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LaGuardia Išrinktas 450,000
Balsu Dauguma

TAMMANY HALL SUMUŠTA 
NEW YORKE

LAIMĖJĘ ANTRADIENIO RINKIMUOSE PRASIDĖJO 9 VALSTYBIŲ 
KONFERENCIJA

NEW YORK, N. Y., lapkri
čio 3. — Praėjusio antradie
nio, lapkričio 2 d. rinkimuose 
Fiorello Lk Guardia, kurio 
kandidatūrą į miesto . merus 
rėmė . pažangesnieji republiko- 
nai,, švarios valdžios šalininkai 
ir Amerikos Darbo Partija, 
gavo balsų 1,344,016. Jo opo
nentas, Tammąny Hali kandi
datas Mahoney, gavo balsų 
889,591. Meras La Guardia iš
rinktas naujam terminui 454,- 
425 balsų dauguma.

Amerikos Darbo Partija, ku
rion įeina darbininkų unijos 
(C.I.O. ir A.D.F.), Socialdemo
kratų Federacija ir kai kurios 
kitos organizacijos, padavė 
balsų i.*ž La Guardia 482,459. 
Jei ne šie balsai, tai Mahoney 
butų turėjęs 28,034 balsų dau
gumą. Reiškia, Darbo Partijos 
balsai nusvėrė rinkimus. .

Darbo Partijos, kaip politi
nės jėgos, reikšmę Ne\v Yor- 
ke ir New Yorko valstijoj šian
dien pripažįsta ir republikonai 
ir demokratai. Ateity, mano
ma, jos įtaka stiprėsiąnti, nes 
paskutinieji balsavimai parodė

Sąrašas merų, kurie 
laimėjo rinkimus 

antradienį
New York: Fiorello H. La 

Guardia,’ R., Fusion.
Detroit: Richard W. Read

ing (non-partisan^.
Boston: Maurice J. Tobin 

(non-partisan).
Cleveland: Harold H. Bur- 

ton, B.
Pittsburgh: Cornelius D.

Scully, D.
Buffalo: Thomas L. iHolling, /

D.
Akron: Lee D. Schroy, R.
Canton: James Seccombe, R.
Hartford, Conn.: Thomas J.

Spellacy, D.
Bridgeport, Conn.: Jaspei’ 

McLevy, Soc.
New Haven, Conn.: John W.

Murphy, D.
Syracuse, N. Y.: Rolland B.

Marvin, R.
Albany, N. Y.: John Boyd 

Thatcher, D.
•Worcester, Mass.: John J.

Sullivan, D.
Binghamton, N. Y.: Charles 

W. Kress, R.
Troy, N. Y.: Frank J. Ho- 

gan, D., Soc. and Amer. La- 
bor. ' . ,

Lynn, Mass.: J. Fred Man- 
ning (non-partisan eleetion).

Utica, N. Y.: Vincent R. 
Corrou, D. and Amer. Labor.

Poughkeepsie, N. Y.: George 
V. L. Spratt, D.

Glens Falls, N. Y.: Earl H. 
Stickney, R.

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

Giedra; kįlanti temperatūra; 
saule teka 6:26, leidžiasi 4:42 
valandą. ' r

Darbo Partiją augant. Ba su- 
sjtvėrusi 1936 metais prez. 
Boosevelto kandidatūrai remti 
pernai ji surinko balsų 238,000 
balsų, o šiemet 482,459.

Svarbiai New Yorko kaun- 
tės apskrities prokuroro vie
tai išrinktas Thomas E. Dew- 
ey. Jis gavo 326,747 balsus, o 
jo oponentas Harold W. Hast- 
ings, Tammany Hali Kandida
tas, tegavo tik 216,924 balsus, 
ši vieta Tammany bosams ir
gi buvo labai svarbi, nes reiš
kė'nemažai darbų, o kas |Svar- 
biau — didelio grafto ryšium 
su vedimu bylų prieš įvairaus 
plauko nusikaltėlius. Dewey 
kandidatavo rinkimams ta pa
čia platforme, kaip ir meras 
La Guardia.

Tammany Hali prakišo rin
kimuose apskaičiavimų tary
bos (Board of Estimates), ku
rios žinioj yra daugybė darbų 
ir galybė grafto suktiems po
litikieriams.

Bendrai nuomonė reiškiama,, 
kad šie rinkimai ženklina Tam
many organizacijos susmuki
mą. /

Lockport, N. ~Y.: Arthur W.’ 
Van de Mark, R.

Ithaca, N. Y.: Josepįi B. 
Myers, R.

Hornell, N. Y;:x'®nęst R. 
Stewart, D.

Oneonta, N. Y.: Daniel Frank- 
lin, R.

Yonkers, N. Y.: Joseph E.
Loehr, D. v

Keene, N. H.: William J. 
Callahan, R.

Geneva, N. Y.: Dr. C. C.
Neider, D. , '

Batavia, N. Y.: James J.
Mahaney, R.

Courtland, N. Y.: George C. 
Marsted, R.

White Plains, N. Y.: Chaun- 
cey T. S. Fish, lį

Canandaigua, N. Y.: George 
McG. Hayes, R.

Johnstown, N. Y.: Walter F.
Barter, R.

Oswego, N. Y.: Willard J. 
Hali, R.

Port Jervis, N. Y.: Wendell
E. Phillips, R.

Oneida, N. Y.: Dr. Anseli 
K. Zellner, R.

Pittsfield, Mass.: James 
Fallon (non-partisan).

Elmira, N. Y.: J. Maxwell 
Beers, R.

Concord, N. H.: John W. 
Storrs (non-partisan).

Jackson, Mich.: Russell H. 
Bengei.

Du armijos lėktuvai 
sudužo

SEATTLE, Wash., lapkričio 
3. — Du Jungtinių Valstijų 
laivyno lėktuvai susidaužė Boe
ing aikštės viršuje. Abu n’ir 
krito žemėn. Iš mažesniojo lėk
tuvo du žmonės iššoko ir nu
sileido žemėn parašutais. Jie 
išliko gyvi.

Didesniojo lėktuvo nelaimėj 
žuvo penki asmenys, Keturių 
iš jU palaikai rasta tuojau, 
penkto ieškota 7 sudužusio lėk
tuvo lauže. \ J «

[Atome Photo.]

, JASPER McLEVY so
cialistas, išrinktas Bridge
port, Conn.; meru milžiniška 
dauguma balsų.

Britanijos atstovas 
pas fašistus

LONDONAS, Angliją, lap- 
kričio 3. — Nors Anglija pa
ti sutiko pripažinti Ispanijos 
sukilėliams “kariaujančiųjų” 
teises tik po to, "kai prasidės 
ištraukimas svetimšalių karių 
iš Ispanijos, bet jau dabar 
Britani’j os, ■> <wldžtM<yra: susita
rusi su generolu Franco. Pa
gal tą sutartį Britanija pasiųs 
savo atstovą su pilnomis di
plomatinėmis teisėmis į terito
riją,/ kurią Franco yra užėmęs. 
Apulijos pasiuntinys veikiau
sia busiąs Sir Robert Hodg- 
son.' « . ,

Detroite laimėjo 
Reading

DETROIT, Mielu, lapkričio 
3. — Detroite miesto mero 
vietai kandidatavo Richard W. 
Reading, kaipo konservatorių 
žmogus, ir Patrick O’Brien, ku- 
rį rėmė-C.I.Q.y labiausia auto
mobilių darbininkų unij a.Rea
ding gavo 260,957 balsus, o 
O’Brien 154,050.

Konservatoriai
Readingo laimėjimu. Tačiau 
tenka turėti omenėje faktas, 
kad C.I.O; .iš viso čia neseniai 
pasirodė, taigi 150,000 sų viri 
šum paduotų už O’Brieną bal
sų reiškia labai daug.

džiaugiasi

Prezidentas išvyksta
Washingtonan X

HYDE PARK, N. Y., lapkri
čio 3. — Išbuvęs 11 dienų sa
vo rezidencijoj Hyde Parke, po 
New Yorko valstijos municipa
litetų rinkimų, pre-zidentas 
Rooseveltas trečiadjenį atvyks 
į Washingtoną.

Nauja bylą teisėjui 
Black

WASHINGTON, D. C., lap
kričio- 3. — Trys Floridos kom
panijom įteikė šalies Vyriau
siam teismui peticiją, . kurioje'' 
įrodinėjama, kad teisėjo' Hugo 
-L. Black paskyrimas Vyriau
siojo teismo nariu esąs prie* 
šingas J. V. konstitucijai,

tAbme Photo.]
’ Į .
Senatoriuj A. HARRY 

MOORE, ■ įdemokratas, iš
rinktas Nexy Jersey valstijos 
gubernatorium.

.? . ..

PA-
_ _____. _ R U

BRIDGEPORT, 
CONN. '

BRIDGEPORT, Conn., lap
kričio 3. — Socialistas Brjdge- 
porto mėrasĮ Jasper McLevy, 
statė kandidąturą į miesto me
rus kitam tferminui. Rinkimų 
obalsis ’ buvo: įgera valdžia! ir 

so-Bridgeporto piliečiai paliko 
cialistą mero vietoj urmu 
in a landšlide.

Sukilėliai pradėję 
ofensyvą Ispa

nijoj
HENDAYE, lapkričio 3. —; 

Ispanijos sukilėliai apšaudė 
miestelį Lerida, kuris randasi 
Katalonijos provincijoj. 120 
žmonių užmušta, jų tarpe 50 
mokyklos vaikų. Be to, 200 
žmonių, civilių gyventojų, su
žeista. •

Ispanijos vyriausybės prane
šimais, 9 fašistų bombonešiai 
užpuolė Leridą. Jie numetė į 
miestelį tonus bombų ir ap
šaudė jį mašininiais šautuvais! 
Vyriausybininkai mano, kad 
Leridos apšaudymas yra pra
džia fašistų briovimosi į pajū
ri-/ J ’ ' .

Sukilėlių artilerija taipgi 
apšaudė iš patrankų Madridą. 
Nukentėjusių dėl šio apšaudy
mo buvo ir vaikų.

Bet Asturijoj, kurią sukilė
liai neseniai užkariavo, jie ne
turį ramumo. Karingieji mai- 
nieriai Europa kalnuose tebe
kovoja su fašistais.

n“—-. ' ■.

Rinkimai Cleveląn- 
de ir Bostone

CLEVELAND, Ohio, lapkr. 
3. — Cle velande laimėj o mū
ro vietą antradienio rinkimuose 
kitam termihui ■■■■K republikonas įdaryta ryšuim su
HaroldII. Bb'rton. Demokratu b** llau8emIS'

Dabar betgi, miestui apti
rpus ir arabų šventei Rama- 

S^ostone mero vietai kandi- Priartinus, kai artbai 
datavo’ James M. Čurley, kurs die“ JVa,S"”k
yra. buvęs du kartus ■miestu s’s na*tTOls’ an*,ai draUsmę 
mėru ir kartą Massachusefts a au ‘ 
valstijos gubernatorium. Jį su* Bendrai, 
pliekė nepriklausomas dėmę- dienas Jeruzalėje ir jos apie- 
kratas Maurice Tobin. linkėję buvo gan ramu.

kandidatas John O. McWilliams 
prakišo.

[Acme Photo.]

FIORELLO H. La GUAR
DIA, fuzijos kandidątas, lai
mėjęs New Yorko mero rin
kimus.

C.I.O. pralaimėjimai 
ir laimėjimai

AKRON, Ohio, lapkr. 3. — 
.C.I.O. remiamas kandidatas Į 
merus, demokratas G. L. Pater- 
son, pralaimėjo rinkimus. Iš
rinktas meru republikonas Lee 
D. Schroy.

Cąnton, Ohio, meru išrink- 
tas J ame s Seccom be... Dejnokra- 
tas ’ Dardi*• > rėmiamas

vėl

tas** ;Darejl**^Štmitli,^
C.I.O., pralaimėjo.

’ A 1

Pittsburghe, Pa., 
tas meru Cornelius 
kurį rėmė C.I.O.

C.I.O, remiami 
į merus miestuose 
ir Clairton, Pa., laimėjo’ rinki
mus.

išrink-
Scully,

kandidatai
Duąuesne

Japonai paėmė stra
teginį perėjimą

PEIPING, Kinija, lapkričio 
3. — Japonų r kariuomenė pa
ėmė Strateginę vietą Hinkow 
kalnuose. Hinkow skaitoma 
kaip vartai įeiti į lygumą, ku
rioj randasi Shansi provinci
jos sostinė Taiyuan.

Per ištisą savaitę japonai 
bombardavo kinų pozicijas kal
nuose patrankomis. Artilerijos 
ugnimi neišmušę kinų iš jų 
pozicijų, japonai, pasiėmę tik 
rankinių granatų,' puolė kinuts, 
Kruvinose kautynėse, ‘ kuriose 
krito daugybė japonų ir kinų, 
pagalios.Japonai -paėmė, kalną 
perėjimą.

Leido arabams iš
kilmes apvaikš- V» J • Ciotl

Praėjusį mėne-
JERUZALE. — Palestina, 

lapkričio 3. 
sį britų vyriausybė buvo už
draudusi miesto gyventojams 
vaikštinėti gatvėmis vakarais 
ir naktimis arba lankyti bet 
kokius susirinkimus. Drausmė

paskutines kelįas

BRUSSELS, Belgija, lapkri
čio 3. — čia prasidėjo 9 valsty
bių konferencija kinų-japonų 
karo likvidavimo klausimais.

Konferencijos pradžia pasi
žymėjo bendru delegatų atsi
šaukimu į japonus ir kinus..pa
liauti kruvinas kautynes. Ita
lija įspėjo kitus konferencijos 
delegatus nekelti klausimo 
sankcijų prieš Japoniją.

Pasak italų delegato Aldro- 
vandi-Marescotti, konferenci
joj neprivalo būti keliami klau
simai tiesioginio ar netiesiogi
nio spaudimo į japonus ir ki
nus, imantis priemonių, ku
rias siūlo kai kurie neatsakin
gi asmenys.

Jungtinių Valstijų delegatas

Lietuvos Naujienos
Elektros reikalai

'KAUNAS — 1935 metų pra- 
džioje Biržų miesto savivaldy
bė, Spastatydindama nauja' elek
tros stotį, elektros tiekimą iš 
koncesininkų perėmė į savo ran
kas. Nors naujoji stotis dar te
veikė tik 2 metus laiko, pasiro
dė gana geru rezultatų. Biržuo
se elektros energijos suvartoji
mas padidėjo apie 40%. Prie 
koncesininkų elektra buvo itie-^ 
kiama tik nakties metu, o nau
joji,. ęlp^įrp^stpjLįą elektrą tie
kia visą parą. Tiesa, girdėti nu
siskundimų, kad elektra 'visą 
parą (ypač dienos metu) ne
tiekiama, bet tai atsitinka' dėl 
to, kad kai taisomi kurioje nors 
linijoje laidai, iten elektra ne
leidžiama. Paskutiniuoju laiku 
žymiai padidėjo elektros suvar
tojimas jėgai. Tarp kitų jėgai 
elektrą vartoja ir Biržų pieno 
perdirbimo bendrovė, kuri sta
to 22 PS elektros motorą pieni
nės mašinomis varyti. Taip pat 
numatoma susitarti ir su kito
mis didesnėmis įmonėmis, ku
rioms reikalinga elektros ener
gija jėgai. Elektros energija jė
gai tiekiama' labai geromis są
lygomis. /

Atpiginus elektros energiją

DAR VIENA DIDE
LĖ BYLA RUSIJOJ

MASKVA, Sovietų Busija, 
lapkričio 3. — Nagrinėjama 
byla iškelta trylikai žymių 
Abchazija respublikos veikėjų. 
Jie yra kaltinami priklausę 
Trockistų centru*! ir planavę 
atskirti Abchaziją nuo Sovie
tų respublikos. * ,

Teisiamieji, sakoma, prisipa
žinę kalti e$ą. Be to, jie pri
sipažinę suokalbiu nužudyti 
Staliną ir Georgia respublikos 
komunistų partijos sekretorių 
Laventry Berya.

Buvę du užsimojimai nužu
dyti Staliną. Vienas jų pada
ryta 1933 metais, o kitas 1935, 
kai Stalinas atostogavo kuror
te Soči, Juodosios juros pa
krantėje. Abu, žinoma, nepa
vykę.

Iš kitų Rusijos vietų prane
šama, kad dar 23 asmenys nu-^ 
teista mirti. Mirties bausmė 
įvykdyta šešiems už gadinimą 
javų rytų Sibire ir šešiems už 
gadinimą javų Leningrade. Ki
ti šeši Leningrado srityje vir
šininkai kaltinta kenksmingu
mu kolektyviam® ūkiams, gi 
penkįems daryta toks pat kal
tinimas Baltgudijoje.

'''..I-a-

Norman Davis pasakė, kad ki- 
nų-japonų karas užgauna ne 
tik kariaujančias šalis, bet ir 
neutralias. Faktinai liečia visą 
pasaulį. Jungtinės Valstijos 
neturi paruošusios jokio plano 
ir reikalavimų, jos šioj konfe
rencijoj -turi omeneje tik 9 
valstybių pasirašytą sutartį 
Kinijos klausimu.

Nors konferencija yra su
šaukta todėl, kad Japonija už
puolė Kiniją ir nusikalto 9 val
stybių, jų tarpe jos pačios pa
sirašyti sutarčiai, tačiau ven
giama kaltinti japonus. Net į 
kiniečius daroma spaudimas, 
kad jie susilaikytų nuo kalti
nimų japonams.

radijo aparatams, pastebimas 
Biržuose žymus radijo abonen
tų skaičiaus padaugėjimas. Ra
dijo abonentai iš savivaldybės 
gauna nuolaidos per metus apie 
30-80 litų: kas daugiau radijo 
reikalams elektros energijos su
naudoja, tas gauna ir didesne 
nuolaidą. Be to, elektros stotis 
pigiai ir gerai krauna akumu
liatorius.

Naujosios elektros stoties pa
statymas ir įrengimas atsiėjo 
aplė 130,000 litų. Mašinos pirk
tos. jšsimok«tinai dvejiems ge
tams, tačiau numatoma išmokė
ti greičiau. Kai tik bus išmo
kėtos skolos, savivaldybė žada 
atpiginti elektros mokestį.

VILNIAUS LIETUVIŲ
GOLGOTA

VILNIUS—Lenkai uždare 
Vilniuje ėjusį lietuvišką laik
raštį “Vilniaus Rytojus.”

• Atgabentas iš Shreveport, 
La., Anthony Sapienza prisi
pažino rugp. 22 d., Grant par
ke nušovęs plėšimo tikslais Ro- 
bert W. Lee, kada tasis buvo 
išėjęs pasivaigščioti su sferai 
Sapienzai pažystama kdGBretų 
mergina.

• Niles Center priemiestis 
daigiau kaip dvigubai pakėlė 
alinių laisnius. Pirmiau buvo 
$225 į metus, dabar bus $500.

f GIMINĖMS
LIETUVOJ

s DOVANŲ
A. KALĖDOMS

Palinksminkit savo tėve
lius, sesutes, brolius ir gi
mines. Pasiuskit jiems do
leri, kitą. Jus nepaliksit 
biednesni — o jiems jūsų 
dovana suteiks didelį 
džiaugsmą.
•
Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrius pasiųs jūsų pini- 

, gus su užtikrinimu pilno 
ir greito išmokėjimo.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

CHICAGO, ILLINOIS
Ofisas atdaras kasdien nuo 

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

1 vai. popiet.■L- f



NAUJIENOS, Chicago, UI. Ketvirtadienis, lapkr. 4, ’37
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KORESPONDENCIJOS
■■■■**.!.»! I' ' ,9 1.1 Į
UNCOLLECTED RULED OUT 

$88,640,165 1 * ' "
- or 8.6% '

PO KENOSHA KOLONIJĄ PASIDAIRIUS M•a,
IMil

ON ĄPPEAL 
$36,262,810 
OR 3.5% 
-g-'... .

Kur Gauti Old 
įold Konkurso 
Blankas 5

JUOKAI
■»

Sunkus darbas. — Vietos veikėjai yra pasiryžę savo 
chorą įsteigti. — Choras žymiai prisidėtą prie įtrau
kimo vietos jaunimo į lietuvių kulturinį darbą.

(Tęsinys)
Taip, tai nėra lengvas dar-' 

bas. Jokis kultūrinis darbas nėr 
ra lengva dirbti. Beikia daug 
pasiryžimo, daug ištvermės. Tai 
gerai patyrė p-ios Tilly Pabarš
kė ir Kastancija Velvikienė, 
kada kilo sumanymas steigti 
chorų Kenosha lietuvių koloni
joje. Jos nemažai jau pasidar
bavo ir yra pasiryžusios tą dar
bą tęsti iki galo.

Sumanymas juk tikrai geraš. 
Geras ir naudingas. Meno orga
nizacija gali visokeriopai pasi
tarnauti. Šiaip ar taip, o pas 
žmogų yra palinkimas dirbti 
meno srityje. Visi juk mes 
mėgstame dainas. Jei patys ir 
nedainuojame arba negalime 
dainuoti, tai mėgstame klausy
tis, kaip kiti dainuoja. O kurie 
dainuojame, tai iš to turime 
smagumą, pasitenkinimą.

Tokiu budu choras ir grynai 
kulturišku atžvilgiu vaidina la
bai svarbų vaidmenį. Tad kiek
vienai lietuvių kolonijai pra
vartu savo choras turėti; pra
vartu turėti meno organizaci
ją, apie kurią galėtų spiestis 
jaunimas.

Kiek galima pastebėti, su
manymas chorą steigti vis ran
da didesnį ir didesnį pritarimą. 
P-as Pabarška vienas pirmųjų 
iškėlė tą sumanymą. Jis įrodi
nėjo ir įrodinėja, kad ilgiau 
negalima dvelsti, kad reikia 
choras būtinai steigti. Tą pat 
sako ir ponai Antanas ir Mari
jona Pūrai, kurie per eilę me- 
tų su atsidėjimu dirbo menui. 
Tokios pat nuomonės yra The- 
11a Gaelles ir jaunuolė Izabela 
Bustec’as, kuri yra gera daini
ninkė ir pianistė.

Per trumpą laiką, pareiškė 
p-lė Izabela, butų galima pri
traukti nemažą būrį jaunimo, 
kuris paprastai mėgsta dainuo
ti. Reikia liesą pasakyti, kad 
daugelis choro pasigenda ir pri
taria jo organizavimui.

P-lė Izabela Rustec’as yra 
pasiryžusi dirbti, kad choras 
butų įsteigtas. Maža to, ji ža
da ir savo draugus bei drauges 
prikalbinti, kad jie stotų į Ke
nosha Lietuvių Kultūros Drau
giją. Jos tėvas yra tiek įsitiki
nęs, kad choras reikalingas, jog 
pasižada net medžiagišką para
mą teikti.

Kaip matote, sumanymas yra 
visai rimtas. Vietos veikėjai 
jam pritaria. Faktiškai pas juos 
yra įsitikinimas, kad choras vie
tos lietuvių judėjime galėtų la
bai svarbų vaidmenį vaidinti.

i t

Kada sumanytas darbas ran
da tokį nuoširdų pritarimą, tai 
galima tikėtis, kad visai neto
limoje ateityje čia tikrai įsi
steigs choras. Reikia palinkėti, 
kad taip iš tiesų ir atsitiktų. 
Tada’ vietos kultūros draugija 
galėtų pasididžiuoti tikrai dide
liu darbu. —F. Bulaw.

Mirė Kazimieras 
Gremaila

Lapkri- 
pasimirė

Brolis Juozas Gremailia yra 
prašomas altsiliepti

' WABEN0, Wis./ 
Čio 2 d., 9 vai. ryto
Kazimieras Gremaila. Velionies 
lavonas dabar yra pašarvotas 
pas vietos laidotuvių direkto
rių.

Kiek teko patirti, nabašnin- 
ko brolis, Juozas Gremaila, gy
vena St. Louis, Mo. Tiek bro
lis, tiek kilti giminės yra pra
šomi tuoj atsiliepti.

Dėl platesnių informacijų mi
rusiojo reikalu kreipkitės į D. 
Gaujienis, Box 493, Wabena, 
Wis. —D. G.

Šių laikų stebuklas
• •

Draugas sutikęs gerą pažį
stamų sako:

— Tikiu stebuklais. Jie rea-
lybė.

ko?
Na ir kas tokio atsiti

— Gavau iš vieno skolinin
ko skolą!

(Bus daugiau)

LIETUVON
Siunčiame Pinigus Paštu 
ir Telegrama. Patarnau

jame Greitai, Pigiai ir 
Saugiai.

Parduodame Laivakortes 
ant visų Linijų.

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED ST.' 

CHICAGO, ILL.

Ofisas atdaras kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 8 vai. vąkaro

■ I

B 
■: COUECTEO g 

$903,661,3891 
or 87.9% |

ChičagO džiaugiasi, 'kad 
jau 87.9 nuoš. taksų yrą su
mokėti ir kad nesumokėtų 
taksų yra tik 8.6 nųoš. Be to 
3.5 nuoš. taksų, sumoje 
virš' $36,000,000 yra panai
kinta teismo.

Draugių pokalbis
» <

Marytė: — Užvakar Paukš
tys sakėsi, jei aš už jo nete
kėsiu, tai jis ims kvailybes da
ryti.

Janina: — Taip? Bzet Vakar 
jis prašė mano rankos!

Marytė: — Na, matai! Ar 
klydau!

P. J. V. GARAGE
P. J. VAICIS, Sav.

visokius automobilius 
Greitas patarnavimas 

kainos neaukštos..

S. Western Avė
Tel. LAFAYETTE 5251

Taisom 
trokūs.

4406

ir 
ir

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

. - MASTER WIND0W SHADE C0.
S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo
FIRANKOM LAZDAS . . . MES NUMIERUOJAM IR UžKABINAM 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BUNDS.

1803 WEST 47th STREET (ARTI AVOOųrST^t
.  ................... 11     i »i 11 v u i i u

■ |i i c,1iį l (i ii m ii

A. F. CZESNA BATHS
ATLANKYKIT SVEIKATOS PIRTĮ

Telefonas BOULEVARD 4552
Užlaikoni elektrikinį Kabinetą, karštus ir garo kambarius; suteikiam 
elektrikinius ir švedų masažus; Pagelbėsim jūsų sveikatai VIOLET 
Spinduliais ir sieros Vaniom. Kainos labai prieinamos; Moterų diena 
utarninkais.

1657 West 45th St, kampas S. Paulina St

FRANK’S BATTERY STATION
St. Kurauskas, Sav.

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

650 West 35th St. Tel. Yrirds 6701
■ ,.....-1. ....... .J

GARANTUOTI • <
—--------- VARTOTI BOILERIAI -*------- —

TAISO DALIS VISIEMS BOILERIAMS
Radiatoriai, paipos ir fitingai, 'di- ant' materiolo pilnam, šildytuvų 
džiausiąs stakas—-mažiausia kaina įrengimui. DYKAI APKAINAVI- 
mieste. Specialus mokesčių dydžiai . MAS. • <■ ■ ‘ . . <, •.

C, MILLER MATERIAL COMPANY
1247 WEST LAKĘ STREET r MONROE .3387-88.

AR MĖGINAI ’

7CAVALCADE?
Kentucky Bourbon 2 Metų Senumo ■ :

Spirito varykles supilstyta ir distiliuota, kuri buvo jsteigta 
/ 1705 metais

YRA GERESNIOSE TAVERNOSE

OLD CASTLE, Ine.
6005-7 West Roosevelt Road

CICERO, ILLINOIS
| I ■■ .      ................................................. >, l — uėi.iR. ip. I|«. i .1 ,X

LIETUVIŲ ŽAGARIEČIŲ KLIUBO 
VAKARAS ĮVYKS

Šeštadienį, Lapkričio-Nov. 6 dieną
WEST SIDE HALL

2242 West 23rd' Gatvė.
PRADŽIA 7:30 VAL. VAKARO. įžanga 40c vienam.

Bus. perstatyta dvi komedijos:
“Netikėtai” ir “Nepaprasta Liga”

Loš B. Vaitekūnas, F. Ambrozienė/ A. Niprikaitė, S. Ambrozaitė, 
A. Niprikas. A. Ramašauskąs, O> Užkuraitė, C. Gasparaitis, A. ,Am- 
brozas. Koncertinę prograhno dali pildys: A. Dočkienės K, Abekiėnė;< 
klasiškus šokius: B. Mašelskis, J. Burkauskas. Prie piano Aldona 
Briedžiutė. Šokiams griešį Paul Eitnant orkestras.

t - širdingai Užprašo KOMITETAS.
■' ........' " ”h‘: Mm »

'..‘s.ilfc, •- .. 'V*’!

Reikia rašyti New Y ąi k a n, 
Lorillard Company, Varick 

Štation, N. Y,

“Naujienos” kasdien gauna 
paklausihių apie tai; ’ kur ir 
kaip gailina ’ gauti Old Gold 
cigaretų konkurso blankas, In
strukcijas bei ? konkurso pa
veikslų pavyždžiUs.

Tų blank ų-inštruLcijų ciga
retų krautuvėse, bei vaistinėse 
dabar nebegalima gauti. Blali
kos btivA dalinamos krautuvė
se tik konkurso'pradžioje.

Nors konkursas jau įpusė
jęs, įstoti dar galimk, bet blan
kų gauti reikia kreiptis tiesiai 
į Old Gold cigaretų bendro- 
vę. ,

Prašant blankos reikia siųs
ti laišką, wOlj| )Gold’ ■ Contest, 
Lorillard Cotnpany, Varick 
jt. Staiion, New York. Jokių 
pinigų už blankas siųsti nerei
kia, (sp.)

Patyrimo keliu,.
Jonukas su tėveliu aplankė 

žvėrynį; Priėjus būrelį šieną 
beėdknčių asilų* Jonukas 
klatfsė:

— Tėveli, ar asilai taip 
vędia? < '

. . • . / . .....

— Tiktai asilai, vaikeli!
giliai atsidusęs atsakė tėvas.

pa-

pat

•u

. , ■ PASKUTINE DIENA

“Tolimuose Rytuose’* 
KITOJ PKASIDKUA. 

“MAXIMO SUGRĮŽIMAS” 
Tikras ‘'Maximo Jaunystės” paveldėtojas 
SONOTONE 06 E- Van Buren V ™ arti Waba«h 

Tęsiasi nuo pietų iki vidnakčio— 
Šiokiomis dienomis 25c iki 1 v.p.p■ ■

IŠDIRBĖJAI
YANKEE POTATO CHIPS
POPCORN IR PRETZELS
PHstatom j Tavernas ir Restau- 

rarius sezoninius produktus. 
Taipgi partjlųpdam saldą! nius 

wholesale.
4643 SO. HALSTED STREET 

Tel. YARDS 4396.;"

CRANE
COAL COMPANY 
5332 So. Long Avė, 

Tel. Republic 8402 v 
l’OCAHONTAS Minę Rųn $7^40 

tonas
*7.15

JScreened) .....
SMULKESNĖS

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

Garsinkites “N-nose”
. # . V I . • J' ■ . < ' ‘ 1 .' f

> . ........... . •
BIZNIO REIKALU UŽEIKIT 

PAS
Juozapas Ažukas

Bridgeporte išdegė keletas namų, 
kur žmones neturėjo apdraudos 
nuo ugnies—ant savo rakandų. 
Nelaukite pakol jus tokia nelai
mė ištiks — apsidrauskite tuo
jau^ pas —

atstovauja
Juozapas Ažukas

PROPERTY OVVNERS ASSOC1A- 
TION OF BRIDGEPORT 

33d3 So. Lituanica Avenue 
Te). Boulevard 3450

(Atdara min 10 rvto iki 9 vak.)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

ohn F. Eudeikis
Z •<(.. • -..y/, >■ ■■. . 2- Z . 1 ■

SĘNIĄŲ$IA> IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

ambulance:
‘ DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hermitage Avė, 
4447 South Fairfield Avenue

. . -.Tel. I.AI-AYR'ITE 0727 / . .
‘......n. .... i i ............................................................................................   ,

vi 4 koplyčios visose*
1 Chicagos dalyse

• t i.. ■ - ........ T!
Klausykite musų Lietuvių radįo programų Pirmadienio vakarais, 
10:00 vąl. vakaro iš W. H. F. C. stoties (1420 K.) — Pranešėjas 

P. ŠALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI 

Chicagos, 
Cicero 

v Lietuvių į 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

t -ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

Visose miesto 
DALYSE.'

ii .i, . ..^,1,1, ji,). .,jl i».    

n J. LIULEVIČIUS
4348 So. Čalifornia Avenue Phone Lafayette 3572 ■■ " ■ . ..... ................... . - ' ' ■" ■■ ■ —■

■ A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

1 L ■*. m...........................................................        - -■

A. PETKUS
1 Court' Cicėrd Phofie Cicero 2109

— ------ ——----------—------ -------- --
P. J. RIDIKAS

3354 So. Halsted Street , . ’ Boūlevnrd 4089
.................... . r! ■ —..'i. i >

1410 So

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

I. J. ZOLP Phone BouL 5203
I 1646 West 46th Street Phone Boulevard 6566

į ■■■ ' ’. ’• . ' • ■' a r
. II ■!!! I1WM| ■!!!■ >■    I II  .........................................■ l|l ■■■1.^^^—  ■   » -

E . S. M. SKUDAS '
718 West 18th Street > Phone Mpnroe 3377

C r

S. P. MAŽEIKA Yards 1139
3319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138
.   ■■■■■*■! ■ . ..I ■■ »   l(|WBw^,.i>r.rf I , nu*,,, , . M.III. B . O>, 1...

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
8KYRIUS: 42-44 East lO8th Street Tel. Pullman H70

JUOZAPAS EUDElklS IR TĖVAS
4704 So. Wešfįtn Avė. ; Phone Virtinis 0883Virginia 0883

Mrs. Anelia K. Jarusz 
Physieal Therapj 

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

Hemlock 9252 
Patarnauju prie 

gimdymo namuo 
se ar ligoninėse 
duodu massage 
eleetrie t r e a t • 
ment ir maghę- 
tic blankets Ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

L,..r.?.u2£

ADVOKATAI

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

st.Miesto 
Kamb. 
Namų
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį,

JOSEPH J. GRISK
• LIĖTUVIS ADVOKATAS

Telephone; Boulevard 2800 
1631 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
K

St
1824
3395

Ofise TeL Virginia 0036 
Re^denee Tel. BEVERLY 8244 

DB. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

41571 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

nuo ,2—4 ir nuo 6—8 vai. vakari 
Rezidencija:

8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ 
Valandos—8—10 A. M. 
Nedalioj pagal sutarti*

DR. L E. MAKARAS
10758 S. Michigan Avė 

ROSELAND—CHICAGO, ILL. 
Tel. PULLMAN 1193-8277

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

2400 WEST MADISON STREET
Vai. 1 iki 8 po 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. STRIK0L7S
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4«« 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 1980

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS: 

Panėdėlį, 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

AKIŲ SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas. 

Optoinetrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

ėsti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose- atsi
tikimuose egzaminavimas daromas 
.•u elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
| 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. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

k Tel. Yards 1829 . 
Pritaiko Akinius 

f Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuve 
756 West 85th St. 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTJSTAI 

Amerikoj Lietuvių Daktarų 
į_______ praugijoa Nariai.________

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS ‘ j
6558 So. Western Avė.

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
»’ Seredoj paira) nutarti

Phone ČANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6681 So. Caltfornia Avenue

Telefonas Repuhlic 7868

Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 Węst 35th St.

Cor. of 35tb and Halsted Stš.
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:80-8:8P

Nedėliomis nagai sutarti
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD

TeL Kenvood 5107

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

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. i. Halsted St

‘ ; CHlęAGO, ILL. . i
-inn

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St

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

Šventadieniais tik susitarus
Phone BOULEVARD 8483

Res. Phone:
Laf. 7383

Dr.
Office Phone: 

Pros. 1012

S. Jakubs
DENTIST
Western Avė.
ryto iki 8:30 popiet

6322 S.
V AL.: 9:00 

išskyrus sekmadieni ir trečiadieni.

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

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

išskyrus seredomis ir subatomis
, ...... .  .....

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokias 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:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Sega!
' OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVB.

Ofiso' valandos: •
Nuo 10 iki 12 diena, 2 iki 8 po pietų

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12
Rez. Telephone PLAZA 2400

Garsinkites “A-nose”
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Ketvirtadienis, lapkr. 4, ’37

CIEVELANDD OHIO ŽINIOS
valstijos legislaturos narys, pa 
aiko gana draugiškus / santy 
aus su gubernatorium. Guber
natorius* matyti, yra gana auk 
tos nuomones apie musų tau-

Kada visos ceremonijos pa

kaip sukelti kiek galima dau
giau jpinigų. Mat, dalykas toks, 
kad sąjunga pasiskolino pini
gų darželiui įrengti. O kaip sa
komą, skola ne rona. Vadinasi, 
ją reikia grąžinti.

Raginami yra ir kitų kolo-
Tikrina automobilius. — Didele sniego audra, 

kus pokylis. — Stasys čerauka pasveiko. — 
sis , Jarus svečiuojasi Chicagoje. • 
Mulioliai mokosi universitete.

- Jau- 
Jauna- 

Prakalbos. — 
Mulioliai mokosi universitete. —Kęstučio mirtis.— 
Didelis bankietas. — Republikonų mitingas. — Dar
želio sąjungos susirinkimas. — Julius Krasnickas.

Automobilistai turi daug 
daug nemalonumu

Specialus policijos kruzeriai 
važinėjasi naktimis ir stabdo 
automobilistus. Kai sustabdo, 
tai jie tikrina automobilius: 
apžiūri šviesas, stabdžius, vie
las ir bendrą stovį. Jei suranda, 
kad nėra viskas tvarkoje, 
tuoj siunčia į 
pataisytų. Per 
dyti trukumai 
linti.

Publikos dalyvavo vidutiniš
kai.

Mokosi valstijos 
universitete

Clevelando jaunuoliai, 
ir Bernardas Mulioliai.

tai 
garažą, kad ten 
dvi dienas nuro- 

turi būti paša-

“kruzeriai” datf- 
tarp 8 vai. va-

Tie policijos 
giausia veikia 
karo ir 4 vai. ryto. Kai prasidė
jo tas gujimas, tai per vieną 
naktį 360 automobilių buvo pa
tikrinta. Iš to skaičiaus poli
cijos inspektoriai pripažino, 
kad tik 44 yra visai geri. Va
dinasi, jokių trukumų neturi. 
Bent tokį raportą pateikė po
licijos kapitonas.

Tas naujas patvarkymas la
bai sujudino automobilistus. 
Kai kurie jų sako, jog tai yra 
niekas daugiau, kaip tik savo 
rųšies raketas. Girdi, policija 
garažams tik kostumerius pri
stato. Policmonai, kurie tikri
na automobilius, dažnai esą vi
sai menki mechanikai. Esą, 
nieko todėl nuostabaus, kad jie 
visai nesugedusius automobi
lius pasiunčia į garažą taisyti.

Policijos departmentas teisi
nasi ir sako, kad tie priekaištai 
esą be pagrindo. Automobilių 
tikrinimo tikslas esąs vienas: 
sumažinti nelaimių skaičių. O 
juk visi žino, kad labai daug 
nelaimių įvyksta vien tik to
dėl, jog žmonės važinėjasi to
kiais automobiliais, kurie turi 
vienokių ar kitokių mechaniš
kų nedateklių.

Turėjome sniego
Spalio 23 d. Clevelandą ir 

jo apylinkes buvo užklupusi di
delė sniego audra. Vietomis 
sniego klodas siekė net kelių 
colių storio. Ypačiai daug snie
go iškrito rytinėje miesto daly
je.

Tačiau 
pasirodė, 
pranyko, 
o vėliau
sniegą sunaikino.

Vienų metų sukaktis
Spalio 23 d. ponai Kavaliaus

kai (1020 Yellowstone Rd.) 
savo sūnelio vienų metų am
žiaus sukakties proga surengė 
labai šaunų pokylį, kuriame da
lyvavo apie trisdešimt draugų 
ir pažįstamų.

Ponai Kavaliauskai (Cowley) 
visus svečius labai draugiškai 
priėmė ir pavaišino.

Kavaliauskams ir jų seneliui 
linkiu kuo geriausio pasiseki
mo.

kaip netikėtai sniegas 
taip netikėtai jis ir 
Pasirodžiusi saulutė, 
lietus kaip bematant

Susižeidė čerauka-
Prieš kiek laiko j farmą 

buvo išvažiavęs p. Stasys če
rauka (14414 Thames Avė.). 
Fartnoje bebūdamas, jis buvo 
sužeidęs ranką. Vienok teko pa
tirti, jog jis jau baigia sveikti.

Vieši
Stasys Jarus išvažiavo’į Chi

cago močiutės aplankyti. Bū
tent, jis vieši pas-ponus Vit
kus (6836 S. Maplewood Avė.). 
Kelionę atliko traukiniu.

Prakalbos
L. D. salėje buvo surengtos 

prakalbos; Spalio 24 d. kalbėjo 
Abekas iš Chicagos. Kalbėjo 
bendrai apie pasaulio būklę ir 
pažangiąją spaudą.

Du 
Juozas 
lanko Ohio valstijos universitez 
tą (Columbus, Ohio). Juozas 
yra 24 metų amžiaus ir jau 
ketvirti metai mokosi univer
sitete. Jisai yra pasiryžęs baig
ti civilio inžinieriaus mokslą. 
Tai gabus jaunuolis, kuris yra 
pasiyžmėjęs moksle. Jis taip 
pat yra pasižymėjęs ir milita- 
riškame 
dienomis jis liko pakeltas į lei
tenantus pulkininkus, ir paskir
tas mokslo instruktorium. Da
lyvauja Juozas ir politikoje, 
būtent, demokratų partijoje. Vi 
sai tad galimas daiktas, jog 
netrukus jis pradės ir politi
koje svarbų vaidmenį vaidinti.

Ponams Mulioliams priklau
so didelis 
stengiasi savo vaikams duoti 
aukštesni mokslą. . Tai nėra 
lengva, juo labiau, ]<ad jie ir 
daugiau šeimos turi. Ir reikia 
pasakyti, jog jie visus savo vai
kus gražiai ir pavyzdingai au
gina. Pats Petras Muliolis, tur 
būt, yra vienatinis lietuvis mu
sų mieste, kuris turi regis
truoto agento leidimą. Jis at
stovauja geriausioms apdraudos 
kompanijoms. Lietuviškame ju
dėjime p. Muliolis jau dalyvau
ja per daugelį metų. Bet kurį 
kilnesnį .darbą jis. niekuomet 
neatsisako paremti.

Vaidinimas
L. K. D. Sąjungos parengi

mas įvyko spalio 24 d. Lietu
vių svetainėje. Buvo suvaidin
tas veikalas “Kęstučio mirtis”. 
Vaidinimas išėjo neblogai. Pu- 

’blikos susirinko daug, tad rei
kia tikėtis, jog darželiui ir pel
no nemažai liks.

Demokratų lygos bankietas
Spalio 24 d. Cosmopolitan 

Democratic League of Cuyhoga 
County vadinamoje Alpine Vil- 
lage turėjo nepaprastai didelį 
bankietą. Bankietas įvyko vie
name iš labiausiai pagarsėjusių 
Clevelando restoranų. Galima 
drąsiai sakyti, jog dalyvavo 
apie tūkstantis žmonių. Kurie 
pasivėlino, tai turėjo laukti, 
kol anksčiau si.-sirinkę paval
gys. Tai reiškia, kad pritruko 
vietų.
. Reikia pasakyti, jog šiai ly
gai priklauso įvairiausių tau
tų žmonės. Visi jie veikia de
mokratų partijoje.

Apie 8 vai. vakaro patarnau
tojai pradėjo valgius nešti į 
stalus ir vaišinti svečius. Po 
kokios valandos prasidėjo ir 
kalbos. Kalbėjo visa eilė mie
sto valdininkų iY politikierių. 
Visi jie užgyYė John McWil- 
liams kandidatūrą Į majorus. 
Pagaliau atvyko ir.. valstijos 
gubernatorius Davey.•< žinoma, 
jis buvo pakviestas- kalbėti. 
Kalbėjo daugiausia apie vietos 
laikraščius, kurie esą labai ša
liški. Būtent, jie visais budais 
remią republikonuš, o apie de
mokratus visokiausių niekų pri
rašo. Taipgi jis prisiminė, kad 
asąs labai gražus dalykas, jog 
bankiete dalyvauja įvairiausių 
tautų žmonės, ir jie vieningai 
zeikia.

Kai kalbos pasibaigė, tai bu
vo trumpa muzikalė programa 
bei kitokie pamarginimai.

Man teko pastebėti, kad mu
sų Jonas Deraitis (DeRighter),

moksle, štai šiomis

kreditas, kad jie

nane ir pristatė gubernatoriui 
taip lietuvių laikraščių kores
pondentą. Pasirodė, kad guber- 
latorius Davey yra labai ma- 
onaus .budo žmogus. ' 1

Bankiete pastebėjau nemažą 
įkaičių ir lietuvių, būtent, Chas. 
Z.urį su žmona, Dr. Kazlauskas 
;u žmoną, Muliolį, Andersoną, 
jonus Michelich ir kitus. P. 
Muliolio dėka ir man su žmo
na teko tame šauniame ban
kiete dalyvauti.

Republikonų masinis
< mitingas

Spalio 26 d. Lietuvių repub
likonų klubas i turėjo masinį 
mitingą, kurio tikslas buvo “su
tvirtinti” Burtono kandidatūrą 
į majorus. Mitingu daugiausia 
rūpinosi J. Brazauskas, O. Bar
naus, ^Dr. Kamesis ir kiti. Kal
bėtojų buvo daug. Vieni jų agi
tavo už B Ur toną, o kiti save re
klamavo. Mat, ir tie kalbėtojai 
daugiausia buvo kandidatai į 
įavirias vietas.

Į mitingą žmonių nedaug te
susirinko, ir tie patys buvo 
maišyti: dalis lietuvių ir dalis 
kitataučių.

Sėkmingas susirinkimas
Spalio 25 d. įvyko L. K. dar

želio Sąjungos susirinkimas, 
kuriame dalyvavo gerokas skai
čius narių. Susirinkime buvo ap
tariami einamieji organizaci
jos reikalai. Kai kuriais klau
simais kiek ir pasiginčyta, bet 
pagaliau1 viskas baigėsi tvar
kiai. Dabar visiems tik rupi,

--------------------------------------------------. . 
aidėti. Aukas galima siųsti są
jungos iždininkui (P. Muliolis, 
5606 Superior Avė.) arba: J. 
Jarus, 88Ų Empire Avė. Visos 
mkos bus tuoj perduodamos 
iždui, o aukotojų vardai pa- 

~ • * į *

skelbti, laikraščiuose.
Nors darželio įrengimui fe- 

dėralė valdžia nemažai pinigų 
davė, bet ir lietuviams teko su 
tam tikra dalimi prisidėti. O. 
ta dalis siekė kelis tūkstan
čius dolerių. Aišku, kad vien 
tik Clevelando lietuviams su
dėti tokią sumą pinigų nėra 
lengva, štai kodėl ir yra pra
šomi kitų kolonijų lietuviai su 
savo doleriais ir centais prisi
dėti. '

Gera vieta
Šiomis dienomis turėjau pro

gos susitikti' ir pasikalbėti su 
p. Julium Krasnicku, kuris yrą 
laikrodininkas ir auksa‘dailis. 
Jis laiko krautuvę adresu Su
perior ir 82 St.

P-as Krasnickas sako, jog 
laikai jau žymiai pagerėjo. Esą, 
žmonės daugiau perka nei jie 
seniau pirkdavo. Ypačiai dabar 
biznis pradėjo atgyti. Mat, Ka
lėdos nebetoli, tad daugelis j e) : 
dabar pradeda dovanomis apsi
rūpinti.
Reikia pasakyt, jog dovanoms 

pirkti p. Krasnickb krautuvė 
visai tinka: ten už visai priei
namą kainą galima įsigyti gra
žių daiktų. Be to,-pats p. Kras
nickas yra labai draugiškas ir 
malonus žmogus.

- —Jopa s Jarus
- ------------------------------------------------------------------ ■--------------------------

Vienintelis Lietuvių Medžio Sandėlis
i . -■« (Retai!) $ / M $..

kuriame galima gauti jvairių durių, langų, grindų, žieminiu laniru sto
gams popieros ir visas rekmenis dėl taisymo ir statymo nan^Taipgi 
esame paveldėtoja! (successors) vienos iš seniausių įstaigų, kuri g^vo 
nXl HahtedUStP°VardU W' S- LOCKWOOD,kuriVuvo^ie 49-TpU

Reikalaujant Medžiagų Kreipkitės i

BUILDERS SUPPLY
3562 So. Halsted St. Tel. Yards 2576
... . . . , M. ZOLP, Savininke.
Atdara vakarais ,r nedėliomis. Kontraktoriams nuolaidos duodamos

NAUJOS TAVERNOS IŠKILMINGAS 
ATIDARYMAS

JUSTINAS IR MARIJONA MATKEVIčIAI

Lapkričio-Noveiiiber 6 ir 7 dienomis
Bus šauni muzika, gardus užkandžiai, ir skanus gervinai « 

vis, draugai, kostumeriai, kaimynai ir pažjKHk®

\_- .d * 'V''—k

i • :■. C iff/v

Kalėdinė f
E,KsKuvs»ja U 

1 l.lKVUVA 1
L zx«a . LapW}° I 
1 EUROPA - • Gruodžio į 1 
į NEW * . Gruodžio 9 I
I HAMBURG • Gruodžio 16 į 
g EUROPA • • ’ wvo eVR0PA 
1 Greiti traukia togią kelionę l

-------130 w~ lta"aoinh s*

NELEISKITE
' \ •• ■ • ■ . ■ . •

SUSILPIMO
sąlygoms naikinti jūsų laimę

Ji kūdikystėje grožiu ir išmintimi palaiminta — 
dabar negali normaliais malonumais pasidžiaugti, nes 
ji ptfrgToitai pavargsta. Ji labai nervinga 
svorio —

j Tel. Calumet Residencc
4258. Yards 5034C

Banis Studio
Ė Pirmos Rūšies Photo Studio
Į Vestuvės, grupės, laidotuvės, šei- 
ę mynos ir pavieniai tai musų spe

cialybė.

j 3200 So. Halsted St.
f..................................... ........................

F. KUZMARSKIS
Kriaučius—Tailor

Išvalo, taiso ir prosija vyrų Ir 
moterų drabužius. Perdirba pagal 
naujausių madą siutus, overkau- 
čius ir furkaučius. Dirba ant or
derio ir naujus siutus.

2635 W. 39th Place
Tel. LAFAYETTE 2358.

M. BERTASH
Pristato j Valgyklas Visokios rų
šies mėsas. Restaurantų aprūpi
nimas MUSŲ SPECIALYBĖ.
3239 So. Halsted St.

Tel. VICTORY 2031-2

neteko 
apetito — galimybės gerai užmigti. Gyve

nimas. kurs tokiai mbterei turėtų būti rožėmis nu
klotas, jai likosi betvarkiu ir liūdini — dažnai toks 
nereikalingas.

Jau tūkstančiai yra radę lengvą, nebrangų bhdą 
kaip surasti pagelbą iš snsilpimo sąlygų nelaimės. 
Rašė vyrai ir moterys mums tą sveiką maistą-gėrimą 
j padanges

MALVAZ
Jo vertybė 
pataria MALVAZ vartoti normaliai jėgoms ir vikru
mui atstatyti. Papasakos jums ir 
tojas apie jo sveiką, maitinančią 
kybę.

Monarch garantuoja jums tikrą 
kinitną. Jūsų neprašom ir cento rizikuoti. Jeigu ne
bus tų, jūsų norimų pasėkų, su džiaugsmu grąžin
sime ką busite sumokėję ir atsibusime likusią siun
tos dalį. Jus negalite nieko nustoti. Užsisakykite kar
toną šiandien.

iškeldami.

yra ger adari ngas, sveikas “budavotojas". 
jau daug sykių įrodyta. Gydytojai dažnai

WEST SIDE
1 EXPRESS

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

2146 So. Hoyne Avė.
Tel. CANAL 5233

jūsų namų g-ydy- 
ir akstinančią ko-

MALVAZ pasiten-

A. Butchas
Hardvvare Krautuve

Užlaikėm visokių malevų, var- 
nišių ir kitokių namams 

reikmenų.

4414 So. Rockwell St.
Te|/ LAFAYETTE 4««O 

>. ........................ ii

24—butelių kartonas $2.75
50c grąžinama už tuščius

12—butelių 'kartonas . $1.40
25c grąžinama už tuščius

MALVAZ daro Monarch Beėr

Atėjo
KULTŪRA No. 9

Turinys:

i: < Pliekė Costial .

A. Vilčinskas 
perializmas ir jo 

Danas Pumputis— Five

aponijos im- 
tikslai.
o’cloc-

dvasios

PRIRENGKIT KARĄ 
ŽIEMAI .

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

rengs jūsų karui karboratorių ir ge- Į 
aeratorių žiemos važinėjimui. / K ra Jy

2. —Ir duos 20% nuolaidos kai pirksit
heatęrj. \ TrSBIIf J

Balzekas Motor Sales
■ “U will Likę Us”

4030 Archer Avenue Tel. Virginia 1515

A. Gučas — Žmogaus 
gyvenimo drama.

K. Baranauskas — Nendrė —
Žuvis prieš vandenį.

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

kijos romanas.
Populiarusis Mokslas.

Naujų Knygų Apžvalga.

Kaina 45 Centai
GALIMA GAUTI

NAUJIENOSE 
1739 So. Halsted St. 

Chicago, Illinois.

Baimė ima, kad po 
ppros mėnesių reikės 
• atmokėt savo 

. Morgičių! '

NĖRA KO BIJOT

MUSŲ SPULKA maloniai jums PAGELBĖS
Atsilankykite bile dieną nuo 8 iki 8 v. v. ir

' - ' ‘ ‘ •_ * X .

• » 1 ■ '

musų sekretorius suteiks jums visas 
informacijas

LITHUAN1AN BUILDING, LOAN & 
SAVINGS ASSOCIATION

1739 SOUTH HALSTED STREET
< Telefonas CANAL 8500

- -------- —---------- te---------- i------ s-------- -
k 
i' . ... ....

(MEMBER FEDERAL HOME LOAN BANK)

GARSINKITES “NAUJIENOSE

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- 
dsą (kauciją) iki $500.00. 
kuri tinka visoje Ameri
koje ir daug kitokių ry 
Šių apdraudas.

NAUJIENOSE 
PER 

A. RYPKEVIČIŲ 
galite gauti apdraudos 

polisus
' APDRAUSTI;
• Gyvastį

nuo . Ugnies
nuo Vagių 
nuo Langų išdaužomo

GERS. Naujieną įkaityto
jo* ir skaitytojai, prašomi 
pirkinių reikalais eiti i tas 
krautuves, turim skalbiasi
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The Uthuanian Daily News 
Published Daily Except Snnday by 
the Lithuanian News Pub. Co., Ine

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

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

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, UI. under the act of. 
Marcb 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant* 
sekmadienius. Leidlia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St„ Chicago, 
III.. Telefonas Canai' 8500.

Užsakymo kainai
Chicagoje — paštu:.

Metams ----- ...--------- , 2 $8.00
Pusei metą ___________  4.00
Trims, menesiams 2.00
Dviem mėnesiams .............  1.50
Vienam menesiui .......   .75’

ChicagoJ per išnešiotojus:
Viena kopija .... .............. 8b
Savaitei __ _________  18c
Menesiui  75c

Suvienytose Valhtijose, ne Chicagojj 
z pastar;

Mėtams*. $5.00*
Pusei metų. 2.75
Trims: mėnesiams 1.501
Dviem mėnesiams i;oo
Vienam menesiui _ ______  .75^

Lietuvoje ir* kitur užsieniuose'
(Atpiginta)

Metams- $»i00|
Pusei metų 4;00
Trims; mėnesiams 2.50'
Pinigus- reikia siųsti! pašto- Money

Orderiu kartu su užsakymu*.

miANGLUOS DARĖ 
LAIMĖJO* 

..........

Užvakar Chica'gos “Tribūne” 
buvo pranešusi, kadi Britanijos 
municipaliniuose rinkiniuose, 
kurie įvyko šį! pirmadienį; kon
servatoriai! nugalėję; Dhrbo par
tiją,. šitą- žinią tuojau^ pasiga
vo’ komunistai ir\ pradėjo aiš
kinti} M darbiečiams Anglijo- 
jie: nesiseka dėl! jją “blogos po 

nors* tą pačią die-

KAS TAS MATERIALIZMAS
. T .

Antradienio rinkiniai
Municipaliniuoše rinkiniuose, kurie užvakar įvyko 

daugelyje Amerikos miestų, didžiausio dėmesio atkreipė 
į save New Yorkas ir 'Detroitas. Dabar visa spauda kal
ba apie- rinkimų, rezultatus tuose dviejuose miestuose.

New Yorke laimėjo darbininkų remiamas kandida
tas La Guardia,. o Detroite — C. I. O. priešas Reading. 
Tikjoji šitų rezultatų prasmė yra ta, kad tenai, kur di
džiosios organizuotųjų darbininkų grupės ėjo kartu, jų 
kandidatas laimėjo; o tenai, kur jos kovojo viena prieš 
antrą, jų kandidatas prakišo. . <

New Yorke ir C. I. O.,, ir Amerikos Darbo Federa
cijos šalininkai stojo už La Guardia, tuo tarpu kai Det
roite industrinės unijos statė vieną kandidatą, o Fede
racija kitą. Kai nominacijose Federacijos kandidatas 
Detroite prakišo, tai jo rėmėjai daugumoje persimetė į 
konservatorių pusę. Tokiu budu laimėjo organizuotų 
darbininkų priešas Reading.

Panašiai buvojr kai kuriuose mažesniuose miestuo
se — Akrone, C auto n e (Ohio) ir k.

Pamoka iš to aiški: jeigu industrinės unijos nesusi
taikys su Federacija, tai darbininkai negalės daryti 
spartaus progreso Amerikos politikoje. ♦

Bet La Guardia išrinkimas* New Yorke visgi yra 
svarbesnis dalykas, negu C. I. O. kandidato* O’Brieno 
pralaimėjimas Detroite. Didžiausiame Amerikos mieste 
tapo galutinai sutriuškinta paskilbusi nešvarios politi
kos mašina — Tammany Hali, šita pergale džiaugiasi 
visa pažangioji Amerika.

Ji ypač reikšminga tuo, kad ji tapo laimėta, daly
vaujant naujai politinei darbininkų organizacijai, Ame-4 
rikos Darbo Partijai, kurią dar tik prieš metus laiko 
įsteigė New Ybrko socialistai (“senoji gvardija”!) ir 
radikališkos unijos. Pereitą rudenį, prezidento rinki
muose ta partija surinko 290,000’ balsų, o* šįi kartą jau 
— 480,0001

' Tai, mat, kaip “išsipildė” Normano Thomaso pra
našavimas, kuris sakė, kad* demokratiniai socialistai, 
kurie atskilo nuo oficialios Socialistų Partijos, “pa
kriks”, ir “bus užmiršti”. Jo paties organizacija tai, iš 
tiesų, yra beveik užmiršta. • '

Pastebėtina ir tai, kad prie Amerikos Darbo Parti
jos šiuose rinkimuose buvo prisišlėję. komuništaų kurią, 
jie reklamavo kiek dųuti (nors ji jų paramos neprašė)! 
O tuos žmonę$, kurie įsteigė Amerikos Darbo Partiją, 
komunistai dar pernai metais visaip niekino ir pravar- 
džiavou

Amerikos Darbo Partija, kaip šiandie visi pripažįs
ta, trumpu laiku pavirto New Yorke stambi politikos 
jėga. Jos įtaka,, gal būt, prisidės ir prie Darbo- Federa
cijos sutaikymo su C. L O. " , (1

litikos”, — nors tą pačią die- 
>ną kitų laikraščių koresponden-; 
tai* jau buvo pranešę, kad Dar- 

’bo- partija rinkimuose sustiprė
jo-

Iš tięsų, šie rinkimai darbie- 
čiams buvo sėkmingi. Jie su
stiprino savo daugumą Londo
ne ir daugiau negu atlaikė sa- 
;vo» pozicijas provincijos mies
tuose. Vėliausios žinios, kurias 
paduoda United Press, sako, 
kad Londone Darbo partija už
kariavo- du nauju distriktu 
(boroughs) — Hammersmith ir 
Lambeth. Ji jau prieš tai tu
rėjo Londono taryboje absoliu
čią daugumą, taigi dabar Dar
bo* partija laikys Savo ranko
se miesto kontrolę dar tvir
čiau.

‘ Provincijos miestuose darbi e- 
čiai užkariavo dar tris tarybas 
— Coventry, Leyton* ir Bristol. 
Bet vieno miesto taryboje — 
Birkenhead — jie d'augumos ne
teko.

)

Viso šiuose rinkimuose Dar
bo partija laimėjo* 130 naujų 
vietą ir pralaimėjo 96. Tokiu 
budu grynas laimėjimas sudaro 
34 mandatus.

Musų kunigams “materralizr 
mas” tai baubast ^kuriuo jie 
baugina savo parapijomis nuo 
“bedievių”. Girdi, materialistai' 
nepripažinta' nieko "kilnaus — 
'nei dorovės, nei aukštesnių ide
alų; jiems rupi tiktai pilvo rei
kalai. (

Kada jie šitaip materializmą 
■“kritikuoja”, tai jie sumaišo la
bai skirtingus dalykus: mate
rializmą filosofinį sū vadinamu 
praktišku (arba etiniu) mate
rializmu. Žmogus, kuris savo 
gyvenime vadovaujasi tiktai 
materiališkais sumetimais, ku
ris laiko geru tai, kame jisai 
mato materiališką naudą sau, 
neturi nieko bendrp su materia
lizmo filosofijos šalininkais. Pa
prastai tokiam žmogui jokia fi
losofija nerupi.

■y Filosofinis materializmas tai 
toks mokslas, kuris sako, kad 
.pirmutinė visų daiktų pradžia 
buvo materija, medžiaga. Ne 
mintis (“idėja”) pagimdė me
džiagą, bet medžiaga yra amži
ną, 0/ mintis tam tikrose aplin
kybėse pasireiškia, kaipo vie
nas jos veiksnių. Mintis ę yra 
smegenų produktas, o smegens 
yra visai materialis (tiesa, dar 
toli-gražu ne pilnai ištirtąs)' 
daiktas.

Idealizmo filosofija' skelbia, 
priešingai, kad pradžioje buvo 
“mintis”, iš kurios paskui Vis
kas atsirado; Kaip ta “mintis” 
galėjo gyvuoti, kuomet dar ne
buvo galvojančių gyvūnų, ir 
kaip ji galėjo iš nieko viską pa
daryti, idealizmo šalininkaif ne
išaiškina. Galų gale, ta jų mis
teriškoji “mintis” yra ne kas 
kita, kaip “dvasia”, 
ima šitą ^dvasią”

kuriems vadovauja

Kiti laimėjimai
Didžiosios žinių agentūros kolkas dar nepraneša 

apie rinkimų pasėkas Readinge (Pa.), kuris turi/socia
listinę administraciją. Jeigu socialistai tenai butų pra
kišę, tai žinia butų buvusi .pranešta urnai. • x

Bet Bridgeporte (Conn.) jau žinoma, kad meras so
cialistas MeLevy tapo vėl išrinktas. Pranešama/ kad ji
sai laimėjo uim landslide”

T Alka pastebėti, kad Socialistų Partija Bridgeportę 
ir visoje Connecticut valstijoje yra atsimetusi nuo Nor
mano Thomaso organizacijos. MeLevy yra vienas stam
biausiųjų veikėjų Social-Demokratų Federacijoje, kurią 
pernai metais suorganizavo socialistų “senoji gvardi
ja”.,

\ • J

Connecticut valstijoje darbininkų unijos kooperuo
ja su socialistais.

Socialistai laimi tuomet, kai jie sugeba užmegsti 
tvirtus ryšius su organizuotųjų darbininkų masėmis. Ši
tos paprastos tiesos negalėjo suprasti Norman Thomas. 
Todėl jisai privedė savo partiją prie skilimo ir sunyki
mo.

- reiškia, nušlavė priešus!

Lietuvos gyvenimo margumynai
........ .  ... t;—

Seimo atstovų pranešimai, 
miršti 
bu. — 
—• Streikai., 
nepriklausomybės dvidešimt metų sukakties iškil
mės 
vos ūkiškas gyvenimas žymiai pagerėjo.

Negali “Naujienų” pa- 
, — Amerikos lietuvių laikraščiai, — Abu la- 
Smutkos širdį graužia. — Doleriai ir ordinai. 

Įstatymai ir gyvenimas. — Lietuvos

Pasaulio lietuviųAongreso nebus.

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje}

(Tęsinys)
šimts pyk to! Nau jienos

Lietu*

Bet kai jie 
aprašinėti, 

tai pasirodo, kad ji jau turėjo' 
— pirma d&¥, negu buvo atsi- 

’radęs' ’ materialinis pasaulis — 
visokias matęrialines savybes.

; Ta jų “dvasia” kalba, galvo
ja, jaučia, o laikui bėgant, ima 
■ir veikti -^/‘tverti” (iš nieko)

bet neišrinko nė 
Komunistai gavo visai

Truputį sustiprėjo ir konser
vatoriai, kurie laimėjo 89 vie
tas ir prakišo 80, ,;t. y. pelnė 9 
mandatus, ; Jjppsęęyatorįų Jai- 
mėjimas yra keturis kartus ma
žesnis, negu Darbo partijos.

Liberalai laimėjo 22 vietas ir 
prakišo 50. Reiškia*, turi gryno 
nuostolio 28 mandatus.

V • . .

Nepriklausomieji laimėjo 62 
vietas ir prakišo 77. Grynas 
nuostolis 15.

• Fašistai
Sir Oswald’ Mosley, statė 49 
'kandidatus, 
vieno.
mažai balsų.

.1 \ < • » ' ■ •

Tokiu budu matome, kad Ii- 
•beralai, kurie seniaus buvo ga
lingiausia partija Anglijoje, to
lyn* vis Ihbiažu smunka. Nepri- 

’kl^usomieji irgi netenka įta> 
kos. Sitų dviejų grupių nuostor 
liūs pasidalina darbiečiai ir 
konservatoriai, bet darbiečiams 
tenka apie trys ketvirtdaliai, o* 
konservatoria'ms vienas ketvir
tadalis.

Tuo tarpu kraštutines parti
jos, kaip buvo, taip ir tebėra 
be reikšmės* Anglijoje neprigį- 
ja nei fašizmas, .riei komuniz
mas. '

Akivaizdoje šitų faktų visai 
netenka* kalbėti ‘atrie Darbo*vpar-* 
tijos: “hepasisekimą” ir “blogą 
politiką”.’ Pasirodo, kąd jos po
litika yra sėkminga. Komunis
tai ją peikia dėl to, kad Darbo 
partija atsisako eiti į “bendrą 
frontą” su jais. Jie gąsdina, kad 
atsisakymu nuo “bendro fron
to” su komunistais Darbe pary
tį j a atiduosianti Angliją pra
ryti fašizmo slibinui. Tuo gi 
tarpu iš viso ko yra aišku, kad, 
jeigu Darbo partija' susidėtų su 
^komunistais, tai ji kaip tik ir 
patarnautų fašizmui, nes tuo
met fašistai imtų rėkti, kad 
Darbo partija jau pasidavė bol- 

‘ševizmui.
* Tose šalyse, kur demokratija 
tvirtai laikosi — kaip Anglijo
je, Skandinavijos valstybėse, 
Belgijoje ir Holąndijoje, komu
nistams nėra jokios dirvos; Jų 
partijos tenai yra visai berei
kalingos. Juo greičiau jos iš
nyks, juo bus geriau.

ir veikti 
įvairius daiktus, šitoje filosofi
joje, giliaus į ją įsižiūrėjus, 
irandi ne ką kitą, tik idealizuo
tą žmogišką esybę, kuriai tų fi
losofų' vaidentuvė suteikė įvai
rias žmogaus pobūdžio ypaty
bes. Tokiu budu. idealizmo' tilo-* 
jsofija savo esme irgi yra ma
terialistiška, tik fantazijos šydu 
apgaubta.

RITĄS “KRITIKAS”

“atsilikėliai^” ir 
palaidūnais”. Ir

ir tebėra mate

a,

Po 
labiausiai skaitomas dienraštis 
ir... ne visi žino, kad esama dar 
Vienybės dienraščio? O kur dat 
Dirva? Spėliojama, kad ir tok
sai dar tenais laikraštis eina,, 
žinote, pas mus butų visai ki
taip, po šitokių pranešimų po
licijai butų darbo, Bet pas jus 
Įtenais kiti papročiai. Policija 
nesikiša į šitokius reikalus. Na- 

; bagiai Vienybei tokiose gyveni
mo sąlygose tenka didžiai skur
sti ir tik pasiskųsti — Lietu
vos dėdėms pasiskųsti!

Oi, kaip didis smutkas Širdį 
graužia, lyg kad replėms spau
džia! Ot, imk nors ir trauk 
graudžius verksmus! O geriau
siu atsitikimu seilę varvink, be
ne iš • kur nors koks lašelis ir 
nuvarvės.

Taigi, rudens sezoną pradė
jome amerikiečių lietuvių rei
kalais, gyvename Seimo atsto
vų papasakotais įspūdžiais.

Tikėkitės, kelias į š. Ameri
ką Lietuvos seimo atstovų pra
mintas, tai sulauksite dar ir 
daugiau visokių svečių. Mes ka
daise labai garbinom Amerikos 
dėdę, o kaip* kas dabar gal pra
dės Lietuvos dėdę garbinti?

Kinta laikai, kinta ir žmonių* 
papročiai. Amerikietiškas dole
ris plaukęs kadaise į. Lietuvą* 
»gali pasukti atgal į* anapus At
lanto vandenyną.

Štai lietuviški ordinai net ant 
šimučio nuauštosios apikaklės' 
.atsidūrė! Kas galėjo tuo tikėti?'

Dolerio ir ordino galia vienor 
dai kai kuriuos veikia. Ne tik 
(kišenę veikia, bet kartais net 
ir kietas širdis palenkia’. O ge
ra širdis kartais vertesnė už 
patį slidųjĮ dolerį! Ordinas kar
atais gali būti pranašingesnis už 
dolerį. '

’ Visokių žmonių, esama. Viso
kių dydžių kišianių turima.

. i Tiek to.
Girdėję, kad pas jus jaUdir 

namasi, buk Lietuvoje išėjęs 
toksai. įstatymas, pagal kurį 
draudžiama* streikuoti.. Mes to»- 
kio įstatymo nežinome. Esama 
visokių parėdymų, bet tokio1 
kieto neturėjome. Buvo tam 
-tikrais laikotarpiais, kas tai 
f panašaus. Bet šitie reikalai sau 
vo senų papročių neprarado. 
Darbininkai ne visuomet ir ne* 
visų parėdymų klauso.

štai Vokietijoje už raginimą.

i . , " ' -------------------------

Bet ne tik kunigai piešia ma
terializmo filosofiją,, kaip kokį 
žemos doroves dalyką. Atsirado 
ir kitas panašus “kritikas”-. 
Viename tautininkų leidinyje 
jisai išbiaurojo laisvamanius 
“nedorėliais”, 
“visokiariopais 
pareiškė:

“Jie buvo
rijalistai, nežiūrint to, kad 
tyrasis mokslas su savo ener
gijos elektronais ir proto
nais materializmą sugriovė.”"
Nors šis “kritikas” kalba ty

rojo mokslo vardu, bet jisai 
apie tą mokslą nusimano tiek, 
kiek <tas asmūo 
skambinant, bet riežino, kurio
je bažnyčioje.

Jeigu moksia’s surado, kad 
medžiaga susideda iš elektronų 
ir protonų, tai nereiškia, kad 
mokslas paneigė medžiagą, ma
teriją. Mokslas tiktai atidengė 
medžiagos sudėtį. — ir tokiu 
budu jisai davė galimumo 
mums suprasti'įvairius jos reiš
kinius,- kurie pirma atrodė 
“stebuklingais”. Elektronų, te
orija rodo, kad energija yra ]pa> 
čioje materijoje. Gyvybė gi yra 
tam tikra energijos forma'. To
kiu budu su tos teorijos pagel- 
ba mokslas prisiartino prie pa
ties įdomiausio, žmogaus protui! 
klausimo išaiškinimo': klausimo 
apie gyvybę^.^atsiradimą.

kuris girdėjo

1

t

Tai kame gi čia “materializ
mo sugriovimas”? •

Bet materialistas filosofijoje 
gali būt didžiausias idealistas 
savo etikoje, dorovėje. Ir, prie
šingai, idealistinės filosofijos 
šalininkai labai dažnai būna 
gryniausi materialistai gyveni
me.. Kas nepažįsta, tų, kurie 
nuolat kalba apie sielą ir Die
vo prisakymus, o iš tiesų nie
ku kitu nesirūpina; kaip įtik 
svętimu turtu pralobti?

Filosofinis materialistas idė
jos neatmeta. Jisai nurodo tik
rąją jos reikšmę toje vienatos 
srityje, kurią sudaro žmonija. .

Kai Darwinas surado, kad 
žmogus yrą' tam tikras evoliu
cijos produktas, tai jisai ne 
paneigė žmoniškumą, kaip kad 
įsivaizdavo daugelis vadinamų 
idealistų, bet parodė tikrąją 
žmogaus vietą gamtoje — ir 
atidengė naujus, milžiniškus 
plotus idėjai! Bet kunigai dar 
vis mėgsta kartais pasakyti, 
kad Darvinas pavertė žmogų 
“gyvuliu”. Lygiai taip protau
ja' ir tas ' materializmo “kriti
škas”

streikuoti pilna to žodžio pras
me gąlvos nuo pečių lekia. O 
kiek čia jau butą visokių strei
kų! štai ir šiemet pavasario 
metu nemaža įmonių čia strei
kavo;

Italijoje taip pat šiuo atsiti
kimu griežtai’ uždrausta strei
kus kelti, o vis dėlto be jų ne
apsieina. SSSR streikas lygus 
valstybės išdavimui, o vienok 
jų* būva. Lietuvoje šiemet taip 
pat nemaža streikų butą. Ar 
reikia sakyti, kad niekas labai 
skaudžiai dėl jų nenukentėjo. 
O’ vis dėlto darbininkai datig 
ką yra laimėję. Ne tai baisu, 
kad* streikuoti draudžiama, bet 
butų daug liūdniau, jei toksai 
įstatymas paveiktų darbinin- 
!kus. Dabar šitokių reiškinių 
nepastebiama, Streikai visur 
nemėgiamas daiktas. Ir pas jus 
dėl' jų būva daug visokių1 nesu
sipratimų, nors tokio įstatymo, 
kuriuo butų uždrausta streikuo
ti, visai nėra. 7

Gyvenimas nėra tiek baisus 
savo įstatymais ir visokiais pa
rėdymais,bet jis pasidaro tik
rai įkyrus, kai visuomenė pra
randa visokį atsparumą. Įstaty
mų srityje mes rasime tikrai 
įdomių dalykų. Kartais gyveni
me įstatymai palieka įstaty
mais, o gyvenimas visai jų ne
paisydamas teka savo vaga. 
Štai vieną iš tokių dalykėlių, 
kaipo kurjozą, galima, prisimin
ti, kad ir caristįnės Rusijos šei- 
įnbį santvarkos įstatymą.
• Pkgal šitą įstatymą žmona 
turėjo vyro bijotis ir jį mylėti, 
gerbti ir kai kuriais atsitiki
mais tasai įstatymas leido vy
rui net žmonai kailį išperti, ši
tas įstatymas veikė net iki ko
munistų revoliucijos, bet tuo 
■įstatymu* veik niekas nesinau
dojo ir savo žmonų viešai ne
pliekė. Kadangi Lietuva daug 
ką iš rusų įstatymų paveldėjo 
ir iki šiai dienai dar neturi sa
vo- šeimos santvarkos palaiky
mo įstatymo, tai šitas caristi- 
nis įstatymas savo galios nėra 
praradęs. Tikrai butų gardaus, 
juoko, jei kas nors dabar teis
ime pasisakytų, kad jisai savo' 
žmoną mušąs pagal tokio tai 
Įveikiančio1 įstatymo paragrafą! 
i Štai' pagal konstitucija Ang- 
ilijos karalius yra visagalis Bri
tų imperijos monarchas, jam 
.visa valdžia priklauso, bet mes 
visi žinome, kad jis fenais tik 
karaliauja. Tiesa, karalius ne
buvėlis anuomet norėjo pradėti 
kąraliauti, bet jam tuoj pakišo 
■pikantiškas meilės intrigas ir 
karalius “savo noru sosto išsi
žadėjo, jį pavedęs savo broliui. 
Vyručiai mano, kiek anglų ka
kaliai yra; visokių meilužių tu
rėję, kiek jie meilės skaistybei 

>ir savo Šeimai yra nusidėję,, 
betgi karaliavo! O karaliavo' 
tik. todėl, kad krašto valdyti* 
nevaldė ir į jo reikalus nesiki
šo: Jiems atleido visas “nuodė
mes” ir jų lųeitožių niekas ne
žinojo, tik nuobodus istorikai,, 
dideliems' metų skaičiams pra
slinkus, tas karalių “nuodėmes” 
dabar viešumon iškelia. ♦

Taigi ne įstatymuose reika
las, bet pačioje gyvenimo esmė
je ir visuomenės atsparume.. 
Tenka viena pasakyti, kad Lie
tuvos darbininkija vis dėlto sa
vo ūkiškame gyvenime laiks 
nuo laiko kieto atsparumo pa
rodo ir kaip ką laimi, šiais lai
kais tai yra didelis daiktas.

Betgi Lietuvoje įstatymo kai
po tokio, kuriuo butų draudžia
ma streikuoti, iki šiol bent ne
buvo; Bet iš čia netenka dary-

ti išvadas, kad streikai nebūtų 
visokiais budais administraci
jos parėdymais varžomi.

Bet parėdymai parėdymais 
pasilieka, o streikai vis dėlto 
nepasiliauja. Kiek jų butą’ šie
met, butų sunku pasakyti, nes 
čia jokios statistikos neveda
ma. Bet butą jų daug ir ne vie
nas7 šimtas darbininkų yra 
streikavę, bet keletas šimtų, o 
gal vienas ir kitas tūkstantis. x

Jau pas mus plačiai kalbama 
apie busimų ateinančių metų 
Lietuvos nepriklausomybės dvi
dešimties metų sukaktuvių pro
gos iškilmes. Tiesa, dar nieko 
aiškaus nėra' nutarta, bet tik 
smulkiai tų metų iškilmių pro
grama aptariama. Tikimasi su
laukti daug svečių iš užsienių. 
Jiems busią suruošta visokių 
pramogų. šioms pramogoms 
ruošti* tur būt, busiąs sudary
tas net tam tikras komitetas. 
Daug kas iš tų pramogų bus 
skirta vasaros laikui, kuomet 
iš kitur galėtų atvykti atosto
gaujantieji.

Buvo net manyta šaukti pa
saulio lietuvių kongresas, bet 
jo, tikriausiai nebusią, nes dar 
buvusio kongreso nė vienas iš 
nutarimų nejvykintas. Matyti, 
darbas sunkiai 'eina, tur būt, 
nesusigiedota.

Lietuvos ūkiškas gyvenimas 
šiemet žymiai pagerėjo. Visi 
Lietuvos maisto *produktai už
sienyje turi didžiules rinkas. 
Jau jų tiek nepagamina, kiek 
butų galima išvežti.

Pramonė atgyja, prekyba pa
gyvėjo, bedarbė žymiai suma
žėjo, nors ir darbininkų uždar
biai veik nepadidėjo, o betgi 
pragyvenimas žymiai pabrango. 
Tektų vidutiniai skaityti, kad 
palyginus pereitus metus, Lie
tuvoje pragyvenimas bus 15% 
brangesnis, štai dėlko ir strei
kų daug butą.

Tai tokios pas mus naujienos.
Jūsų Keistas.

(GALAS)

K LIETUVOS
Lietuvoje dvigubai 

padidėjo alaus 
vartojimas

išėjo vi-

susirinki- 
kad atei-

šiemet Lietuvoje buvo beveik 
per pusę atpigintas alus. Dėl 
to alaus gėrimas staiga taip 
pakilo, kad alaus bravorai ne
suskubo patenkinti pareikalavi
mus. šią vasarą išgerta alaus 
dvigubai daugiau negu pernai. 
Valdžia gavo alaus akcizo 129 
procentais daugiau. Atrodo, kad 
ir bravorninkai nuo alaus atpi
gimo bus gerai pasipelnę. Tai
gi alaus atpiginimas 
siems į naudą.

Alaus bravominkų 
me buvo išaiškinta,
na'nčiais metais reikės pagamin
ti 20;000,000 literių alaus. Dar 
bar veikiantieji bravorai tokį 
alaus kiekį galėsią pagaminti. 
Bravorininkai tarėsi, kaip pa
sidalinti tarp savęs Lietuvos 
rinka; tam tikslui bravorinin
kai stengiasi dar labiau sustip
rinti savo sąjungą. Anksčiau 
visuomenė labai nusiskųsdavo 
alaus bravorininkais, kad jie 
susimetę į sindikatą, labai iš
naudoja alaus vartotojus. Da
bar nusiskundimų mažiau gir
dėti; nebent dėl alaus rūšies. 
Mat, esant dideliam pareikalavi
mui, bravorininkai ėmė pąrda- 
vinėti ne pakankamai išlaikytą 
alų. Kainų tvarkytojas nustatė, 
kokios rųšies ir stiprumo turi 
būti alus ir kokia kaina jis tu
ri būti pardavinėjamas. Alus 
buvo atpigintas ne bravorinin- 
kų malone, bet valdžios įstaigų 
pastangomis.

Įdomu, kad alaus suvartoji
mui padvigubėjus, nesumažėjo, 
o net šiek tiek padidėjo ir deg
tinės pardavimas. Taigi šiemet 
Lietuvoje žmonės daugiau gėrė. " 
Tas paaiškinama ir alaus atpi
ginimų ir žmonių -didesniu pi- 
nigingumu. —Tsb.
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Chieagos Mėsos Biuras šeiminin
kėms šią savaitę rekomenduoja 
“round steak” ir “lion of pork.” Tos 
rųšies mėsa busią galima nupirkti 
prieinamai.

Maistas
Veda Dora Vilkiene 
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MOTERŲ ^KYRIUy^
WOMEN§į0EC?nON_____

Gimdymo Kontrole I
Rašo £>r. A. Šliupaitė

Kada Amerikoniška Rožė Lietuvoje 
Pražydi

tai dabar skaitėsi užmušk 
gyvybės. Buvo redkalavi- 
vengt aborto kaip negeis- 
budo. Pagaliau žmonės pa-

daug turėti, bėt nedamaitintį 
ir blogai išauginti. Kada duo
dama gimdymo kontrolės klau
simu patarimas, tai reikia tu
rėt galvoje ekonominės ir so
cialinės pagrindas. Kam būti
nai reikalinga,, kad' populiacija 
padaugėtų taip greitai, kaip, 
sakysim, Italijoje; kur valdžia 
skiria premijas motinoms, ku
rios daugiausia vaiku gimdh. 
Nors žemės yra mažai ir mai
sto nepakanka, bet valdžiai tik 
rupi, kad išaugtų kuodaugiau- 
sia kareivių tėvynės labui žūt 
karo lauke. Kinija nėra- 
laimingesnė su savo milijonais 
gyventojų, kur nuolat siaučia 
badas ir maras dėlei trukumo 
maisto. Japonijoj tiek daug 
priaugo gyventojų,, kad ne tik 
trukstai žemės;, bet ir maišto 
neužtenka. Už tai japonai jėga 
reikalauja ekspansijos, o to 
pasėka yra nuolatiniai karai: su1 
kaimynais.. Čia yra tikriausias 
^ekonominis- klausimas. Kur per 
daug gyventojų, ten. ir siaučia* 
vargas ir badas> Kur gyventuo
ju skaičius laikosi normaliai,; 
kur girridymaii yra virė mirčių; 
kaip Olandijoj; ir New Z'elhn*- 
dijoj—ten nesigirr apie gyve
nimo vargą;, ir kaip., tik tose- 
šalyse atvirai- praktikuojama 
gimdymo kontrolė.

(Blis daugiau)*

ir . . . Atsiminimai Lankant Lietuvą
Rašo STAŠĖ J. !

Gabrielė Fėtkeviačitė—“Bitė”, “Naujienų” Moterų Sky
riaus bendradarbė, kurią Lietuvos šaulių Sąjunga ap
dovanojo šaulių žvaigžde, (žiūrėk žinią.) .

c •

Nusibodo Baltrui Kulboko 
diendaržy keršases daboti, d 
čia artinasi Rusų naujokų ėmi
mas. Sumanė Baltrus, traukt į 
vakarus—Ameriką* Iš- piemen
ini rango,, be mokslo ir apšvie- 
tos, prisiėjo svetimoj šalyje 
nelengvai padirbėt, kad savo 
nors striuką, bet petingą kulią 
išmaitint.. Besibastydamas per. 
dirbtuves, susipažino su storąja 
Magde ir netrukus susituokė. 
Už metų laiko; jau Baltrai su
silaukė dukters, kurią 
dino gražuolė Juzyte.

pava-

Praslinkus keliolikai 
Jiizytė puikiai išaugo i 
gražuolę. Lanko pradinę mo
kyklą, gerai mokosi. Tėvai 
džiaugsmu kupini kalbasi: “Ka
da nors važiuosime Lietuvon 
Juzytei suaugus, tai tikrai gaus 
ministerįi ar kitą. kokį didelį 
poną.. Na; tada’ tai bus laimę vi
sų,,. užmiršime tas surukusias 
dirbtuves ir busime ponais”.

metų, 
tikrą

(Tęsinys)
Ėmė laiko., kol senovės žmo* 

nes išmoko abortus daryti; 
Nėščia moteris būdavo pagul
doma, o senyva^ moteris su4 sa- 

. vo keliais minkydavo nėščios 
moteries pilvą arba šokdavo 
ant pilvo, spyrdavo, visaip kan*- 
kindavo, kol prasidėdavo per
sileidimo žymės. Atrodė geriau 
daryti abortą, negu nudėt nau
jagimį.

Vėliau išsivystė tobulesnis’ 
būdas, kada žmogus išmoko a- 
natomiją ir fiziologiją žmogaus 
kūno. Buvo išgalvoti specialus 
įrankiai praplėšt plėvę vande
nų; gimdoje, ir reikia stebėtis 
tų įrankių , išsitobulinimu seno
vėje. Dar vėliau naudodavo 
vaistus iš augalų, kas ir šian
dien dar daroma. Tokie žmo
nės manė geriau daryti abortą 
dirbtiniu budu, negu nudėt nau
jagimį ir tais laikais, pagal kai 
kurių nuomonę, toks pasielgi
mas skaitėsi progresu, "i * •

Laikui bėgant, visuomenė ir 
vėl nebuvo patenkinta su vyk
dymu aborto dirbtiniu budu, 
nes 
mu 
mas 
tino
suko į kitą kryptį: suradimas 
būdų kaip nepastot. Iš to pra
sidėjo “contraception” propa- 
ganda. žodis contraception rei
škia nedaleist užvaisinimą.

1798 metais Matthews An
glijoje parašė “Essays on Po- 
pulation”, kuris padarė dide
lį įtaką gyventojų skaičiaus 
apribojimo atžvilgiu. Pagal tą 
autorių, gyventojai dvigubai 
daugėja kas 25 metai prisilai
kant tam tikros geometrinės 
proporcijos, ir kartu kyla klau
simas apie maitinimą gyven
tojų. Pagal jo nuomonę, toks 
prieauglis gręsia- badu, kadan
gi nepakaks maisto. Kad to iš
vengt, turi būti kontrolė per
tekliaus gyventojų. Jis patarė 
abstinenciją arba lytinį susilai
kymą, kad nepastot—tokiu bu
du sumažins skaičių gimdymu. 
Jo knyga btiyo išversta į daug 
kitų kalbų ir daug buvo jo pa
sekėjų. Pradžioje jo mintys 
buvo priimtos su entuziazmu, 
bet ant galo nepavyko, nes pas 
žmogų yra prigimta vaišintis. 
Visai susilaikyti vedusioms 
roms, rodos, neįmanoma ir 
natūralu.^ Bet Matthews su 
vo idėjoms nenuėjo veltui,,
nuo jo kilo mintys gimdymo 
kontrolės. Moksliškas • ty
rinėjimas surado būdą įaip mo* 
teriai nepaštot, iš ko prasidėjo 
“birth-eontrol” idėja. Ameriko
je Mrs. Sanger yra daug nu
veikusi dėlei gimdymo kontro
lės; jai prisiėjo kentėti ir net 
buvo bausta kalėjimu. Kadangi 
kai gimdymo kontrolė plečiasi 
ir nėra sulaikoma, kai toji mo
teris už pasiaukojimą idėja, 
šiandien yra aukštai gerbiama 
visuomenės.

Kas nežino apie šeimas, ku
rios vargingai gyvena; vyras 
ilgai be darbo,, turį šelpti žmo 
na su keletą vaikučių, o dar 
gal toji moteris laukia kito vai
ko arba tik ką susilaukė nau
jagimį,—nėra abejonės, to
kiems be apsunkinimo turėtų 
būti žinoma^ kaip daugiau ne
pastot. Tokia motina, butą, nau
dinga ne tik savo Šeimai, bet 
ir visuomenei. Geriau išaugint 
mažiau vaikų, bet gerai juos 
prižiūrėti ir išauklėti; negu jų
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Rašytojai Petkevičaitei 
Įteikta “Šaulių 
Žvaigždė”

Panevėžyje įvykusioj' Šaulių 
Sporto šventėje’ buvo' įteikta 
Šaulių žvaigždė rašytojai Gab
rielei Petkevičaitei, už jos di
džius darbus Lietuvai- ir Šau
lių Sąjungai.

T ■2S
30

KINO TEATRAS
(MOVIES)i j

. j | . AlldC , . _ >

s
2

3

Rašo Mądame X
MlliniIlHlllllinHlllHlllKItlItlIlIlIlIlIlIlIlIlItlIlIlflIlIltlIlIlIl w

Šią savaitę turim net keletą KVEPALAI — Per 
gerų komedijų, kurias patarti- filme 
na matyt.

“PERFECT SPECIMEN”
Su Joan Blondeli, Errol Flynn 

ir May Robson., ši komedija 
prajuokins ir labiausiai suru- 
gusį sutvėrimą. Pasaka lengva, 
smagi. Sąstatas pirmos rūšies, 
vaidinimas taip pat. Verta ma
tyt. Tinkama ir mažiems.

Dabar rodoma Oriental teat
re.

ne
są- 
nes

Lietuvos Moterų Daili; 
ninkių Meno 
Paroda

Šiomis dienomis Kaune įvy 
ko pirmoji’ Lietuvos Moterų' 
Dailininkių' Meno paroda. Pą- 
rodo j buvo išstatyta aliejiniai 
paveikslai akvarelės, grafikos, 
skulturos’ ir kiti darbai.

“THE BRIDE W0RE RED”
, Komedija su Joan Crawford 
ir Franchot Tone. Pasakoje 
nieko ypatingai naujo, tačiaus 
vaidinimas geras. Tad, kam 
patinka1 šie artistai, tas turės 
malonumo juos matyt. Ddį>ar ro
domai United Artistš teatre.

10,000 Vaikų Šventėje
4 ■** •4

Neseniai _ Panemunėje įvyko 
nekuriu Lietuvos moterų, rū
pesčiu surengta vaiką šventė, 
kurioje dalyvavo apie 10,000 
vaikų. Ceremonijos įvyko Df. 
Basanavičiaus parke, kur buvo 
atliktas ir meninis programas. 
Buvo baletas sutaisytas moky
tojų Saliekiėnės, Naujokienės 
ir Pranaitytės. Taipgi buvo 
dainos ir įvairus; žaidimai.. 
Programas praėjo, gražiai.

Paprastas krienų 
dažalas

■ puoduko baltos, sausos* 
uos trupinių. . \

Vt, puoduko tarkuotų, krienų
1 puodukas pieno.
3 šaukštai sviesto.
1 šaukštuka^ druskos.
1 šaukštukas Worchestfershire‘ ek

strakto. s * ;
Virkit viename, inde duonos tru

pinius, krienus ir pisn% Vftrtokit 
dvigubą puodą '(doublė boiler) ir 
virkit 20 mihučių. Nu01at, maišykit. 
Pridškit sviestą, druską ir ekstrak
tą. Užpilkit karštą ant, virtos Jau
tienos.’

duą

- Kvepalus mėgsta visos mo
teris, turtingos? ir biednos,. blo
gos ir geros.. Labai prozaiškos 
moteris pasakys kad tat tušti' 
išmislai, kad be kvepalų gali
ma apseiti. Tas tiesa,, kvepa
lai nėra butini. Nebutini ir bliz
gučiai, skrybėlės ir kiti papuo
šimai. Bet be jų mes galime 
gyventi. Gyventi galima ir be 
gėlių, muzikos ir dailės ... Bet 
koks bus tas mūšų gyvenimas? 
Kaip jums išrodo?. Ar jus su
tiktumėte atsisakyti' nuo visti, 
tų NEREIKALINGŲ mažmo
žių? Manau,, kad NE!

Jie yra reikalingi, taip rei
kalingi,. kaip, saulė, vanduo, ir 
kasdieninis maistas. Jie reika
lingi, kad musų gyvenimą pa
daryti smagesniu, meilesniu.

• > > •

Ar ne tiesa?
Kvepalų ekspertai sako, kad 

ne kiekvieną kvepalą kiekvie
na rųoteris, gali vartoti; kad 
reikia pasirinkti kvepalus taip} 
kaip -pasirenkąma rubus, skry*- 
belaitė's, arba liet atsargiau.

Šviesplaukė, rami moteris ar
ba mergina turi vartoti švel
naus kvapo kvepalus, kaip tai 
konvaliją—lily of the valley, 
žirniukus—swęat pea, rezedos 
ir kitokius.

Tamsių arba juodų plaukų 
su žibančiom akim, pilnos ener
gijos ir gyvumo moteris turi 
vartoti aštresnius kvepalus,- 
taip sakant pipirinius, nes jie 
atsako j6s karakteriui, kaip 

, tai gvaizdikus—camation ir t.

Juzytė auga, akutes blizga, 
liemuo vis gražyn vystosi. Tė
vai linksmi laukia yalandos, ka- 
,da- pamatys Juzytę Lietuvos 
ministeriene. Pagalios, Juzyijė 
isubręstai. Lanko vėliaus dirb
tuvę, kaip ir kitos jos drauges* 
nes tėvai nutarę, kad mergai
tei’ aukšti/ TQtnokslų nereikalin
ga,—užtektinai jos grožioi 
Džiaugiasi, puošiasi, didžiuP* 
jasi, kad greitąjį apleis Ameri- 
ką1 visam; laikui ir kartu su tė
veliais keliaus Lietuvon. Tėvai 
.ruošia kraitį,, visi, linksmi, pa
sididžiavimo kupini. Ištikrųjų 
laimė.

Amerikos Lietuvių laikraščiai 
skelbia ekskursiją Lietuvon pa
pigintomis kainomis. Tėveliai 
Juzytes užtinka skelbimą, pa
sitarę tarp savęs,, nutaria visa 
šeima keliaut Lietuvon. Jucy
tė jau pilnai suaugus, 
lė, kaip tik ministeriui 
ti.

grazuo- 
tinkan-

Klaipė-

“ALI BABA GOES TO T0WN”
Komedija su Eddie Cantor. 

Tar mišinys visoko pilnas. Pa
saka- galima- sakyt visai be tu
rinio? Bet turi, daug gražų, mo
derniškų dainų, šokių ir dide
lių ansamblio Scenų. Ir žinoma, 
Eddie- Ckntor su visokiais savo 
šposais. Turint laiką, verta 
matyt. Labai patiks mažiems, 
šie kuriniai rodomi apielinkių 
teatruose; Juoa verta .matyti.

“Dead Endw Drama, reali ir 
žiauri, lyg pats egzistavimas 
pjinve ir. sašlavymuose tų ne- 
laįmingųjų vaizduojamų cha- 
faktorių. Vaidinimas labai ge
ras* pasaka be pasigai|ėjimo 
teisinga ir aštri; Butiniai ma- 
įtyMt.. Tiktai’ suaugusiems. Ma- 
.žieins nepatartina. -

“Madanv X° Drama. Ųabai 
gerai suvaidinta. Pasąka ne 
naują tačiau verta matyti' vien 
tik dėl artistės Gladys George 
gero vaidinimo. Motinoms ’ pa
kartina pasiimti didėlę skepe* 
baltę, nes reikės. Mažų geriau Kitą savaitę pakalbėsim apie

miegą ir jo* svarbą
'X/ -.f

VI- 
ge- 
tė- 
tik 
Ją

neveskit.

.. E

s Kvepalus moteris taipgi pa
sirenka pagal ūpą. Jei liūdna, 
tai geriau. patinka vienos 
r(ušies kvepalai, o kai linksmą 
kitos... ir t. t. .Pačios spręs
kit.

matyt, kaip meta į krantą gin
taro gabalus pb audrai. Gražus 
saulėlydis mėgiamas dailinin
kų. Meilės alėja, kur ne viena< 
įsimylėjusi porelė praleidžia 
tenais ilgiausias valandas pin
dami Ihimės vainiką. Pušynas 
poilsiui su geru dūdų kariška 
orkestrą. Birutės koplytėlė auk
štai kalhe, kur Lietuvos kuni
gaikštis Keistutis pirmą kar
tą išvydo vargšę mergaitę Bi
rutę.. Pamilo, vedė ir atminčiai 
pastatė^ koplytėlę. Net ir seni 
elgetos su pritrauktomis ko
jomis, rankomis, einant į Bi
rutės kalno viršūnę, primena 
senovės mitus. Ištiesę rankas: 
‘panelė, kapeikėlę prašau.” No- 
roms-nenoroms kartais turi net 
kelias kapeikėles rast. Luvro 
mergelė, kur daugiausia maldi
ninkai ir visokie luišai prietarų 
vedami, eina tenais laimę rast. 
Pilis brolių Tiškevičių jau kiek 
apleista, su gražiu4 prūdeliu 
maurais apžėlusiu, kur-nekur 
vandeninės lelijos- ir varlių gal< 
vos kyšo. Priešais Kristaus 
stovyla su išskėstoms rankoms* 
daro koki tai nepaprastą vaizdą, 
primenanti senovės lietuvių 
praeitį, užkeiktas pilis, etc. 
Prezidento Smetonos vasariniai 
rūmai, aplink su. aukšta geleži
nių štangų’ tvora: gražios pu-' 
šys-, gėlės. Ir puikus dideliausi 
rūmai. Keletas didelių bernar
dinų tingiai vaikšioja, kartais 
praeivį suloja. Išlauko saugo 
apginkluoti kareiviai. Retkar
čiais milžiniškos geležinės --dū^ 
rys prasivėrę, išeina p. Sme
tonienė vesdama mažą, baltą 
eskimo šunytį'. Kartais p. Tu- 
beliene su baltu, kaip gulbės 
kostiumu. Kiek tenais poezi
jos? Gal ne vienam iš musų tik 
vaidentuvėje vaizduojasi tie 
gražus vaizdai ir nesinori tikėt, 
kada” tą viską realybėje matai.

(Bus daugiau)

Šie dažalai padarys 
beskoningą mėsą 
gardesne.

ISPANIŠKAS DAŽALAS
2Vs puodukų pomidorų (tomeičių) 
2 nedideli sukapoti svogūnai 
% puoduko sukapotų žalių pipirų

(green pepper)
5 šaukštai sukapotų selerų
V2 šaukštuko druskos
Truputį pipirų 

šaukštas sviesto 
Šaukštukas miltų 
šaukštukai vandens 
šaukštukas- Worchestrfihire eks-

pas-
ug-

1
■ 1

« 2
1

I trakto.
Sudekit viską į puodą apart 
kutinių trijų, virkit ant mažos 
nies 30 minučių. Sumaišykit miltus
su vandeniu, pridėkit prie mišinio, 
o ant galo įpilkit ekstraktą. Dar 
truputį pavirkit ir užpilkit ant mė
sos.

Krienų ir išplaktos
Grietinės dažalas 1

% puoduko 'tarkuotų krienų
1 puodukas išplaktos saldžios grie

tinės.
Galit vartoti ir neplaktą rūgščią 

Smetoną, vietoj grietinės. Pridėkit 
krienus prie išplaktos saldžios grie
tinės ir gerai išmaišykit. Paduokit 
prie virtos jautienos, virto arba 
kepto, kumpo.

Tomeičių dažalas
smulkiai

smulkiai

miltų.

sūpiaustytų

supiaustytų

sunkos.

4 riekutės 
lašiniukų.

4 šaukštai 
svogūnų.

2 šaukštai
2 puodukai tomeičių
1 šaukštukas druskos. 
Truputį pipirų.
2 šaukštukai cukraus.
Sudekit lašiniukus ir svogūnus ir 

pakepinkit iki svogūnai suminkštės 
ir parus. Sudėkit miltus ir dar tru
putį pakepinkit. Paskui sudekit vis
ką kitą ir duokit užvirti, maišykit. 
Virkit keletą minučių. Šis dažalas 
tinka prie mėsos, žuvies.arba mėsos 
kotletų ir prie jautienos.

Ekskursija atvyksta 
don; Patinka' ją miesto valdi
ninkai-, gubernatorius, daugy
bė aukštų^ponų, panelių, Šiaulių 
orkestras groją sutikimo mar- 
5ą, panelės dalina gėles 
siems keleiviams, ūpas visų 
iras. Kiti’ net verkia, išvydę 
vų žemę. Juzytei tenka vos 
pražydusi raudona rožytė.

:sujaudina,; vaizduojasi jai graęj 
Lietuvos- ateitis, kuri ją vilio
ja, daug -laimės žada ... Pas
kui ekskursantus skaniais pus
ryčiais vaišina Viktorija vieš
butyje. Kalbos ... Toliaus lan
kymas kapų žuvusiems už Lie
tuvos laisvę, ginant Klaipėdą, 
ir, galų gale, ekskursantai ‘ skir
stosi kas sau*:—Vieni laimės 
ieškoti, kiti smagumų, dar ki
ti gimines aplankyti- ete; J.uzy- 
tės širdis plaka, jaučia ką tai, 
bet išreikšti negali. Pavažinėja 
po Lietuvą, ruošiasi Palangph 
pasimaudyti;1 pamatyt Lietu
vos pajūrį* Gal- ten. .jos- laimė 
laukia?

Falangos pajurys žavėtinas. 
Gamta, nesigailėjo apdovanot 
savu grožiu k£.ip: gražiomis 
kopomis, smėliu, žaliuojančio
mis pušimis ir gražia, kaip ka
da gan pikta, jura. Ypač žavė
siantis vaizdas, kada putojan
čios baltos Vilnys daužo juros

ŠILTA IR GRAŽI SUKNELĖ.

3S

KNITTED BLOUSE AND SKIRT PATTERN 1S1Z

No. 1612—Tuojau pradėkit mėgsti šią gražią ir šiltą suk
nelę sąvo mažiutei dukrelei. /

■t ■ >

NAUJIENOS NEEDLECRAFT l)EPT
. 17?9 So. Halsted St., Chicago, III,

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Payysdį No.
* **' f wVardas ir pavardė t............ .........—............... ........-.......... ....

cios oaitos vimys aauzo juros .Adresas .............
krantus, rodos, viliodamos pra- ' , ‘ 1
eivius artyn grožėtis ja. Pa- ĮMiestas ir valstija
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K. Valaitis Jau 
Pasveiko . * *

Visiems gerai žinomas Brid- 
geporto draugijų veikėjas K. 
Valaitis galutinai pasveiko. 
Drg. Valaitis buvo skaudžiai 
apdegintas gaisre, kuris įvyko 
kelias savaites laiko atgal Mil
da Tavern, 3238 So. Halsted 
St. Mat, K. Valaitis gaisro me
tu miegojo savo kambary, ku
ris randasi ant ' 2-ro aukšto 
viršminetu antrašu.

Drg. Valaitis ne tik kad 
pats apdegė^ bet ir jo visas 
turtas sudegė, taip kad išbėgo 
iš gaisro vietos vienais apa
tiniais. Kadangi Valaitis yra 
neturtingas, tai šita nelaimė 
skaudžiai atsiliepė ekonominiai. 
Daug jo draugų atėjo jam į 
pagelbą ir manoma, kad daug 
dar daugiaus paduos jam ran
ką pradėti iš naujo gyveni
mą.

Palionių 23 metų 
ženybinio gyvenimo 
sukaktuvių paminė- ' 
jimas

Spalio 31 d. Stulgaičių puoš 
niam name, po num. 7841 Oak- 
leaf Avė., pp. Palionių drau
gai ir pažįstami surengė šau-

I

TARP MUSŲ
BIZNIERIŲ

■ V V>. • • , \

Gražiai Varo Biznį
nią puotą, padarydami BRĮGHTON PAĮTK. Vie-
mams dideli smrprfe,. “KMii- 'nj- iš žymi biznįerių, Wm. ir 
nmke’ arba rengėja buvo Mr8.| Antanina Kazuaai' kuriuo du 
Milaževidienė o gaspadmfe: . jrengt tevęnų
Mrs. Stulgaitis ir Mrs. Milaše- adregu. 2631 w 39th place> va.
vičienė. 

» ? J

Kadangi pp. Palioniai yra ir kukliai, 
seni vietos gyventojai ir labai T -
linksmi, draugiški ir su visais 
mokanti gražiai sugyventi, t&d 
ir svečių susirinko gana daug. 
Tarpe senų pažįstamų buvo ir 
svečių, kurie šiame būryj da
lyvavo dar pirmą kartą. Tai 
Kazimieras Palionis, kuris apie 
savaitę laiko atgal atvažiavo iš 
Kanados. Iš Melrose Parko gi 
stambus valgomų 
tuvės savininkas 
su šeima. •

ro biznį visame kame gražiai

Be to, .jiedu gražiai auklė
ja sūnų Kazimierą, kuris da
bar lanko vidurinę mokyklą*

Pp. RazuČiai priklauso prie 
lietuviškų draugijų ir jas, rei
kalui atėjus paremia.

Kaimynas.

— Steponas.

Kas Sakė, Kad 
Grybai Neauga?

Taip, grybų yra ir dar kiek! 
Mr. ir Mrs. Petrošiai ir Mary 
St—as, Milda Tavern savinin
kė parsivežė, po 4-ris bušelius 

. kiekvienas. Ir tas įvyko spalio 
31-mą d., Viešpaties metais 

. 1937.
• — Steponas.

Antanas Stankus 
Naujoj Vietoj

Neperseniai Antanas Stan
kus nusipirko mėsos krautuvę 
po num. 2611 W. 44th St. An
tanas gerai verčiasi ir vis dau
ginus kostumerių kasdien gau
na. Gero pasisekimo, • Antanui.

, — Steponas.

Lietuviai Pasižymėjo
Šiomis dienomis teko pasi

tikti Tony Petroline, sunkaus 
svorio kilnojimo čempioną. Jo 
brolis yra komercijinis piešė- 
jas-artistas. Jie buvo atsilan
kę pas Al Krone, Hawaiiškų 
gitarų mokytoją po num. 3238 
So. Halsted St.

— Steponas.

daiktų kratf-
p. Gustainis.

Mushroom Party 
Josephine’s Taverne

baltai pasidabinus su 
kad sve-

pagamiųiais grybais ir kitais 
valgiais. Prie stalų/ ružavomis 
suknelėmis kukliai apsirengu
sios lietuvaitės, mandagiai vi/ 
siems patarnavę. Pati Josefina 
Pilkis
bartenderiu Žiūrėj o 
čiams nieko netruktų. Nuola
tos griežė puiki mužiką. \

Graži ( publika,/ lyg saulutei 
leidžiantis^ raudonomis spalvo
mis . nudažytoj padangėj pa
skendę šnekučiavosi ir links
mai laiką leido.' Aš su joniš
kiečiais jaučiausi kaip piliečių 
kliube, Šfauliuose. 1

Maksimo 
Sugrįžimas

1 1 1 1 ■ 1

Lietuviškas
Krupnikas

— 80 Proof —
Labai gardus gėri
mas.
višką .Krupniką su 
karšta arbata, paša- 
linsit slogas.•
Mes parduodam tik į 
tavemus. Ten. ir rei
kalaukit.
į kitus miestus ta- 
vernams orderius pa
siunčiamo ekspresu.
Pirkdami pastebėki!

musų 1 a bei į

INTERNATIONAL
.Wine & Liąuor Co.

FRANK VIZGARD, Sav.
4611 So. Ashland Avė.

Phpne Boulevard 0470
, CHICAGO, ILL.

Gerkit Lietu-

Revoliucijos išvakarėse
Rytoj S.onotorie teatro ekra

ne pasirodys “Maksimo Sugrįži
mas”— veikalas, kuris atvaiz
duoja kokiu budu buvo prieita 
prie caro nuvertimo. Jame at
vaizduojama streikai dirbtuvė
se ir pasekmės — ištrėmimai į 
Šibitą.

Sonotone teatras/yra prie 66

Victor Bagdonas
2 Ofisai

forničius, pianus irParkraustom 
visokius rakandus bei štorus 

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

Yards 3408

šeštadienio vakare, “šmėk
lų? išvakarėse Halloween, p-ios 
Pilkienės puošnioj ir jaukioj 
Tavernoj, 6334 So. Western

Pietų laike prie 
giais apkrauto stalo, 
išreiškė daug širdingų “jauna- avenue atsilankę svečiai ir vieš- East Van Buren, netoli Wa>-

1 v • ’ A ' ' _ ’ t _____

skaniais val- 
svečiai

vedžiams” linkėjimų ir ilgo gy
venimo, o Mrs. Milaševičienė 
visų vardu įteikė dovanų gražią 
šilkinę kaldrą.

Visi prie-, skanių 
rimų, muzikos ir 
kalbų gražiai laiką 
nei nejutom kaip iš sekmadie
nio vakaro, išaušo pirmadienio 
rytas, ir svečiai paspaudę vie
nas kitam dešinę, skirstėsi na
mų link.

nios buvo vaišinami skaniai bash avenue. (Sk.)

6921 SOUTH

Hemlock 5040

valgių, gė- 
draugiškų 

praleido, ir

T. Miller.

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicagoje)

Johnny Kapinsky, 22, 
len Gawickus, 19

Edward Silkaitis, 24, 
len Mukliewicz, 23

Frank Magdalin, 27, 
phie Kokinis, 25

Stephen Gimza, 20, su 
Sitko, 22len

su

su

su

RED. ATSAKYMAI:

He-

Kę

So-

He-

A. Kundrotui: Negalėjom 
Tamstos rašto įdėti laiku, nes 
atėjo tik v^kar. ’’

SUSIRINKIMAI
• ' ' '• K ’ l

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiškas Kliubas laikys mėnesinį 
susirinkimą penktadienį, lapkričio 5 d., 7:30 vai. vak., Chi- 
cagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. Visi nariai 
malonėkite laiku pribūti, randasi daug svarbių reikalų ap
tarti, o kurie pasilikę su mokesčiais, malonėkite apsimo
kėti. —S. Kunevičia, rašt. ■

Illinois Lietuvių Pašelpos Kliubo mėnesinis susirinkimas bus 
penktadieny, lapkričio 5 d., Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St., 7:30 vai. vak. Visi kliubiečiai būtinai atsilan
kykite, nes bus rinkimas darbininkų dėl kliubo metinio ba
liaus, kuris bus lapkričio *27 d. —Ar Kaulakis, rašt.

Lietuvių Demokratų Cook Apskričio Lyga laikys savo susirin
kimą šįvakar, lapkričio 4 d., Marųuette Park Field House, 
8 v. v. Nariai prašomi atsilankyti, bbs daug svarbių rei
kalų aptarti. —St. Girskis. \

Morning Star . kliubas ląikys mėnesinį susirinkimą lapkr. 4 d., 
3804 W. Armitage avė., 8 v. v. Malonėkite visi atsilankyti 
j susirinkimą, nes labai svarbus. —M. Chepul, rašt.

a PETER PEN
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RAGINA GYVENTOJUS PASIDUOTI VENE 
KINIU LIGŲ EGZAMINACIJAI

Su kuponu, paduotu žemiau galima gauti . 
egzaminaciją nemokamai

THE BRIDEGPORT 
. KNITTING MILLS

F. SELEMONAVICH 
SVETERIŲ 'KRAU
TUVE ATDARA KAS 
DIENĄ —IR VAKA
RAIS IR SEKMA

DIENIAIS 
Telefonas 

VICTORY 3486
504 WEST 33-rd STREET

šio pranešimo gale randasi kupono formos raštelis lietu
vių *ir anglų kalboje, kuriais kiekvienas šio dięnraščio skaity
tojas gali gauti nemokamai venerinių ligų (sifilio ir gonorė
jos) egzaminaciją.

Arba vieną arba antrą kuponą išsikirpus, reikia nueiti 
pas savo gydytoją. Jis paims kraujo pavyzdį ir nusiųs jį į 
miesto laboratoriją analizui. Gavęs analizo rezultatus, dak
taras konfidencialiai praneš pacientui apie rezultatus. Pa
vardės, adreso jis neklaus, ir visas dalykas bus atliktas slap
tai. . ' r \

Jei pasirodys, kad pacientas serga, tai daktaras pasakys 
kaip gydytis ir kur eiti gydytis, jei pacientas j neturi pinigų 
gydytis. ' ;;; \ ' i -' • . Norint gauti vieną ar dau-

x Kuponus šiame dienraštyje patalpino Valstijos ir Federa- gįau virš nurodytų pavyzdžių 
lės valdžios sveikatos departamentai. /Jie ragina kiekvieną prašome iškirpti paduotą blan- 
žmogų kuponus naudoti. Tie departamentai yra pasiryžę pra- kūtę arba priduoti pavyzdžio 
šalinti didelį pavojų, kuriuo venerinės ligos grąsina visiems numerį pažymėti mierą ir aiš- 
Chicagos gyventojams. Pasirodo, kad serga labai didelis skai-(kiai parašyti savo vardą pa-

No. 4527 — Puiki išėjįmui suknele, taipgi naujos mados skrybėlė. 
Ši suknelė gražiai atrodys jei ją pasisiusite iš juodo šilkinio atlaso. Su
kirptos meros 12, 14, 16, 18, 20, taipgi 32. 34, 36, 38 ir 40 colių per kru-

Norint gauti vieną ar dau-
* <w < V •

čius žmonių, nuo kurių galima lengvai užsikrėsti (sp.)
'■ .... , ! ■ ; > >.

CHICAGOS SIFILIO KONTROLES 
PROGRAMAS

' ’ • . 'Z ■ ■ ' , , . ' s

PAREIKALAVIMAS DAKTARUI SUTEIKTI NEMOKAMĄ 
KRAUJO ANALIZĄ

šiuomi prašome pasiųsti šios kortelės įteikėjo kraujo pa
vyzdį Bureau of Laboratories, Chicago Board of Health ne
mokamam sifilio analizui. Įteikėjas sugrįš Tamstos ofisan 
patirti analizo rezultatus.

Visiems Chicagos Daktarams, kurie sutiko, teikti patar
navimą, žemiau pasirašiusios įstaigos yra širdingai dėkingos.

THE ILLINOIS STATE DEPARTMENT OF HEALTH 
THE CHICAGO BOARD OF HEALTH

THE UNITED STATES PUBLIC HEALTH SERVICE
.. ----------------------------------------------------------------------------------- /

CHICAGO SYPHILIS CONTROL PROGRAM

REQUEST TO PHYS1CIAN FOR A FREE BLOOD TĘST

Pleąse send a specimen from tLe bearer to the Bureau 
of Laboratories, Chicago Board of Health for a free syphilis tęst. 
He junderstands that he is to return to your office for the result 
of the tęst. .' ' ' . (

The co-opėration df Chicago physicians, who have offereęl 
their Services in taking specimens for free tęst, as their contributioa 
to the syphilis control. program, is greatly .appreciated by;

VTHE ILLINOIS STATE DEPARTMENT OF HEALTH, 
THE CHICAGO BOARD OF HEALTH, • , .

THE UNITED STATES PUBLIC HEALTH SERVICE

f-4uiu!
MAV6& 'O-J 
A«a gigut.

DAILY

BUSINESS
DIRECTORY

vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St , Chicago, III.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, Ilk 

čia įdedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzdį No...............

Mieros ........................ per krutinę

šis

(Vardas ir pavarde)

(Adresąs)

(Miestas ir valstija)

Naudokitės Proga!
VTauji nariai, kurie, dabar įsirašys CHICAGOS 

LIETUVIŲ DRAUGIJOM per musų konkiir- 
santus, Draugijos narius bei ofise, iki gruodžio 
(December) 11 d., gaus nemokamai tikietą vertes 
$2.50 j Draugijos bankietą, kuris įvyks gruodžio 
11 d., Amalgamated Auditorium, 333 So. Ashland 
Boulevard.

Kurie esate nusitarę rašytis Chicagos Lietuvių 
Draugijon, tai kviečiam pasinaudoti proga tuoj.

Draugijos ofisas atdaras ketvirtadienį nuo 9 
vai. ryte iki 9 vai. vakare; pirmadienį—nuo 9 ry
te iki 5 vai. vakare ir sekmadienį nuo 9 vai. ryte 
iki 1 vai. popiet /

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS OFISAS:

1739 So; Halsted St; (2-ros lubos)

>\L_U M&OE kjOVs,, , 
WB 
-ruu^T'S

SU, O

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

TVARKOJE
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 
rųšių 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 Humus su
maišyto dėl kvietkų ir daržų buše
liais, jardais ar loadais.

• FOTOGRAFAS__
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pir 
mos rųšies su moder 
niškomis užlaidomis ir 
Hollywood ‘ šviesomis 
Darbas garantuotas.

420 W. 63rd ST 
Tel ENG 5RRR-5R40

LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA

TONSILAI IŠIMAMI

PALAGUi^PAGELBA........... SKfi
LIGONINĖJE ....... „.......... vU

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

EKZAMINAVIMAS C -f
OFISE .........    ■
DOUGLAS PARK HOSPITAL

1900 So. Kedzie Avenue 
Tel. Lawndale 5727.

• RESTAURANTAI
Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

TeL Victory 9670

• SIGNS—IŠKABOS
ACE ERECTORS, Ine. 

Įsteigta 1921 m. 
Mes pastatome visų rūšių saines 

344-346 East 29th St
J. J. TOLASH, Sav. 
TeL VICTORY 5165



Ketvirtadienis, lapkr. 4, *37

DVI ŽVAIGŽDES, KURIOMIS AMERIKOS 
LIETUVIAI GALI DIDŽIUOTIS
Anna Kaskas-Katkauskaitė ir 

Genovaitė Giedraitis
Amerikos lietuviai turi dvi ir dainavimo operose Milane, 

žvaigždes kuriomis gali did-’ Padua ir kituose miestuose, 
žinotis. Abi turi ypatingus ga-p-lė Kaskas-Katkauskaitė grį2 
bumus ir abi turi budo ypaty- žo Amerikon ir apsigyveno 
bes, kurios atnešė abiejoms Hartforde. iPer keturis metus 
daug pritarimo publikoje Ir dainavo vietos katalikų kated- 
daug pasisekimo scenoje. Abi roję. Neturėdama perdaug į* 
tos žvaigždės netrukus pasiro- plaukų, dainininkė du kartus 
dys Chicagos publikai,' Abi į savaitę pasiskolindavo drau^ 
Amerikoje gimusios lietuvai
tės, kurios neatsitolino nuo • / 
lietuvių.

Viena iš jų yra garsioji 
ANNA KASKAS—ONA KAT- Amerikos dainininkų. 
KAUSKAITĖ
Conn. antroji — vietinė, Chi 
cagos duktė 
Giedraitienė.

Ona Katkauskaitė koncer
tuos Chicagoje šį sekmadienį, 
lapkričio 7 d., o p. Giedraitie
nė, sekmadienį, lapkričio 
d.

go Fordą, ir su juo vykdavo 
į New Yorką mokintis pas 
Enrico Rosati, mokytoją, ku-( 
ris išauklėjo daugybę žymių

i ar or o,. metais, laike pamokos 
i- pas mokytoją, p-lę Kaskas- 

novai e .Rutkauskaitę išgirdo Earle 
: Lewis, vienas viršininkų New 
Yorko Metropolitan Opera 
Association, bene garsiausios 
operos pasaulyje. Jos balso 
sužavėtas p. Lewis pakvietė

ANNA KASKAS

14
' i lietuvaitę dalyvauti Metropoli

tan Operos Solistų konkurse, 
kuris tais metais buvo veda
mas per radio. Konkurse da
lyvavo per 700 dainininkų. 
Pamažu, ir sunkiai dirbdama, 
p. Kaskas-Katkauskaitė kopė 
aukštyn, ir kai atėjo finalai, 
tai lengvai laimėjo pirmų 

dai- 
pa-

vietą. Pasirodė geriausia 
I nininke iš 700 konkursui

p-leLaimėdama konkursą, 
Kaskas-Katkauskaitė laimėjo 
ir kontraktą dainuoti Metro- 
.politan Operoje pavasariniam 

sezone. Kritikai ją taip prie- 
| lankiai priėmė, kad netrukus 
po to Metropolitan Operos 
viršininkai kontraktavo dai
nininkę palikti reguliare ope
ros soliste per žiemos sezo
nus.

Ne per metus ar du, bet per 
dešimts ir^ daugiau metų sun-

P-lė Anna Kaskas-Katkaus
kaitė gimė Bridgeporte, Con- 
neetieut. Pradėjo dainuoti vi
sai jaunutė, tebelankydama 
pradines mokyklas. Baigusi 
tuos mokslus, ji nutarė muzi 
kos studijoms • pašvęsti?' visą jįiai dirbdama, -vargdama, at 
laiką. Kad apmokėti už pamo* sisakydama 
kas ji susirado darbą pramo- jr 
nėję ir dirbo Už stenografę.

Vienam dainų mėgėjui p-ės 
Kaskas-Katkauskaitės balsas 
taip patiko, kad jis paskyrė 
$500 dolerius jos pasiuntimui 
Europon. Lietuvių choras, ku
riame ji dalyvavo, prie tos 
sumos pridėjo savo auką, ir 
p-lė Kaskas-Katkauskaitė iš
vyko Lietuvon. Padainavusi 
trumpą laiką Lietuvos Opero
je, ji gąvo Lietuvos valdžios 
stipendiją, mokintis Italijoje.

P-le ]

nuo malonumų 
nesirekliamuodama, p-lė 

Kaskas-Katkauskaįtė išsivystė 
į pirmaeilę Amerikos daini
ninkę. Lietuviams yra garbė, 
kad jų tautietė stovi tokiose 
viršūnėse. Nestebėtina, tad, 
kad chicagiečiai nekantriai 
laukia jos koncerto, pasiryžę 
ją iškilmingai sutikti ir džiau
gtis jos dainavimu.

P-lė Kaskas-Katkauskaitė 
atvyks Chicagon šį šeštadienį, 
lapkričio 6 d. Rytojaus dieną, 
tai yra sekmadienį, lapkričio 

Kaskas-Kjatkauskaitė 7 d., dainuos koncerte, kurį 
mokėsi Milane, pas, garsų bal- jai rengia Columbią Broad- 
so mokytoją Ferdinand Fer- casting System koncertų' biu- 
rarą. Po dviejų metų studijų ras. Koncertas įvyks puošniam

Civic Teatre, prie Washing- 
ton ir Wacker gatvių, 3:30 va
landą po pietų. Jos progra
mas susidės iš lietuviškų , ir 
angliškų dainų ir ištraukų Tš 
operų/ Dainininkfei asistuos 
Chicagos Lietuvių Choras 
“Pirmyn”. (Pranešimas apie 
bilietus kitoje vietoje).

P-NIA GENOVAITE 
GIEDRAITIENE

Panašiai kaip p. Kaskas- 
Katkauskaitė, taip ir chieagie- 
tė p. Genovaitė Gfedraitis 
varosi pirmyn, dirbdama ty
kiai, be rekliamos, be pasigy
rimų, be šukavimo. Ji nepa
sitenkina vien gerais norais, 
ir pritarėjų ir draugų kompli
mentai neapsuka/<jai galvos. 
Užsibrėžusi tikslą, ji eina prie 
jo, nugalėdama kliūtis, kurių 
visuomet ir kiekvienam yra 
daugybė. > ■ .

!P-ia, Giedraitis pradėjo la
vinti balsą, būdama tik 10 
metų amžiaus. pirmoji jos 
mokytoja buvo velionė Ona 
Pocienė, kuri Genovaitę ne- 
vien lavino, bej it auklėjo 
muzikos dvasioje ir mokino 
muziką pamėgti ir jai pasiau
kuoti. Nuoširdžios mokytojos 
darbas nenuėjo veltui, nes su
laukusi 15 metų amžiaus, p. 
Giedraitis, pradėjo dainuoti 
stambesniuose parengimuose 
ir mokytojauti vaikų draugi
jėlei, “Ateities Žiedas”. Dar 
visai jauna, ji jau dainavo 
vadovaujamas roles operetė
se ir operose “Martha” “‘Bo- 
hemian Giri”, “Cukrinis Ka
reivis”, ctc.

Užbaigusi mokslus Lind- 
blom mokykloje, ji pradėjo 
lankyti American Conservato- 
ry of Music Lewis Institutą ir 
Y. M. C. A. Kolegiją, kur mo
kėsi vaidybos ir režisūros.

Vis eidama* pirmyn, įstojo 
vėliau į Sacerdoti operos gru
pę jr pradėjo mokintis pas 
garsų mokytoją E. De Šalim.

Ji tebelh^iharf,balsą ii* da
bartiniu laiku. Ima nevien 
reguliarcs pamokas, bet tuo 
pačiu laiku ruošiasi koncer
tui, kuriame ji pirmą kartą 
viešai pasirodys Chicagos lie
tuvių publikai, kaipo pirmaei
lė koncertine dainininkė.

P-as G. Giedraitis koncertas 
įvyks už savaitės po p. Kas
kas-Katkauskaitės vakaro, tai 
yra, sekmadienį, lapkričio 14 
d. Jis yra rengiamas Chicagos 
Lietuvių Auditorijoje, 3133 S. 
Halsted street. Dainininkei 
asistuos Sasnausko Vyrų Cho
ras.

P-s Kaskas-Katkauskaites ir 
p. Genovaitės Giedraitis kon
certai yra du parengimai, ku
riuos nei vienas Chicagos lie
tuvis neturėtų praleisti.

Mėcjėjas.

Vaizdas iš vienos Sovietų filmos, kuris pradedant 
penktadieniu eis Sonotone teatre. Paveikslas pavadintas 
“Maxirtio Sugrįžimas” -j vyriausioj rolėj Boris Chirkov.

MirėSimanas
/ *

Butkus Lietuvoje 7
______ šeštadienį,; lapkr. 6

Parengimų 
Kalendorėlis

Personai
Asmenų Ieško

Aš ANTANAS JANUSAS paieš- 
kau savo seserų: Veronikos ir Pet
ronėlės Januš. Taipgi paieškau se
sers Rozalijos Januš po vyro pra
varde Antanas šimkuę. Mano sese
rys paeina iš Lietuvos, Kauno gu
bernijos, Raseinių ujėzdo. Eržvil- 
kio valsčiaus, Čepaičių sodžiaus.

Atsišaukit ant šito adreso: 
ANTANAS JANUŠ 

53 Orr Street, 
PITTSBURGH, PA.

RENDON KAMBARYS šviesus, 
gražus, pavieniam vaikinui su ar 
be valgio. Ant 6 vakare. 4213 South 
Campbell, antros lubos užpakaly.

FORNIŠIUOTI KAMBARIAI dėl 
ženotų su maža šeimyną*

6718 So. Morgan St.

For Rent
RENDON 6 KAMBARIŲ FLATAS 
—KAMPINIS NAMAS — KARŠTU 
VANDENIU ŠILDOMAS.

4457 SO. TALMAN AVĖ.

r i
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Real Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui

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

Tel. BOULEVARD 2800
Perkam, parduodam ir mainom na

mus, lotus, biznius ir farmas; inšlu- 
riname namus, rakandus ir auto
mobilius. Taipgi turime daug gerų 
namu pardavimui arba mainymui ui 
gerus bargenus; greitas ir teisingas 
patarnavimas. Reikalui priėjus krei
pkitės :

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

KAMPINĖ KRAUTUVĖ ir 12 lie
tų, po 2, 3. ir 4 kambarius. 9 me
tų senumo. Randasi apylinkėj 79 ir 
Halsted Street. Mainysim ant ma
žesnio. 2 flatų muro namas su 2 
furnasais parsiduoda tik ui $6000.

Z. b. MICKEV1CE AND CO. 
6816 So. Western Avenue.

Hemlock 0800. ’

FILET STALIAUS STALTIESĖ

BIBLIJOS

vai. vakare.

Kalbės 
Teisinga

F. Zavistas temoje; 
žemės tvarka”.

Biblijos paskaitos įvyks ket
virtadienį, lapkričio (Noy.) 4 
dieną, Lietuviu Auditorijoje, 
3133 South Halsted Street, ly
giai 7:30

PASKAITOS

FILET SOUARES. * PATTERN 1369
No. 1369—Iš atskirų- ketvirtainių šmotų mėgsta ir gra;žiai 

atrodanti staltiesė.

Sim-9r;s Butkus — tai -se-j Sailorettes (18-tos Ap. Jau
nas sr.’z agietis. Chicagoje jis nuolių) šokiai, parapijos salėje, 
išgyveno apie 26 metus, Per- I8th ir Union ;
naį pavasarį jis sumanė vyk-! 35 centai. Ole Moe orkestras.
ti į Lietuvą. Girdi, po tieki  
metų bus įdo,mu tėvynę aplan
kyti; Antra- Vertus, jai/ ir se
natvė čia pat. Pasižiūrėsiu, pa
sidairysiu, gal amžių galė
siu savo tėvynėje baigti.

Taip velionis Butkus kalbė
jo išvažiuodamas j Lietuvą. '

Išvyko jis bene gegužės mė
nesį. Pagyveno per vasatą sa
vo tėviškėje ir nusprendė pa
silikti visam laikui. Juo labiau, 
kad jis nelabai sveikavo.

šią vasarą ■ ąplankė Lietuvą 
ponai Alučialji (p-ia Alutienė 
yra Butkaus sesuo). Jie - pasi
važinėjo pusėtinai po Lietuvą, 
bet prieš- grįžimą į Ameriką 
sustojo Žemaičių Kalvarijoje 
(netoli nuo .to miestelio yra 
Butkų tėviškė). z

Nors Simanas ir nesijautė 
labai gerai, tačiau jis nesiskun
dė. Surengtose išleistuvėse ji
sai drauge su* kitais linksmi-1 
nosi.

Po išleistuvių pinotos pphai Chicagos Lietuvių Auditorijoje, 
Alučiai, žinųmla? tuoj- j^yyko į 3133 S. Halsted street. 7 -v. v. 
Klaipėdą, o rugsėjo 16 d. laivu c* įr c* (Bilietus galima

’ ‘ ' gauti “Naujienose”). <
VYTAUTO BELIAJAUS šo-

1 koncertas, Chicago Wo- 
men’s Club salėje, 62 E. 11 th 
street. 3 :30 vai. pp. 83 ir $1.10. 
(Galima gauti “Naujienose”).

Keistučio Kliubo metinis va
karas, Sokol svetainėje, 5 v. v.

Situation Wanted
Darbo Ieško

avenue, 8 v. v.\
PAIEŠKAI) DARBO už porterį į 

saliuną — galiu ir boilerius prižiū
rėti. Bet nedirbu prie baro. 3318 S. 
Morgan St. 2 lubos užpakaly.

Sekmadienį, lapkr. 7
ANNA KASKAS (Onos Kat- 

kauskaites) žymiausios Ameri
kos Lietuvių dainininkės ir 
Metropolitan Opera solistės 
koncertas, Civic Theatre, Wa-

Help VVanted—Female 
Darbininkių Reikia

VIRŠ 700 MERGINŲ 
darbines dreses, pabaigusios 
kursą. Mokiname dresių siu- 
kirpimą, paternų dirbimą, de-

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 budihkas, prie 4314 So. Rich- 
mon>St. Priduokit pasiūlymus.

5 kambariai — plytinis bungalow 
Marųuette Parke-------------  $4500.00

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

J. A. SHULMISTRAS 
Home Ovvners Realty Mart • 

4016 Archer Avė. Lafayette 6300

ĮMOKĖK 7 ŠIMTUS.
Brighton Parke aiit 49 ir Maple- 

wood Avė., 2 flatų po 4 kambarius, 
platus lotas, 2 garažai, kaina $3950. 
Savininkas mainys ant loto arba 
didesnio namo.

C. P. SUROMSKIS, 
2502 W. 69 St. Tel. Grovehill 0306.

gavo 
musų 
vimą, 
zaininimą ir pajėgos mašinos opera- 
vimą už $3.00 aukštyn. Mes pagelbi-

___________ DRESSMAKING 
SCHOOL

1234 Milwaukee Avė., at Ashland 
Atdara vakarais antradienį ir 

ketvirtadienį.

PATYRUSIOS’ šeimyninkčs —3% 
kambario apartmentas
prižiūrėti kūdikį. Hollycourt 5277.

PATYRUSI MERGINA 20-30 na
mų darbui — 
paliudymas — 
vana. $7—8. Wellington 8915.

REIKALINGA MERGINA patyru
si prie biznio nuo 5 vakare.

3416 So. Wallace.

ahitipi'jryii ir V^nrker Drivp A si- I uie gautį daibą be mokesčio, sninguon ir vvacKer unve. asi josePHINE DRESSMAK1
stuos “Pirmyn” Choras. 3:30 
vai. po pietų. 83 c. iki $2.20. 
Dalis pelno Fondui Pirmyn Cho
ro Kelionei Lietuvon. (Bilietus 
galima gauti “Naujienose”).

“Piratai Penzanco”, “Naujos 
Gadynes Choro operetė, Sokol 
salėje, 2423 S. Kedzie avenue. 
4:45 v. pp. 75 c.

Jadvygos Gricaitės koncertas, 
Chicagos Lietuvių Auditorijoje, 
3133 S.’Halsited street. 5 v. v. 
50C—$1,.,

Sekmadienį, lapkr. 14
GENOVAITĖS GIEDRAITIS 

.(šidiškiutes), žymios Chicagos 
lietuvių dainininkės koncertas,

išplaukė į Ameriką. s
Vos spėjęs su amerikonais 

atsisveikinti, Simanas Butkus! 
smarkiai susirgo plaučių užde
gimu. Susirgo rugsėjo 15 d., 
o 20 d. jau buvo negyvas.

Simanas Butkus, be giminių- 
Lietuvoje, 1 Amerikoje paliko 
brolį Praną’ Butkų (5923 So. 
Racine Avė.) ‘ir seserį bei švo- 
gerį Alučius (825 E. 79 St.).

Per dvidešimt šešerius me
tus begyveudąmas Chicagoje, 
velionis Butkus buvo sudaręs 
plačias pažines. Vadinasi, tu
rėjo čia daug draugų ir pažį
stamų. . .

■ .* • . . ..p ••;’.<> -y

Velionisi buvo apie 54 metų 
amžiaus. * .

Šįvakar X Roselando 
SLA 139 kp. Susi

rinkimas

būti

2 suaugęvirti 
savas kambarys

Help VVanted—Female
______ P,? ______

REIKALINGA patyrusių lendri
nių—i'eed—besketų dirbėjų» 1324 
W. Randolph. Tel. Haymarket 2698

Furniture & Fixtures
Rakapdai-įtaisai

IŠPARDUODAME BARŲ FIKčE 
RIUS 1937, visokio didžio su Coil 
Baksais ir sinkom. Taipgi štorų 
likčerius dėl bile kurio biznio įskai
tant svarstykles, registerius ir ice 
baksius. Cash arba ant išmokėjimo 
Pamatykite mus pirm 

kitur.
S. E. SOSTHE1M
1915

te

SO. STATE 
C Al umet 5269

negu pirksi*

& SONS 
STREET

NEPAPRASTAS BARGENAS — 
paaukuoja tikrą importuotą kaurą— 
Orientalio rašto -L niekad nevarto
tas — $20. 3930 Jackson, Ist, Van 
Buren 1078.

Automobile*
36 BUICK 5 keleivių truck sedan 

šildytuvas .......................... $575
36 DODGE Touring Sedan, 

extras ....   $495
36 PLYMOUTH 5 keleivių De

Luxe Sedan .......................... $445
36 Ford 5 keleivių Sedan ...... $395

Terminais ir mainais. Klausk Mf.
Pupka.

4628 West Washington Blvd.
PARSIDUODA DODGE 2 durų 

De Luxe Sedan — 60 dienų senumo. 
Bargenas greitam pardavimui — 
cash ar išsimokėjimui. Pamatyk.

WALKER CENTRAL MOTOR 
SALES, 

35th and Morgan.

10 FLATAI: 2 puikus flatai ir 8 
keturflačiai kaip nauji — gaso pe
čiai—nauji refrigeratoriai—arti 69-s 
ir Maplcvvood.—Bargenas. t

MR. MEDORA, Stewart 3601.

Fanus for Sale 
Ūkiai Pardavimui

VIENA 20 AKRŲ—VIENA '40—160 
—vienoj vietoj —geri budinkai;

J. M. BR0WN, Moroocd, ind.

Business Service
Biznio Patarnavimais

Pataisyk Stogą ir 
RYNAS DABAR

Pašauk mus dėl dykai apskaitliavi- 
mų. 25 metai patyrimo. Blėkorius ir 

stogų dengėjas.
Leonas Roofing Co.

3750 WALLACE STREET 
Tel. BOULEVARD 0250.

Financial 
Finansai-Paskolos

MORGIČIA1
Jeigu nori atnaujinti morgičius 

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

COAL
Anglys

NORTHERN
ILLINOIS ANGLYS
LUMP ................    $6.00
MINE RUN ................ 5.75
EGG .................. ;------------- 6.00 .'!
NUT .....................-.... ......... 6.00
SCREENINGS (Indiana) *' b.00

PIRKIT DABAR!! . * 
KAINOS EINA AUKŠTYN 

PRISTATYMAS MIESTE IR
PRIEMIESČIUOSE

TeL ARDMORE 6975

ROS'ELAND. — 5.L.A. 139 
kuopos mėnesinis susirinkimas 
įvyksta M vata*, lapkričio 4 d., 
7:30 vai, vaką£e, Palmei* Par
ko svetainėj. 4/S/į

Visi kuopoj./nariai prašomi 
dalyvauti sųsiHnkime, nes yra 
svarbių apsvarstyti
kuopos reikaluose. ’ Taipgi pri
mename nai*itas, kad užsimo- 
kėtumėt mokesčius, kurie yra 
užsivilkę.

IRGI ČEMPIONAS. — 
Robert Buckley, 11 metų, iš 
Charlestown, ' Mass., kuris 
laimėjo šlakuočių (straz- 

. dano tų) čempiono; vardą 
Bostono konteste, nes jį^ tu* 
turėjo daūgiau šlakų Už 
kitus konteste dalyvavusius 
vaikus. ,

Business Cha neės 
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA GROSERNĖ su 
elektrikiniais šaldytuvais —- labai 
patogu bučernei — per tris blokus 
nėra kitos. Pardavimo priežastis — 
perku namA. 5744 So. Union Avė,

PARSIDUODA TAVERNA — ge
rai įrengta -r- maža renda.
364 E. 69th St. Tel. Triangle 9706.

CLASSIFIEDADS I
- ------ ■■ .... ---------- -------  ->

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

(JEI TURIT
I KA PARDUOT
E **

Į - PAGARSINKIT
Į NAUJIENOSE

I JEI IEŠKOT
įBARGENŲ
j SKAITYKIT

NAUJIENAS

r PARSIDUODA GROSERNĖ ir 
bučernė. Seniai išdirbta vieta. Biz
nis eina gerai — pardavimo prie
žastis patirsite ant vietos.

3347 W. 51st St. Prospcet 8665

VERTINGAS bizniavus kampas. 
10 mylių nuo vidmiesčio pietų va
karų priemiesty. Renduojama kaip 
gasolino stotis ir festaurantas — 
$200 į menesį. Randaunininkai ap
moka taksus ir »pataisymą — Turi 
parduoti geriausiam piniginiam 

pasiūlymui.
LEWIS D. ROSS. Room 901 — 

69 W. Wasliirigton.

NELAUKIT
ILGAI

‘ ^Pašaukit mus tuojau

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

IIIMIimHMMMlMįĮMt

Čia Įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi Nę.

2 I

| Vardas ir pavardė

| Adresas —-...........

I Miestas ir valstija ...

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

.... .. v . •
PARSIDUODA TAVERNA — ge

rai įrengta — maža renda.
364 E. 69th St. Tel. Triangle 9705

Valdybą.
.. « i IĮII>. III. ■ i >|'« .................. .

V

Taipgi nepamirškite pasiklau
syti radio programo šeštadienį, 
lapkričio 6 dieną, 7:30 vai. va
kare iš Cicero stoties.

Rengia ir kviečia
Biblijos Tyrinėtojai.

.-(Škelb.)
,i 1 . .................... ..y ..................... ........................i'l.n, l

I SiunčiAui GėlesLOVEIKIS
,* Dalis. *

kvietkinjnkas
Gėlės Vestuvėms, Bankįethms. 

Ir Pa grabams k?
3316 So. Halsted Street

Tel. BOULEVARD 7.314

Urba Flower Shoppe Į 
v Gulės Mylintiems-Vestuvems I 

—Bankietąmą—Laidotuvėms— I 
Papuošimams I

: 4180 Archer Avenue I 
Phone LAFAYETTE 5800 S

Miscellancous 
Įvairųb j •.

Tel. Victory 4965 
/STOGDENGYSTfi 
Mes dengiame ir pataisome visokios 
>ų$.ies stogus, taipjri dirbame blėties 
darbus. Lengvos, i$lygoą, jei pągėi- 
daujahto

BRIDGĖFOftT ftnOFING CO. 
.3216 So. Halsted Street
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NAUJIENOS, Chleago, Ui.

MISS LITHUANIA” PASIRODYS KETURIS'Naujos Gadynės Choras ir “Piratai Pen- 
KARTUS AUTOMOBILIU PARODOJE I žanro” arba “Pareigos Vergas” *

-Ketvirtadienis, lapkr. 4, *37

Pirmadienį Vakare 
Penktadieni

r11""-..... ................................................ ........ .......
kurie buvo silpnesni už juos jžTsis su dar viena diena, pa

darydamas 29 iš viso.
Ir likimas lėmė Fredui gim

ti kaip tik tą 29tą dieną Va
sario. Todėl, kuomet visi kiti 
turi gimtadienius kas metas, 
Frėdas susilaukdavo savo tik
tai kartą į keturis metus. Ir 
dėl tos priežasties, nors Fre
dui ir sukako 21 metai, jis ne- 
turėjo dauginus kaip penkis 
gimtadienius. Tuom tarpu jo 
sųtartįs su Piratais aiškiai pa
sakė, kad jo tarnyšta nesibaigs 
tol pakol jis nesulauks savo 
21mo gimtadienio. Nors šis pa- _______ ___ _
yadoksas ženklin'a suardymą |nas gražių meliodijų. 
visų jo vilčių, bet pildymas 
pereigų ima viršų ir jis nu
taria likti nariu Penzanco Pi
ratų.

Sugryžęs piratų tarpan, 
Fredas atidengia faktą, kad 
nuduodamas, jog esąs našlai
tis, Generolas pastatė meilę 
liuosybes augščiau teisybės.

Tas. Piratams jau buvo per 
daug. Supykę, jie sugrįžo vi
durnaktyje, norėdami pavogti 
patį Generolą. Bet ir vėl nepa
sisekimas. Susiduria piratai su 
policija, kuri pergali juos tik
tai’ atsišaukdami varde 
lienės.

Išlaimėjęs, Generolas 
pasodinti visus Piratus

vėdus juos ant gero gyvenini- 
kelio.

Jau čia tai ir pačiam Gene
rolui buvo per daug. Jis taip 
susigraudina, kad ne tik pa- 
liuosuvja visus .Piratus, bet at- 
steigia jų rangas ir titulus.

Ir uždangai leidžiantis, mes 
matysime grupę linksmų vyrų, 
kurie atsisakė nuo savo pir
mesni© negarbingo budo gy
venimo ir pasirinkę sau Gene
rolo gražias dukteris už mo
teris, linksmai pradeda savo 
naują . gyvenimą.

Veikalas labai gyvas, kupi-
- Vaidin

tojų sąstatas susidedantis iš: 
Fredas 
Piratų 
bickas;
.Frank
Juozas 
lė Nausėdienė; Policijos Virši
ninkas — Algirdas Pūkas; 
Magdė — Florence Balsiu te ; 
Ona, Katrė ir Izabelė — An- 
.toinetta Steponavičienė, Jose- 
phine Mileriutė ir V. Ladigiu- 
tė, kalba patys už save.

Iš praeities žinome, kad Nau
jos Gadynės Choras ir jo mo
kytojas Jurgis Steponavičius 
visuomet deda pastangas, kad 
priruošti savo programos kuą- 
geriaiteia, niekados nepasiten
kindami pasiteisinimais dėl

pąčįus, arba našlaičius. Jau šių 
principų jie visuomet prisilai
kę,' nežiūrint. ant. to, kad ’pra- 
rašdąvo visas laukiamas au
kas taip besielgiant.

. Butą, kuri pati buvo įsimy
lėjusi į Fredą, mėgina, įtikinti 
jį, kad ji yra tokia pat gra
žuolė kaip ir skaisčiausia mer
gaitė. O kadangi Fredas nie
kuomet neturėjo progos <suly
ginti ja. si? kitomis panelėmis, 
tai jau jis ir beveik sutinka 
paimti Butą su savim ir vesti 
M- ■ •■ • ■ į

Tame pačiam momente pa
sirodo būrys jaunų mergaičių 
ir kadangi jos visos daug link- 
smęnės ir gražesnės už Butą, 
-tai; Fredas apleidžia Rūtą vi
siškai įr įsimyli į Generolo jau
kiausią dukterį, Magdę. Kiti 
piratai irgi pastebėja žavingą 
gračiją. ir gražumą šių jaunų 

,mergaičių, nori atimti jas nuo 
pono Generblo/ Bet kaip tik 
tie piratai ’ šttžino, kad tas Ge
nerolas irgi k jau-■ našlaitis, jie 
tuoj aus atiduoda, liuosybę jam 
ir jo dukterims. Viši išeina, 
kartu su Fredu, kuris dabar 
trokšta stoti kariuomenėn.

Fredas, su policijos pagelba, 
planuoja kaip išnaikinti pira
tus. Bet, štai, pasirodo pats 
Piratų Karalius, buk tai turė-

'I-’,*- \

Dalykas dedasi - Goruwall’e, 
A ngli ji o j e, prie akmenuoto j ų- 
rių pakraščio. Piratai Penzanco 
celebruoja paliuosavimą Fredo 
įš tarnystes, šis sąžiningas lai
kinas buvo atiduotas Piratų 
mokyklai iki Sula likus savo , 211 
metų. Fredas f išreiškia savo 
nuoširdų prisirišimą prie Pira
tų, bet pareiškia.,; kad su savo 
naujai įgyta J liuosybę, jis ir 
vėl priverstas gildyti savo par
eigas, kurios^iame atvejyje rei
škia galutiną panaikinimą pi
ratų. \ i. v

Fredo visa tarnyšta su pira
tais buvo pamatuota ant klai
dos, kurią Rūta, jo auklė, pa
darė kuomet jai buvo duotos 
instrukcijos 'atiduoti. Fredą, 
“pilot’ui“, o Rūta nesupratusi 
gerai ir suklydusį,< atidavė 'jį 
piratui. ė

Bet Fredas . būdamas labai 
sąžiningas visame kas tik pa
liete jo pareigas, noriai pildė 
savo tarnystos reikalavimus ir 
jgyjo simpatiją visų savo drau
gų piratų. ■ }

Kadangi jau jam sukako 21 
metai, .tai jis panoro palikti pi
ratus ir išėjite pasaulin, vėl

Rašo NORA
—o—

šios įdomios ir žavingų rne- 
liodijų kupinos operetės tvėrė
jai buvo garsieji Gilbert ir 
Sullivan. Jiedu • parašė tokias 
operetes kaip Raganius, Miką-

šeštadienį Popiet
— Trečiadienį Popiet 

Vakare
P-lė Kazlauskis bus pasirėd-. 

žiusi tautiškais rūbais. Paro
dos viršininkai jai paskyrė 1938 do, Pinafore ir kitas, su ku
rnėtų Fordo automobilį. Gra
žuolę iškilmėse lydės dvi svi
tos mergaitės ir du unifor
muoti patarnautojai. Iškilmės 
įvyks prie didžiulio kamuolio, 
atvaizduojančio žemę. Tas ka
muolys yra 38 pėdų aukščio 
ir 40 apskritumo ir bus iliu
minuotos įvairiaspalvėmis švie- kūrėjų veikalų, vardu Piratai 
somis, kurios parodys šalis, at
stovaujamas parodoje. »

P-lei Kazlauskis pasirodžius 
kamuolio promenadoje, garsu
sis Cavallo simfoninis dūdų or
kestras gros Lietuvos himną 
ir lietuviškų meliodijų rinki
nį.

Paroda tęsis nuo lapkričio 6 
d., iki lapkričio 13.

(Sp)

Julia
“Miss

Kazlauskis
Lithuania”

Parko lietuvaitė,Brighton
p-lė Julia Kazlauskis, kuri bu
vo išrinkta 1937 metų “Miss 
Lithuania”, pasirodys keturis 
kartus 1938 metų Automobilių 
Parodoje, kurioj ji atstovaus 
lietuvius. \

SEATTLE, Wash., lapkričio
— Dienraščiai “The Post-

Ji dalyvaus Parodos iškilmė
se šeštadienį po pietų, lapk. 6 
d.; pirmadienį, vakare, lapk. 
8 d.; trečiadienį po pietų, lapk. 
10 d.; ir penktadienį vakare, 
lapk. 12 d.

Intelligencer” ir “Times“ pir
madienį paskelbė pakėlę prenu
meratos kainas. Pakėlimo prie
žastis yra padidėjimas algų 
darbininkams ir pabrangimas 
medžiagos spaudai.

rioms lietuviams teko susipa
žinti ir nekartą džiaugtis, kuo
met jas statė scenoje Birutės, 
Naujos Gadynės ir Dainos Cho
rai. Sekmadienį Naujos Gady
nės Choras, Jurgiui Stepona
vičiui vadovaujant, statys sce
noje dar vieną šių populiarių

Penzanco arba Pareigos Ver
gas. Pirmas pastatymas šios 
operetės įvyko Opera Comiųue, 
London’e, Balandžio 3, 1880 
metuose, ir per visus savo su- 
virš 5.7 metus amžiaus ir šim
teriopų pastatymų, ji netik kad 
nepražudė savo svarbos ir at- 
kartotini pastatymai neatsibo
do žmonėms, bet kiekvienas 
'perstatymas susilaukė vis di
desnio skaičiaus admiratorių ir 
įvertinimo gabumų jos kūrėjų. 
Lietuvių kalbon veikalą išver
tę Mockapetris.

Todėl, gal bus visai ne pro- 
šalį iš anksto susipažinti su 
turiniu šios operetės, nes tuo
met klausytojai įgyja \ dar di
desnį smagumą iš paties per
statymo.

eiti gyvenimo kitas pareigas.
Tas pulkas piratų su kuriais 

Fredas buvo surištas buvo la
bai suprantantis ir tikrai* gar
bingas būrys, jie nė jokiu bil
du nesutikdavo užpulti tuos,

damas įdomų paradoksą, kuris 
turėtų begalo nustebinti Fre
dą. Nors tas baisus Vasario 
mėnesis paprastai pasitenkina 
su 28 dienoms, tačiaus kiek
vieną ketvirtą metą jis didžiuo-

Kara-

nutarė 
kalėj i-

man, bet sustoja, kuomet Rū
ta išaiškina, kad visas pulkas 
susideda iš augštos kilmes ir 
tituluotų žmonių, kuriems rei
kia paguodos ir padrąsinimo, 
vieton nubaudimo, kad vėl iš-

— Jonas Sarasevičius; 
Karalius — Jonas Vir- 

Karaliaus sirtius — 
Pūkis; Generolas — 

Valentas; Butą — Ade-

trukumų, bet dirba energingai 
ir sąžiningai, kad duoti savo 
geriausią. Tikimės, kad ir šio 
sekmadienio perstatymas bus 
dar viena žvaigždė jų kredito 
pusėn.
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“MAISTAS KANUOLĖMS“ VYKSTA I FRONTĄ. — Japonijos kareiviai atda 
ruošė vagonuose traukiniu vyksta į frontą šiaurinėje Chinijoje — Hopei provin
ciją* . . .........................................

AMERIKOS MARINAI KARO ZONOJE. — Jungt. Valstijų marinai atstato spi 
gliuotų vielų užtvaras ir telefono linijas prie Shanghai, kurias buvo nutraukę Ja 
ponijos lėktuvu bombos ir japonų artilerijos granatos.

KARO AUKA. — Senas 

diinietis iš Yangizepoo lai- 

<o sugniaužęs gautą dieni

ne maisto porciją—porą

BAIGIASI JAPO N I J O S 
AMUNICIJOS IŠTEKLIAI. 
—-Skeveldra japonų prieš- 

* lėktuvinio šrapnieliaus, ant 
kurio užrašai rodo, kad jis 
yra pagamintas “12-tais me
tais Showa, 7 mėnesį’’, xkas 
reiškia liepos mėn., 1937 m. 
Tas rodytų, kad senieji Ja
ponijos amunicijos ištek-- 

. liai yra išsibaigę ir jiems : 
tenka naudoti tik prieš 4 
mėnesius gamintą amunici
ją

NAUJOSIOS LOVOS. — Naujausio styliaus lovos, 
kurios išstatyta dabar Chicagoj taikomoj rakandų pa
rodoj.

NAUDOJA NETEISĖTAI ILGUS TRUKUS. — Illinois valstija leidžia naudoti neilgesnius kaip 40 pėdų tro- 
kus/lTeČiaus Automobile Shippers, Ine., 23 and Federal Sts., prasimanė apeiti įstatymus, laikydamos legalio ilgio 
trok<b bet iškišdama trokų viršų net tris pėdas. Valstijos policija įspėjo, kad tokie trokai yra neteisėti ir negali 
būti naudojami ant Illinois valstijos kelių. o




