat pradžių skausmas bū
na nuolatinis ir tolyginis, vadi
nasi, bet atmainų. Kai kuriems 
betgi tik kai kada teskauda, bet 
užtai labai aštriai, plaišomai. 
Kai kuriems, rodos, kad galvą 
kas varstyte varsto, taip baisiai 
sopa. Be to, vieniems skauda 
užpakalį galvos, kitiems pryša- 
kį, dar kitiems šoną arba vir
šugalvį. Žinoma, tai pareina nuo 
vietos, kurioj tumoras auga. 
Kai kuriems tik vienoje vietoje 
teskauda,’ir nesunku tą vietą 
surasti, nes kai paspaudi, tai 
labiau skauda. Jei naujikis au
ga užpakalinėse smegenyse, tai 
skausmas eina ir į kaklą, o jei 
pryšakinėse, tai į veidą.

Antras labai paprastas ir ank
sti pasirodąs simptomas—tai 
vėmimas. Jis yra labai budin
gas, atseit, skiriasi nuo papras
to tuo, kad žmogus vemia, ro

Chicago Stadium
Presents 

(75.000 WORLD’S CMAMPIONSHIP

40<‘°l.50™s

STADIUm

NIOHTLV 9'30 P.M.
MAT. SAT^/SUN

2:30 P.M. •

SEATS NONFOR 
ALL PERFORMANCES 
BONDS CLOTHING STORE

M w.m*w*oh. mom stati .***4 
STADIUM MX OFFICE PHONE SEELEY 5300

dos, nieko nepaprasto nei val
gęs, nei gėręs, ir vemia iš ank
sto jokio koktumo, kaip papra? 
štai sakoma, širdies pykimo ne
nujausdamas, O tai, žinoma 
reiškia, kad jie vemia ne dėl vir
škinimo mašinerijos sugedimo, 
bet 'dėl galvos smegenų tumo
ro. Ir juo dažniau vėmimas pa
sikartoja ir daugiau ligonį pri
kankina, jeigu auglys randasi 
prie mažųjų4 smegenų, kuriuos, 
kaip žinome, gludi žemai pa
kaušy, -

Trečias labai paprastas ir ank 
stybas simptomas, tai svaigu
lys. Jis buna juo didesnis, jei
gu tumoras auga mažose sme
genyse. Ir ligonis juo labiau jį 
jaučia, kai jis ligonis staiga ke
liasi arba sukasi.1 Pavyzdžiui, 
žmogus staiga keliasi. iš lovos, 
stoja iš kėdės arba tiesėsi nuo 
žemės ir, štai, taip “susisuka” 
jam galva, kad vos nevos iš 
koji] neišvirsta. Toliau, kai liga 
gerai pasivaro pirmyn, tada jau, 
žinoma, ir išvirsta.

Proto simptomai eina paleng- 
vėliais, reik sakyti, palaipsniui. 
Ligonis, rodos, nei iš šio, nei iš 
to pradeda' jausti proto silpnė
jimą, ryškiau tariant, atbuki
mą. Jam galvoti buna sunku, pai 
nu, ir jis guodžiasi, kad jo 
“galva sunki, protas nebedirba 
kaip reikiant”. Toliau šitie li
goniai pradeda matyti daiktus 
ne tokiais, kokiais iš tikrųjų jie 
yra, atseit, jų dvasia' pradeda 
gyventi iluzijomis. Pavyzdžiui, 
jie pamato \ tamsoje kelmą ar 
medį, ir jiems rodos, kad tai 
esąs koks baisus žvėris arba 
koks plėšikas. Bet jie net ir 
šviesoje pamatę gydytoją arba 
slaugę, nusigąsta šaukdami, bu
sią kokį baisūną matą, žinoma', 
šitaip buna, kada jau liga tolo
kai pasivariusi yra'. Kai kurie 
pradeda gyventi tokiomis idėjo
mis, kurios nieko bendra su ti
krove jau nebeturi. Pavyzdžiui, 
jie įsivaizduoja tikrai esą stik
liniais, na, ir labai nuo- 
gastauja, kad kas nors jų ne
paliestų, nes, sako, subyrėti ga
lį, kaip sukultas uzbonas, saky
siu. Tai, žinoma, labai ryškios 
deliuzijos. Kartai^ jie buna la-1 
bai lėti proto atbuklėliai, be|f 
kartais gana aistringi isterikai 
arba' ir maniakai. Kartais jie 
ir paranoikais virsto, atseit, gyu 
vena įsivaizduotomis, nei tik
renybei, nei logikai neatatinkan- 
čiomis idėjomis; taipgi pas juos 
nestinga persekiojimo idėjų, va
dinasi, jie baiminasi, guodžiasi,

STIPRI MERGAITĖ. — Vėl
ina Jean, duktė ,W. A. Rey , 
iš Kansas City, Mo., kuri , 
pradėjo vaikščioti būdama 
6 mėnesių amžiaus, kuomet 
kiti vaikai pradeda vaikš
čioti tik apie 9 mėn., ar me
tų amžiaus. v

NAUJIENOS, Chicago, UI

Prailgino rodymą 
filmos “Tolimuose 
Rytuose”

\ ------------------------
Sonotone teatras, 66 E. Va n 

Buren St., dar vienai savaitei 
prailgino rodymą filmos “Toli
muose Rytuose”. Tai padaryta 
reikalaujant , publikai. Naujau
sia sovietų Rusijos* filmą “To
limuose Rytuose” vaizduoja 
Rusijos-Japonijos kivirčius ir 
delei to amžinai gręsiantį ka
ro pavojų. Vaizdžiai parodoma 
Japonijos šnipų „darbai, kaip

ji- stengiasi sukirrstyti Rusi
jos darbininkus, suardyti Ru
sijos geležinkelių statybą ir 
kaip rūpinasi , sutrukdyti Ru
sijos pažangą. Iš kitos pusės 
parodoma ir kaip Rusijos išti
kimi ir patriotiški darbininkai 
tokius šnipus išaiškina ir ko
kis juos laukia Ikmas,

Lapkr. 5 d. Sonotone teatras 
pradės rodyti jau seniai lau
kiamą filmą “Maksiko Si/gry- 
žimas”, kurRyra lig ir tęsinys 
pirmiau rodytos populiarės fil- 
mos “Maksimo Jaunystė”.

............

—.......... tu.il m i
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Oil Burners Sale BRUNO SHUKIS
Generąlis Kontrak- 

torius
Statom naujus ir taisom senus 
namus. Apkalam ashestomis. Rei

kalui esant kreipkitės:

4131 So. Francisco 
Avenue

Tel. Lafayette 5824
II I   ĮIIII —IH.III.II  ■■■■■ 

Aliejinių pečių pasirinkimas 
visų išdirbysčių: American 
Okes, Colman, Norge, Alca- 
zar. Kainos nuo $29-00 ir 

aukščiau.

NAUJOS MADOS SERVETKĖLĖS STALUI PADENGTI.

PATTERN 1204-CROCHETED DO1LIES

kad vis kas nors jiems norįs 
blogo padaryti. Pagaliau, kai 
kurie iš jų labai aukštai nešasi, 
visur kaišiodami tą paprasčiau
sią savididybes kamštį: “kas 
aš!” Bet kas čia, galų gale, vi
sus pakrikusio jų proto simp
tomus surašys. Reikėtų visą is
toriją apie tai parašyti.

Gana dažnai šituos ligonius 
ir konvulsijos kankina, su ku
riomis paprastai ir nuomaras 
eina.

Labai svarbus simptomas yra 
į regėjimo silpnėjimas. Ir regGi
jimas silpnėja dažniausiai abie
jų akių. Jie eina palaipsniui, iki 
ligonis visai neapjanka.

Pagaliau, kartais kalbą ati
ma, kartais regėjimą, kartais 
paralyžius ištinka. Bendrai ta
riant, ligonis lysta, nyksta, vi
sas sunegalėja ir miršta; žino
ma, jeigu jau per vėlu būna 
duoti jam atatinkama pagalba.

Taigi, dabar apie tą pagalbą, 
geriau sakant, gydymą. Vais
tais maža ką tegalima padary
ti. O, tiesa, jeigu tumoras par
eina nuo sifilio, ktai tik vaistų 
ir tereikia', bet jeigu ne, tai jau 
be peilio, vyruti, čia nieko ne
padarysi. Ir gaila tų .ligonių, 
kurie šitokiais atsitikimais bi
josi pasiduoti operacijai. Jie, 
matyti, nežino ir nenori žinoti, 
kad nūdien chirurgija galvos 
smegenų operacijose yra labai 
toli pažengus, didelio progreso 
padarius. Gana dažnai išplauna
ma net du trečdaliu kaktinių 
(pryšakinių) arba pakausimų 
(užpakalinių), arba smilkininių 
smegenų, o žmogus pasveiksta 
ir gyvena, dirba kūno ar proto 
darbą taip, kaip ir ta'da, kada 
jis dar visai sveikas buvo! Ir 
tai nėra stebuklai, bet tikri fak
tai.

Baigdamas pasakysiu, kad 
juo anksčiau 
geriau. Todėl lukuriuoti, atidė
lioti, tiesą sakant, operacijos 
baimintis, niekam nepatartina.

I

Juo greičiau, juo geriau. Tikė
kite mano žodžiui.

Dr. šeštokas-Margeris

operuojama, juo

Išsigelbėjo 
kalėjimo

siūNo. 1201 — Iš baltų arba kokios nors šviesios spalvos 
lų numegstos naujos mados servetkėlės. 16^ colių, 12 colių 
ir 5-kių colių didžio servetkėlės.

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT.
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

čio įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No.

Vardas ir pavardė

Adresas

-■Jė; £
4

DYKAI.
metus

50 galionų alyvos
Garantija vienus 

DYKAI

Kur Bėgi? Pas Liberty Tailor
Išvalom, sutaišom ir suprosinam moteriškas ir vy
riškas drapanas. Taipgi taisome brangius kaili
nius ir dirbame Jeketus. Darbas garantuotas už 
prieinamas kainas, reikalui esant kreipkitės pas mus

F. SAKALAUSKAS, 
3212 So. Halsted Street

Tel. VICTORY 1308.

PRIRENGKIT KARĄ 
ŽIEMAI/

Du Svarbus Dalykai:
1. —Balzekas Motor Sales DYKAI ‘ pri

rengs jūsų karui karboratorių ir ge
neratorių žiemos važinėjimui.

2. —-Ir duos 20% nuolaidos kai pirksit 
heaterį.

Balzekas Motor Sales
“U will Likę Us”, . • • . . ' ' ' *

4030 Archer Avenue Tel. Virginia 1515

SIMAN0 DAUKANTO DRAUGIJOS
44 Metų Sukaktuvių Jubiliejinis Balius 
su programų ir šokiais ir dovanų laimėjimais 
Sekmadienį, Spalio (Oct.) 31 d.. 1937

CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ
, 3133 SO. HALSTED STREET

Programinė dalis: juokų juokai—4 vėiksnąj komedija, kurią išpildys 
grupė, po vadovyste JUOZO SAURIO. ' .
Po programo šokiai. Vakaro pradžia 5 vai, vakare. Programa prasi- 

rengimo Komitetas.

METINĮ LINKSMYBIŲ VAKARĖLĮ 
Rengia SLA. 260 Kp. Marą u eite Park 
Šeštadienį, Spalių (Oct.) 30,1937

H0LLYW00D ISVETAINEJE
2417 W. 43rd Street. Pradžia 7:30 vakare

Linksmins vakarėly dainininkės panelės: Genia Zelnis, Stasė ' 
Stankaitė ir gerbiama Nora Gugis.

Trumpai kalbės adv. K. Gugis, Euphrosine Mikužiutė ir Dr. V. S. 
Naris.’

Bus gera muzika šokiams, skanių užkandžių ir gėrimų.
Kiekvienas įžangos tikietas turi progą laimėti: Radio, Alaus Dė

žę, Degtinės Bonką ir t.t.
Kviečiam širdingai visus atsilankyti ir smagaus laiko turėti.

t Vakarėlio Komisija.

Moderniškas LIGONINES APTARNAVIMAS
Dabar prieinamas visiems už žemas nustatytas kaina

TONSILAI
Išėmimas tonsilų ir adenoidų su 
gulėjimų, užlaikymu, gazų anti
septikais ir chirurgo patarnavimu. 
24 valandas prabūti ligo- $15 
nineje. Vaikams .............. 1 **

Užaugusiems ....... $20

Buvimas Ligoninėje
Dešimts . dienų prabuvimas * ligo
ninėje. Pragulėsimas prie# gimdy
mą ir po gimdymo.
Pilnas aptarnavimas ...........

AKLOJI ŽARNA
Su dešimties dienų prabuvimu li
goninėje, gazų antįąeptikas, chiru> 
rgo patarnavimas. Kambarys ir 
užlaikymas. Pilnas aptarnavimas.

TIKTAI ....... *100~$125

1938 MODELIAI RADIOS
R. C. A. Victor, Philco, Ze- 
nith ir kitų. Nieko nereikia, 
įmokėti. Jūsų senas radio 

vertas iki $50.00.
Midgets Radios po $7.95

Jos. F. Budrik,
INCORPORATED

3417 S. Halsted St.
3409 S. Halsted St

Tel. Boulevard 7010

žymus Radio Programas: WCFL, 
970 kil..'< nedaliomis kaip 7:30 v. 
vakare.. WHĘC, 1420 kil. ketver- 
gais kaip 7 vai. vakare.

Atėjo
KULTŪRA No, 9

• Turinys: ;
A. Vilčinskas —■Japonijos 

perializmas ir jo tikslai.
o’cloc-

im
perializmas ir jo

Danas Pumputis— Five 
ke.

A. Gučas — Žmogaus 
gyvenimo drama.

K. Baranauskas — Nendrė — 
Žuvis prieš vandenį.

V.-J-kas—Trys kanalai.
K. Jakubenas—Du eilėraščiai.
D. Pumputis— Pokarinės Len

kijos romanas.
Populiarusis Mokslas.

Naujų Knygų Apžvalga.

dvasios

Kaina 45 Centai

Chicagos Draugijų. 
Kliubų Valdybos 

1937 metams
HUMBOLDT park lietuvių po
litikos KLIUBO VALDYBA 1937 
METAMS: K. Walskis—pirm., 3341

Evergrėen Avė., , tel. Belmont 
7678; John Kuprevičius—vice-pir- 
mininkas, 3446 W. Pierce Avė.; 
Anton Lungevicz—nut. rašt., 1814, 
Wabansįa Avė., . tel. Humboldt 
2285; S. Buneckls—finansų rašt., 
8247 Beach Avė.; A. Žibius—ka- 
sienus, 3327 Le Moyne St.; T. Ku
bilius—maršalka, 3222 Pierce Av.

DRAUGYSTES PALA ĮMINTOS 
LIETUVOS Valdybos antrąšai 1937 

metams: John Jaękas — pirm., 
6504 So. Rockwell St.; Adam Su- 
baitis—pirm, pagelb., 1947 String 
St.; Gasper Pakeltis—nut. rašt., 
4550 So. Western Avė.; Frank 
Micklin, Jr—finansų rašt, 4917 
So Komensky Avė.; Frank Meda- 
linski—kasierius, 3159 Emerald 
Avė.; Frank Margeviče—kontrol. 
rašt., 4348 So. Washtenaw Avė.; 
Frank Sherpetis—kasos globėjas, 
Maršalka—Anton šatkus; Trus- 
tistai— Adam Subaitis, Anton 
Tamkeviče ir Peter Augustinas; 
Knygų revizoriai—Anton Tamke
viče, Anton Gurskis ir Ben. Ja- 

• kaitis.

LIETUVIŲ JAUNIMO KULTŪROS 
RATELIO VALDYBA 1937 METAM:

Pirmininkas—A. J. Povilonis, 3204 
S. Lituanica Avenue; Pirmininko 
pagelbininkas — Stasys Bagužis, 
8204 So. Lituanica Avė., Chicago, 
III.; Finansų rašt.—Elena Zasy- 
taitė, 825 W. 33rd PI., Chicago, 
III.; Nutarimų rašt.—Al. Butkus, 
3500 S, Union Avė.; Iždininkas— 
Boleslovas Lekna. 3427 So. Litu
anika Avenue; Tvarkdarys — 
Geniotis. Susirinkimai laikomi 
pirmą penktadieni po pirmo, kas 
mėnesi Mildos svetainėje, 3142 S. 
Halsted St., 7:30 v. v. trečiam 
aukšte, Chicago, III. *

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO VALDYBA 
1937 MĘTAMS; J. Rūta —pirmi- 

ninkąs, 3267 So. Halsted st.: P. 
Puzaiuskas—pirm, pagelb., 3427 S. 
Halsted St.; S. Kunevičia — nut. 
raštininkas, 8220 So. Union Avė.; 
F. Kasparas ~ fin. ' raštininkas, 
3584 So. Lowe Avė.; W. Dulevi- 
čia —kontrolės raštininkas. 812 
West 33rd St.; J. Balčiūnas—ka- 
s^eriųs, 3200 So. Lowe Avė.; J. 
Malinauskas — Apekunas kasos, 
6551 So. California Avė.; F. Ku
nevičia — Apekunas kasos, 3201 
Green St.; K. Valaitis—Apekunas 
Ligoniu, 3306 So. Union Avė.; 
Laiko susirinkimus kas mėnesj 
pirma penktadieni, 7:30 vai. vak. 
8133 So. Halsted St.

• Chicagos Lietuvių Auditorijoj,

LIETUVIŲ TEATR. DRAUGYSTES 
RŪTOS No. 1 1937 M. VALDYBA:

Pirmininkas—F. Aušra; Pagelbi- 
ninkas—Antanas Mitrauskps; Pro- 
tokolų raštininkas — S. Wernis, 
6804 Perry Avė.; P-nia Stewart, 
5948;- Finansų raštininkė; Anna 
Alleliunienė; Pagelbininkė—Jose-' 
phine Yuškienė; Kasos globėjas 
—Ted. Seleskis; .Pagelbininkas— 
Edward Blumas; Kasierius—Jus- 
tin Yuškėnas; ^Ligonių apiekunai 
—Josephine YuŠkienė įr Joe Raz- 
mėnas; Maršalka—F. Žukauskas.

Kenheth Hegberg, 22 metų, 
4237 N. Spaulding Avė., pakliu
vo į teismą už neatsargų va
žiavimą automobiliu-. - Saugumo 
teismo teisėjas Brande jau ruo
šėsi pasiųsti jį kalėjfrnan, kaip 
prie teisėjo prišoko Mary Elea- 
nor Tyler, 21 r., ir ėmė mal
dauti:

“Tik to, susimildamas, neda
rykite, nes tai visai sudagintų 
musų vestuves”.

“O kiek jus turite susitaupę į 
vestuvėms?” paklausė teisėjas.

“Apie $300”, atsake mergai
tė.

“Gerai”, tarė teisėjas. “Aš 
duosiu jam pasirinkti: arba 30 
dienų kalėjimo, arba sumokėti 
$3Č0 pabaudos”. . f

“Mes verčiau sumokėsime 
pabaudą”, greitai atsakė mer
gaitė. “Tada bent vestuvės ga
lės įvykti, nors su medaus mė
nesiu gal ir teks .palaukti.”

Visi ligoniai yra asmeninėj Dr. Blaine iL.Rafnsay priežiūroje, turinčio 
puikiai išlavintą pagelbininkų štabą. Prieš viską -yra ligonio patogumas.

BLAINE RAMSAY HOSPITAL 
35 South Hoyne Avenue 

(Tarpe Madison ir Monrpe) 
Telefonas dieną ir naktį SEELEY 4700

GALIMA GAUTI

NAUJIENOSE 
1739 So. Halsted St 

Chicago, Illinois.

PRALEISKIT ŠIA ŽIEMA SMAGIAI!
VARTOKIT STOVOL
Tobuliausias Pečiams Aliejus

Stovol ištobulintas, ir duoda švarią ir karštą liepsną, visokios išdir- 
bystės aliejum šildomose krosnyse ir pečiuose.

Pristatymas atliekamas trokais su myteriais ir pilna miera ga- 
< rantuota. Dėl savo apsaugos

y , NEVada (1| ...
Pašaukite: VINcennes C $ CJr

PETROLEUM CO

POEZIJOS 
MĖGĖJOMS

. 68—DEKLAMATOKI U S. 
eilių irPuikus rinkinys 

monologų, 164 
puslapių knyga w

No. 6'9—EILES IR 
Gražus rinkinys 
monologų, 88pus- 
lapių knyga ..... ....

No. 70—GLUDI-LIŲDI. Lyriš
kos ir kitos eilSs. Kam 
patinka tikrai gražios ei
lė? ir kas nori prasimo- 
kinti eiliavimo, tas neat
sigerės šia 105 
pusi, knyga ........ v”

PROZA, 
dainų ir

Užsisakydami prisiųskite 
money orderi

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL.

> .................................. .......——

DRAUGYSTES LIETUVOS VĖLIA
VA AMERIKOJE No. 1 VALDYBA 
1937 METAMS: Kazimieras Davis 

—pirmininkas, 5648 So. Bishop 
St., Chicago, HL, tel. Prospect 
4524; Pranciškus Vinckus—pirm, 
pagelb., 2713 West 43rd St.. Chi
cago, III.; Petras Budrecki—proto
kolų raštininkas. 3118 West Per- 
shing Road, Chicago, III.; Mrs. 
ShridulienS-Seyeria —finansų raš
tininkas, 1533 So. 49th Avė., Cice
ro, III.; Mrs. Matuzen Antanienė 
—kasos globėja, 2430 West 46th 
Place, Chicago, III.; Mrs. Ida Ka- 
cinskenę— kasos globėja, 7204 So. 
Rockwell St., Chicago, III.; Anta
nas Czesna—kasierius, 4501 So. 
Paulina St., Chicago, III.; Petras 
Tuskievicz — maršalka, 6939 So. 
Wąshtenaw Avė., Chicago, III.; Li
gonių lankytojai: Mrs. Kacinsken 
ir Mrs. Czesna ir Mr. Czesna. Su
sirinkimas atsibuna kožną mėnesį 
kas antrą sekmadienį nuo pirmos 
valandos. Antano Czesnos svetai
nėje. 4501 So. Paulina St. (Tel. 
Boulevard 4552), Chicago. Iii.

21-MO WARDO AMERIKOS LIE
TUVIŲ PILIEČIU KLIUBO VAL
DYBA 1987 METAMS: Geo M. 

Chemauckas— president, 1900 So. 
Union Avenue: Joseph Kuzmicki 
—vice-president. 1938 Canalport 
Avenue; Geo Jakubauskas—secre- 
tarv. 1904 Canalport Avenue; M.
BankeviČius—treasurąr.

BOARD OF DHtECTORS:
Geo M. Chemauckas, Joseph Kuz- 
mteki, Kazimir Miku teki, Valeri
jau Laucius. Joseph Gudjonis, An- 
tnn Kontrym. M. Bankevicius, 
Martin CesnaviČius, Paul Stash- 
kon, Frank W. Chemauckas. Geo 

Counsolor: Frank
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa 

fhiblished Daily Eacept Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co., Ipc

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

$8.00
4.00 
2.00 
1.50

.75

Subscriptipn Rates:
$8.00 per year in Canada

i $5.00 per year outside of Chicagę
$8.00 per year in Chlcago 
8c per eopy.

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the post Office 
of Chlcago, III. under the act of 
March 3rd 1879.
.......... . . ■■■ ■■.................. 1 "■■■;
Naujienos eina kasdien, išskiriant 

sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chlcago, 
III. Telefonas Canai 8500.

Užsakymo kainai
Chicago) e — paštu:

Metams - 
Pusei meiij ___________
Trims mėnesiams _____
Dviem mėnesiams_____
Vienam mėnesiui_____

Chicagoj per išnešiotojus*.
Viena kopija _ ______ ________ 8c I
Savaitei  -----__________ .... 18c
Mėnesiui „— _____L 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj,] 
pastų:

Metams ...._ L...___
Pusei metų —
Trims pjėnesiąjns ;
Dviem mėnesiams .
Vįenaųa mėneąiul .75 ]

Uętuvpje ir kitur užsieniuose
(Atpiginta)

$8.00*1
4.00

... 2.00

o apie paliktus du tūkstan
čius dolerių ir šiandien nie
kas nežino. Kas padaryta su 
tais pinigais?”
Dabartinis “N. G.” redakto

rius tuomet buvo “Vilnies” šta
bo narys, todėl jisai žino tuos 
faktus.

TREČIOS RŲŠIES ORDINAS
$5.00
2.75

—111 1       1 1 ——■»     i—m ;

VAA-ŽIUO-JAM!
—....... ...................

z .

(Musų specialaus korespondento)
!

>■ ■ J ■ i I Ml'l II i .............

bijoma net darbininkus leisti 
išvykti į SSSR pasidairyti, kaip 
tenais žmonės gyvena.

Priešybės
. Ęet SSSR — tasai užburtas 
kraštas — šitų prancūzų sam
protavimų nesupranta ir į tai 
visai neatsiliepia.

1 Net prancūzas socialistas 
linkęs į bendrą frontą šito ne-, 
gali suprasti ir abiejingai žiu
ri į SSSR visą gyvenimą, o juo 
labiau mažai pasitiki bendro 
fronto išdavoms.

— Tai tik manievrai, bet ne 
kovos -tikri ir nuoširdus meto
dai.

Betgi gyvenimas verda. Pil
ni pilnutėliai Prancūzijos trau
kiniai pigia kaina vežioja tu
ristus po visą kraštą. Fabrikai 
visi dirba. Bedarbės veik nė
ra, jau net iš kitų kraštų sva
jojame darbininkų įsileisti. 
Prancūzų darbininkai štai jau 
antri metai kaip turi galimy
bės net geresniuose kurortuo
se/ atostogas praleisti ir vieną 
l&tą—burnelę daugiau*, negu ki
tados, vyno išmesti. Apyvarta 
didėja, gyvenimas verda.

Traukiniai nardo, ūžia, duz- 
gia ir svetimšalius po nuosta- ( 
bias Prancūzijos vietas vėžio- i 
ja.

Nepaisant visų sunkumų, vi
sų bėdų, prancūzas optimistiš
kai nusiteikęs. Su didžiu pasi
tikėjimu sutinka rytojaus die
ną. Jo veide žaidžia šypsena 
ir juokas viįų? tryškia. Ne vi
sai tvarkingas gerose dienose 
ir drausmingas sunkiose valan
dose.

Toksai jau prancūzas.
— Para Bellum.

žiai prabilo. Gruzinas matyti 
dėl mano pareikštų minčių su
simąstė ir rodė noro kalbėtis,] 
bet kaip čia kalbėtis, jei su į 
juo kartu važiuoja kiti, juk I 
diktatūros santvarkoje atvirai 
nesikalbėsi...

Atsisveikiname
Bet štai jau stotis, kur man 

reikėjo sėsti į kitų traukinį. 
Atsisveikinom. Ukrainietė vis 
dėlto neįškentė ir dar kartą 
pakvietė’ atsilankyti į Kijevą. 

‘ — Rusiu, bet tik tuomet, 
kai nebivs pąsų ir žvalgybų, — 
trumpai atsakiau aš jai ir tik
rai nuoširdžįai spustelėjau jos 
ištiestą ranlęą. ‘ •

— Busime draugai! Tariau 
visiems.

Niekas iš jų į tai man nie-Į 
ko neatsakė. /

Jų traukinys nudardėjo į 
Paryžių, o aš pasukau pietų 
link, tenais, kur Viduržemio 
jura audringus krantus ska- 
launa, kur amžinai vasarų žy
di, ,kur piratai, nežinomi pira
tai, prekybos laivus skandina, 
kur eina kovos dėl geresnio ry
tojaus.

Ir čia traukinys kimštinai 
prikimštas. Tai daugiausia tos 
rųšies keliaunininkai, kurie 
vyksta vieni jų1 pasilsėti Vidu’r- 
žemio juros pakrantėse, o ki
ti tenais važiuoja nuotykių 
ieškoti, treti su slaptomis mi
sijomis, o gal ir tokių esama, 
kurie

y ' (Tęsinys)
Kas Nugali, Tas Visuomet 

Teisingas ■■ ■ •
— Nesįginčysiu, bet matote 

visuomet’'taip būva, kad tuos, 
kuriuos sušaudo, juos ir smer
kia; o' tie1, kurie laimi, visuo
met sakosi tėvynę iš pražūties 
išgelbėję. Jei Putna, Uborevi- 
čius ir kiti butų viršų paėmę, 
jie tikriausiai butų paskelbę, 
kad Stalinas kraštą vedė pra- 
žųtin, kad jis buvo revoliuci
jos išdavikas.

— Tai ne tiesa, Stalinas ži
no, ką jis daro, visi darbinin
kai su Stalinu, — atsiliepė iki 
šiol tylėjęs bielorusas.

— Bet gi mes šitų klausi
mų neliesime, štai tuoj ,vsusi- 
pykšime jr' negalėsime1 kalbėti 
o man norisi, kad mes čia pa
siliktume žmonėmis, geriau 
meskime; tuos ginčus, aš jus, 
O jus manę neįtikinsite1!

Ukrainietė man pritarė ir vėl 
mes kalbėjome visokiais kitais 
reikalais ir jau nelietėm 
opių klausimų.

— Kalba Nutrūksta
— O vis dėlto būtinai

vykite pas mus, — piršosi man 
ukrainietė.

— O žvalioji ukrainiete, tik
rai man butų smagu jūsų Uk
rainoje pabuvoti, štai ir Baš
kiriją mielu noru aplankyčiau 
ir Kaukaze pabuvočiau, net 
Bielorusijoje mielu’ noru sve- 
čiuočiausi, tai vis vietos, ku
riose jau daug metų kaip te
ko būti. Kiek gražių ir bau
gių iš tų kraštų prisiminimų 
turiu! Bet, matote, gyvename 
pasų ir žvalgybų amžiuje, ir 
ne visi mirtingieji gali į jūsų 
kraštą pakliūti. Ne visi gauna 
leidimus tėnais nuvykti, o spė
ju sivnkiausiai man tektų pas 
jus atsilankyti. Matote, nesu 
koks nors pirklys ir turiu sa
vo politinius įsitikinimus ir... 
kas 
sau

Brooklyno laikraščiai pra
neša, kad p. Stasiui Gegužiui 
pereitą sekmadienį konsulas J. 
Budrys įteikė Gedimino trečio
jo laipsnio ordiną, kaipo ženk
lą, kad Lietuvos valdžia “pager
bia ir įvertina jo nuųpelnus”.

, i Didžįausiąs p. Gegužio nuo-, 
Pinigup reikią siųstį^pašto Monąy pelnas, už kurį Kaunas davė 

jam tą mejaliką, tur būt, bus
11 fi"‘ "" “ ' 1 - -—tas*, kad p. Gegužis pereitame

SI^Ą. seime atsisakė remti re
zoliuciją apie demokratinės 
tvarkos ątsteigimą Lietuvoje—• 
po to, kai jisai buvo pasakęs 
kalbą, išreikšdamas pritarimą 
tai rezoliucijai!

Bet jeigu saįidąriečių vadas 
tos Kauno dovanos norėjo, tai 
visgi jam turi būti nelabai ma- 
lonu, kad jam buvo paskirta 
tiktai trečios rųšies medąlisę

Metanu
Pusei metų ..........
Trims mėnesiams

Orderiu kartu su užsakymu.
at- 

kad 
Juo

Kodėl silpnėja bažnyčios įtaka
■r

Vienas įtakingiausiųjų pasaulinių protestonų Ame
rikoje, Ęoger W. Babson, nurodo, kad protestonų baž
nyčių narių skaičius tolyn vis labiau mažėja, bažnyčių 
veikimas eina silpnyn, jų įtaka visuomenėje krinta. Ji
sai sako, kad skaitlinės apie parapijonų skaičių, kurias 
kasmet paskelbia “The Christian Herald” ir kuriąs pra
neša ,per radio žinių agentūros, yra netikros

Kadangi Roger W. Babson yra stambus protestonų 
šulas (jisai turi titulą “Moderato? pf the National 
Council of Congregational-Christian Churches”), tai jo 
žodžiai iššaukė aštrią kritiką protestonų tarpe. Bet ji-|dančius kerštinčius 
sai neatsisako nuo savo nuomonės. Priešingai, padaręs 
nuodugnų tyrinėjimą apie stovį įvairių protestonų baž-

* nyčių, jisai .paduoda eilę faktų, kurie jo pareiškimus 
patvirtina.

Babson sakosi teiravęsis ypatingai tarpe jaunuo
menės, kodėl ji atšalo.prie bažnyčios, ir patyręs štai ką:

“Maloniai ir diplomatiškai jie (jaunuoliai) pa
reiškė, kad mes bažnytininkai atrodome jiems veid
mainiais! Jie negali sutaikinti musų gyvenimo bu- 
cįp ir musų biznio metodų su Jėzaus mokymu, kurį 
mes sakomės seką. Jie negali suprasti, kaip mes' 
galime^ lankyti bažnyčią, giedoti hymnus ir kalbėti 
maldas sekmą$S*pais, ę paskuį .per šerias dięnąs; 
savaitėje elgtis taip, kaip mes elgiamės. Tokio mu
sų nenuosakumo rezultate jie sako: ‘Kokia nauda 
iš bažnyčios?’ ”
Jisai bandė tuos jaunuolius nuraminti, priminda

mas jiems, kad, gyvenant tokiame pasaulyje, koks šian
die yra, negalima kitaip elgtis. Jeigu tikintieji elgtųsi] 
taip, kaip mokino Jėzus, tai jie butų biedni ir bejėgiai, 
kaip kad buvo Jėzaus mokiniai. Bet tuomet tie jaunuo
liai jam atkirto:

“Tai kodėl gi jus nesistengiate dabartinę eko
nominę sistemą pakeisti? Jeigu jus negalite garbin
ti kartu Dievą ir Mamoną dabartinėje industrializ- 
mo, kapitalizmo {r nacionalizmo sistemoje, tai jus 
galite bent stoti į eilę su tais, kurie stengiasi šitą 
sistemą pakeisti.” ,
Padavęs šituos argumentus, Babson klausia:

“Nagi, gerbiamieji, ką aš jiems į tai atsaky
siu?” .

NESUSIVALDĄS PAMOKSLI-
• NINRAS

“Tėvynės” redaktorius labai 
mėgsta rašyti apie “nesusival- 

i”, kuriuos 
jisai visuomet užtinka tiktai 
kairiojoje spaudoje, bet ne tau
tininkų arba sandariečių orga
nuose, kurie dažnai pamazgas 
pila ant SLA 'vįrįįininkų.

Paskiausia jam užkliuvo vie
nas ‘-Naujienų” koresponden
tas, truputį su ironija aprašęs 
kai kurias kalbas, pasakytas 
Brooklyne Vilniaus gedulo pa
minėjime. “Tėvynės” redąkto-. 
rius randa, kad tas korespon
dentas negalėjęs “apsęiti be 
apvertimo aukštyn kojomis vi
so susirinkįipo” —/bet kas bu- 
Voap versta*^ Aukšty n kojomis”, 
nenurodo (visą susirinkimų ap
versti, tur būt,1 nė Samsonas 
nebūtų įstengęs!). Bet jisai 
šaukia, kad korespondentas 

lesąs “nesusivaldąs kerštinčius”.
Atrodo, kad p. Vitaitis turi 

nesuvaldomą palinkimų sakyti 
pamokslus.z Gaila; kad juose 
daug karšto noro, o mažai sen- 
.so. '

vėl “runija”

tų

at-

važiuoja uždarbiauti.

Margi Keleiviai
margi keleiviai, margi

Bet prancūzų socialistai 
sidurė tokioje būklėje, 
bendrą frontų turi kęsti, 
labiau turi jį palaikyti, kad jų
buržuazija daro visa, kad tik 
šitą frontų išardžius, net ima
si tokių priemonių, kaip fran
ko nuvertinimas. ■'

Sunki Prancūzijos socialistų 
padėtis. x .

MUSŲ SKAITYTOJAI

Del SLA.
Nominacijų

Tai šitokia padėtis yra Amerikos protestonų ^ažny- 
šiose, fundamentalistų, taip pat kaip ir liberąlų^D kaip 
su katalikais? Anot Babsono, katalikų bažnyčia turi 
tuos pačius keblumus, tik jie, gal bųt; dar nėra taip aiš
kiai keliami aikštėn.

•R
.J "IM

BOSTONE RENGS PRAKAL
BAS P. GRIGAIČIUI

BALSAS, ŠAUKIANTIS 
TYRUOSE

“Keleivis” praneša, kad Bos
tono ir apielinkės socialistai į 
nutarė surengti “Naujienų” re
daktoriui keletą prakalbų? 
Cambridge’aus LSS. kuopa ren* 
gia prakalbas 21 lapkričio po 
pietų (tąi bus sekmadienis), o 
South Bostono kuopa turės pra
kalbas vąkare. Norwoodo kuo
pa, gal būt, rengs prakalbas su- 
batvakarj, lapkričio 20 d.

Praleidęs 4 arba 5 . dienas 
Mass. valstijoje “Naujienų” re
daktorius važiuos į Connecticut, 
New Yorką ir New Jersey, po 
tp," gal būt,’ į Philądelphiją, 
Baltimorę irPittsburghą.

* . t ' . * ■ < J . 4 4. "1. .. •' »f . i ■' 1 jJ. J

“Naujoji Gadynė” klausia, 
kur dingo velionio K. Jamohto 
turtas, kuris buvo pavestas glo
boti “vilniečių” komitetui. Ji 
rašo:

“Jamontui visai nusilpus* 
iš Universal State banko iš
imta du tūkstančiai dolerių. 
Pinigus pasiėmė Jamonto 

• įgaliotas komitetas, susidė
jęs iš V. Rudaičio, A. Sida
ravičiaus ir F. Stasiukėlio. 
Pinigai buvo palikti teismui 
bylos su ‘Naujienomis’, kurią 
Jamontąs buvo užvedęs. Bet 
komitetas tą-bylą likvidavo,

Vienas “tautiškas” laikraštis 
'praneša, kad tautininkai ir san- 
darįečįai “galutinai susitarė”, 
sudarydami bendrą frontą SLA 
Pildomos Tarybos rinkimams. 
Tarp kitų kandidatų jie staito 
p. J. J. Bačiuną “arba” A. S. 
Trečioką į iždininkus.

Taigi atrodo, kad Tabor farr 
mos^ savininkas, vėl “rųnija”, 
nors, nežiūrint “galutino susita
rimo”, tautiškas bendras fron
tas stato šalia jo j tą pačią 
vietą ir p. Trečioką.

Anąmet p. Bačiunas kėlėsi į 
$LA prezidentus. Kai kurie jo 
geri pažįstami patarė jam nesi
kišti į Susivienijimo srovių' rie
tenas ir kandidatūros nepriim
ti. Ęet jisai nepaklausė, nes 
Clevelando “Dirva” ir Brookly^ 
no “Vienybė” buvo prižadėju
sios jį remti. Tačiau nieko iš 
to neišėjo, tik kandidatas be 
reikalo įsigijo sąu prlčšų tarpe 
žmonių, kurie pirmiausi buvo jo 
draugai.

. Dąbar pasikąrtos tas pats, 
jeigu p. Bačiunas priims kan
didatūrą siaurai 'partyviškame 
sąraše, kuris yra' statomas su 
tikslu Susivienijimą “užkariau
ti”. . .
; “Naujienos” laikosi tos nuo
monės, kad organizacijos labui 
Susivienįjime turėtų hut pada
lytos “mūšių paliaubos” tarpe 
srovių, nors dvejetui metų, kad 
benį vienas seimas\praeitų tai
kioje nuotaikoje- Kitaip SĘA. 
seimai negali dirbti produktu

I Ivio darbo. ‘ |
J Ęet taika — taip pat, kaip ir 
, J kąrąs, reikalauja dviejų šalių, 

. - ■ - - j ’

svarbiausia — rašau ir ra- 
į socialistų laikraščius...

Nemalonios žinios
f

Tikrai vi®ai ne vietoje šiokį 
pareiškimą, padariau. Toliau 
musų pasikalbėjimas jau galė
jo būti tik. apie orą ir gražią
ją lytį...

Traukinys sustojo jau Pran
cūzijos teritorijoje, tuoj nusi
pirkau prancūzų socialistų dien
raštį ir jo pirmame puslapyje 
buvo parašyti, kad smulkio
sios pramonės komisaras Liu- 
binovas iš pereigų atleistas. 
Leningrade . sušaudyta septy
niolika žmonių, įtartų trockiz- 
me, Sibire dvylika supyškinta 
įtartų šnipinėjimu...

— Ką rašo .laikraščiai, — 
klausia, manęs ukrainietė.

Pranešu, ką paskaitęs...
Visų veidai pasidaro ilgi. Vi

si tyli. Tyli ir vienas į kitą ne
žiūri.

— Taigi, musų bendras pa- 
žįstamasai Liubimovas jau ne
be komisaras, — sakau aš.'

— Gal netiesa, — paabejojo 
bielorusas.

!■ /

— žinote, mes butume tik
rai kitaip nusiteikę, jei šios 
žinios butų išmislas. Mes taip 
pat ilgai negalėjome' įtikėti, 
kad kariuomenės štabų virši
ninkai sušaudyti, beį.... ta* 
buvo tiesa, karti, bet tiesa. 
Šiokios jūsų gyvenimo žiriioe 
mes visuomet su dideliu skau
smų pergyvename. Bet juk tai 
tiesioginė diktatūrų išdava. 
Sąmokslai, karjerizmas, tai 
diktatūrų tikrasai vaikas... •

Čia jau kalbos musų visai 
nutruko, kiekvienas iš musų 
susikaupė savo mintyse. Tik 
su ukrainiete mudu* dar ilgai 
akimis kąlbėjemės. širdis šird-

Tai 
savo padėtimi ir dar marges
ni tautybėmis.

Skamba čia visokios kalbos, 
bet daugiausia, rodos, anglų 
kalba. Spėju jų tarpe nemaža 
amerikiečių, kurie čia atvykę 
skuba 'ddlėriij’ nusikratyti ir 
kaip galimai trumpu laiku1 dau
giau įspūdžių įsigyti.

Visi stebi, žiuri Prancūzijos 
vynuogėmis laukus nusėtus. Ir 
kaip tik tasai laikas, kuomet 
vynuoges valomos, jų derlius 
suimamas. Na ir visi, veik vi
si čia jas valgo. Juk ir pigumas 
čia jų! Kilogramas penkias de
šimts centų kaštitfoja, žinoma, 
lietuviškų centų. Prancūzų vy
nas garsus visame pasaulyje. 
Prancūzai kaip įmanydami sa
vo vynų visur perša. Bet, de
ja, ...sunki piršlyba. Visos Eu
ropos valstybės taip muitus sa
vo sutvarkę, kad vynui pro 
juos prasprukti sunkiau, kai 
drambliui pro adatos skylutę 
pralįsti...

Turizmas
vien tik savo koloni- 
turizmo skatinimas.

kitur 
šiais 
viso 
bene

V f Jį

Jeigu taųtininkų'tsandariečių 
blokas ves karą, tai ir kita pu
sė negalės padėtį ginklu.

A

“Naujienose” buvo . paskelb
tas Vakarų Komiteto pareiški
mas, raginantis SLA. narius 
nominuoti į Pildomąją Tarybą 
visus dabartinius viršininkus, navo visus 
Tačiau, kaipo “Naujienų” skai-j 
tytojas, aš prašau duoti vie-j 
tose dienraštyje kandidatų są
rašui, kurį rekomenduoja SLA. 
veikėjai rytinėse valstijose, pa
sivadinę Rytų Komitetu, čia 
pridedu1 tą sąrašą.

“N.” Skaitytojas.
* * *

Už ką reikia balsuoti.
------ - -f * T ' » r

Šių metų 1 lapkričio pra
sideda SLA. nominacijos, ku
rios tęsis iki 31 gruodžio.

Per šitas nominacijas SLA. 
kuopų nariai turės nominuoti 
kandidatus, iš kurių vėliau bus

renkama SLA. Pildomoji Ta
ryba.

Taigi, dabar kįla klausimas, 
už ką balsuoti ?

Rytinėse valstijose susidarė 
iš pažangiųjų SLA. -veikėjų ko
mitetas, kuris svarstė šį klau
simą iš visų atžvilgių, pęrkai- 

____ ___ i siūlomus kandida- 
I tus, ir nustatė šitokį sąrašą: 
I

Prezidento urėdui:
J. Bagočius iš Milton,

Vice-prezidentc; J.
žukna iš -Pittsburgh, 

Sekretoriaus: V.
nas iš Brooklyn, N.

Iždininko: adv. K. 
iš Chicago, III.

Iždo glc-bėjų: p-lč 
žiiftė iš Chicago, III., ir Jonas 
Jarus iš Clevelando, Ohio.

D-ro kvotėjo: D-rą^s J. S. 
Stanislovaitis iš Waterbury, 
Conn.

Visi balsuokime už juos.
Rytų Komitetas.

adv. F. 
Mass.
K. Ma-

Michelso-

P- Gugis

E. Miku-

Lietuvos Naujienos
NELEISTINAS ‘ VOKIETIJOS 
KIŠIMASIS Į LIETUVOS VI

DAUS REIKALUS

Mokyklų patalpų rei
kalu.

Lieka 
jos ir 
Prancūzai šioje srityje yra vis
ką padarę ką tik galima pa
daryti, kad pas save daugiau 
svečių sukvietus, štai Pary- 
.žiau’s parodos proga kiek čia 
visokių kongresų, konferencijų 
sušaukta, kiek čia visokių pra
mogų suruošta, kad iš 
žmonių patraukus. Na 
metais, rodos, svečių iš 
pasaulio susilaukė. Štai
ketvertas ‘tūkstančių š. Ame
rikos legionierių ląukįa atvyk
stant. 'Tik drauginga SSSR val
stybe susilaikė savus leidus į 
Prancūziją važi imti. Prancūzų 
spauda tai nuolatos SSSR pri
mena/Ji niekaip negali supra
sti, dėlko SSSR savų neleidžia 
išvąžiuoti. Jei, esą, tenais tiek 
gerbūvis pašoko, jei, esą, te
nais visi sočiai gyvena, tai dėl
ko ^neleisti kitur pasisvečiuoti. 
Girdi, įruošė didžiulį parodoje 
savo pa vili joną, tai dėlko jo ne 
tik svetimiems, bet ir saviems 
neparodyti. Prancūzas įp/ates 
laisvai, galvoti ir kitų- nuomo
nių nebijoti niekaip negąli su
prasti, kodėl neleisti ekskursi
joms čją ątvykti. Juk, girdi, 
štai iš Prancūzijos visai nesi-

Paskutiniomis dienomis buvo 
nurodyta, kad Ministeris Pir
mininkas Tūbelis Seime atsakė 
dėl ko nebus išleistas specialus 
amnestijos įstatymas. Amnesti
jos reikalas yra grynai Lietuvos 
vidaus reikalas. Bet Vokietija' 
tą kritikuodama Čekoslovakijos, 
jau nekartų parodė savo netak- 
Belgijos ir kitų kaimyninių 
valstybių grynai vidujinius rei
kalus, net tokiuose oficialiuose 
kaip “Deutsche Diplomatische 
Korespondepz” pranešimuose, 
tuomi padrąsindama ir inspiruo
dama savo '“privačią” spaudą. 
Ir šį kartą dėl musų Ministerio 
Pirmininko atsakymo buvo iš
leistas vokiečių oficijalus ko
munikatas. Tas* 'komunikatas 
Berlyno diplomatiniuose sluoks
niuose (svetimų valstybių am
basadų) sukėlė didelį nusistebė
jimą. Vokietijos komunikatas tų 
diplomatų laikomas keistu aktu,’ 
kuris aiškiai parodo Vokietijos 
vyriausybės nelegalų kišimąsi j 
Lietuvos vidaus reikalus, kuo
mi padrąsinami nelojalus ele
mentai Klaipėdos Krašte.

RASEINIAI. — Esančioj ne
toli miškų urėdijos pradžios 
mokykloj apstu mokinių. Ta
čiau mokyklos namų patalpos ( 
labai ankštos, juo labiau, kad 
žymių namų dalį užima moky
klos vedėjo butas. Nepakenčia
mą padėtį vaizduoja šitoks fak
tas: vienoj klasėj tėra vienas 
langas ir tas. pat iš šiaurės pu
sės., Jei naujų mokyklai patal
pų tuo tarpu neįmanoma pa
statyti, tai bent reikėtų pra
plėsti klasių patalpas, iškraus
tant mokyklos vedėją.

Archaiškas valse, tary- 1 
bos nutarimas

ąglnį

CIVILIO AEROKLUBO 
VEIKLA

du...Spalio 24 d... pakrikštyti 
nauji lėktuvai. Civilinio aero 
klubo metinė sąmata siekia du 
šimtu tūkstančių litų. Pavasarį 
ruošiamasi įvesti keleivinį ir 
pašto susisiekimą oru tarp Kau- 
no-Klaipedos-Palangos, du kar-

UKMEBGĖ. — Šešuolių mie
stelis jau nuo seno pasižymė
jo, kaip labai purvinas, tie
siog neišbrendamas. Kadangi 
pats miestelis stovi slėny, tai 
miestelio gatvėm pavasarį ir 
rudenį beveik visai neįmano
mas joks susisiekimas, šiomis 
dienomis apskr. v-kas paragi
no valsčiaus valdybų, kad ji 
imtųsi priemonių miestelį iš
grįsti, bet valsčiaus valdyba, 
apsvarsčiusi apskr. v-ko ragi
nimą, nutarė... miestelio negrį
sti.

LENKIJA TEIS STASĮ
Lapkričio 5 d. lenkai teis Lie

tuvių Komiteto Pirmininką Sta- 
šj, kuris jau ilgai kalinamas 
Lukiškių kalėjime. Jį gins ke
turi advokatai.

M
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Dėl SLA. Turto
Keista ir pikta, kada sanda- 

riečiai prikaišioja dabartinei 
SLA. pildomajai tarybai tas 
bėdas, į kurias sandariečių šu
lai organizaciją įvėlė. Juk po
no Gegužio prezidentavimo lai
kais visi tarybos nariai buvo 
“geri tėvynainiai” ir jie davę 
mortgičius ir Deveniiii, ir “Vie
nybei”, ir Kamarauskui ir Ki- 
šonui ir kitiems “geriems tau>- 
tiečiams”. Rėkiama, kad Chi
cago j prisiėjo forklozuoti dau
gelį nuosavybių. 'Išskyrus tre- 
jetą-ketvertą mažų namų, vi
si kiti, ant kurių sandarietiš- 
koji taryba skolino, priklausė 
socialistų, komunistų ir kitų 
progresyvių žmonių priešams 
— “geriems patriotams”. Pa
skolos buvo duodamos tokios, 
kad namų savininkai su džiaug
smu primetė Susivienijimui sa
vo namus. Priedui dar nemo
kėjo nuošimčių ir taksų ir ko- 
lektavo rendas per kelis metus. 
Ant forklozuotų namų nuosto
liai pasidarė milžiniški. Deve- 
nio, “geriausio tautiečio”, va
gystė kainavo Susivienijimui 
bent $30,000. “Vienybės” pa
skola suėdė apie tokią pat su- 

tfhą. Kamarausko, Užunario ir 
lutu “gerų tautiečių” namuose 
pasibarė nuostolio po kelis tūk
stančius. Susivienijimas bu'vo 
išskolinęs apie $400,000 ant na
mų, kurių didelę dalį skolinin
kai primetė, ir organizacijai 
prisieina pakelti bent $100,000 
nuostolių. Mažu bus ir $150,- 
000. Tai šitokį kraitį paliko 
sandarietiškoji dabartinei tary
bai. Vadinasi, forklozuokite, 
manažeriaukite, taisykite tuos 
laužus, ant kurių mes besotiš- 
kai skolinome, o mes juoksi
mės, kritikuosime ir kaltinsi
me. • .

Negeriau buvo ir su bon-

dais. Nors konstitircija nusą- 
kė, kąd Susivienijimo pinigais 
galima pirkti tik federales ir 
lokalių valdžių ’ bondus, ,sandą- 
rietiškoji taryba pripirko ip- 
dustriahnių ir visokių kitų bon- 
dų, kuriais tik biržų mekleriąi 
gali spekuliuoti įr už -kurių 
pardavimą agentai riebius ko
misus gąųdąvo. Tokiu speku
liatyviu budu buvo nupirkta 
apie už pusę mili.ono dolerių. 
Kada dabartinė taryba užėmė 
vietą, už tuos bondus negali
ma buvo jyąuti nė pusės tpf 
kiek už juęs mokėta. Reiškią,j' 
vėl nuostolių $200,000 ar $300,- 
000. Ir dabąr idar tų sandariu 
tiškos tarybos pupirktų bondų 
pilna šėpa. Sufeivienijimo kny
gose jie irąšpmą kąipo pilną 
vertybė — suma, kiek už juos 
užmokėta. < Ir Standard Statis- 
ties ir kiti investmentų patą- 
rėjai, i kuriuos Susi vieni j iių> 
viršininkai kreipėsi, pataria ši
tuos bųndus parduoti, nors jr 
bus nuostolių apie $200,00Q. 
Netikęs skoJinįmas ant naiųų 
ir netikęs investavimas į bop- 
dus pądarp apie pusę miliono 
dolerių nuostoliu. Tai šitaįp 
pasitarnavo sandariečių šulai 
Susivienijimui. Jie verti me
dalių ir didelių fotografijų al
bume. %

Negana to. Lėšų fondas, ku
ris vartojamas algoms, rašti
nei, kelionėms ir t.t., buvo ne 
tik pilnai suvalgytas, bet įbre- 
dęs į, rodos, $38,000 skolą.

Apdraudos departamentai ke
liose valstybėse jau buvo at
sisakę duoti Susivienijimui lei
dimą. Organizacija buvo prie 
bankroto, prie likvidavinj0 
slenksčio. Galite suprasti, kiek 
takto, taupumo ir sumanumo 
reikėjo vartoji, kad atsteigti 
finansinę padėtį nors tiek, kąd

JOE A.RIZGEN
£5®?^ JEWELRY KRAUTUVE

Pirkdami kokią dovaną, pirma užeikite pas mus. Mes už- 
laikom didelį pasirinkimą laikrodžių, auksinių, deimanti- 
nių ir kitokių Kalėdinių dovanų. Taipgi taisom visokius 
laikrodžius.

3249 So. Halsted St. Tel. Vietory 4356
I "l". 1"

FRANK’S BATTERY STATION
St. Kurauskas, Sav.

Parduodam naujas bateris ir pataisom senas. Taipgi atliekam vigą au
tomobilių elektrikini darbą. Turime 15 metų patyrimą ant tų darbų. 
Vieninteliai lietuviai šioj apylinkėj tame bizny.

650 West 35th St. Tel. Yards 6701
N" ' -.1 I—MM.~

Tonys Lukošius, Drabužių Valytojas
Seniausias ir geriausias drabužių valytojas Brighton 
Parke. Atliekame darbą greitai ir gerai, kaip vyriškų, taip 
ir moteriškų rūbų. Taipgi furkautus išvalome, taisome ir 
perdirbame j vėliausią madą.

2555 W. 43rd St. Tel. Lafayette 1310

111 " " 1111 ' ’ ■ " ......................1 I' I ....................... . IJ'H’.'H. "I

Vienintelis Lietuvių Medžio Sandėlis 
(Retail)

kuriame galima gauti jvairių durių, langų, grindų, žieminių langų, sto
gams popieros ir visas rekmenis dėl taisymo ir statymo namų. Taipgi 
esame paveldėtojai (successors) vienos iš seniausių ištaigų, kuri gyvavo 
suvirš 49 metus, po vardu W. S. LOCKWOOP, kuri buvo prie 49-to PI., 
netoli Halsted St.

Reikalaujant Medžiagų Kreipkitės j

BUILDĖRS SUPPLY
3562 So. Halsted St, Jei. Yurds 2576

M.| ZOLP, Savininkė.
Atdara vakarais ir nedėliomis. Kontraktomams .nuolaidos duodamos

• >
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DODGES 1938 ŠTAI ČIA!
Priversti Parduoti TUOJAU savo kelis pasi

likusius 1937 Dodges,
Oficialų ir ekzekutyvų—4 durų touring Sedan—spalvų jvąirųąiąs 

ir Įrengimas.
KRAŠTUTINAI ŽEMOS KAINOS 

NAUJŲ KARŲ GARANTIJA 
Nepirk nie jokio karo—pamatyk mus pirmai 

CENTRAL AUTO SALĘS and SERVICE 
AUTORIZUOTAS DODGE ąnd PLYMOUTH DEALERIS

3453 South Morgan Street
CARL WAIN0RA. ' . , v )

Dr. M. Strikol’is Jau Amerikos, Chirurgų 
•• , . Kolegijos Narys

ją yra gana sunkus, tątaj ro
do jau tas fą|$tas, jog iš- visos 
Illinois -valstijos • tik apie 23 
daktarai šiais metais (konven
cijos metų) likę nąrįais priim
ti.

Tikrai todėl malonu pastebė
ti, kad tarp tų 28 yra ir Dr. 
M. Strikol’is, dabartinis Ame
rikos Lietuvių Daktarų Prau- 
gijos prezidentąs. Vadinasi, 
nuo pereito pirmadienio Dr. 
M. Strikol’is liko pilnas Ame
rikos chirurgų kolegijos (Ame
rican College of Surgeons) na
rys.

Sveikiname!

JUOKAI i
Miesto mokykloje mokytojas 

aiškiną ąpie ūkį, gyvulius, pa
dargus. Pagaliau klausia: — 
Na, Juozaiti, pasakyk, kas yrą 
piemuo?

Juozaitis tyli.
Mokytpjąs: -r- Įsivaizduoki ty 

jei jus lotumėte bųTys jaunų; 
veršiukų, o aš vąikščiočiaų po 
pievą ir jus saugočiau. Kas 
tuomet ąs bučiau? i

Juozaitis: — Ogi jautis, po
ne mokytojau. ' Ii

Peoples 
KRAUTUVĖSE 
DIDŽIAUSIAS 

IŠPARDAVIMAS 
Visų gerųjų išdirbysčių 

Šildomų ir Virtuvių 

PEČIU
Patikimas Banko Patarnavimas nuo 1882

atgavite iš valdžios leidimus. 
Prastiems bondams pirkti už 
gerus pinigus durnių nėra. 
Kvaila butų tikėtis;, kad SLA. 
pildomoji taryba ims ir apgaus 
Wall Streeto meklerius. Ji yra 
verčiama parduoti ir keisti to
kius bondus, kuriuos apdrau
dos departamentai neskaito 
vertybe. O tikrų vertybių ar
ba turto reikia turėti tiek, kąd 
organizacija ištesėtų pakelti 
savo atsakomybes. Kitaip v val
džia ją uždaro. Ir dabar, ka
da ponas sekretorius pasakoja 
savo kamarotams iš Sandaros, 
bivk SLA. turįs po $200 nuo
stolių (per dieną?) dėl nesi- 
skubinimo turimus bondus par
duoti ir geresnius nupirkti, tik 
yaikai gali tikėti, kad atsirado 
durnių už musų blogus bon
dus- brangiai mokėti ir gerus 
mums už pigiai parduoti. Tie
są, šlamšto reikės nusikratyti, 
pakeliant milžiniškus nuosto
lius. Kas tuomet? Nuo knygų 
jie turės būti nurašyti. Prisi
eis surasti tikrąją vertybę ir 
forklozuotųjų namų. Vėl eis 
nuo .knygų bent $200,000. Ką 
sakys apdraudos’ departamen
tai, kada patirs musų tikrąjį 
turtą? GaL jie kooperuos, ga1 
p.edrąus gyvuoti, matydami 
nuoširdžiau viršininkų pastan
gas finansinę padėtį pagerin
ti.

SLA. . organas šitų dalykų 
neaiškina. Jis piktai bara vi
sus tuos, Kurie drįsta pakri
tikuoti sandariečius už “pasi
darbavimą” Susivienijimui. Se
kretorius skubinasi iškišti ge
gužinėj tarybos nupirktus bon
dus, kad ateityj galėtų kaltin
ti dabartinę tarybą už visus 
nuostolius, žinoma, kaltinti tik
pažangiuosius jos narius už 
trukdymą, užsispyrimą ir jo 
fantastiškai sugalvotus nuo 
stolius, kokius tas trukdymas 
darąs.

Susivienijimas nėra spėkų- 
lentų ir meklerių įstaiga. Val
džia draudžia jam tokiu bu 
ti. Jis privalo investuoti savo 
turtą tik j saugias sekuracijas 
ku'rių kaina nešokinėja kazoką 
.diena iš dienos. Šitokius in- 
vestmemtus darant laikas nė
ra svarbus elementas. Kas boli
dus perka ir parduoda kas die 
na, kas jais spekulįųoja, tam 
vieno kito punkto fluktuavi- 
mas daug reiškia.

Dabartinė taryba nėra kalta 
už nešumanumą, kaip finansi
nę padėtį gerinti, o už nepaša- 
kymą, kokį kraitį jį paveldėję 
iš gegužinės tarybos. Pačioj 
pradžioj reikėjo skaitlinėmis 
paskelbti, kokios žalos yra pri
darę SLA. sandariečių šuWi. 
Dar ir dabar butų nevėlu tai 
padalyti. — F. Venckus.

■ Vakar ^tevens viešbutyje 
baigėsi American College of 
Surgeons (Amerikos chirurgų 
kolegijos) konvencija, kuri trin
ko penkias dienas. Dalyvavo 
apie 3,000 chirurgų iš visų pa
saulio dalių. Konvencijos metu 
buvo padaryta visa eilė nepa
prastai įdomių pranešimų apie 
chirurgijos pažangą bei paro
dyta per paskų/tinius kelis mė
nesius išrasti prietaisai, kurie 
yra naudojami žmogaus gyvas
čiai gelbėti. Svarbiausią kalbą 
pasakė Dr. John Percy Lock- 
hart-Mummery, pasižymėjęs 
Anglijos chirurgas ir moksli
ninkas.

Čia bus pravartu kelis žo
džius pasakyti apie American 
College of Surgeons. Ta įstai
ga susikūrė, palyginti, nese
niai. Svarbiausias steigėjų tik
slas buvo tas, kad Amerikoje 
chirurgiją butų galima tinka
moje aukštumoje pastatyti. 
Mat, dalykas toks, kad iki to 
laiko į Amerikos chirurgus 
kažkaip nepalankiai buvo žiū
rima. .Jei reikėjo tikrai kompli
kuotą operaciją padaryti, tai 
paprastai ligonis važiuodavo į 
Austriją (Vieną), Vokietiją ar 
kur kitur.

Visai kitaip yra dabar. Ame
rikos chirurgai daugeliu atžvil
gių yra prušokę Edropos chi
rurgus. Dabar jau kitų kraš
tų chirurgai daug ko gali pa
simokyti iš amerikiečių. Ir čia 
yra did.elis sakytos kolegijos 
nuopelnas. Ji savo narius ska
tina lavintis ir siekti aukštu
mos chirurgijos srityje. Maža 
to, kolegija žiuri, kad ligoninės 
butų kiek galima moderniškiau 

/

įrengtos ir turėtų visais at
žvilgiais patyrusius chirurgus.

Iš viso Amerikos chirurgų 
kolegija turi apie 12,000 narių, 
kurie paprastai yra žinomi kaip 
“fellows”. Tą skaičių vyriau
siai sudaro Amerikos ir- Kana
dos chirurgai. Tačiau jos na
rių yra išsiblaškiusių po^yisą 
pasaulį: Kirtėjoje, Japonijoje, 
Afrikoje, Australijoje, Naujo
joje Zelandijoje, Pietų Ameri
koje iy kitur. i

Nariais yra priimami tik 
kvalifikuoti chirurgai. Iš kan
didatų reikalaujama, kad per 
paskutinius tris metus jie bu
tų padarę geroką skaičių svar
bių operacijų. Penkias dešimt 
operacijų jie turį smulkmeniš
kai aprašyti (operacijų tech
nišką pobūdį, ligonies reagavi
mą ir t. t.). Be to, dar turi su
žymėti apie penkiasdešimt ma
gesnių operacijų. Pagaliau sp^- 
rialios' komisijos kandidatus 
kvočia ir, taip sakant, per še- 
rengą varo., Jei kandidatas vi
sas tas kliūtis nugali, tai tik 
tąsyk lieka chirurgų kolegijos 
nariu. Kad patekimas į kęlegi-

Kablegramos • • Radiogramos 
Banko Perlaidos • Užsienio Perlaidos 

j Visas Pasaulio Puses
Daug kas reguliariai siuntinėjąs lėšas j tėvynę pkgeid<jXja Dro- 
vers Patarnavimo. Jie turi didžiausį pasitikėjimą Dhrvers Banko 
patyrimu ir atsakomybe. Jie patyrė, kad kiekviena operacija su
tinka greitą, asmenišką priežiūrą ir rūpestingą apsėjimą. Kada 
siųsite perlaidas draugams ir giminėms j užsienį — kreipkitės 
j Drovers Banką. Musų Užsiepio Perlaidų Departamentas turi 
pilną parankamą. Musų mokesčių dydžiai yra žemi.

Ateikit šiandien ir susitvafkylkit švenčių perlaidai pasiųsti. 
Kreipktės j p. Stungį prie 22 langelio.

BAKKO VALANDOS
KASDIEN: 9 A. M. IKI 3 P. M.

ŠEŠTADIENIAIS: 9 A. M. IKI 2 P. M.

Drovers National Bank 
Drovers Trust &. Savings Bank 

MEMBERS, FEDERAL LzPOSIT INSURANCE CORPORATION

471H S T R E ET? AN t*AS HlAN D AV E MM E •' CHIC AG O

7CAVALCADE?
Kentucky Bourbon 2 Metų Senumo

Spirito varyklės supilstyta ir distiliuota, \kuri buvo įsteigta 
1795 metais. .

YRA GERESNIOSE KAVERNOSE

OLD CASTLE. Ine.
6005-7 West Roosevelt Road

CICERO, ILLINOIS

DIDIS
špardavimas

Šią savaitę ant Halsted gatvės tarpe 36 ir 31 
. Gatvių.

$100.00

nujznj ISOAUNS . nuLai
UjRUi Pirmadieni ir Antradieni UjRUl
Taupykiį savo tikietus ir tėmykite languose 

j' laimėjimų numerius.
, i — ATMINKITE —
Kad jus turite būti pirmadienį ar antradienį 
tiktai kad pristatyti savo laimėjimo tikietus 

už $5.00 ar $10.00
PREKIŲ KUPONUS

BUKITE IŠMINTINGI
Pirkite ant Halsted Gatvės tarpe 36 ir 31 

- gatvių.

Jus sutaupote pinigų Jus gaunate1 dovanas 
Jus gaunate patarna

vimąvin)a Jus gaunate tikietus
gaunate kokybę Jus gaunate vertybes

$30.00 Naujos Mados šildo
mi pečiai po 

$19.95
$59.50 Alyva kūrenami* 

Šildomi pečiai po
$37.50

$50 Naujos Mados Virtuvių 
Gasiniai Pečiai 

$32-50
Naujos Mados Kitchen 

Heaters nuo 
$14-95

Didelė nuolaida už varto
tus pečius mainant ant 

nauju

Pirkite Čia Dabar-
Taupykite Pinkus 
Didžiausios Pečiu 

Krautuvės
. Chicago j

KRAUTUVES
2536-40 W. 63rd St.
Corner Maplcwood Avė.

HEMlock 8400

4179-83 Archer Avė.
Corner Richmond S t.

LAFayette 3171 
CHICAGO

Pirk už Cash 
Sutaupyk ant 

Anglių
Vieniptelis C hi c a gos Kiemas 
Siūlantis 50 Skirtingo Gero 
Kuro už Prieinamas Kainas

LUMP ARBA NUT $5-00
Sukastos, 10 Tonų
Pocahontas Mine Run $7.10 

40% rupios
Franklin County Stoker $5.10 

Nut ..... ..... ...............
East Kentucky 2-in $(>.00 

Stoker Nut ..............
Pocahontas Mine Run, ’$7~25 

60% rupios ...........
So. Illinoib 2x8 Nut arba $(>.50 

Big Lump šakėse ......
LOTAI VEŽIMAIS (su Tax) 
Ta. Pati Šilumos Kokybė kaip
B B ef — Kodėl?
Atmatos $3.00 už Toną

RADIANT CflAl CO.
YARDS 0830 

Main Yard 490 W. 35th St.
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Diena Iš Dienos

Gražuolė Irena Bud- 
ginas Dirba Julia’s 
Restorane

BRIGHTON PARK—Antros 
dovanos gražuolė, “Miss Lithu- 
ania” konkurse, Irena Budginas 
dirba Julia’s Restorane, 4656 S* 
Western A ve., kurio savininkė 
yra JtHia Pocius.

Tenka pažymėti, kad- šio res
torano valdytoja yra labai pa
tenkinta', nes jos “veiterka” lai
mėjo gražuolės titulą. Reiškia, 
yra kuo didžiuotis.

Rep. A. B. C.

' Halloween 
Vakarėlis

šįvakar, apie 8 vai. vak., pas 
p. Frank Venckų, 5101 South 
Union ave-nue Įvyks Hallowe’en 
party. Dalyvaus gražus būre
lis svečių.

Pla-

Sunkiai serga 
Dr. A. S. Einoris

Prieš kelias dienas sunkiai 
plaučių uždegimu susirgo Dr. A. 
S. Einoris, 2621 Mishawaka Av., 
South Bend, Ind. ir tapo pagul
dytas vieitos ligoninėj. Jis jau 
jaučiasi kiek geriau.

Dr. Einoris yra galbūt vien
intelis lietuvis veterinaras Ame
rikoj.. Jis pirmiau yra gyvenęs 
Chicagoj, kur turi daug drau
gų. čia baigė ir mokslus.

Biznieriai Czesnai 
Apturėjo Liūdną 
Žinią iš Lietuvos

T0WN ’ OF LAKE. -
čiai žinomi biznieriai Antanas 
ir Agota Czesnai, 4501 South 
Paulina St., tik ką gavo liūd
ną iš Lietuvos žinią, kad p-nios 
Czesnienės pamotė 
Aglinienė pasimirė 
19 dieną, š. m.

Už velionės sielą 
dulingos pamaldos,
3-čią dieną, šv. Kryžiaus baž
nyčioje.

Domicėlė
rugsėjo

įvyks gė-
lapkričio

RADIO
Dainuos “Pirmyn” Cho
ras, kalbės Adv. K. Gu- 

gis ir kiti
Praleidimui smagaus ir įdo

maus nedėldienio ryto, primin
tina, rytoj, 11-tą valandą prieš 
pięt užsistatyti savo radio ant 
Stoties WGES ir pasiklausyti 
nepaprastai gražaus ir įdomaus 
radio programo, kurį reguliariai 
transliuoja Progress Lietuvių 
Bendrovės Krautuvė, 3224 So. 
Halsted Street, šį sykį dainuos 
“Pirmyn” Choro žymiausi daL 
nininkai-ės puikiausias operetiš- 
kas ir liaudies dainas. Tarpuo
se* gros šauni muzika, kalbės 
patarėjas Adv. K. Gugis. Pro
gramo vedėjas J. Romanas pa
sakys ^daug įdomių ir naudingų 
dalykų. Nepamirškite pasiklau
syti. • Rep. J.

f TARP MUSŲ
BIZNIERIŲ 

----------i—

Baudžia už nesuiho 
kėtus pardavimo - 
taksus

Rep. B. P.

Išsiėmė -Leidimus 
Vedyboms 
( Chicago je)

Anthony Chmielewski, 39, su
Josephine Ruda, 32

Joseph.. Bunda, 26, su Leda 
Bassini, 26

Frank Humag, 27, su Helen 
Balun, 23

Johanna Bučinskaitė 
Sekmadienį išvyksta 
Lietuvon

va-Sekmadienį 10 valandų 
kare iš Pennsylvania (Union) 
stoties, Jackson ir Canal, Lie*- 
tuvon išvyks p-lė Johanna Bu
činskaitė, ku‘ri gavo dviejų me
tų stipendiją Lietuvos univer
sitete. New Yorke ji sės į lai
vą “Queen Mary”, kuriuo iš
plauks Europon. Ji vyksta 
Kaunan įstoti į Vytauto Di
džiojo Universitetą.

Reikalauja
Perskirti

Veronika Yurkaitis nuo Char
les Yurkaitis.

Anna.. Etitutis nuo Ignatius 
Eitutis.

Gavo
Perskira's
Anna Zerben nuo Joseph Zer- 
bes.

JONAS TŪBELIS

STONIS
šiuo pasauliu
7:35 vai. vak.

Budriko Programas 
WCFL

Kam nėra malonu pasiklausy- f
ti gero radio programo? Tokį 
programą jus išgirsite ryt va
kare, t. y. sekmadienį, iš. WC 
FL radio stoties, 970 kil. nuo 
7:30 iki 8 vai. Budriko simft> 
ninė didžiulė radio orkestrą* yra 
prirengus keletą naujų ir gra
žių muzikalių kurinių. Taipgi 
programe bus gražios liaudies 
dainos žymaus dainininko.

Leidėjai šių gražių programų 
jau 9 metai deda visas pastan
gas, kad §ie radio programai 
visapusiškai butų kuogeriausi, 
todėl jie visiems ir patinka. Be
je, primintina, kad leidėjo šių 
programų—Juozo Budriko mo
derniškoje rakandų krautuvėj, 
3409 S. Halsted St., dabar eina 
didelis rudeninis išpardavimas 
rakandų, radių, skalbyklų ir pe
čių. Kainos žymiai nupigintos.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalio 28 
1937 m., 
amžiaus, 
rapijoj.

dieną, 7:05 vai. vak. 
sulaukęs 49 metų 

gimęs Kupiškiu pa-

Amerikoj išgyveno 27 metus

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Stanislavą, 3 dukteris: 
Evą, Stanislavą, Jenny, du 
žentus: John Cook, Edwardą 
Kavannough, seserį Anelę Mi- 
kienienę 
Mikėną.

Kūnas 
koplyčioj

ir švogerį

pašarvotas
1138 West

Antaną

randasi 
87th St.

lapkričib 
iš koply- 
parapijos

Laidotuvės įvyks 
2 dieną, 9 vai. ryto 
čios St. Kilian’s į 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas 
į šv.

ADOMAS
Persiskyrė su 

spalio 28 dieną. 
1937 mk., sulaukęs pusės amž.. 
gimęs Lietuvoj.

Amerikoj išgyveno 3(1 metų
Paliko dideliame nuliudime 

dukterį Helen, sūnų Adam, 
ir žentą Ray. Cepek. 2 anuku 
Grace ir Thomas, 3 pusbrolius 
Stanislovą, Petrą ir Franciš- 
kų Stonius ir gimines, o Lie
tuvoj 1 brolį, 3 seseris.

Kūnas pašarvotas 4855 So. 
Kolin Avė. Tel. Lafayette 0456

Laidotuvės įvyks antrad., 
lapkričio 2 dieną, 8:30 vai. 
ryto iš namų į St. Richards 
—50th ir So. Kostner 
parap. bažnyčią^ kurioje 
bus gedulingos pamaldos 
velionio sielą, o iš ten 
nulydėtas į šv. Kazimiero

Visi a. a. Adomo Stonio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da- 
lyvaut laidotuvėse ir suteikti’ 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Sūnūs, Duktė ir giminės. 

Patarnauja laid. dir. J. F. Eu- 
deikis. Tel. YARDS 1741.

METINĖS MIRTIES
SUKAKTUVĖS

WALTER ZLABES

šiuo pasauliu 
mėn. 1936 m.,

> gi- 
Žagarės 

Paliko 
moterį

— Olgą

Persiskyrė su 
30 dieną spalio 
sulaukęs 50 m. amžiaus, 
męs Daukšių kaime, 
parap., Šiaulių apskr. 
dideliame 
Prancišką, 2 dukteris 
ir Evą ir gimines.

nuliūdime

Kazimiero kapines.

a. a. Jono Tūbelio gi- 
draugai ir pažįstami

Visi 
minės, 
esat nuoširdžiai kviečiam da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,

Moteris, dukterys, žentai, se
serys ir giminės.

Patarnauja laid. dir. J. F. Ba
džius, Tel. CANAL 6174.

Avė. 
atsi- 

už 
bus 

kap.

Mes tave, musų brangusis 
're ir tėveli, niekuomet ne

muš jau 
anksčiau 
ateikime.

nebegrįši, 
ar vėliau 
Lauk mus

Tu pas 
bet mes 

pas tave 
ateinant!

Nuliūdę lieka

Ruošiasi Prie Grand 
Openingo
MARQUEtTĘ PARK—Biznis- 
riai Justinas ir Marijona Kat
kevičiai, 6914 So. Western avė., 
ruošiasi prie iškilmingo savo 
naujos tavernos atidarymo 
ris atsibus lapkričio-Nov. 
dienomis. /

ku-

Miesto teisėjas NĮcGarry nu
baudė $5,000 pabaudos K & K 
restoraną, 1146 Ę. 68 St. už 
nesumokė j imą valstijai prekių 
t^ksų/ (sales tax).

'tas pats teisėjas nubaudė 
Butterfly restoraną, 2234 E. 
71 St., $500 už neužsiregis- 
travimą valstijai.

Kadangi Matkevičiai yra 
puliarųs bizniariąi, todėl reikia 
manyti,, kad į judviejų naujos 
tavernos grand openingą atsi
lankys jų draugai, kostumeriai 
ir kaimynai. Aišku, , joj? visi da
lyviai prie geros muzikos, gar
džių užkandžių ir gėHmų turės 
gerą “good time.” ■

po

Kaimynas 
____ ... ’

Real Estatininkas A.
Grigas Progresuoja

BRIGHTON PARK—žinomas 
real estatininkas A. Grigas, ku
ris turi netoli 20 metų patyrimo 
real estate bizny, pastaruoju 
laiku daro didelę transaksijas, 
namų pardavime ir, pirkime. Jo 
ofisas randasi pas John J. Lip- 
ski, adresu 4018 Archer Avė.

Tenka dar pridurti, kad p. 
Grigas yra draugiškas ir gero 
karakterio žmogus.

' Rep. B. P.

6 Metai Kai
Vietoj

BRIGHTON P ARK—Mechani 
kas P. J. Vaičis turįs garadžių 
ir automobilių taisytuvę adre
su 4406 So. Wėstėrn Avė., jau

Nepamirškite 
Šios Progos

Progress 
FURNITURE CO. 

KRAUTUVĖJE 
Galite Pirkti 

PIANA. RADIO ir 
AKORDiONĄ 
specialiai sumažintas 

kainas
Už

ii

CRANE
COAL COMPANY
5332 So. Long Avė.

Tel. Republic 8402
POCAHONTAS Mine Run $7.40
(Screened)   ......... tonas
SMULKESNĖS $7.15

Tonas    .............. _
Perkant 5 Tonus ar Daugiau

Victor Bagdonas 
2 Ofisai

Parkranstom forničius, pianus ir 
visokius - rakandus bei štorus 

arti ar toli.
3406 SOUTH
HALSTED ST. WESTERN AVĖ.

Yards 8408

6921 SOUTH

Hemlock 5040

Kada pirkėjas perka sau a*trr’ 
tomobilį ir nepamano apie jo 
brangumą — sakoma, kad tok
sai turi daug pinigų, už tai jis 
į nieką ir neatsižvelgia. Vienok, 
pirkti ir atsižvelgti į perkamą
sias sląygas yra išmintingesnis 
dalykas, nes tuomet turima 
abu: automobilį ir pelną.

štai dabar kaip tik eina dide
lis padėvėtų automobilių išpar

davimas pas Bunnin Motor 
Sales, Ine., 1640 Ogden Avė., 
prie Monroe gatvės. Ar nebūtų 
verta tą įstaigą pirma pama
čius, negu apsilankysi-kur ki
tur. (Skelb.)

THE BRIDEGPORT 
KNITTING MILLS

F. SELEMONAVICH 
SVETERIŲ K R A U- 
TUVĖ ATDARA KAS 
DIENĄ—IR VAKA
RAIS IR SEKMA

DIENIAIS 
Telefonas

VICTORY 3486 
504 VVEST 33-rd STREET

12

48

80

120

po

bus 6 metai šioj vietoj. Kostu- 
meriams gerai taiso automobi- ( 
ir trokus. Užtai jis niekad ne
stokoja taisymo darbų.1

*Kal|nynas

Įsakė uždaryti 
trailerių koloniją

Sveikatos departamentas įsa
kė policijai uždaryti trailerių 
kempą prie 6135 Lincoln Avė.,! 
dėl tos kempės nesanitarišku- 
mb.

Kitos trailerių kolonijos pri-1 
sižadėjo apsivalyti' ir sanitariš- 
kiau įsirengti.

Biblijos Paskaita

BUNNIN MOTOR SALES .

BARGENAI
1937 CHRYSLER Imp. 4 $785 

Dcor Sedan ........... ....
1927 CHRYSLER 4-Dr. 695

Trunk Sedan ..................
1937 CHRYSLER Royal 645 

Coupe R. S.................. .
1937 PLYMOUTH

4-Dr. Sedan ..................
1936 PLYMOUTH

4-Door Sedan ...............
1936 CHRYSLER

4-Door Sedan ..............
1936. FORD De Luxe

5 pasažierių ..............
1936 AIRFLOW CHRYS

LER 4-Dr. Sedan .......
1936 PLYMOUTH 7 pas.

Sedan .......... ...................
1936 TERRAPLANE

6 cyl. Rod Heater .......
1935 FORD iDe Luxe

5 pasažierių ........
1935 CHRYSLER 4-Dr.

Trunk Sedan ............
1934 FORD De Luxe

5 pasažięrių ...... t.........
1934 OLDSMOBILE

Del. Coupe 6 cyl..........
1933 PLYMOUTH

Sedan (P, D.) ..............
1933 AUBURN

Convertible ..................
1933 CHEVROLET Coach 

Rod-Heater .....
1933 NASH 6 cyl.

4-Door Sedan .....
1934 DODGE 4-Dod

Sedan
1933

De
1932

Balsų Akordionai
$19.75

Balsų Akordionai
$47.50

Balsų Akordionai
$67-50

Balšų Akordionai po
$76-75

Pilnas Kursas 
LEKCIJŲ DYKAI

Lengvus Išmokėjimai

po

po .

DAILY
BLSlPs/ESS
DIRECTORY

1932

—---------- r-

, šeštadienį, spalių 30 d., iš
. \

Cicero radio stoties WHFC

740 E. 90 PL, Chicago

Moteris Pranciška, Dukte
rys ir Giminės,

(1420 kilocykles) kalbės S. Be- 
neckas temoje: “Sugrąžinimas
žmonijos į pirmutinį stovį”.

Pradžia lygiai 7:30 vai. vaka
ro. Malonėkite pasiklausyti, su
žinosite labai įdomių dalykų.

(Skelb.)

r

DODGE Coupe
Luxe ........ ........

FORD Coupe ....

CHEVROLET Sedan

WILLYS Sedan1932
Radio, Heater ...........

1931 PONTIAC Coupe

Garsinkitčs “N-nose”

3316
Tel.

I HVFIKR TeTegramuelį L U b L. 1I O Visas Pasauli* 
Dalis.

KVIETKININKAS
Vestuvėms. Bankietams 

ir Pagrabams
So. Halsted Street 
ROULFVARD 7314

Urba Flower Shoppe
Gėlės Mylintiems—Vestuvėms 
—Bankietams—Laidotuvėms— 

Papuošimams
4180 Archer Avenue

Pilone LAFAYETTE 5800

LIUDVIKAS’ RUTAVIČIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalio 28 dieną, 12:30 vai. ry
to 1937 m., sulaukęs pusėfc 
amžiaus, gimęs Telšių apskr., 
Alsėdžių parap., Jonikų kai
me. Amerikoje išgyveno 37 
metus. Paliko dideliame nu
liūdime švogerį Stanislovą Gu
dą, sesers dukteris Helen
Cauble ir vyrą ir Bernice 
Gudais, Lietuvoj seserį Barbo
rą Pargalauskienę ir daug ki
tų giminių. Kūnas pašarvotas 
randasi Lachavičiaus koply
čioj, 2314 W. 23rd PI.

Laidotuvės įvyks pirmadie
nį, lapkričio 1 d. 8 vai,, ryto 
iš koplyčios į šv. Antano (Ci
cero) parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, n iš 
ten bus nulydėtas i šv. Kazi
miero kapines. ,

Visi a. a. Liudviko Kutavi
čiaus giminės, draugui ir na- 
žvstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
švogeris ir kitos giminės.

Laidotuvėse patarnauja lai
dotuvių. direktorius > Lachavi- 
čius ir sūnūs, tel. Canal 2515.

JONAS MILLER
Persiskyrė su šiuo pasauĮiu 

spalių 26 d.. 1:30 valandą po 
pietų. 1937 m., sulaukęs pusės 
amž.. gimęs Tauragės apskr., 
Vainuto parap.. Kivylių kaim.

Amerikoj išgyveno 35 metus
Paliko dideliame nubudime 

draugus, pažystamus ir daug 
giminių.

Kūnas pašarvotas Lachawi- 
cziaus koplyčioj,- 2314 W. 23 
ĮPlace. Laidotuvės įvyks šešta
dienį, spalių 30 dieną, 2:00 v. 
popiet iš koplyčios bus nuly
dėtas į Tautiškas kapines.

Visi a. a. Jono Millerio gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da- - 
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Draugai, Pažįstami ir Giminės

Patarnauja laid. dir. Lacha- 
wicz ir Sunai, Tel. Canal2515 R

Laidotuvėmis rūpinasi p. p. R 
Visbarai. R

585 
475 
565 
395 
795 
395 
395 
275 
475 
195 
345
265 
245 
265 
195 
295 
265 
95 

135 
135 
110 
1851931 PACKARD Sedan 

Tikras važiavimas..........
Virš išvardyti automobiliai buvo 
visiškai atnaujinti ir turi nau
dingą garantiją vartotiems auto
mobiliams. Ateikit šiandien, mes 
padėsim jums išsirinkti automo
bilį, kurs jus patenkins. Priimam 
senus automobilius kaipo įnašą. 
Likusią galite išmokėti per 12 iki 
24 mėnesių.

BUNNIN MOTOR 
SALES, Ine. .

1640 OGDEN AVENUE, 
prie Monroe Gatvės.

Atdara vakarais ir sekmadieniais 
Visi Telefonai: MONROE 4448

Naudokitės Proga!

1

—-

H M

>

$18.00 Naujos 1938 Mados 
Midget Radios po 

$7,95 
Nauji visų bangų Radios 

1938 Metų Mados po •
$19,50

Nauji Console Radios 1938 
'Metų Mados po 

$39-50 
Geri vartoti pianai 

$18-5° 
Grojikliai pianai po 

$29-5° 
1938 Kimball pianai po 

$285-oo
Parduodama Amt Lengvų 

Išmokėjimų

J. KALEDINSKAS, Vedėjas

3222-26 So. Halsted St.
Tel. VICtory 4226

A. Butchas
Hardware Krautuvė

Užlaikom visokių malevų, var- 
niŠių ir kitokių namams 

reikmenų.

4414 So. Rockwell St.

DON’T
NEGLECT

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

TVARKOJE
šis skyrius yra vedamas tikslu pa
gelbėti musų skaitytojams susirasti, 
kur galima nusipirkti įvairių pap
rastų ir nepaprastų daiktų, intaisų 
ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia 
skelbimų negalite susirasti ko ieš
kot, pašaukite Naujienas, Canal 8500 
ir klauskite Biznio Patarėjo, čia jus 
gausite informacijų, jeigu tik jų bus 
galima gauti.

ANGLYS — COAL
Pristatėm bile kur Chicagoje visokių 
ryšių anglis ir Coke, 1 toną ar dau

giau. Pristatymas garantuotas, 
šaukit Vakare po 6 
LAFAYETTE 8980.

JOHN OKSAS
4405 SO. FAIRFIELD AVENUE

Ir prisatom juodžemio, su Bumus su
maišyto dėl kvietkų ir daržų buše-* 
•iais, jardais ar loadais.

• FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pir 
mos rųšies su moder
niškomis užlaidomis ir 
Hollywood šviesomis, 
darbas garantuotas.

420 W. 63rd ST
Tol ENG 5883-5840

1'

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS . KUNIKA

TONSILAI IŠIMAMI 
už ..........................

PALAGUI PAGELBA
LIGONINĖJE ____

PALAGO PAGELBA
NAMIE už ..............

RKZAMINAVIMAS
OFISE ............ -......
DOUGLAS PARK

1900 So. Kedzie
Tel. Lawndale

$12
$50
$20

HOSPITAL

Avenue 
5727.

RESTAURANTAI

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Vlctory 9670

VTauji nariai, kurie dabar įsirašys CHICAGOS 
LIETUVIŲ DRAUGIJON per musų konkur- 

santus, Draugijos narius bei ofise, iki gruodžio 
(December) 11 d., gaus nemokamai tikietą vertės 
$2.50 j Draugijos bankietą, kuris įvyks gruodžio 
11 d., Amalgamated Auditorium, 333 So. Ashland 
BouĮęvard.

Kurie. esate nusitaria rašytis Chicagos Lietuvių 
Draugijon, tai kviečiam pasinaudoti proga tuo}.

Draugijos ofisas atdaras pirmadieniais, ketvir
tadieniais ir sekmadieniais nuo 9 iki 1 vai. popiet.

—-
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS OFISAS:

1739 So, Halsted St (2-ros lubos)

A,

4.

A COLD
Krutinės slogos, kurios gali išsi

vystyti į nelaimę, paprastai paleng
vėja greitai, pavartojus raminančią, 
šildančią Musterole. Musterole NĖ
RA tik mostis. Ji yra “counter-ir- 

ritant”, padedanti skausmą ištrauk
ti. Vartojama milionų per 25 metus. 
Trijų stiprumų. Rekomenduojama 

daugelio daktarų ir nursių. Visose 
aptiekose.

Garsinkitčs “N-nose”

Pete YOUNG’S Tavern
Mano užeigoje visados randasi ge
ros rųšies degtinės, Garden City 
alus, cigarai, cigaretai, saldainių, 
užkandžiai ir mandagus patarnavi
mas. Užeiga prieš lietuvių tautiškų 
kapiniu vartus, 
ninkas.

> PETE
82nd and

Kviečia visus savi-

YOUNG 
Kean Avenue.

BOUIevard 2512
Stock Yard Buffet

Mes turime labai tinkama svetainę 
dėl vestuvių ir parių. Galite gauti 
valgius ir gėrimus dėl bile parengimo 
JULIUS BASKIS, Sav. 

4431-33 SOUTH HALSTED ST.
--------- 1
SIGNS—IŠKABOS

ACE ERECTORS, Ine. 
Įsteigta 1921 m. 

Mes pastatome visų rūšių saines 
344-346 East 29th St.

J. J. TOLASH, Sav. 
TeL VICTORY 5185

Ii
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Iš Kupiškėnų Veiklos
I -■■ ■ - rL ■■ ■ J -

Kilnus darbas netrukus bus 
apvainikuotas

Jei negalr^darbo nuveikti, tai 
nepradėk. O jeipradedi dirbti, 
tai tesėk iki galo. Ištvermė ir 
pasiryžimas visada darbą ap
vainikuoja.

Prieš kelis metus Kupiškyje 
mirė doras ir visą savo gyveni
mą švariai gyvenęs žmogus. 
Tačiau jis buvo nebažnytinis. 
Kai jis mirė, tai vietos klebo
nas neleido jo tinkamai palai
doti. Apie tą atsitikimą man 
parašė vienas kupiškėnas. Aš 
tuoj stvėriaus darbo, kad Ku
piškyje butų įsteigtos laisvos 
kapinės. Amerikoje atsirado 
prijaučiančių žmonių,, ypačiai 
iš kupiškėnų tarpo. Netrukus 
Chicagoje įsikūrė ir Kupiškėnų 
Kultūros Draugija, o Kupiškyje 
buvo įsteigtas etinės kultūros 
draugijos skyrius.

šiandien Kupiškyje jau yra 
nupirkta žemė laisvoms kapi
nėms. Pinigai už žemę jau su
mokėti. Dabar norima tą že
mę gražia tvora aptverti ir me

delių prisodinti. Kupiškėnų 
Kultūros Draugijos pastango
mis Chicagoje jaū liko sukelta 
laisvųjų kapinių reikalui apie 
pora tūkstančių litų. Tačiau 
tos sumos dar toli gražu' ne
pakanka. Reikia dar apie tiek 
pinigų. Ir kupiškėnai yra pasi
ryžę tai padaryti.

štai Kupiškėnų Kult. Drau
gija lapkričio 20 d. Cicero j e 
rengia pramogą su pamargini- 
mais. Apie pramogą bus pra
nešta vėliau.

Visi lietuviai, kurie remiate 
pažangą, kurie geidžiate ir 
trokštate, kad Lietuvos vals
tietis išsilaisvintų iš kunigų ir 
ponų globos, tikiuosi, atsilan
kys į sakytą parengimą. Juo 
labiau todėl, jog. parengimo pel
nas eina labai kilniam tikslui, 
būtent, laisvųjų kapinių su
tvarkymui Kupiškyje.

Dr. A. L. Graičunas.

Keturi plėšikai užpuolė G. 
Heileman Brewing Co., 1561 S., 
Union Avė., suvarė 25 darbinin
kus į prezidento Frank Feeney 
raštinę ir pagrobę $700 pini* 
gals ir < $1,300 čekiais pabėgo 
vieno darbininkų automobiliu.

SUSIRINKIMAI
“Bijūnėlio” choro pamokos prasideda su spalio 31 d.,, rytoj nuo 

9 iki 12 vai. ryto, J. Grigaičio mažojoj svetainėj, 3800 W. 
Armitage avė. Mokytojaus visiems gerai žinoma p-le Onu
tė Skeveriutė; mokys lietuvių- dainų, vaidinimo ir lietuvių 
kalbos. Kas tik turi priaugančio jaunimo, yra' kviečiami 
atvesti prie “Bijūnėlio” choro, be skirtumo paž’valgų bei 
politikos. Kulttirihis lavinimasis visiems vienodai reikalin
gas. Birtų pageidaujama kad susirinktų , kuodaugiau ir tė
vų pasitarimai. Kviečia Bijūnėlio Valdyba.

Marųuette Park Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubo mėnesinis 
_ susirinkimas įvyks sekmadienį, spalio 31 d.,' 2 vai. popiet, 

parapijos salėje. Visų narių dalyvavimas yra re.kalingas. 
Yia svarbių reikalų svarstymui. —F. A-nis, kliubo koresp. 

SLA 238 kuopos mėnesinis susirinkimas atsibus 31 d. spalio, 2 
vai. po pietų, K. Gramonto svetainėj, 4535 S. Rockwell st. 
Visų narių pareiga atsilankyti į susirinkimų. Taipgi kurie 
esate skolingi su mėnesinėm duoklėm, malonėkite užsimo
kėti susirinkime, kad išvengti nemalonumų.

J. Povilaitis, rašt.

PARENGIMAI
«

Simono Daukanto Draugijos metiniu balius su programų ir šo
kiais įvyks, sekmadienį, spalių 31 dieną, Chicagos Lietuvių 
Auditorijoje, 3133 So. klalsted St. Pradžia 5 vai. vak. Vi
si nariai privalote būtinai dalyvauti. Kurie apsiėmėte už 
darbininkus baliuje patarnauti, būtinai pr bukite nevėliau 
5 vai. vak. Už nebuvimą bausmė pagal draugijos nutari
mą. —P. -K,, sekr.

IŠSIŪTOS IR IŠKARPYTOS SERVETKĖLĖS STALUI 
ARBA KOMODEI PADENGTI

No. 1556—Paimkit balto lininio materįolo ir išsiukit su 
baltais siūlais arba baltu šilku, o paskui iškarpyki^ kaip nu
rodoma ant pavyzdžio. Padarysit vieną 6x12^ colio ir 4 po 
2 3/4 colio didžio servetkėles.

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DĘPT- • j
1 1739 So. Halsted SU Chicago, III.
I 1

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No.......... ........... ..
Į • * .‘ 3 ’
■ Vardas ir pavardė ......         — I
I v;
| Adresas ............. —..........................................——........................ —-........... |

1 Miestas ir valstija  ....................................................... * -—............ ‘ I
LL —. — MM / M- — .

NAUJIENOS, Chlcago, IU.

GENIA ZELNIS

r

Ši jauna graži panelė, GENIA 
ŽELNIŠ, primų kart pasirodys 
tarp lietuvių savo gražiu so
prano balsu. Ji dainuos SLA 
260-tos kuopos vakarėlyje,, šį- 
vakar, H0LLYW00D SVfeTAI- 
NEJ, £417 W. 43rd St.

Kiekvienas, kam yra miela 
pamatyti musų j aunuosios; kar
tos talentai ir išgirsti jų malo
nų dainavimą, yra prašomas at
vykti ir pasiklausyti. (Sp.)

Visam Amžiui 
Praturtėk

Old Gold KOntestu Pasinaudok
Dar niekad jums nėra buvę 

tokios . progos piniginei dovanai 
laimėti, kaip ši, kurią teikia 
Old Gold Cigaretai. Tas nau
jas kontestas, kuris paskelb
tas per Naujienas praeitą mė
nesį, skaitytojui, reikia sakyti* 
tiesiog žavete sužavėjo. Jie 
veik visi yra juo susidomėję ir 
deda pastangas, kad laimėti 
vieną iš 1,000 laimėjimų.

Tame konteste nėra mįslių. 
Tad, nepraleiskite progos lai
mėti, ypač dėlto kad nėįstojo-

A Prad^9^ įpBąp^.dar yra 
pakankamai laiko įstoti; Nes ga 
Ii laimėti aukščiausią dovaną, 
nors butum ir paprastas me
chanikas.

Taigi, nueikite į artimiausią 
cigaretų krautuvę ir paprašy
kite Old G(old Cigaretų kontesto 
komiškųjų paveikslų ir instruk
cijų. Jas gerai perskaitykite'; 
Jei negalėtumėte gauti tenai, 
tai atsikreipkite į Naujienas. 
Be to, jus įstodami į kontestą 
ne tik, kad galite laimėti pini
ginę dovaną, jus dar susipažin
site ir su LabiauvSušvelnintais 
Old Gold cigaretais—tais, ku-
rie visuomet šviežų^—niėkad 
nesudrėgsta — niekad neišdžiu- 
sta—niekad negenda. '

Suėmė unijos 
biznio agentą

Prokuroro policija suėiriė £p*- 
mušėjų if rakandų darbininkų. 
Unijos biznio agėhtą Gds No-, 
votny, 2351 S. TtuRibull Avė; 
ir du jo padėjėjus. Novothy 
pHsipažinęs samdydavęs du pa
dėjėjus daužyti langus ir mė
tyti šmitdančiaš bblnba's į ne
imi j ihėš takandų dirUuves, 
taipjau puldinėti if mušti ne- 
Unijinius darbininkus. Tai jis
daręs visai be unijos žinios.

Abu jo padėjėjai, SteVe Stra- 
za ir John Jendtacli prisipažinę 
tarnavę Novotny ir daužę ia-tv- 
gus ir puldinėję darbininkus, 
už ką gaudavę iš Novotny pini-

Nors Novothy sakėsi tai da
ręs savu atsakomybe*, prokuro
ras vistfek padarė puolimą uni
jos svetainės ir paėmė visus 
unijos rekordus. ,

-m.u.........................ii

Metai kalėjimo 
automobilistui

Negras Hanry R^y, 30 m., 
liko nuteistas vieniems metams

*

CLASSIFJED ADVERTISEMEMS
*

Miscellaneous
įvairus k

Automobiles

Mes dengiame if pataisome visokios 
rųšįes stogus, taipgi dirbame blėties 
darbus* Lengvos išlygos, jei pagei
daujama.

BRIDGEPORt kOOFlNG G(X 
3216 SO. Halsted Stieet

TAUTIŠKOS PARAPIJOS KAU
KIŲ BALIUS. RYTOJ, Spalio 31 
dieną, Šv. Marijos Parapijos svetair 
nėję, 3501 So. Union Ave.^ Pradžia 
7 vai. vakare. Kniečia 
Klebonas ir Valdyba.

Parapijos

RENDON KAMBARYS pavieniui 
ar vedusiai porai, su .valgiu ar be 
valgio. Atsišaukite.

4554 So. Rockwell St.

FORNIŠIŲOTI KAMBARIAI dėl 
ženotų su maža šeimyna.

6718 So. Morgai! St.

RENDON KAMBARYS vaikinui ar 
ženotai porai—Galima vdrtoti vir
tuvę. 3139 W* ’88th St. pirmos lu
bos. . .
i - , i i.i : .................... '

For Rent
RENDON 6 KAMBARIŲ FLĄTAS 

—KAMPINIS NAMAS — KARŠTU 
VANDENIU ŠILDOMAS.

4457 SO* TALMAN AVĖ.

RENDON 2 KAMBARIAI beis- 
mente su apmokėta šiluma, gesu ir 
elektriką. 4609 So. Rockwell.

SituatiorL W anted
Darbo Ieško

FINANSUOS 1937 miesto, valsti
joj laisnius be įmokėjimo, 20 mėn. 
išmokėti pilnaš peržiūrėjimas: sta
bdžių, ratų išlyginimas, bodu taisy
mas, maleva, sėdynių, tairų,. beterių, 
radio, viršų, apsaugos stiklai, fende
riai ir tt. Apskaičiavimas, iškimši- 
mas dykai. Įsteigta 15 metų. 

2509-11 Milwaukee Avė.
Visi telefonai Belmont 4844.

36 BUICK 5 keleivių truck sfedan 
šildytuvas ...............   >

36 DODGE Touring Sedan,
36 PLYMOUTH 5”*kei'rfviį”*ije 

Luxe Sedan .....................
36 Ford 5 keleivių Sedan .......

Terminais ir mainais. Klausk
Pupka.

4628 West Washington Blvd.

$575

$495

$445
$395
Mr.

1932 CHEVROLET Sedan — Side 
Mounts—apkainuotas greitam 
davimui $155.00.

NEWBERRY bargains 
1025 North Clark, 

Whitehall 8000.

IEŠKO VIETOS už bartenderį. 
esu patyręs nesu girtuoklis ir teisin
gas. Šaiikitė telefonu Vinrent, 

Republic 7880.
- ■.......-'.i1.. it

Help VVanted—Female
Darbininkių Keikia ..

r i
MERGINA bendram namu dar

bui be virimo ir skalbimo—būti — 
geri namai. Rockwell 5496.

7 ~~
VIRŠ, 700 MERGINŲ 

gavo darbinėj ' dreses, pabaigusios 
musų ktirsą. Mokiname dresių siu
vimą, kirpimą, 'paternų dirbimą; de- 
zainirinrią ir pajėgos mašinos opera- 
vimą už $3.00 Aukštyn. Mes pagelbi- 
me gauti, .darbą be mokesčio.

JOSEPHlNE DRESSMAKING
~ SCHOOL

1234 Milw.ąuk,^ Ąyė;, ąt Ashląnd 
Atdara f vakarais ' antradienį ir 

ketvirtadienį. ■
-----———Ui —Ą-— —J-----

PATYRUSI MERGINA bendram 
namų, darbui (virti — savas kam
barys —' varia — radio — $10.00.

: ' BittėT^ėet 384(1.
—\ --- ------ ~
REIKALINGA MERGINA kaipo 

veiterka dėl restoranto ir tavern.
3828 So, Halsted St.

į ■ ■ ‘ 3
MERGINA. BENDRAM namų dar

bui — patraukianti alga.
5555 Quincy, Austin 0351.

REIKALINGĄ MERGINA .5 me
tu amžiaus vriikui prižiūrėtu -r- 5 
dienas i savaitę. 3321 So. Ėmerald 
Avė.. 2-ras aukštas.

REIKALINGA MOTERIS ar mer
gaitė prie namų darbo —gyvenimas 
arit vietos, atsišaukite po 5 .
44)53 S. Artesian. Pirmos lubos.

Help VVanttd—Malė
burbihinkų Reikia

BĮeIKALINGAŠ rusu WASHER 
ir porter gyvedinias ant vietos.
666 W. 14th St. (corner Union Avė.)

REIKIA patyrusio gėralų seils- 
mano visiems rėtifikuotiems ir skel
biamiems produktams pardavinėti. 
GeMassia propozicija. Pasimatyti 
SU Mr. Motei—319 S, Market St.

REIKALINGAI patyręs bušelmo- 
nas ant vyriokų J** moteriškų drabu
žių. 3513 So. HMstėd St.

■ X *4 '

REIKA1.1NGA AGENTAI Aprišto- 
tytį krautuvėmis^ Lietuvos maisto 
produktus. Geru progai keliem" agen
tam Chicagoje ir kituose miestuose. 
Rašykit •

bAltic IMPORT COMPANY 
805 Wėst 19th Street arba šaukit 

Haymarket 8555 dėl pasitarimo.

Ftirttitore ^ Ffrctures
’ BaWh<MMtąi8ai

‘ BARŲ FIKČE-'
,'UIŲS 1987, vIsOMd didžio su Coli 
JBąksaiš ir sihkoįh* Taipgi Storų 
fikėerius dėt bitę kurio biznio iskai- 

i t svarstyklės, fegisterius ir ice 
bakaitis. Crish Urba knt išmokėjimo 
Patriatykite iriitS pitm negu pirkai
te kitur, x \

s. b. sosTHEiM: & sons 
1915 S<5. STATE STREET 

GĄLumet 5269.

kalėjiman ir . užsimokėti. $200 PARSIDUODA B kambarių rakari- 
pgbaudoš UŽ pabėgimą iŠ nelai- f rentiniame J setas visai naujas.

_ . , • , e , Kas pirma? ątęjs, gaus gęrą pirkim.
mes vietos. ; < I , 4W ŠL' Wlewood Avė 2 aukš.

par-

PLYMOUTH 4 DOOR 
TRUNK

Vartotas De Luxe touring Sedan. 
Aukuoja $575. Tik kelių mėnesių. 
Originalis gražus biege finišas, kaip 
naujas. J.usų karas įmokesniui, li
kusi $22.50 mėnesiui. 90 dienų pa
tarnavimas, dalys garantuojama.

ILLINOIS MOTOR DISCOUNT 
4685 W. Washington.

1936 CHEVROLET

Puikus įbudavotas trunkas. Master 
6 Sedan, model built. Kaip naujas. 
Jūsų “karas įmokesniui, likusi $18 
kas mėnesį. 90 dienų patarnavimas. 
Dalys garantuojama.

ILLINOIS MOTOR DISGOUNT 
4635 W. Washington.

1936 PLYMOUTH

Real Eetate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimai

PARSIDUODA 2 AUKŠTŲ plyti
nis namas — 4 ir 4 kambarių — 
attic ir vana—uždaryti porčiai —2 
karų garažas—gatve ir jėla išgrįsti. 
Kaina $4,900. Savininkas.

2853 Šo. Christian Avė.
, (pirmiau Turner)

Keturių durų De Luxe įrengtas 
sedan. Originalis gražus juodas fi
nišas. J(usų karas įmokėjimui. $18 
kas mėneši. 90 dienų patarnavimas, 
dalys garantuojama.

ILLINOIS MOTOR DISCOUNT 
4635 W. Washington.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PAUL M. SMITH and COMPANY 
Real Estate, Loans aųd Insurance 

Tel. BOULEVARD 2800 
Perkam, parduodam ir mainom na 

mus, lotus, biznius ir farmas; inšiu- 
piname namus, rakandus ir auto
mobilius. Taipgi turime daug gerų 
namų pardavimui arba mainymui už 
gerus bargenus; greitas ir teisingas 
patarnavimas. Reikalui priėjus krei 
pkitžos •

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofisas 2-ros lubos su J. J. Grish

RASYVERIO IŠPARDAVIMAS 
78 namai visokio didumo—15 šim
tų ir augšČiaus — mažats 
mas — kitus kaip renda. 
turite mainyti ar parduoti 
tės

C. P. SUROMSKIS and
2502 West 69th Street,

Tel. .Grovehill 0306.
Atdara nedaliomis nuo 10 iki 

po, pietę.

įmokėji- 
Kas ką 
kreipki-

CO.

3

PARDUOS AUKOS KAINA ply
tinę katedž —■_ 4 kambariai fronte ir 
4 kambariai užpakaly —uždaryti 
porčiai—rendupjama. 1717 Hastings 
St. Del iniormacijų pašauk Hum- 
boldt 4464.

• KAMPINĖ KRAUTUVĖ ir 12 fle- 
tų, po 2, 3. ir 4 kambarius. 9 me
tų senumo. Randasi apylinkėj 79 ir 
Halsted Stredt. Mainysim ant ma
žesnio. 2 
furnasais 

Z. b.
6816

flatų muro namas su 2 
parsiduoda tik už $6000. 

MlCKRVlUE aND Cu.
So. W estern Avenue. 
Hemlock 080U.

EXTRA BARGENAS
Turi būt parduoti į trumpą 

—2 f lėtų naujas muro namas 
cottage.

4018 Archer Avenue.

-BARSIDUODA GROSERNĖ ir 
Bučernė — seniai išdirbta vieta, 
biznis einajAgerai. Pardavimo prie* 
žastį patirsite ant vietos.
3347 W. 51 St. ' Prospėct 8665.

GROSERNĖ ir MĖSOS Marketas 
įskaitant budinką ant 3 lotų — 6 
kambarių flatas— 5-kambarių fla- 
tas—2 kambariai kriaučių šapos — 
didelė salė—pigiai. Savininkas pa
sitraukia poilsiui. 1732-4 W. 89th 
Street.

PARSIDUODA TAVERNA.
.Kreiptis. 1 ŽYDUKAS, 4707 South 
lialsted St. .8 iki 10 vai. ryto, ir 4 
iki 6 popiet.

BUČERNĖ, GROSERNĖ ir gėri
mų krautuvė — gera vieta. Kreiptis 
ŽYDUKAS. 4707 So. Halsted St.

8 iki 10 ryto ir 4 iki 6 vakaro.

PARSIDUODA TAVERNA. Labai 
gera vieta. Išdirbta per daug metų. 
Greitam pardavimui. Priežastį par
davimo patirsite ant vietos.

6818 So. Ashland.

PARSIDUODA TAVERNA pigiai. 
Pilnai įrengtas —Gera vieta—Prie
žastį patirsite ant viėtos. W. Alex- 
ander. 1219 W. Madison.
1 . .............. .i i iiiiminiwB 1 ■'■■liįMįįU 1 i'uiįi ii'ii — .1.,.

PARSIDUODA BUUERNĖ ir gro- 
sernė. Seniai išdirbtas b znis. Par
duosiu už pitmą teisingą pasiūly
mą arba mainysiu ant mažo namo;

246 So. 13 Avė., Maywood.

EXTRA BARGENAS
PARSIDUODA Mėsos Marketas. 

Gera vieta ant didelės biznio gatvės 
—pašaukite Telefonu Virginia 0671.

PARSIDUODA grosernė ir bu- 
černė — gera vieta, per daug metų 
išdirbta; aplink nėra štoro arčiau 
kąip 2 blokai, renda nebrangi 4-rių 
ruimai • šviesus ir dideli. Vienai mo- 
terei per sunku.

3435 So. Wallace St

DARBININKUI proga — kaina 
$26500.00 — 521 W. 46th Place, frei- 
minis — 2-flatis — 6 ir 6 kambariai 
•—pečium šildomas—elektra ir ge- 
sas, taipgi 3 kambarių katedž — 
naiamų $45.00 į mėn. savininkas 
COTLINS — 2-ras flatas. Tel. Bou- 
levard 5967.

—W—I wnwn'iiy ’m Iinmm I m i w

i ..................i
GROSERNĖ ir MARKETAS — 4 

kambariai užpakaly — žema renda 
—geras biznis. 2683 W. 43rd St.

Tel. Lafayette 0470

Miscellaneous For Sale
Įvairus pardavimai

PARSIDUODA * FOREKLOZERIAI
15 flatų ir 6, Storas; maro, kam-; 

pas viskas išreriduota. Renda $4,500 
į metus, arti biznio centro ir gatye- 
karių..................................... $16000.00

Kitas ant 63-čios mūrinis Storas 
ir fletai viršui, gražus, geidžia tik 
$3500.00..

Kitas 15 flatų namas, viskas iš- 
renduotą arti gero biznio centro ir 
gatvekarių ............. -.......... $6500.00

Brighton Park Dvifletis muro po 
6 kambarius pirmas fialas apšildo
mas, atikas .................  $5.750.00

5 kambarių medinis namas $2,200
Du fletis muro po 4 kambarius, 

apšildomas, atikas, garadžius $4,750
Brighton Parke — 4 fletas muro 

2500.00. • ' ‘ 1 :
Medinė cottage $700.00. pilni kai

na.
24 fletas, muro arti gatvekarių, 

viskas išręnduota, apšildomas tik 
$10,500.

Kas turite keturfletį norite mai
nyti ant duflečio atsiliepkite. Gra
žiausi 8 metų, 6 kambarių octagon 
frontu bungalow, 2 karų garažas. 
Pigiai—keturfletis Marąuette Parke 
pigiausias namas perkant įnešk kiek 
gali. Likusią sumą išmokėjimais.

Teisingas patarnavimas. Dabar 
dar laikas pirkti pigiai.

CHAS. ŲRNICR (Urnikas) \ ' 
56 W. Washington St. Room 514 
arba 4708 So. Western Avenue • 

Sekmadieniais atdara.

KETURIŲ FLATŲ freimas < par
siduoda pigiai—454JL So. Hermitage 
gat. .gų bęįsmentu. Randa $57.00 į 
mėnesį. Pamatykit savininką.

4510 So. Paulina.

Exchange—Mainai
4 FLETŲ MUMINIS NAMAS po 

4 kambarius — Steam Heat, įmai
nysiu ant farmos, prie gero kelio, 
prie vandėns. Naujienos Box 726, 
1739 So. Halsted St.

laiką 
ir 1

Farms for Sale
Ūkiai Pardavimui

ŠTAI GERA PROGA NETURĖTI 
BUŠU ant savęs. Parsiduoda 3 pa
gyvenimų namas su bizniu labai ge
roj vietoj, linka bile koKiam biz
niui. Parduodu arba mainau ant 1 
arba 2 pagyvenimų namo. Nepaisau 
upielinkes, nors ir uz Chicagos ri
bų. Rašykit arba telefonuokit A. L. 
1621 So. Halsted Street, Cricago, III.

Tel, CANAL 6799.

PARSIDUODA' 4-fiaUF ir. 1 žrmff 
tuvė. 3262 So. Morgan St., plytų 
konstrukcija greitam pardavimui 
$2250.00.

JOHN F. McGUANE, 
2959 So. Halsted St., 

Tel. Central 1461.

DIDELI BARGENAI
Sekantys namai parsiduoda pigiai 

—Bizniavus plytų-kertinis 
štoras ir 
elektriką ir gasas. Kaina

6 pagyvenimų plytų namas lietu
vių kolonijoj. Kaina ....... $6200.00

2 aukštų plytų namas 26 kamb., 
cementuotas skiepas ir skalbyklos 
skiepe. Kaina ...................... $5500.00

Didelis garažas geroj vietoj dėl 
patalpos 75 mašinų. Kaina $15000

Šiuos1 ir daugelį kitų namų mes 
turime prieinamomis kainomis. At
sišaukite pas,

N. C. KRUKONIS and CO. 
3251 So. Halsted Street.

Chicago, III. Tel. Victory 1233

6 KAMBARIŲ KATEDŽ, furnasu 
šildomas, randasi prie 4202 South 
Talman Avė. ................... $3800.00

2-flatis — plytinis budinkas, po 4 
kambarius, Brighton Parke $6,500

Krautuvė ir 6 kambariai — plyti
nis budinkas, prie 4314 So. Rich- 
irion St. Priduokit pasiulymuš.

>5 kambariai — plytinis bungalow 
Marųuette Parke. ............  $4500.00

Tuos budinkus galima nupirkti su 
mažu įmokesniu—likusi mėnesiniais 
išmokėjimais.

J. A. SŲULMISTRAS 
Home Owners Realty Mart 

4016 Archer Avė. Lafayette 6300

namas,
3 pagyvenimai, vanos, 

$6000.00

MEDINĖ KATEDŽ 5 kambarių— 
3 miegamosios greitam pardavimui 
'tiktai $1,500, įmokėti $700.00.

MEDINĖ 6 kambarių katedž Brig
hton Parke kaina $2,000.00 — įmo
kėti tiktai $500.00.

2-AUKŠTŲ MŪRINIS namas — 
krautuvė— 3 kambariai už krau
tuvės, 9 kambariai viršuj apšildo
mi ir extra lotas — kaina $7,000; 
įmokėti $2,000.00.

MEDINIS namas —2x4 kambariai 
—apšildomas beismentas ir viškus 
—kaina $3,800.00—įmokėti pusė.

MŪRINIS 2X4 1 aukšto — karštu 
vandeniu šildomas —kaina $5,500.

MEDINIS namas 2 po 6, 2. po 4 
—4caina tiktai $5,000—įmokėti $1000

Jei norite sąyo namą parduoti, Į 
tai pasiskelbkite per mus. Turime1 
pirkėjų, kurie laukia, kad tik namą 
nepirkti.

CHESTER KILKIS, Ine., ’ 
4192 Archer Avenue i 

Midland name prie Archer ir Sac- 
ramento gatv. Paklauskite p. Maxo 
Hancel. Atdara kasdien iki 9 vai. v.

BRIGHTON PARKE 4008 South 
Maplewood Avė., 2 fletų po 5 kamb. 
2 garažai lotas — 50x125— kaina 

TURIU PARDUOTI 15 French1 $3,950; įmokėti $700. Kas turite lo-< 
styliaus langų— geri dėl porčių ar tą arba didesni namą, 
dubeltavų.. Parduosiu pigiai.

4024 So. Maplewopd Avė. ■

Savininkas dalina FARMĄ — ei
nant Roosevelt road į vakarus nuo 
Westchester “L” stoties—tiktai 15 
minučių nuo Cicero automobilių— 
^4 akro farma — $175.00—% akro 
—,$295. Mokėtis po $3.00 į mėnesį— 
tiktai 26 dalys. Rašykit arba kreip
kitės Plat, 4076 W. 26 gat. Atdara 
1 iki 8 vai. kas vakarą paprastoms 
dienoms.

Financial
Finansai-Pat&oios

MORGICIAI
Jeigu nori atnaujinti morgičius 

arba gauti paskolą ant savo namo 
pataisymo, kreipkitės į Lithuanifcn 
Building, Loan and Savings Asso- 
ciation, kuri randasi Naujienų na
me, 1739 So. Halsted St., gausit^ 
ant lengvų išmokėjimų ir geresnė
mis sąlygomis. Raštinė atdara nuo 
8 ryto iki 8 vai. vakaro.

Business Service
Biznio Patarnavimas

Pataisyk Stogą ir 
. RYNAS DABAR 
Pašauk mus dėl dykai apskaitliavi- 
mų. 25 metai patyrimo. Blėkorius ir 

stogų dengė jas.
Leonas Roofing Co.

3750 WALLACE STREET 
Tel. BOULEVARD 0250.

COAL
Anglys

NORTHERN
ILLINOIS ANGLYS
LUMP ............................. $6.00
MINE RUN .....................   5.75
EGG ........................a...... .  6.00 ;
NUT .....................  6.00
SCREENINGS (Indiana) 5.00 

PIRKIT DABAR!!
KAINOS EINA .AUKŠTYN 

PRISTATYMAS. MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

Tel. ARDMORE 6975;
NORTHERN ILLINOIS Eųnator 

anglys, lump and egg $6.00; Mine 
Run $5.75; Stoker and Screenings 
$5.00; Ever-Hot Coal Company, Te-’ 
lephone Merrimac 8079.

i

. padarysime j 
mainus. Atdara dėl apžiūrėjimo nuo 
11 iki 4 popiet S ubą to j ir nedėlioj

JEI TURIT
KA PARDUOT

PAGARSINKIT 
NAUJIENOSE

JEI IEŠKOT
BARGENŲ

SKAITYKIT
NAUJIENAS

NELAUKIT 
ILGAI

Pašaukit mus tuojau

CANAL 8500
Apgarsinimų kainos pri
einamos. Už pakartoji
mus gausit nuolaidą.



RYTOJ “PIRMYN” CHORO RĖMĖJŲ 
BANKIETAS

(vyks garsioj Saddle & Sirloin Club salėje, 
42 & Halsted St.

“Bijūnėlio” Vaikų 
Draugija Atnaujina 
Pamokas
Pirma pamoka rytoj Grigaičio 
' svetainėje

NAUJIENOS, Chicago, HL ' 
...   ■ ; nu 'y im i       u—

Valparaiso nori 
tapti vedybų 
malunu

Saugiausias virš 500,000' gy
ventojų nuėstas rugsėjo mė
nesy buvo -Milvvaukee, kur tą 
mėnesį autonjobiliai užmušė 
tik du žmonės.

'Daugiausia Uįžnilišfa' pėsčių- 
jų—apie 9,000. ■ Ketvirtis jų 
buvo virš 65 m. ^amžiaus.

šeštadienis, spalių 30, 1937

nutarė
suma-

Pašaukė darbui 
6,000. bedarbių

Šaltiskovai 
su vėžiu

“Pirmyn” Choras ragina visus 
savo Rėmėjus, kurie < gavo bi
lietus nemokamai, Bankiete 
būtinai dalyvauti. Kiti Pirmy- 
niečiai, kurie nėra rėmėjai, 
taipgi yra nuoširdžiai kviečia^ 
mi atsilankyti vakarienei, arba 
bent šokiams. Bilietai vakarie
nei yra po $1.50 asmeniui,* o 
šokiams — 50 centų.

Rengėjai prašo* vietas ban
kiete rezervuotis iš anksto, 
šaukiant CANal 8500 (A. Vai
vadą) arba Lafayette 7552 (K. 
Steponavičių).
bankietui bus galima 
prie durų, bet butų patogiau 
juos iš anksto užsisakyti, šo
kiams bilietų rezervuoti tnerei-

Keletą bilietų
gau‘ti

Vakarienė prasidės 
vakare, o šokiai -

Visus savo Draugus ir 
mėjus nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti, “PIRMYN”.

6
8 vai.

val:

Rė-

Du Roselando ban 
kai mokės dividen 
dus depozitoriams

Praėjus

visas galimas 
vakaras butų 
ir pasekmin-

6,000 imančių pašelpas bedar
bių išsiuntinėti įsakymai pir
madieny, 8 vai. ryto pribūti į 
darbą nustatytoj vietoj.

Jie turės dirbti bent 5 die
nas mėnesy nieko už savo dar
bą negaunant — vien atsilygi
nimui už gaunamą pašelpą. At
sisakantys . dirbti prarasią pa
šelpą.

Tie 
prie 
žiemą
jie neužims reguliarių darbinin
kų vietos.

Kitą pirmadienį busią 
šaukti i darbą kiti 6,000 
darbių.

Crown Point, Ind., 
pasitaisyti ir nors kiek 
žinti veikimą savo vedybų ma
lūno; ' • 1 , >

Ikišiol vedybų leidimai buvo 
išduodami dieną ir naktį, tik po 
vidurnakčio teko už leidimą 
daug brangiau mokėti, negu 
dienos laiku. Prie to buvo pri
sitaikę ir kunigai su taikos tei
sėjais, nes ir jie sutuokdavo 
norinčius susituokti bile laiku 
ir nepaisydami “jaunavedžių” 
stovio, nors kartais jie ir ant 
kojų nepastovėdavo.

Bet kiek laiko prieš tą Crown 
Point vedybų ,malūną prasidėjo 
kova. Lake kauntės Circuit 
teismo klerkas Dr. Sweigart, 
kuris išduodavo leidimus ir ku^ 
ris iš to pelnydavo, kaip ap
skaitoma, apie $75,000 į metus, 
buvo areštuotas ir atiduotas 
teismui už laužymą Indiana 
valstijos įstatymų. Dabar Dr. 
Sweigart paskelbė sustabdysiąs 
girtųjų vedybas ir nebe išdavi1 
nėsiąs vedybų leidimų po 12 
vai. nakties — iki 8 vai. ryto.
Norintys visai uždaryti Crown 

Point vedybų malūną nėra pa
tenkinti tokia maža reforma. 
Bet vistiek jau atsiranda tokių 
miestų, kurie norėtų paveržti 
ir tą biznį, kuris pasidarys dė
lei panaikinimo vedybų Crown 
Point po. vidurnakčio.

Valparaiso klerkas Lewis 
Keller jau paskelbė, kad jis lai
kys savo raštinę atdarą dieną ir 
naktį ir išdavinės vedybų leidi
mus nežiūrint kokiu laiku kas 
jų pareikalautų. Sulig to ruo
šiasi prisitaikint i ir kunigai su 
teisėjais; jie /irgi sutuoks at
vykstančias j Valparaiso poras 
bile kokiu laiku ir kokiame ne
blaivame stovyje tos poros ne
būtų, bile dar sugeba Užsimo
kėti už “patarnavimą”.

Crown Point vedybų malunu 
daugiausia naudojosi chicagie- 
čiai, kurie prisigėrę bile kokiu 
laiku nuvažiuodavo į ten ir su
situokdavo. Tokios vedybos 
daugiausia baigdavosi perskird- 
mis teismuose.

kuri kasmet 
daugiau aukų

ŠįvakarRaudonos 
Rožes Kliubo 
Metinis Vakaras

• NORTH SIDE. 
šiltai vasarai ir gražiajam ru
dens . išvažiavimų sezonui, 
northskliečių jaunuolių drau
gijėlė “Bijūnėlis” vėl stoja į 
kulturinį darbą, pradedant su 
šiuomi sekmadieniu, spalio 31 
diena. Komisija buvo priversta 
pakeisti kaip vietą, taip ir die
ną pamokoms, nes pernykščio- 
je vietoje šį sezoną nebėra 
Ii etosų rūmų.

Šį sezoną pamokos turės 
įvykti sekmadienių rytais nuo 
9 iki 12 valandomis,* J. Grigai
čio mažojoj svetainėj, 3800 Wi 
Armitage avė. Vieta visiems 
gerai žinoma ir paranki. Mo
kytojauti apsiėmė ir šį sezoną 
panelė Onutė Skeveriutė, kurią 
jaunuoliai taip buvo pamėgę 
per praeitus du metu. Ji pasa
kojo jau turinti parūpinusi 
naujų gražių dainų ir priru’o- 
šusi iriokinimuisi labai įdomią 
operetę. Suprantama, lietuvių 
kalbos pamokas irgi teiks kaip 
ir pirmiau.

Visi buvusieji “Bijūnėlio” 
mokiniai yra kviečiami* nuo 
pat . pradžios atvykti, taipjau 
auklėtojai prašomi atvesti savo 
jųnuolius, kurie dr iki šiol ne
dalyvavo.. Primami yra nuo 5 
iki 16 metų amžiaus- Kviečia

“Bijūnėlis”

Dovanas gaus 28-i 
nariai

CICERO. — Kaip

garbės .

jau vL 
'siems žinoma, šįvakar Liuosy- 
bės svetainė bus pilnutėlė jau
nų ir suaugusių žmonių. Ten 
įvyks metinis parengimas Rau
donos Rožes Kliubo.

Parengime 28-ni kliubo na
riai gaus dovanas už neėmimą 
pašalpos per 10 ir 20 metų. 
18 neėmė pašalpos per 20 me
tų, o 10 — per 10 metų. Tą 
vakarą jie jausis labai dideli. 
Bus pasipuošę rožėmis, sėdės 
už gražaus stalo, apkrauto val
giais, kuriuos pagamins «p. J. 
Pilkis ir jo /valgykla. Komite
tas padarė su juo sutartį pa
vaišinimui garbės narių.

Prašom visų atsilankyti ir 
pasilinksminti prię geros, bran
gios muzikos.' 1

paskelbta ir

bedarbiai busią pastatyti 
valymo gatvių ir elių, o 
prie kasimo sniego, kur

Nusižudęs Cicero 
lietuvis Jurgis 
Pavilionis

pa-

Chicagoj Jaikomoj Amerikos 
chirurgų konvencijoj labai daug 
domės kreipiama į kovą su bai
siąja vėžio liga, 
vis daugiau ir 
pasiima.

Konvencijoje
apie naują išradimą kovai su 
vėžiu. Tai šaltis. Paruošta visa 
eilė visokiausių refrigeratorių, 
pradedant nuo peilių iki mažų 
pūslelių. Tie mažyčiai refrige- 
ratoriai pridedami prie žaizdos, 
ar net ir įdędami į žaizdą ir j*ą 
šaldo. Gydymas paremtas ta te
orija, kad kūno čėlės neauga 
šaltyje, todėl šaltyje negali 
plėstis ir vėžys.

Nors tuo budu pagydyti ir 
nepasisekė, bet visgi pavyko 
sulaikyti, ar bent sulėtinti vė
žio plytimą kūne.

Indėnų vasara 
Chicagoj

Policijos pranešimu,
Pavilionis, 51 m., gyvenęs 1613
S. 49th Avė., Cicero, užvakar 
rastas pasikoręs savo namuose.
Kaip spėjama, jis žudėsi dėl 
menkos sveikatos, nes, žmonos
Katerinos pasakojimu, jis ^ne-j ji neilgai užtrukusi Chicagoj 
sveikavo jau keturi metai. nuslinks toliau į rytus.

Jurgis
Chicago susilaukė tikros “in

dėnų vasaros” (Lietuvoj sako 
— bobų vasaros), nes oras at
šilo kaip vasarą, šilta sriove 
atėjo iš Dakota valstijos, bet

Kortelės tinka privatiškiems 
asmenims ir biznieriams. At
skiros kortelės be įspausdinto 
vardo—po 10 centų. Paštu 
prisiusime nemažiau 5 korte
lių.
Prisiųskit money orderj arba 
čekį su užsakymu.

GRAŽIOSROSELAND. — Dviejų už
sidariusių Roselando bankų 
depozitoriai neužilgo gausią 
dar po 5 nuoš. dividendų. Taip 
galima suprasti iš auditoriau's 
Barrett pareiškimo.

Jis sako/ kad dividendų .gali 
tikėtis Roseland State Savings 
Bank ir Wiersema State Bank 
depozitoriai. ' •

Roseland State bankas jau 
pirmiau mokėjo 6 dividendus 
ir, pasak Barrett, jo depozito- 
ri&i gali tikėtis atgauti 55 
huoš. ar daugiau. •

Wiėrsema bankas jau atmo
kėjo 30 nuoš., bet galima tikė
tis, kad viso depozitoriai at
gaus 40 ar 45 nuoš. *

Morgan Pąrk Trust and, Sa- 
vings banko depozitoriai šį kar
tą nieko, negaus,-nes dabar ren
kami pinigai , eis ątmbkėjimūi 
skolos Rekonstrukcijos Finan
sų - Korporacijai. Bet - rtas ban-

LIETUVIŠKOS

valy-
Automobiliai šiemet 
užmušė 28,140 
žmonių

Saugumo taryba paskelbė, 
kad per pirmus šių metų de
vynis mėnesius automobiliui 
užmušė 28,140 žrHOHll^ arba 5 
nuoš. daugiau, negu buvo už
mušta pernai per tą patį lai
ką- ' " K . "

Daugiausia žmonių užmuš
tą Nėw Yorke — 551. Antrą 
vielą užėmė Chicago, visai 
mažai atsilikusi nuo 
Yorko, nors New York yra 
veik du sykius didesnis už. el 
Chicago, . nes Chicagoj, per tą ' padorumo “vaidinimų 
laiką užmušta : 544 žmonės. (Kitos žinios betgi nemini 

kasjau yra:. atmokėjęs (Jepozi-; Trečią vietą \užima Los Ange- apie atėmimą Jaisnio Rialto 
įdomus, gražus ir svarbas ir toriams virš 52 nuoš. les, kur užmušta 343 žmonės, teatrui).

Rytoj vakare, garsioj Sad
dle and Sirloin. Club salėje, 
įvyks antras metinis “Pirmyn” 
Choęo Rėmėjų Bankietas. Tai 
bus parengimas, kurio nei vie
nas “Pirmynietis” neturėtų 
praleisti.

Saddle and Sirloin Club ran
dasi šalę didžiulio Tarptautinio 
Amfiteatro, kuris randasi prie 
42-tros ir Halsted gatvių. Sa
lė yra dalis viešbučio Stpck 
Yards Inn, kuriame viešėjo be
veik kiekvienas žymesnis Sve
čias . Chicagoje.. 

■» ‘ A t *•

Saddle and Sirloin Club sa
le yra garsi tuomi, kad joje 
miesto valdyba paprastai • vai
šina vistas didžiuosius valdinin
kus ir kitų šalių valdovus, ku-tkia. 
rie atvyksta Chicagon; Tęn 
garsius Chicagos “beefstekus” 
valgė prezidentas Rooseveltas, 
dabartinis Windsoro kunigaik
štis, ir kitų valstybių karaliai 
bei prezidentai. Paskutinis sve
čias buvo Siamo karalius Prad- 
jahipokas.

Toj puošnioj ir gražioje sa
lėje “Pirmyn” vaišins ir mu
zikaliu programų linksmins sa
vo Rėmėjus ir draugus, atiduo
damas jiems pagarbą ir dėko
damas t.’ž paramą Chortii 'ir 
Choro darbams.

Rengėjai 'dės 
pastangas, kad 
kuo gražiausias
ginusias. Po vakarienės ir prO- 
giamo, kuris įvyks laike- va
karienės, prasidės šokiai, o an
troje salėje, šalę bankieto vie
tos, bus pastatyti stalai kor- 
tavimui ir kitokiems lošimams,

Bankiete pirmą kartą 1 pasi
rodys nariai Fondo Pirmyn 
Choro Kelionės Lietuvon, ku
rie šiandien oficialiai pradeda- 
savo darbuotę Choro Lietuvos 
kelionės naudai. Pirmam pus
lapyje antros šios dienos “Nau
jienų” dalies, telpa Fondo na
rių pareiškimas visuomenei, 
kuriame jie pasako organizaci
jos tikslą ir kodėl nutarė rem
ti “Pirmyn” kelionę Lietuvon.

Parengimas bus ištikrųjų

tos gatvės istai-

neteko Rialtotea- <
buvo rodomos bi.T-

Uždarinėja State gt 
burleskes

' ... ------------------------------------------ .

. Meras Kelly suskato
ti” State gatvę ir tuo tikslu 
atėmė laisnius kelioms .“nepa
dorioms” 
goms.

Laisnių 
tras, kur
leskės, du kabaretai — ,655 
S. State Si. ię ’felondie’s High 
Life Gardelis, S. State 
St., taipjau : pfeny areades 
638, 434 ir 45'2^'Š/ Štate St.

Bet tikrai nepadorios vietos 
— turčių lankomi kabaretai, 
tebėra . atdari.. Jų , neliečiama, 

jęew nes jie yra gerąi apsaugoti ir 
h jie nepaiso jokių taisyklių nė 

dėl .užsidarymo laiko, nė dėl Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

■■

■

KALĖDŲ

PASVEIKINIMO

KORTELĖS
Pagražintos gėlėm, žie
mos vaizdeliais ir kito- 
kipSį lietuviškom eilėm 
ir pasveikinimais.

SU JŪSŲ ĮSPAUSDINTU 
VARDU: •

korteles 
kortelių 
kortelės

25
50 
75
100 (kortelių

$3.00
5.00
6.50
8.50

■

3

1739 South Halsted Street 
Chicago, Illinois
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PASAULIO ĮVYKIAI PAVEIKSLUOSE
7
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; ATSTATYTA RHEIMSO KATEDRA. — Po 20 metų darbo liko atstatyta ir išnaujo atidaryta paskilbusi sa
vo gražuihu Rheims katedra, Francuzijoje. Atstatytas ir prieky katedros buvusi Joan D’Arc stovyla, kuri laike 

/ . karo.buvo nuimta ir paslėpta saugesnėj vietoj. 700 metų katedra skaudžiai nukentėjo nuo vokiečių kanuolių. 
.. šAUtat^ti pinigais padėjo ir Rockefeller,

'Y i'
''vi’' J* ’

-lifar iii'

“LAIVYNO DIENA” CHICAGOJE. — Nors Chicago ir neturi savo laivyno, bet 
vistiek Šventė laivyno dieną ant laivyno leaervo lavinimos laivo Wilmette, kuris tai 
dienai tinkamai pasipuošė. Dausose gi skraidė lėktuvai, kurie durnais išrašė žodžius 
“U. S*' Nayy”. , . • . . . . .. . / J'. . . į

* / . v « J ‘ . • • , w , ..
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Nacionalsocialistinis bolševizmas 
Vokietijoje

neseniai iš
keistu pava- 

imperialis-

tikras na-

vai-

kad 
tam

Neseniai Berlyne buvo suim
tas žurnalo “Pasipriešinias” re
daktorius Ernstas Nikišas.

Šis žurnalas skelbė kraštu
tines vokiečių nacionalsocializ
mo idėjas. Nikišas ir kartu su 
juo suimtieji žurnalo bendra
darbiai yra, nacionalsocialistų 
partijos nariai.

Suėmimo priežastis buvo la
bai įdomi.

Ernstas Nikišas 
leido knygą gana 
dinimu: “Trečioji 
tinė figūra”.

Šita knyga yra
cionalsocialistinio bolše- r -

? vizmo manifestas
• f' ■ .

O bolševistinė srovė vokiečių 
nacionalsocialistų partijoje 
dina žymų vaidmenį.

II -
Ernstas Nikišas rašo, 

kiekviena didžioji tauta
tikrais savo gyvenimo momen
tais svajojanti apie berybį plė
tojimąsi ir viešpatavimą pa
saulyje. Imperialistinė idėja 
pagaunanti absoliutiškai visą 
tautą. Kiekvienas Cezario Ro
mos, Napoleono Paryžiaus ir 
Dizraelio Londono elgeta bu
vęs imperialistas.,

Užkariavimų, naujų laimėji
mų troškimas esąs galingesnis, 
kaip geografinis, ekonomini? ir 
dažnai net strateginis tikslin
gumas.

Nacionalsocializmo tikslai 
taip pat pasižymi šittfo 
stichiniu troškimu viešpa- ' 
tauti pasaulyje.
Bet jis neturįs mesianizmo 

idąjos. Jam trūksta tos subjek- 
tyvinės dorovės, tų “šventų 
burtų”, kurie užkariaują žmo
nių širdis visame pasaulyje.

Tiesa, nacionalsocializmo ide
ologai esą įsitikinę, kad sura
dę “naują mistiką”. Bet jų 
“mistika” perdaug provincial
iška, tautiška. Ji—ne žvaigždė, 
Šviečianti viso pasaulio tau
toms.

Neapykanta žydams—menka 
“mistika”, i Pan-antisemitizmui 
permaža žydų pasaulyje. Anti
komunizmas—šūvis tuštumon, 
nes net Sovietų Rusija atsi
traukusi nuo komunizmo. “Vo
kiečių ' tikėjimas” ir Votano 
kultas, kurį skelbia Liudendor- 
fas ir jo žmona, už Vokietijos 
sienų nesuprantami ir dažnai 
juokingi. Todėl turint dabarti
nio vokiečių provincializmo psi
chologiją, neįmanoma užkariau
ti pasaulio. Tai galintį padary
ti tik imperialistinių užsimoji
mų ir planetarines 
idėja—“figūra”.

“Figūra” turinti 
pat radikali, kaip 
gyvenamoji krizė.

“Figūra” turinti būti “prieš- 
vakarinė”, nukreipta prieš so
cialinę ierarchiją, krikščiony
bę, privačią nuosavybę ir tau
tiškus jausmus.

Nikišąs rašo:
“Tik darbininkų klasė yra 
ta antiburžuazinė jėga, ku
ri stovi prie naujo imperi
alistinio pasaulio angos ir 
gali sugriauti dabartinę vi
suomenės santvarką^ Tik 
darbininkų klasė gali su
kurti naują žmogaus tipą, '. 
mistjonieriaus-kario tipą”.
Atmesdamas marksistinę pro 

letariato hegemonijos idėją, Ni
kišas priešpastato jai “proleta- 
rišką imperializmą”.

' 111

Nikišas savo mokytoju lai
ko Leniną, kurį jis nepaprastai 
garbina. Nikišo nuomone, Le
nino brošiūra “Kas daryti” yra 
geriausias jo kūrinys,

Leninas rašęs, kad proleta
riatas likęs vienas, be vadų, 
greit išeikvosiąs savo jėgas ko
voje dėl materialinių interesų. 
Bet profesinių revoliucionierių 
mažuma galinti suglausti jo ei
les, pakelti jo dvasią ir vesti 
jį prie kovos tikslo. 

; gi \ *

Nacionalsocialistų sąjunga 
su proletariatu neišvengia
mai vedanti prie sąjungos 
su Sovietų Rusija. Vidu
rinės Europos darbininkas, 
susijungęs su Azija, vi
siems diktuosiąs savo va
lią.
Ūkininkas slavas, turkmėnų 

skerdžius ir gruzinių medžio
tojas dėl savo prigimties esą 
lantiburžuaziniai, antikrikščio- 

niški ir antižydiški elementai.
Jei jiems vadovausią profe
siniai vokiečių revoliucio
nieriai, jie užkariausią vi
są pasaulį”.
Rusija esanti subrendusi ši

tai sąjungai ir jos laukianti.
Dėka Stalino Rusija esanti 

laiminga, nes turinti aukščiau
sios rūšies antiliberališkiausią 
ir antižydiškiausią vadovavimą.

Nacionalsocialistinis bolše
vizmas marksistinę teoriją pa
vertęs kosmologine. Pasaulio is
torija iki šiol žinojusi tik du 
etapu, dvi “imperialistines fk, 
gurąs”, būtent: imperatorių 
Romą ir žydų krikščionybę. 
Dabar joms pakeisti žengianti 
trečioji ir paskutinė 
proletariato kosmosas.

IV

figūra:

ateities

reikšmes

buti tokia 
ir pasaulio
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Atsišaukimas Į Lietuvius
' y r V •' • '

P asiųskime PIRMYN Chorą Lietuvon
1938 Metais! į
Mes kreipiamės į visus nuoširdžius 

lietuvius, kuriems rupi lietuvių ateitis A- 
merikoje; mes kreipiame^ į mUzikos my- 

z lėto jus, kurie įvertina Čiagimusių jaunuo
lių pastangas^ palaikyti lier 
dainas ir muziką musų,iše 
kreipiamės į draugijas ir 
žangiąją visuomenę, kurtą 
ras ištikimai tarnavo per 
prašom' visų PIRMYN Che 
lionės sumanymą įvykinti

Chicagos Lietuvių Chor iš PIRMYN su
sideda daugumoje iš čiagimusių jaunuolių. 
Negaudami jokio atlyginimo, pašvęsdami 
daug laiko po sunkių darbo’ valandų ir pa- 
nešdami daug išlaidų, tie»jaunuoliai metai 

1 iš metų dainuoja Chicagos lietuviams kon- 1 
certuose, per radio, ir kitose parengimuo
se; pagražina lietuvių iškilmes savo daino
mis ir dirba kulturinį darbą, kurį pilnai į- 
kainuoti tegalės ateitis. Bė?PIRMYN Cho
ro pažangios1 lietuvių visuomenės veikime 
butų didelė spraga. Vienintjėlis atlyginimas, 
kurį jaunuoliai gauna už 
moralis pasitenkinimas ir bublikos pritari
mas Choro pastangoms.

Choras dabartiniu laiku 
rengdamasis vykti į Lietuv 
sąrą. Laiko po tris repe tie: 
ruošia įvairius viešus ir 
rengimus-parengimėlius k

mviškas liaudies 
vijos tarpe; mes 
kliubus ir į pa
te PIRMYN Cho- 
?9^iš metus. Mes 
ruį pagelbėti ke-

savo triūsą yra

sunkiai dirba, 
ą ateinančią va
jas kas savaitę, 
prtyatiškus pa- 

rengimus-parengimelius kelionės naudai, 
lavinasi ir dirba pašvęsdamas tam kiekvie
ną atliekamą valandėlę.

PIRMYN kelionės finansavimui ir globo
jimui pinigų, sukeltų kelionės naudai, Cho
ro rėmėjai, draugai ir pritarėjai suorgani- 
zavo FONDĄ PIRMYN CHORO KELIO- 

• NEI LIETUVON, ši organizacija yra vi- 
' - • • • sai- nepolitiŠka' ir nepartfte.' Į' jos valdybą• sai- nepolitiŠka' ir n

<■> •
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Part Two
No. 256

KORESPONDENCIJA
Rockford, III.

Nikišas taip piešia 
valstybę: %

“Visa visuomenė pasidarys 
biuru ir fabriku. Valstybės tei
sė išnyks. Ją pakeis nurodymai 
planams vykdyti. Mašinos or
ganizuos gamybą. Kiekvieno 
žmogaus darbas bus apskai
čiuotas iki milimetro.” Nikišas 
pabrėžia, kad asmenybė sielos 
neturinti. Ji esanti tik sudė
tingos visuomenės mašinos 
sraigtas, buomas ir ratas. Vi
sos kalbos apie laisvę esančios 
tik buržuazijos kvailumo, tin
gio ir veidmainingumo pasirei
škimas, arba patologinis iškry
pimas., Laisvės troškimas ro
dąs tik istorijos nusmerktos 
visuomenės santvarkos netobu
lumą.

Jauna ir sveika visuomenės 
santvarka nereikalinga laisvės.

Vokiečių nacionalbolševizmas 
jau seniai susuko stiprią guš- 
tą nacionalsocialistų partijoje. 
Nacionalsocialistų masėse na
cionalbolševizmas rado gerą 
dirvą.

Komunistai visada dėjo pa
stangas patraukti , vokie- 
čių nacionalbolševikus į 
savo pusę.
j.922 m. specialiai' tam tiks

lui į Vokietiją buvo atvykęs 
Rądekas.

Jis kvietė nacionalbolševi
kus remti Leniną.

Bet vokiečių nacionalbolŠevikai 
savo ideologija ir vadu pripa
žino Hitlerį. Tiesa, jie tebegar
bino Leniną, o Hitlerį dažnai' 
vadino “nuliu, aplink kurį vis
kas sukasi”.

susidedančią iš 19 narių, įeina įvairių pa; 
žvalgų žmonės, kuriems rupi vienas tiktai 
dalykas: v palaikyti lietuvybę ir lietuvišką 
kulturinį veikimą tarp čiagimių jaunuolių. 
Fondas yra įsitikinęs, kad nusiųsdamas 
PIRMYN Lietuvon jisai padarys choro 
jaunuolius geresniais lietuviais, kuriems 
lietuviški reikalai pasidarys artimesni. Jje 
pradės geriau suprasti Lietuvos liaudies 
dvasią, lietuvišką dainą ir galės sėkmin
giau veikti Amerikos Lietuvių tarpe. Cho
ro nariai savo akimis pamatys savo tėvų 
gimtąjį kraštą, apie kurį jie ikišiol girdė
jo tik iš tėvų lupų. Jie pažins Lietuvos 
žmones ir jų gyvenįmo sąlygas.

PIRMYN Chorui, kuris per 29-ias metus 
dirbo sunkų kulturinį darbą musų tarpe, 
priklauso proga'savo tėvų žemę pamatyti.

Dirbdami be atlyginimo, , mes, žemiau 
pasirašę FONDO PIRMYN CHORO KE
LIONEI LIETUVON nariai, dėsime visas 
pastangas, kad PIRMYN Choras galėtų 
^avo svajonę įvykinti ir ateinančiais 1938 
metais nuvyktų Lietuvon, dalyvauti 20- 
ties metų Lietuvos Nepriklausomybės Su
kaktuvių Dainų šventėje ir taip pat aplan
kyti Lietuvoje tuos kaimus ir miestelius, 
iš kurių mes, amerikiečiai, atvykome į Šią

Mes kviečiame visus šį darbą paremti. 
Kviečiame atskirus asmenis ir Chicagos, 
aplinkinių miestelių ir tolimesnių kolonijų 
draugijas remti choro parengimus, pirkti 
bilietus, aukoti ir, kur aplinkybės ’ leidžia, 

' daryti savo parengimus PIRMYN Choro 
kelionės naudai. Raginame visus pirkti 
PIRMYN sagutes, kurias choro nariai pla
tina.

Pasidarbuokirpe sutartinai per ateinan
čius penkis mėnesius, kad apie gegužės pa
baigą galėtume7 išlydėti Pirmyn Chorą į 
musų- gimtąjį' kraštą! ' - <

FONDAS PIRMYN CHORO KELIONEI LIETUVON
Pranas Jakavičius, Pirmininkas
Antanas Vilis, Valdybos 'Reikalų Vedėjas
Kazimieras Kriščiūnas, Vice-Pirmininkas

, Bernice R. Keller, Sekretorė
Walter Neffas, Iždininkas
Petras Olšauskas, Finansų Sekr. ,
Jurgis Norbutas, Iždo Globėjas
Bernice Kančauskas, Iždo Globėja

V. Ascilienė
V. Ascila
V. Deveikiute
P. Jakavičienė
I. Grigonienė
J. Kančauskas

Fondo Nariai
B. Narnajuska
J. Petrošius 
X. Saikus
K. Stuparas 
K. Stuparienė

širdingai Dėkojam “Naujienoms” Už šiam Atsišaukimui Suteiktą Vietą

Adresas laiškams: Mrs. B. R. Keller, sekr,, 5332 South Long Avenue, Chicago, Illinois

Jie sako, kad Hitlerio funk
cijos laikinos.

Hitleris buvęs reikalingas 
tik kaip įrankis “valdžiai 
paimti ir buržuazinei vo
kiečių valstybei suardyti.”

Tai buvęs pirmas revoliucijos 
etapas. Antras etapas—nacion
alsocialistinio bolševizmo val
džia ir santvarka Vokietijoje.

. r,1. .‘..v"y/—'■.■.zzzz:
Romantiškai i nusiteikęs na
cionalsocialistinis jaunimas 
jau yra nusivylęs tuo, kas

'■ yra ,Vokietijoje ir ieško 
“naujų kelių”* ų

Objektyvus : stebėtojai daug 
kartų nurodinėjo į bruzdėjimo 
simptomus.

Rėmo ir jo draugų sušaudy- 
nacionalbol- 
nacionalso- 

yra faktas,

IŠ LIETUVOS
\ Daug Gaisrų

d

Gražus Rockfordo Lie
tuvių Kultūros Drau
gijos susirinkimas.

sma-

nau- 
gra-

Leisdamas savo knygą, Ni
kišas nuinatė, kad bus suim
tas. Jis rašė: “Dabartinės Vo
kietijos santvarkos kritika lai
koma valstybės išdavimu. To
dėl kiekvienas savo protą it įsi
tikinimus turįs žmogus gali bū
ti apšauktas išdaviku ir tautos 
priešu.”

Gebelso cenzūra, matyti dėl 
neapsižiūrėjimo leido NikiŠo 
knygai pasirodyti rinkoje. Ji 
turėjo nepaprastą pasisekimą.

mas parodė, kad 
ševistinė opozicija 
cialistų partijoje 
kurio bijo Hitleris.

' -b ■'

Nikišas, žinomą, bus nuteis
tas, bet naciąnąiboįševizmo tuo 
nepasiseks , likviduoti. Jis gi
liai įleido šaknis į nacių parti
ją

Gal būt ir Hitleris galų ga
le bus priverstas “legalizuoti” 
nacionalboišęvizmą ir pradės 
vykdyti jo programą.

RASEINIAI—Rūgs. 29 
apie* 9 vai. vakaro kilo gaisras 
ukin. Špoko daržinėj, apie 2 
klm. nuo Raseinių. Kartu su 
daržine sudegė vasarojus, ku
liama mašina ir kit. Spėjama 
padegimas, nes Špokas yra ko- 
op. “Dubysos” avių varovas ir 
konkuruodamas su varovais— 
miestiečiais įsigijo daug prie
šų, kurie tą pat dieną norėję 
jį gatvėje sumušti. Tame pat 
tvarte laikė savd javus ir jo 
kaimynas Arminas, kurio ja
vai taip pat sudegė... Turtas 
neapdraustas.

Rugsėjo 30 d. tuo pat lai
ku, kilo gaisras Paraseiniuose,

nes buvo manyta, kad miestas 
iš kelių pusių dega. Gaisrinin
kai atvyko, vos už valandos, 
kai iš malūno beliko pelenai, 
nors malūnas tėra apie 1 klm. 
nuo miesto. Liepsnos jau buvo 
persimetusios į kitoj kelio pu
sėj esantį gyvenamąjį namą, 
motorinis siurblys stovėjo prie 
upelio, bet“ užsikaprizijęs” ne
teikė vandens ir dtf gyvenamie* 
ji namai sudegė.

Gyventojai labai nepatenkin
ti tokiu gaisrininkų neveiklumu, 
nes toks reiškinys jau ne vien
kartinis. Abejus gaisrus gesinti 
padėjo įgulos karių komanda.

Jau laikas ir savivaldybei 
tuo klausimu labiau susirūpinti.

Pažymėtina, kad* per kelias 
savaites, tai jau ketvirtas gai
sras Reseinių apylinkėj.

Pirkite sa\x> apięlinkes 
krautuvėse

“P. N.” Kagano malūne ir lentpiuvėj. 
—-„j..-—Kaip tik tifo metu buvo pasiro

džiusi šiaurės pašvaistė, kuri 
raseįniečiųs gerokai: išgąsdino,

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

I

Gražiai ir pavyzdingai praėjo 
Rockfordo Lietuvių Kultūros 
Draugijos reguliaris susirinki
mas, kuris įvyko spalio 17 d. S. 
M. svetainėje prie Third Avė.

Sakyta draugija susikūrė tik 
prieš metus laiko. Ir per tuos 
•vienerius metus ji tiek išaugo 
ir sustiprėjo, jog senojoje vie
toje pasidarė ankšta, štai kodėl 
vadovybė numatė, jog reikia bu 
tinai persikelti į erdvesnę pa
talpą, kur nariai galėtų 
giau jaustis.

šis pirmas susirinkimas 
joje vietoje praėjo labai
žiai ir pavyzdingai. Juo labiau, 
kad tai, kaip sakoma, nebuvo 
sausas susirinkimas: turėjome 
kalbėtoją, muzikališką progra
mą ir pagaliau draugiškas vai
šės.. . .,

Visi susirinkimo reikalai ir 
formalumai pasistengia greit ir 
tvarkiai atlikti. Po to prasidėjo 
programa. Kalbėjo chicagietis 
V. B. Ambrose. Jis angliškai pa
sakė labai įdomią ir turiningą 
kalbą, kuri buvo taikyta’ čia- 
gimusiam jaunimui. Jis vaiz
džiai išdėstė tas sąlygas, ku
rios privertė lietuvius važiuoti 
j Ameriką. Papasakojo taip pat 
apie tai, kaip lietuviai su di
džiausiu pasiryžimu ir ištver
me naujame pasaulyje, kur vis
kas jiems buvo svetima, kūrė 
gyvenimą, steigė kultūrines or- 
"gamzacijas. Kalbėtojas labai vy- 
,ktfeiai/priminė čia gimusiam 
jaunikiui, kad jisai turi lietu
vių kultūrinėse organizacijose 
veikti drauge su senaisiais.

Reikia pasakyti, jog p. Am
brose kalba buvo tikrai nuosek
li ir įdomi. Visi nariai ta kalba 
buvo patenkinti.

Toliau grupė jaunų mergaičių 
pašoko klasišką olandų šokį, o 
penelė Sinkevičiūtė savo mik
liais pirštais paskambino pianu 
gražų kūrinėlį. Vėliau p-ia Sin
kevičienė ir p. Bacevičius, akom 
ponuojant p-lei Mizeriutei, gra
žiai duetu sudainavo kelias dai
neles.

Kai programa pasibaigė, tai 
šeimininkės visus susirinkusius 
pakvietė prie užkandžių. Užkan
džiais rūpinosi p-ia Petronienė. 
O kadangi, ji yra tikrai įgudusi 
ir patyrusi šeimininkė, tai vis
kas buvo labai rūpestingai pri
ruošta. Petronienei asistavo po
nios Stružienė, Judickienė ir 

. širvinskienė. Visi, kaip sakoma, 
su kaupu buvo pavaišinti. O 
musų darbštusis jaunuolis Kon
radas Dapkus ir jo asistentas 
Felix Vasilauskas žiurėjo, kad 
niekam gaivinančio skystimėlio 
netruktų.

Besivaišinant prie stalų, susi
darė tikrai draugiška nuotaika. 
P-as Bacevičius, tas musų dai
nos dvasios vadas, nepasišyk- 
štėjo dainelių. Vėliau prie su
sirinkusių linksminimo prisidėjo 
ir p-ia Sinkevičienė. P-as Gura 
ir jo simpatinga Mariutė taip 
pat žiurėjo, kad svečiai nenuo- 
bodautų.

Kai laikrodis parodė 9 vai. 
vakaro, tai visi ėmė skirstytis, 
sudedami pažadus, kad jie su 
didžiausiu atsidėjimu dirbs or
ganizacijos gerovei. Ypač jie pa
sižadėjo, kad lapkričio 14 d. pa
rengimas gerai pasisektų. Mat, 
tos dienos programą pildys ‘Nau 
josios Gadynės’ choras iš Chi
cagos. Jis suvaidins komiškŲ 
operetę “Penzanco Piratai”.

—žvalgas
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PROBLEMA

pasiims sau bobų. Tame nieko 
blogo. Bet šit ko mes bijome: 
kunigai bus verčiami ženytis.

valdžia

NAUJIENOS, Chicago, m.
■>■■■ i, ■» ---------—--------------r—--------------------------

šeštadienis, spalių £0, 1937

ir niekas nežinotų, iš ko ji su
sideda?

— Išradėjas.”
Atsakymas. — Patentuojant

nuogas. Krūptelėjusi 
ištaisė: “Nuo kojų iki 
neapsirengęs”.

skubiai 
galvos

da?
šeimininkas

tokios neturi.
Ne minties

AMERIKOS PIRTYJ
Trijų aktų tragedija.

Nuogi aktoriai:
žydas 
šipkorčių agentas 
Patriotas
Menininkas
Policmanas
Kunigas ir kiti
Boba
Bobos duktė
Merga ir kitos

Laikas: dabartinis.
Vieta: vyrų departamentas 

pirtyj ir moterų departamen
tas, kad dviejų lyčių aktoriai 
nesimaišytų, bet turi būti ke
lios skylės sienoj, kuri skiria 
vyrų ir moterų departamentus. 
Jos reikalingos išvėdinimui ir 
keliems kitiems tikslams.

šių tragedijų gali statyti lab* 
daringos, kultūrines, tautiškos, 
bažnytinės ir kitos organizaci
jos, kurios nori padaryti pelno, 
nes kostiumai nekaštuoja.

AKTAS I .

bet aš noriu matyti, kas veda 
žmones į griękų. Leisk ir man 
pažiūrėti.

Patriotas. — O kas ten jau 
tokio? Leisk ir man dirstelti.

šipkorčių agentag. — Aš ne 
tiek esu matęs. Pažiūrėjęs, pa 
•sakysiu, Kad jus visi esate 
durniai.

žydas. — Ui, kad jau visi žiu
ri, duokite ir man pamatyti. ,

Visi atsirėmę į sienų vienas 
po kito žiuri'pro skylę. Stu
miama siena ima griūti, 
džiausiąs klyksmas moterų 
partamente.

(Uždanga nusileidžia)
AKTAS UI

Di- 
de-

jau

Va-

Je, važiuoki

Abu departamentų siena 
neskiria. Ir kadangi dorove to 
reikalauja, jau ir vyrai ir mo
terys yra apsigaubę paklode- 
jtnis. . ..

žydas. — Jus judošiai! KfęX 
jus iškados man padarėte!

Boba. — (Puola žydų, persi- 
muša jį ant grindų, muša ir 
spardo) Tavo iškada niekai. 
Ieškosiu teisybės! Ieškosiu tei
sėtumo! Mano dukrelei ir man 
padaryta nesvietiška iškada!

Šipkorčių agentas. — (Į žy
dų) Pirk šipkortę ir važiuok 
į seną krajų.

(Uždanga nusileidžia)
Dėl efekto uždanga galima 

pakelti dar kelis sykius. Akto
riai vis kloniojasi, o 
vis ploja.

(GALAS) S

publika

Lietuvoj Smetonos 
turi galvosūkio, Jai nusikaltu-' 
sieji žmonės buvo šaudomi. Su
manyta troškinti gazu ir pa
darytas bandymas, vienok, jis 
pasirodė paškudnas. Kalbama 
apie grįžimų prie šaudymo. 
Klaipėdos krašte penki nuteis
tieji laukia mirties, bet neži
no, kaip juos nužudys. Vokie
tijoj yra kapojamos galvos kir
viu, prie ko ir klaipėdiečiai jau 
buvo pripratę. Lietuva šito bu
do nevartoja.

Mes patartume nusikaltėlius 
papiauti, nes dabartiniai Lie
tuvos valdovai yra gyvulius 
piovę .ir šitų metodą skaito es
tetišku.

NESUSTOJA 
GIEDOJĘ

Neatsižvelgiant j politiško 
parėdko pakeitimus, Lietuvos 
paukščiai .gieda — ir viskas.

SVEIKATOS 
SKYRIUS

“Aš sergu ir noriu pasveik
ti. Noriu gauti patarimų,, kaip 
išsigydyti.

— Ligonis.”
Atsakymas. Tai lengva. Nėra 

žmogaus, kuris nežinotų, kaip 
bet kokią ligą prašalinti. Pa
tarimų gaubite dovanai nuo vi
sų. žmonės tiek daug žino apie 
sveikatų, kad net daktarams 
Juoda patarimų.

o

ryta. Jeigu niekam nevertu 
patento gali negauti. Valdžia 
turi prekybos registravimo de
partamentų, .kur kiekvienas 
mekleris gali įregistruoti savo 
prekę, kad kiti jos negalėtų 
fabrikuoti. Čia nereikės pasa
kyti, iš ko tavo maklakienė su
sideda.

Nekoks šuo
■. Restorano svečias: Ponas
šeimininke, ar jūsų šuo kan-

Svečias: — Gaila. Duočiau I 
jam pabandyti atkusti mėsos, | 
kurią man padavė tamstos kel
neris.

JUOKAI
Trigbba doza

Krautuvėje pardavėja' perša 
skrybėlę: Tikrai, miela pa
nele, šitą skrybėlę patariu jtfms 
pirkti. Balta plunksna, jus da
ro penkeriais metais jaunes
nę!

— Iš tiesų? Tada prašau už 
skrybėlės užkišti dar dvi plunk
snas.

Paskutinė išeitis.
Didelio judėjimo gatve 

žiuoja automobilis, kurį valdo 
Tomo žmona. Staiga ji nelauk
tai sušunka:

— Tomai, sugedo vairas! 
Nebegaliu? sustabdyti mašinos!

Tomas: — Del Dievo meiles, 
taikykite atsimušti į ką nors 
pigesnį!

va-

Panelė (įkyrėjusiam, ją įsi
mylėjusiam vyrui). — Kada, 
pagaliau, tamsta mane paliksi 
ramybėje! Pasitrauki nuo ma
nęs: matai tamsta, kad aš tam
stos nejaučiu, į jus nežiūriu 
ir nematau, lyg 
oras L.

butumėte

žydas. — Ui, vyrai išbadė 
sieną. Kaip žmogus gali vary
ti biznį, kad reikia dėti ir dė
ti dolerius ant visokio patai- 

\ symo?
šipkorčių agentas,

žiuok į krajų. Ten žydams ro
jus. Visi bizniai jų rankose.

Patriotas.
Parveši pinigų į musų tėvynę,
žiūrėk (rodo ant kaklo kaban
tį medalį), kas čia. Manei 
skapleriai ar rąžančius? Ne! 
Tai medalikas už pasidarbavL ■ 
mą tautai. Musų vyriausybę ir 
žydams medalius duoda. Kodėl 
ne? Esi biznierius, moki pini
gus daryti. Žiūrėk aš — lupau, 
plėšiau...

Menininkas. — Man jau kar
šta. Plaukai nusmuks. Ar ne
galima garų kiek sustabdyti?

Policmanas. — Gara... Kokių 
velnių eini Į pirtį, kad garo 
bijai. Tau tik rupi per skylę 
žiūrėti. Betrepsėdamas jau ir 
duobę išmynei. Ar žinai, kad 
tai nelegališka?

Kunigas. — Man apeina pa
dorumas. Kad ir pirtyj, nerei
kia keiktis ir pagundomis už
siimti. Jau ir šiaip plikas kū
nas yra papiktinimas.

Duktė.
Mama, kas ten žiuri?!

Merga. (Nualpsta ir išsitie
sia aukštienika).

Boba.
Visokių trubelių moterims pri
daro.

• (Uždanga nusileidžia)
Antras aktas tęsiasi pusę 

valandos arba ilgiau, kol vis
kas susitvarko. Tuomet 
uždanga pasikelia.

AKTAS II

KIENO NORS 
GROMATA

bro-žemiausiai gerbiamas
— Važinėju tvarkydamas 

svietų. Buvau Bridgeporte; To- 
leikčj ir važiuodamas į Market- 
parkų rašau tau šitą gromatą 
Mislinu sau:. “Musų imperija 
mažėja; vieni išmirė (amžinų 
atsilsį), kiti velniop nuėjo. Tik 
mudu du likome mandrųs ir 
protingi. Tačiaus karts nuo 
karto mąstau sau vienas ir 
kalbu sau vienas, kad ir tau 
trūksta dai.^ šulų.

Tavo aukštai gerbiamasis 
Newyorkietis.”

Pr.dauzų pašto činauninkas 
grąžina šitą gromatą New Yor 
kan tam, kam ji adresuota. Ne
labai niandra padėtis, kada ir 
.rašytojas jau kalbasi, su savi- • > mi.

KRĖSI Al a m HA II)
DEL PALIEGUSIŲ

Rendon arba Nuosavybėn

Duodam Naujus Tairus
Visi Krėslai Sterilizuoti

IŠDIRBĖJAI
Specialių Krėslų pagal užsakymą

Dėl Lengvos Transportacijos 
Metalinės Sudėties Krėslai

Pristatymas po visą miestą dykai.

EINA/

Milžiniškas Išpardavimas!
NAUJŲ IR ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 

CHICAGOJE PAS
U. S. AUTO FINANCE CO.

Prie 1340 W. 63rd St.
Niekur pasauly jus negalite rasti naujausių mo

delių pasirinkimo už taip juokingai žemas kainas.
čia yra visų karų išdirbysčių — virš 300 karų iš 

1937 ir 1930 — Buicks, CadiUacs, La Šalies, Oids- 
mobiies, Pontiacs, Cljevrolets, Chryslers, De Sotos, 
Dodges, Plyrnouths, Fords, Nashes, Lafayettes, 
Studebakers, Hudsons, Terraplanes, Willys’, Pa- 
ckards.

PALYGINK—PASIRINK KOKĮ GERIAUSIAI 
MĖGSTI IK SUTAUPYK DAUGIAU NEGU PU- 

JUS-GALIT NUSIPIRKTI NAUJUTĖLI 1937 
MODELIO KARĄ NET Už $395.

Tik pamanyk, naujutėlis karas už t.ktai $395 — 
su 90 uienų garantija ir 10 dienų bandyti.

Turime taipgi virš 200 senesnių modelių karų 
pertaisytų ir garantuotų. 1933, 1934, 1935 — Fords, 
Chevrolets, Buicks, Oldsinobiles, Lincolns, Chrys
lers, Packards, Pontiacs, Plyrnouths — už net taip 
pigiai kaip $45.

N E ATIDĖLIOK—ATEIK ŠIANDIEN AR SEK
MADIENĮ.

MES ABSOLIUČIAI GARANTUOJAME, KAD 
SUTAUPYSIME JUMS PINIGŲ.

Mes tai dužiausia automobilių finansavimo 
kompanija Chicagoje — virš 20 metų biznyje.

NEREIKIA JUMS IR CASH — MES PRIIMSI
ME SENĄ KARĄ KAIPO ĮMOKĖJIMĄ — LIKU
SIĄ MAŽAIS MĖNESINIAIS IŠMOKĖJIMAIS 
IKI 2 METŲ.

ATDARA KASDIEN IKI 10 V. P. P. IR VISĄ 
DIENĄ ŠVENTADIENI

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

Nesvarbu kur gyventum, mes apmokėsime jūsų kelionė* išlaidas, 
kad pamatyti šiuos ):uostabius hargenus.

CHICAGO ’K-etlS6
WHEEL CHAIR CO. 
1971 W. Ogden Ave^ Seeley 5084 
WALTER W. WOSS, Savininkas.

Pristato j Valgyklas Visokios rų- 
štes mėsas. Restaurants aprūpi
nimas MUSŲ SPECIALYBĖ.
3239 So. Halsted St.

Tel. VICTORY 2031-2

F. KUZMARSKIS
Kriaučius—Tailor

Išvalo, taiso ir prosija vyrų ir 
moterų drabužius. Perdirba pog^f 
naujausią madą siutus, overkau- 
čius ir furkauČius. Dirba ant or
derio ir naujus siutus.

2635 W. 39th Place
Tel. LAFAYETTE 2358.

RAMOVA AUTO 
REPAIR SHOP
JOHN MIKŠIS, PROP.

834 W. 35th Street
! Phone YARDS 6547 

BėncĮras karų pertaisymas, bateri
jų aptarnavimas, body ir fender 

darbai

Margarita! 
niekas be

. “Aš turiu išradimą ir noriu 
jį užpatentuoti. Sumalti ir i 
mostį įmaišyti kakročiai pra
šalina vėžį ir visas kitas ligas. 
Mostį galima tepti arba val
gyti. Kaip apsaugoti, kad tik lė taisydama berniuko rašto 
aš vienas iš jos galėčiau lobti darbo sąsiuvinį, atrado žodį —

Tamsta žinai, kad 
oro negali gyventi.

Auklėjimas reikalauja. Atfk-

d

WEST SIDE

*4995
NEREIKIA NIEKO ĮMOKĖTI

LENGVUS IŠMOKĖJIMAI

NORI. ŽENYTIS
Tie vyrai, vyrai!

1

Madni Altiniaiir vėl

THOR — MAYTAG

6

vis

r
• nuo Langų i&feužymo

Į 
I 

s

3 
S

jo* ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalai* eiti I U* 

’ krautuve* kurio* •kdhiam

AVROLEX Stiklais 
ARBA TOLUMUI

(klykia) Mama!

(Vėl mina

Kam Kentėti Nuo Sugedusių Vidurių?
JEI VIDURIAI NEGERAI VEIKIA ------
JEI VIDURIAI SUKIETĖJA ------
JEI VIDURIAI NEVIRŠKINA ------
JEI GASAI VIDURIUS IŠPUČIA, ------ •

NIEKO NELAUKDAMI NAUDOKITE

VVINNER OPTICAL CO
3206 W. 63rd St. Nęar Kedzie Aye.

Atdara Antradieni, Ketvirtadienį, šeštadienį iki 9 vai vak. 
Krautuvės Daugely Didžiųjų Miestų

Tel. Calumet Residence ’
4258. Yards 5034

Banis Studio
Pirmos Rųšies Photo Studio 

Vestuvės, grupės, laidotuvės, šei
mynos ir ^pavieniai tai musų spe- 

x cialybė.

3200 So. Halsted S?t.

Donald Day Chicagos Tribū
nai praneša iš Kauno oktobe- 
rio 18 dienų, kad nemažiau kai 
25% Lietuvos kamandorių ir 
klebonų nori ženytis. Pasta
ruoju laiku 70 kunigų išsiža
dėjo celibato, metė kunigąvimą 
ir apsiženijo. Day sako, kad 
ne tik pas Lietuvos kunigus 
eina platus judėjimas prieš ce
libatų, o ir kituose kraštuo-! 
se.

Nėra abejonės, ateis laikas,. 
■kada Vatikanas leis kunigams 
ženytis. Net ir pats popiežius

Atvykit pas mus prieš 
perkant kitur! Mes duo
dam didelį mainos atro- 
kavimą ir mes pigiau 
parduodam.

LIPSKY’S
4616 West 14th Street

Seną skal
biamą ma

li šiną galite 

mainyti ant 
naujos.

- CROSLEY ....—- ... , t ■■ ■

Tel. Cicero 1329

NIDA
Alkaline Digestant Powder Miltelius

Didele Dėže Tik už 50 centų
Klauskite Vaistinėse arba Pirkit tiesiog nuo

Nida Laboratories
- A. G. KARTANAS, Sav.

2555 West 69th Street, Chicago
Telefonas Hemlock 0318

Su Garsiaisiais
SKAITYMUI, SIUVIMUI

APDRAUDOS CERTIFIKATAS DYKAI
Išduodama su kiekviena Winner akinių parduota pora, 

užtikrinant jūsų pilniausią pasitenkinimą*
Pasitarki! su musų Valstijoj Registruotais Regėjimo Specialistais, 
išėjusiais Pripažintas Kolegijas... Joks keisas nėra Persunkus.... Mes 
specializuojamės Sunkiai-Pritaikomuose keisuose. Prisidėkit prie eilių 

Tūkstančių dėkingų klijentų visoj šaly

ATGAL į mokykla
Bet Pirmiau j Winner Optical Co. Mokinių Departamentą Asmeniš

koj Vadovybėj Dr-o Albert EarI Winner, O. D., D. O. S.
LIBERALĖS KREDITO SĄLYGOS

Vadovybė D-i*o Albert Earl Winner, O.D., D. O. S.,

♦ST. FABIONAS, Sav.
Pristatėm visokių rūšių ANGLIS. 
Dabar geriausias laikas pirkti an
glis. Vėliau anglių kainos pakils. 
Taipgi perkraustom ftrrniČTtrs, 
pianus ir kitokius baldus. Reika
le esant mus pašaukite.

2146 So. Hoyne Avė.
Tel. CANAL 523S

žydas. — O kaip Susivieni
jimo reikalai?

šipkorčių agentas. — Kas 
tau galvoj? Kalbėk apie Ispa
niją, Rusiją, JaĮioniją, Lietu
vos dainų šventę.

Patriotas. Žydeliai
apie biznį. (Į žydų) Tu, ma
nau, negautum mortgečiai/J 
ant savo pirties, kaip gavo 
Vienybė ir Devenis.

Menininkas.
duobę prie sienos pro skylę žiū
rėdamas). Man ir vėl karšta 
darosi. Sustabdykite garų!

Policmanas. — Atėjau šalt’’ 
išsigydyti, o jam garo perdaug!

adėk visų paisyti, tai jokio 
parėdko nebus. Tik bizunu ga
li žmones suvaldyti. (Į meni
ninką) Leisk ir man pažiūrė
ti, kas tave ten erzina.

Kunigas. — Man neįdomu,

Pinigų Tapytojams Išmokam
Kiekvieno Asmens Pinigai 

Apdrausti iki $5,000.00 
Duodam Paskolas and 1-my 

Morgičių 
Turtas $2,500,000».00

Standard FederalSavir.gs&LoanAssociation of Chicago
2324 S. Leavitt St. Justin Mackiewich, Prez. Tel. Canal 1679

APDRAUDA
(INSURANCE>

AUTOMOBILISTAI:
Automobilių nuo ugnies 
ir pavogimo, nuo sužei
dimo ar užmušimo žmo- • 
gaus. Nuo sudaužymo ki
to automobiliaus. Nuo 
sudaužymo savo automo
biliaus. Galite gauti bon- 

' dsų (kaucijų) iki $500.00. 
i kuri tinka visoje Ameri

koje ir daug, kitokių rų 
šių a pdra ūdas.

NAUJIENOSE 
PER 

A. RYPKEVICIŲ 
galite gauti apdraudo* 

polisus 
APDRAUSTI:

• Gyvastį
• nuo Ugnies
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PO RACINE KOLONIJĄ PASIDAIRIUS
Vietos lietuviai gražiai sugyvena. — Pasižadėjo 

rašyti. — Padėka raciniečiams.
Noromis nenoromis su raci- 

niečiais reikia skirtis, čia kul
tūros draugijos narių kvota 
išlyginta. Daug naujų pažinčių 

’ su draugiškais Racine’o lietu
viais užmegsta. Kuone su vi
sais veikėjais teko matytis, su 
jais kalbėtis, tartis dėl plates
nio veikimo kirituriniame dar
be. Dabar skiriantis gražių 
įspūdžių tenka išsivežti iš jų 
kolonijos. Tikrai neperdėsiu 
sakydamas, kad šioj kolonijoj 
lietuvių gyvenimo sąlygos yra 
tikrai malonios. Labiausiai to
dėl, kad čia lietuviai gana drau
giškai sugyvena. Ir skirtingų 
pažiūrų žmonės kažkaip moka 
susiklausyti. Siame mieste la
bai maža dalelė politinių arba 
tikybinių fanatikų žiuri su pa
nieka j laisvai protaujančius 
žmones. Daugumas jų — ar 
tai butų socialistas, katalikas, 
tautininkas ar komunistas — 
kultūriniame darbe randa ben
drą kalbą. Čia tų skirtingų pa
žiūrų žmonės sudaro pašalpos 
organizacijas. Jie bendrai ir 
kulturinius parengimus ar šiaip 
betkokias pramogas lanko, žo
džiu sakant, vieni su kitais ar
timai sugyvena.

Apie jų ekonominio gyveni
mo sąlygas, kiek man teko pa
tirti, galima pasakyti tiek, kad 
ir prasisiekusių lietuvių nema
ža yra. Daugelis jų turi nuo
savus namus. Kai kurie ir ga
na puošnius. Jiems taigi ne 
naujiena turėti automobilius ar 
šiaip kitokie daiktai prabangos 
tikslui.

Šiame mieste įmonių ir biz
nių yra visokių visokiausių. 
Darbininkai daugiausia yra su
sispietę į unijas. Gerais ląį^ąįs, 
atrodo, ir uždarbis jų yra ne
menkas. Pats miestas atrodo 
gana gražus, nors daugiausia 
trobesiai yra mediniai ir kai 
kurie murai seno stiliaus. Bet 
miestas yra kalnuotoje vietoje, 
gražiais medžiais apaugęs. Mie
stas yra užlaikomas švariai. 
Tatai, ir sudaro gerą įspūdį.

Dar daug butų galima ką 
gero pasakyti apie Racine’o gy
ventojus ir visuomeniniam dar
bui pasišventusius veikėjus. Bet 
tą reikalą nušviesti paliksiu 
vietos korespondentams. Mat, 
kaip ir pirmiau rašiau, suma
nus "Naujienų” koresponden
tas ponas P. Steponaitis pasi
žadėjo dažnai rašyti žinias 
"Naujienoms”. Pasižadėjo tuo 
reikalu daugiau įdomautis ir 
Stasys Statkevičius, kultūros 
draugijos prezidentas.

P-nas S. Statkevičips, kiek 
man tekot patirti, yra vienas 
iš nuoširdžiausių "Naujienų” 
šeimos narių. Iš jo daug gali
ma tikėtis. Jis yra kupinas 
energijos kultūriniam darbui.

Tas pat gaKma pasakyti ir 
apie p. S. Gibavičių/Nors po
nas Gibavičius, kaip ir kiti vie
tos veikėjai, Hooverio “gero
vės” laikais mažai tegalėjo* 
veikti, bet dabar tie laikai jau 
praėjo.. Iš dvasinio apmirimo 
žmonės pradeda išbusti. Tad 
šio tarpu ir iš p. S. Gibavi- 
Čians daugiau galima tikėtis. 
Reikia tikėtis, kad neatsiliks 
ir St. Mockus. O . jie subendri
nę savo jėgas galėtų "Naujie
nose” įvesti Racine’o žinių sky
rių.

Man Racine tikrai teko iŠ- 
' girsti daug gražių pažadų. Vei

kėjų užsibrėžti siekiai, jei jie 
bus vykinami gyveniman, tik
rai galės daug naudos atneš
ti.

šia proga norėčiau išreikšti 
didelę padėką vietos veikėjams 
už nuoširdžią paramą. skaitUni- 
me Racine Lietuvių Kultūros 
Draugijos, bei Chicagos Lietu-

vių Draugijos nariais. Taipgi 
ačiū vietos lietuviams už pri
tarimą musų darbui. Juo la
biausiai reiškiu padėką ponams 
Statkevičiams, kurie daugiau
sia prisidėjo prie pasisekimo 
mano darbo. Dabar kalbama 
draugija turės šešiasdešimt na
rių. Dar daugiau pasidarbavus, 
daugiau įtraukus narių, ši or
ganizacija bus 
turos centras 
kolonijoje.

tvirčiausias ku‘l- 
Racine lietuvių

— Frank Bulaw.
(GALAS)

Rockford. UI
Rockfordiečių dėmesiui

Jau per kelius paskutinius 
metus Rockfordo Sveikatos de- 
partmentas su pagalba vietinių 
gydytojų stengiasi 'įtikinti šio 
miesto ir apylinkės gyventojus, 
įrodydamas svarbumą apsisau
goti nuo limpamų ligų. Svar
biausias dėmesys yra kreipia
mas- į mažus, vaikus nuo-vienų 
metų iki penkių, ir jaunuolius 
mokyklos amžiaus, kurių atei-» 
ties laimė ir jų sveikata yra 
auklėtojų globoje. Tų vaikų 
sveikata neretai ir jų gyvastis 
—priklauso nuo auklėtojų su* 
manumb ir jų rūpestingumo.

šį rudenį taipgi yra dedamos 
visos pastangos, kad suįdominti 
tėvus reikalingumu apsaugoji«- 
mo vaikų, ypač' nuo rauplių ir 
difterijos. Nuo šių ligų apsau
gojimo būdas yra lengvas ir at* 
sakomingas. Nuo kitų limpamų* 
ligų yra sunkiau apsaugoti. Čie- 
pijimo budus ir jų pasekmes ga
li paaiškinti plačiau šeimynos 
gydytojas.

Parankumo dėlei, viena va
landa (nuo vienuoliktos iki dvy
liktos) kiekvieną šeštadienįs 
bus pašvęstas vaikų čiepijimui. 
Toji taip vadinamoji “vaikų 
klinika” prasidės kiekvieno gy
dytojo ofise su šešta diena lap* 
kričio ir tęsis iki Naujų Metų. 
Sakytomis valandomis daktarų 
patarnavimas bus pusdykiai, o 
beturčiams visai nemokamai, 
tčiepijimas nuo difterijos pata
rimą tris sykius, kad tinkamai 
vaiką butų galima apsaugoti. 
Todėl geistina, kad atsilankytų 
su vaikais ankščiau ir nenžr 
trauktų čiepijimo ilgiau paskir
to laiko.

Tikima, kad ir Rockfordo lie
tuviai neatsiliks nuo kitataučių 

■ nepasinaudoję šia proga, ir pa
sistengs apsaugoti savo vaiku
čių sveikatą nuo- limpamų ligų 
.pavojaus. Dr. W. Yovaish
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Pralaimėjo 
bylą

■M     ■■ 1II. Mi 
1938 METU AUTOMOBILIAI

WILLYS HUDSON
TERRAPLANE

CHASAS MOTOR SALES 
lietuvis autorizuotas Hudson-^Terroplane

distriktas naudojo perdirbimui 
srutų. Distriktas bandė įrody
ti pa tentą negali ųo j ančių, bet 
pralaimėjo federaliniame augš- 
čiausiame teisme. Pralaimėji
mas galbūt kainuos distriktui 
apie $7,500,000. Byla eina jau 
nuo 1924 m.

Gladys Lunn, jėties metėja, viena kanadiečių į An
glijos atstoves Anglijos imperijos moterų atletinėse 
rungtynėse, kurios įvyks ateinantį pavasarį Sydney, 
Australijoj. f

METUS
pirmiau

SU 

naujais 
pAGERINIMAIS

Sanitarinis distriktas 
laimėjo bylą dėl patentų, 
ėjosi dėl Sludge patento,

pra- 
Byla 
kurį

PRIVACY PIUG-IN
— or hard of hearing devic.. 
Evarybody, inoluding tha

i daaKJiatens in at normai vol» 
urna. Xnexpensiva, effective.

ZENITH
Radios

VISADOS

THE NEW

DISTAHCE* RAŪIO
AGAIN A YEAR AHEAD 
WITH NEW FEATURES

Dabar 1938 Metų Modelis Žymiai Skyriasi 
nuo kitų Radios. Švelnesnis balsas, aiškiai 
grajina, išvaizda ko puikiausi, o kaina nė 
kiek nėra brangesnė.

T

T

Už mažą depozitą, jūsų dovanų palaikysime iki Kalėdų.... 
arba pasinaudok LENGVAUS IŠMOKĖJIMO musų PLANO NAUDA

C. CHASAS
Tai vienintelis

! ir Willys dyiėriš. Šie automobiliai yra vieni iš geriausių. 
Taipgi turime dar likusių 1937 m. Terraplane automobilių, kuriuos 

galite pirkti su didele nuoląrda,
2037 W. Cermak Road Tek Ganai 2469

Dabar laikas pasirinkti Kalėdinės dovanas:; laikrofdėlius, auksinius 
ir deimantinius žiedus, taipgi muzikališkus instrumentus 

lengvais išmokėjimais.

(MEMBER FEDERAL HOME LOAN BANK)

Tm* t

Night and’ Morning j 
Promote a Clean, Healthy Condition
Dėl Akių suerzintų nuo Saulės, Vėjo, 
arba Dulkių, vartokite keletą lapų Mu-‘ 
rin'e. Jis Atgaivins, Suramins,Pasmagins.

, . S^eforlnfantcrAįuItAtaUDruffiiss. I

Writefor Free Eye Bopk/ Murinę Company, Dept. H. S., Chicago

CASH 
or 

CREDIT

MUSIC AND JEWELRY STORE 
4216 Archer Avemie

ROOSEVEL 
FURNITURE COMPANY 
2310 W. BOOSEVELT ROAD

Telefonas SEELEY 8760
CHICAGO, ILLINOIS

Baimė ima, kad po 
poros mėnesių reikės 

atmokėt savo 
Morgičių!

NĖRA KO BIJOT

MUSŲ SPULKA maloniai jums PAGELBĖS
Atsilankykite bile dieną nuo 8 iki 8 v. v. ir

musų sekretorius suteiks jums visas 
informacijas.

LITHUANIAN BUILDING, LOAN & 
SAVINGS ASSOCIATION

1739 SOUTH HALSTED STREET 
Telefonas CANAL 8500

ŪSE

Furnasai
Boileriai
Pečiai

Pataisymai 
Dalys

Tik įvardyk dalį kurią 
reikalauji, vardą ir 

numerį furnaso, 
pečiaus ar boilerio, ir 
mes pristatysim dalis 

garantuojant, kad 
tiks

Didelis Stakas 
Visose Krautuvėse!

662 W. Roosevelt Rd. 
312 West 63rd St. 
2323 Milwaukee Avė. 
8816 Commercial Avė.

CHICAGO, ILL.

Northwestern
Stove Repair Co.

Tel. MONroe 6600

Kalėdinė Ekskursija 
Į LIETUVĄ

Nuolatinis susisiekimas

NEW YORK — 
KLAIPĖDA

Per Gothenburgą, Švediją

DROTTNINGHOLM lapkr. 18
GRIPSHOLM ........... gruodžio 8
Sutaupysi pinigą pirkdamas 

laivakortę ten ir atgal
Ekskursijų brošiūrėlė ir kainoraš
tis gaunama nemokamai pas visus 

musų autorizuotus laivakorčių - 
agentus, arba

SWEDISH AMERICAN LINE
181 North MicMgan Avertue, 

Chicago, III.

AR ŽINOTE KĄ 
RAŠO

/‘KELEIVIS?”
Ar žinai, kodėl vieni jj gi

ria, kiti keikia, bet visi mėgsta 
ji skaityti?

Net kunigai pasislėpę j j 
studijuoja, nors savo parapi- 
jonims draudžia jį į rankas 
paimt

“Keleivį” žmonės mėgsta dėl 
to, kad jis niekam nepataikaų- 
ja ir nesibijo teisybę skelbti.

žmonių mulkintojus ir apga
vikus jisai lupa be jokio pasi
gailėjimo.

Be to, jame rasi visokių pa
tarimų, pamokinimų, gražių 
eilių, įdomių paveikslų ir žinių 
iŠ. viso pasaulio.
Kainuoja tik $2.00 metams.

Adresas toks:

“KELEIVIS”
✓

253 Broadway,
SO. BOSTON. MASS.

\ t '■
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PASAULINIAI NUOTYKIAI PAVEIKSLAIS
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WAWMMWWjįmi!!

KAS GERIAU? — Mero 
Kelly transportacijos pla
nas iššaukė didelius ginčus. 
Ypač West Si dės gyventojai L’TRAINS NOW CARRY 

138,000 DAILY

VILNIAUS) PAGROBIMO • MINĖJIMAS SPALIŲ 9 DIENĄ KARO MUZIEJUJE, KAUNE

kinti vakarinės miesto da
lies elevatorius ir pravesti 
juos iškeltais keliais. Te- 
čiaus plano šalininkai nu
rodinėja, kad dabar tie ele
vatoriai kasdic pergabena 
po 138,000 žmonių, kuomet 
tais pačiais keliais busais 
ir automobiliais galėsią į 
dieną pasinaudoti po 300,- 
000 žmonių, v

4 AUTOS AND BUSES « 
WOULD CARRY 300,000

Evelyn Sharbrough, slaugė iš Mount Olivc, Mass., 
nors ir pati ėmė “mirties eliksyrą” — elixir of sulfafni- 
lamide, nuo kurio mirė jau apie 50 žmonių, betgi išliko 
gyva ir dabar padeda gydytojams gelbėti kitus naudo
jusius tą nuodingą vaistą. k . .

TIK PAPRASTI KELEI
VIAI. — Windsoro kunigai
kštis, buvęs Anglijos kara
lius, su savo žmona Wallis 
laukia traukinio Berlyno 
stoty—'kaip Įąų^įą visi pa
prasti keleiviai. Jie lankėsi 
Vokietijoj tirti nacizmą, 
kad geriau prisiruošus pra
dėti skelbti internacionali
nį fašizmą. Jau dabar pra
dedama visose šalyse labai 
plati propaganda.

IRGI REKORDAS. 81 
m. amžiaus Ispanijos-Ame- 
rikos karo veteranas C. A. - 
Hartley iš Pomeroy, O. Jis 
irgi sakosi pasiekęs vieno
kio ar kitokio rekordo. Jis 
niekad neturėjęs automobi
lio, niekad nėra palietęs au
tomobilio vairą, nebuvęs 
treilery; nėra surukęs ciga
retę, niekad nenešiojęs žie
dą, niekad negėręs svaiga
lų ir niekad neturėjęs ceh- 
to- Jis visuomet keliasi auš
tant, o/ašaros jam teka tik 
iš viends akies. Nuo Ispani- 
jos-Amerikos karo jis nie
kad nesinešiojo šaunamo 
ginklo ir nėra užprašęs gy-. 
yulį paukštį ar ir žuvį.

HALLOWEEN ŽVĖRYNE. — Brookficld žvėryno gyventojai irgi susilaukę Hal- 
Ioween ir buvo pavaišinti arbūzais. Arbūzo susilaukė ir labai retas Himalajaus 
kalnų lokis panda. Bet vieton nusigąsti “pabaisos,” panda ramiai pradėjo ją kram 
tyti.

M
•% C.J

•z<££.•z<££.

................... m

FIVE TRĄILERS PARKED N 
SPACE OF 75 FEET

................... m

FIVE TRĄILERS PARKED IN 
SPACE OF 75 FEET
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KOVOJA TREILERIUS. — Chicagos Sveikatos Departamentas pradėjo kovą 
su treilerių kolonijomis, dėlei esančio jose nesanitariškumo \r susigrūdimo. Grumo- 
jama kelias tokias kolonijas uždaryti. Viena tokių pasmerktųjų kolonijų yra prie 
G135 Lincoln Avė.
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NAUJA CHIRURGINĖ LEMPA John Schremmp (pacientas), slaugė Wini- 
fred McCracken ir gydytojai Schirrman ir Buckley iš American College of Sur- 
geons, bando naują šviesą, kuri lyginasi pusantrai valandai dienos šviesos, bet yra 
“Šalta” ir pakelia kūno temperatūrą tik pusantro laipsnio. Nauja lempa apšviesti 
operacijos stalą yra išstatyta chirurgų suvažiavime. Ji kainavo $10,000 ir jos gami
nimas užtruko 11 mėnesių. . (

IŠGELBĖJO KATĘ. — Ncw Yorko policis- 
tas Alfred Miller, rizikuodamas savo gyvasti
mi, įkopė į keturių aukštų stulpą nuimti katę, 

stulpą įlipo, bet iš .jokuri kokiu tai budu į 
išlipti nebeįstengė*

NORI PARKINIMO MITERIŲ. — Norlh Clark gatvė tarp Ontario ir Erie gat
vių, kur biznieriai reikalauja įvesti parkinimo miterius, kurie už pinigą leistų au
tomobiliams stovėti gatvėje tik tam tikrą trumpą laiką. Bet kiti biznieriai numato 
sau didelius nuostolius, nes 'kas norės mokėti už parkinimą gatvėje? Tokie važiuos 
toliau^ kur tokių miterių nėra ir- ten jie darys visą biznį.




