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Prieštaraujančios Žinios 
Dėl Kinų-Japonų Taikos

Pasklido gandai, kad japonai ir kinai pra
šę Hitlerį tarpininkauti taikos deryboms
Japonų ir kinų vyriausybių atstovai paneigia gandus

BERLYNAS; Vokietija, lap
kričio 5. Penktadieni pasi
rodė spaudoj pranešimai, kad 
Hitleris gavęs neformalius pra
šymus iš Japonijos ir Kinijos 
paimti taikytojo rolę kinų-ja- 
ponų konflikte. Hitlerį šie pa
kvietimai pasiekę praėjusį tre
čiadienį, lapkričio 3 dieną, da
limi per Vokietijos ambasado
rių Kinijai, Dr-ą Oskarą Traut- 
maną, dalimi per 
riausybę.

Hitlęris priėmęs 
taip rimtai, kad
diplomatui Joachimui von Rib- 
bentropui skubintis sugrįsti iš 
Italijos ir imtis žygių kinų-ja- 
ponų taikos deryboms.

Vėlesnės žinios skelbė, kad 
Ribbentrop matėsi su Musso- 
liniu ir tarėsi kinų-japorių tai
kos reikalais. Iš to daryta iš
vadas, kad abi valstybės — 
Vokietija ir Italija — mėgins

japonų vy

pakvietimus 
įsakęs savo

kinams-japo-

užsienio reikalų

apie sakytus įvy-? 
gandai apie ben- 

ir Vokietijos tar- 
kinams-japonams

tarpininkauti 
narns.

Vokietijos 
ministerija griežtai paneigė pa
plitusius gandus. Be to, taip 
japonų, kaip . ir kinų ambasa
dos pareiškė, kad jos negirdė- 
jusios nieko 
kius. Tačiau 
drą Italijos 
pinink^vimą
nesiliovė plitę iš šaltįnių, ku
rie ‘paprastai skaitoma patiki
mais. .. / ■ <

Iš Japonijos užsienio reikalų 
ministerijos išėjo pareiškimas, 
jogei japonai tebesilaiką savo 
pirmesnio nusistatymo nepri
imti svetimų šalių tarpininka
vimo, o derėtis tiesiai su ki
nais, jei kinai prašys taikos. 1

Antra vertus, aukštas kinų 
karininkas pareiškęs, kad Ki
nija -skaitanti išdaviku tą, ku
ris šiandie pritaria kompromi
sui arba mūšių paliauboms. • A

7 ........  11 —
Gandai, biilrkjnal ir japonai prašę Hitlerį 
tarpininkauti kinų-japonų taikos dery

boms, melagingi -r sako kinai 
. , t ♦ » TT?, • ' ! . , Į

Pasiųs neutralumo 
planą Ispanijon

C.I.O. ir politinis vei 
kimas Michigane

į

LONDONAS, Anglija, lap
kričio 5. — Britanijos užsie
nio ministerija buvo nutarusi 
^caip penktadienį pasiųsti Ispa
nijai — vyriausybininkams ir 
sukilėliams — notas, kuriose 
išdėstoma 27 valstybių planas 
pašalinimui svetimšalių karių 
iš Ispanijos. Vyriausybininkai 
ir sukilėliai yra prašomi užgir- 
ti planą.

Nacių vadas pasiko 
re Čekoslovakijos 

kalėjime
lap- 
lap-

Mich., lapkričio
C.I.O. penktadienį pa- 

organizavimui

DETROIT, 
5 
skelbė planus 
nepartinės darbo lygos visoje
Michigan valstijoje. A.D.Fede- 
racijos ir nepriklausomos uni
jos pakviesta prisidėti.

Dar 12 rusų nuteisti 
mirti'

1937 m. spalių 18 d. Užsienių Reikalų ^Ministerijoje Lietuvos ir Jungtinių Amerikos 
Valstybių natūralizacijos ir karinės prievolės sutarties pasirašymas. Viršuj sutartį pasira
šo Jungtinių Amerikos Valstybių charge d’affaires Lietuvai Kuykendallis. Apačioje sutartį 
pasirašo užsienių reikalų ministeris St. Lozoraitis.

Rooseveltas pritaria 
darbininkų vienybei

BRUSSELS, Belgija, lapkri
čio 5. — Didelio dėmesio iš
šaukė visuomenėje pranešimas 
tilpęs penktadienį spaudoj, bu
sią japonai ir kinai kreipėsi į 
Hitlerį pakvietimu tarpinin
kauti deryboms Tolimųjų 
tų konfliktui likviduoti.

Nors žinia vėliau buvo 
neigta, tačiau paneigimo, 
rumu abejota. Taigi kinų

legacija Brussels konferencijoj 
padarė pareiškimą, ' kad nei 
vieno žodžio sakytoj žinioj nė
ra teisingo.

Ry-

pa- 
tik- 
de-

Pasak delegacijos, gandas 
apie Hitlerio, kaip taikytojo, 
rolę buvęs paleistas tikslu su
klaidinti Brussels konferenci
jos delegatus ir sutrukdyti 
konferencijos darbą.

WASHINGTON, D. C., lap
kričio 5- — Penktadienį spau
dos atstovų konferencijoj pre
zidentas Rpoševeltas buvo už- 
klaūštas, > d? jiš pritariąs pa- 
htiaaigoms ' suvienyti^ 
Amerikos Darbo Federaciją.

Prezidentas atsakė, kad jis 
visuomet tok ja i vienybei prita
ręs.; Vį ■ j,

Paklaustas, ar jo adminis
traciją dėjusi pastangų taikai 
atsteigti, prezidentas atsake, 
kad jis nežinąs apie tokias pa
stangas. ' :

C.I.O. IR A.D.F. TĘS 
KONFERENCIJĄ

PIRMADIENĮ
WASHINGtON, D. C., lap

kričio 5. — .^Pasibaigus penk
tadienio’' posėdžiui George M? 
Harrison^ AĄF, .komiteto pir-

Windsorai atidėjo 
kelionę į Ameriką

PRAHA, Čekoslovakija, 
kričio 5. — Penktadienį, 
kričio 5 d., Boemish-Leipa ka
lėjime rasta pasikorusį Heinz 
Ruthą, vieną žymiausių nacių 
vadų, veikusių vokiečių apgy
vento j Čekoslovakijos dalyje.

Rutha, kartu su4 15 kitų na
cių vadų Čekoslovakijoj, buvo 
areštuotas spalio mėnesio 7 d. 
š. m. ir apkaltintas homosek
sualia praktika.

Manoma, kad Ruthos 
žudymas iššauks naują 
čiy atakų bangą prieš 
Slovakiją.

MASKVA, lapkričio 5. — 
Dar dvylika žmonių / nuteista 
mirti Rusijoj.’ Jie kaltinta nai
kinimu gyvulių. Penki nuteis
ti Leningrado provincijoj, o 
septyni Mdskvos provincijoj. 
Pastarieji prižiūrėjo kiaulių 
veisimo farmą.

Kritikuoja Windsoro 
vizitą naciams

Prieštarau j ančios 
žinios

Italai įspėja fran- 
euzus

nusi- 
vokie- 
čeko-

Sukilėliai sakosi pa- 
; sistumę pirmyn

BERLYNAS, Vokietija, lap
kričio- 5. — Nežiūrinti ntfgin- 
čijimo žinių, jogei Hitleris tai
kysiąs kinus-japonus, vėliausi 
pranešimai penktadienio vaka
re vėl skelbė Hitlerį kaipo tai
kytoją.

Pasak šių pranešimų, Japo
nija sutikusi Hitlerio tarpinin
kavimui. Laukta atsakymo iš 
Kinijos ambasados.

Profesorius nusi- 
’ žudė

ROMA, Italija, lapkričio 5. 
— Pranešimai apie francuzų 
agitaciją už tai, kad butų iš
varyti italų žurnalistai iš Al- 
gerijos ir uždarytos fašistų or
ganizacijos, įtempė dar labiau 
italų-francuzų santykius. Laik
raštis “Giornale d’Italia”, ita
lų užsienio ministerijos orga
nas, įspėja franeuzus, kad jų 
akcija prieš italus susilauks 
tuojau panašios akcijos, kuri 
bus atkreipta prieš franeuzus 
Italijoj.

sukilėliai sakosi pa

5 d„ Aragono fronto 
punktuose.

HENDAYE, lapkričio 5 
Ispanijos 
sistumę pirmyn penktadienį 
lapkričio 
dviejuose

Madride valdžios apsaugos 
ministerija pranešė, kad suki
lėliai buvo užpuolę lapkričio 4 
dieną du francuzų prekių lai
vus, bet abu laivus išgelbėjo 
Francuzijos karo laivai.

mininkas /pareiškė, kad pasi
tarimas su C.I.O. įgaliotiniais 
išaiškinęs daug dalykų klausi
mu, 'kokiose pramonėse galėtų 
būti industrinės organizacijos. 
Pasak Harrisono, konferencija 
padariusi progreso.

Harrisono pareiškimus pa
tvirtino Philip Murray, C.I.O. 
delegacijos pirmininkas. ■ '

Tarp kitko kalbama, kad 
C.I.O. delegatai pasiūlė konfe
rencijoj sudaryti iš Amerikos 
Darbo Federacijos ir iš C.I.O. 
atstovų kaip ir kokį vyriausią 
komitetą. Tan komitetan, su
lig pasiulymu, turėtų įeiti 25 
asmenys. Komitetas vadovautų 
visam Amerikos darbininkų 
judėjimui. Tačiau šios kalbos 
pasilieka nepatvirtintos.

PARYŽIUS, Francuzija, lap
kričio 5. — Windsoro herco
gas, buvęs Anglijos karalius 
Edwardas, penktadienio vaka- 

ė, kad jo ir .žmonos 
lygtines ? Valstijas 

tapo atidėtai Paskelbęs' kelio
nės atidėjimą, Windsoras ne
pranešė kada jis mano atvyk
ti į Ameriką. Iš to daroma iš
vadas, kad . jis gal būt visai 
nebemano šią šalį atlankyti.

Windsoro vizitas Jungtinėms 
Valstijoms buvo atidėtas dėl 
kritikos, kurią pareiškė vizitui 
Baltimorės Darbo Federacija 
ir kuriai pritarė kiti 
darbininkų vadai.

Japonai išlaipina 
' naują armiją

BALTIMORE, Md., lapkričio 
5. — Joseph McCurdy, Balti- 
morės Darbo Federacijos pre
zidentas, kurio organizacija iš
reiškė kritiką Windsoro her
cogui, aiškina, kad asmeniškai 
jis nieko neturi prieš hercogą, 
bet Windsoro draugavimas su 
naciais Vokietijoj negali patiki 
ti Amerikos darbininkams.

re pas

šalies

Galvijų epidemija 
Vokietijoj

Stalino baimė — žu
dymų priežastis

Spaakui pavedė su 
daryti ministerių 

kabinetą

DETROIT, Mich., lapkričio 
5. — Fort Wayne universite
to profesorius Vari Home, 35 
metų, buvo areštuotas ir kal
tinamas nemoraliu' elgesiu. Jis 
iššoko iš 6 aukšto trobesio ir 
užsimušė penktadienį..

Japonija paskelbs 
karą Kinijai

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

Giedra; kįlanti temperatūra; 
vidutiniai šiaurės vakarų vė
jai pasikeis į pietų vakarų vė
jus; saulė teka 6:28, leidžiasi 
4:39 valandų.

z-. SHANGJSAI, Kinija, lapkrį 
čio 5. -— Penktadienio prane
šimai 'Sako, ', kad japonai išlai
pina naują armiją prie miesto 
Chapoo,. kurs randasi apie/ 50 
mylių į pietus nuo Shangha- 
jaus.

Shanghajaus fronte, Poo- 
tung srityje, kinai esą gerai 
įsitvirtinę ir jų artilerija nuo
lat apšaudo japonų laivus bei 
japonų sausumos pozicijas.

Japonai, išlaipinę pakanka
mai kariuomenės prie Chapoo, 
iš čia 
tikslu 
kalio.

Prez. Rooseveltas 
kalbės per radio

• t _—:—
JMASHINGTON,. D. C., lap

kričio 5. -— Fre-zidėhtfrš r Roo
seveltas kalbės per radio visos 
šalies tinklu trečiadienį, lap
kričio 17 dieną. Jisai aiškins, 
kokia yra valdžios politika ža
rnos Ūkio klausimais.

Mėsa atpigsianti

patrauksią šiaurės link 
užpulti kinus iš užpa-

Piratai ,vel veikia

BRUSSELS, Belgija, lapkri
čio 5. — Ikf šiol Japonija ka
riavo Kinijoj nepaskelbusi ka
ro. Penktadienį pasirodė žinia, 
kad Japonija rengiasi paskelb
ti kinams karą formaliai.

Žinia aptemdžiusi viltį Brus
sels konferekcijos dalyvių pa
veikti kinus ir japonus taikos 
atsteigimo tikslu.

Konferencijos dalyviai penk
tadienį nepajėgė , susikalbėti 
dėl formos ir žodžių, kuriais 
norima atsišaukti 
japonus, kviečiant 
tis.

i .. ... -------------------

BRUSSELS, Belgija, lapkri
čio 5. — Karalius Leopoldas 
III penktadienį pavedė užsie
nio reikalų ministeriui Paul 
Spaakui sudaryti Belgijos mi
nisterių kabinetą, kuris rezig
navo praėjusią savaitę, bet lai
kinai pasiliko ofisuose.

Kunigai pikietuoja 
bažnyčią

NEW YORK, N. Y., lapkri-
— Pastorius Dorsey

ifidHl l

j kinus ir 
juos taiky-

7; J?.
L.’ ’ •

,čįo ’ 5. — Pastorius 3, 
Short ir evangelistas Charles 
Ashby; iš Georgia valstijos, 
penktadienį pikietavo bažnyčią 
Jamaica apielinkėje. E vangeliu 
,tas kritikavęs moteris dėl varji 
toj imo kosmetikų, < su pritari
mu kunigo Šhort, ir už tai vy* 
skupas paliepęs jiems abiemfc 
išsinešdinti iš bažnyčios. <

MEKSIKOS MIESTAS, Mek- 
sika, lapkričio 5. — Leonas 
Trockis, buvęs bolševikų vadas, 
išleido pareiškimą, kuriame sa
ko, kad Stalino baimė ' viešo 

. . ■> • 

nepasitenkinimo esamaja padė
timi Rusijoj, artėjant sovietų 
rinkimams, iššaukusi masinį 
žudymą komunistų' lyderių,

Trockini šiomis dienomis 
buvo padarytas kaltinimas, 
kad ,1923 metaię jis vadova
vęs sutvėrimui “ priešsovietinės 
organizacijos Abchazijoj. Į tai 
Trockis atsako, kad 1923 me
tais jis buvo Sovietų politbiu- 
ro narys, armijos ir laivyno 
vadas ir sovietų pildomojo ko
miteto narys. Tai kaip, esą, 
jis galėjęs tverti prięšsovieti- 
nę organizaciją, jeigu pats so
vietuose vaidino 'vieną žymiau
sių rolių?

NORTH -PLAINSFIELD, N. 
J., lapkričio 5. — Už ubaga
vimą Willi£in F. Beckui vietos 
teiąmas paskyrė bausmės -$60. 
Surasta, kad Beck . ubagauja 
turėdamas bankuose $25,000 
su viršum. 7E1

BERLYNAS, Vok., '•.lapkričio 
5. — Dr.i Weber, vidaus reika
lų min. veterinarijos sky
riaus viršininkas, išleido šalies 
gyventojams, ypač ūkininkams, 
įspėjimą, kad nagų ir gerklės 
(hoof and mouth) liga pra
dėjo sirgti Vokieti jos galvi
jai.

Weberio 
privalo labiausia rūpintis, kad 
sulaikyti ligą ir ją likviduoti, 
ba jos paplitimas plačiu šalies 
plotu gresia kaip maisto tru
kumo pavojus.

Koliai kas, sako Weber, li
ga nepadarė didelės žalos, o ir 
Vokietijos kvarantinos bei gy
vulių sveikatos priežiūra esan
ti gera, tačia.u įspėjimas apie 
pavojų reikalingas dabar.

Atrodo, kad liga buvo at
gabenta iš Afrikos pirmiausia 
į FrancUziją, o iš čia įsigalė
jo Belgijoj, Holandijoj, Šveica
rijoj ir vakarų Vokietijoj.

Japonai pasistūmė 
pirmyn Shangha

jaus fronte

mouth) liga pra-

įspėjimu, vokiečiai

HENDAYE, lapkričio 5. — 
Penktadienį čia gauta prane
šimų apie piratų submarinų 
naują veiklą.

Francuzų laivui naikintyvui 
teko apšaudyti nežinomos ša
lies sUbmariną prie Valencijos. 
Be to, kitas francuzų karo lai
vas apgynė ketvirtadienio va
kare 
buvo
gino paskandinti. Įgula jau 
buvo 
vuotlaiviui nuvijus lėktuvą, j 
sugrįžo į Corse ir tęsė kelię- 
nę į Marseilles.

WASHINGTON, D. C., lap
kričio 5. — Pasak agrikultū
ros departamento valdininkų, 
per pastaruosius keletą metų 
dėl sausros farmeriams teko 
naikinti galvijai, kiaulės ir ki
toks gyvasis inventorius. Mat, 
sausra, sumažino kiekį kornų, 
kurie labiausia vartojama kaip 
pašaras.

Dabar, Jungtinių Valstijų 
valdžiai nutarus duoti kornams 
paskolas, farmeriai daugiau4 
kiaulių ir galvijų išmaitins rin
kai, o pasėkoje mėsa atpig
sianti.

ikv

prekių laivą Corse, 
užpuolęs lėktuvas ir mė-

palikusi laivų, bet ša r

GIMINĖMS
LIETUVOJ

Sako, areštuotas
Caballero

HENDAYE, lapkričio 5* — 
čia pasiekė žinia, kad Ispani
jos. premjero Negrino įsaky
mu tapo areštuotas Largo Ca- 
ballero, kurs yra buvęs šalies 
premjeru pirm Negrino. Pra
nešimas betgi nepatvirtintas.

DOVANŲ 
KALĖDOMS

Palinksminkit savo tėve
lius, sesutes, brolius ir gi
mines. Pasiuskit jiems do 
lerj, kitą. Jus nepaliksit 
biednesni — o jiems jūsų 
dovana suteiks didelį 
džiaugsmą.

r l ---------------------- -------

SHANGHAI, Kinija, lapkri- 
Čio 5. —- 3,000 japonų perėjo 
upelį Sooehovv ir įsitvirtino jo 
pie®' pusėje,
paskutines kelias dienas buvo 
kaip ir kinų-japonų siena.

Sakytas upelis

ST. 
5, — 
jų tarpe Sophrony 
serbų ortodoksų kunigas. Su-; 
imti jie penktadienį ir yra kak1 
tinami suokalbiu pasėti visoj 
šaly netikrų (falšyvų) pinigų.

Kiti areštuotieji yra: Robert 
R. Davis, John Maj^tich, Frank 
Lehacka ir Niek Bulijat.

_ \v ■ . ■

LOUI'S, Mo., lapkričio 
čia areštuota 5 asmenys,

Balaban,

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.

■i.
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DARBO ŽINIOS
.1 ■ ,.T——

Atsinaujino Darbo
Federacijos ir “
CIO derybos

Lapkr. 4 d., Washingtone 
atsinaujino Amerikos Darbo 
federacijos ir industrinio or
ganizavimo komiteto (C. I. O.) 
derybos apie sutaikymą, šių 
dviejų didelių darbininkų uni
jų, tarp Kurių jau kurį laikąt 
ėjo aštri kovar, . j

Nors negalima tikėtis, kad 
ir atnaujintos derybos štai 
ims ir sutaikins abi besikivir
čijančias darbininkų sąjungas;' 
nes tam reikės ilgo laiko irj 
didelio takto abiejų pusių Va-1 
dų. Bet jau gerai tai, kad de-' 
rybos yra pradėtos ir. kad nė; 
viena puse nesistengia jas iš-i 
ardyti. Matyt, sentimentas a-: 
biejų darbininkų sąjungų na
rių verčia ir jų vadus rimtai, 
pagalvoti apie taiką, ypač kad 
tos taikos pageidauja ir da
bartinė prezidento Roosevelto

Atsinaujinus' deryboms pra-i 
•dėta svarstyto ne smulkus ne
susipratimai tarp abiejų są
jungų, bet pats nesusipratimų 
pagrindas, būtent, industrinis 
unionįzmas.

Susirinkusi Federacijos ir 
CIO konferencija tuoj^us pra
dėjo svarstyti kokias indust
rijas organizuoti į industrines 
unijas, o kur palikti amatines 
unijas. Tai yra pagrindinė ne
susipratimų priežastis, nes da- 

' bar Federacija * jaučia, kad 
CIO organizuodama masinių 
industrijų darbininkus į indus
trines unijas kartu silpnina to
se industrijose esančius ama- 
tinių unijų būrelius. Kada bus 
prieita prie susitarimo pagrin
diniame klausime, kur orga
nizuoti industrines įr kur Pa
likti amatines unijas, bušcpa-4 
šalinta^ svarbiausia nesutikimų 
priežastis. Tada nebus sunku 
išlyginti ir kitus esančius ma
žesnius nesusipratimus ir il
gainiui abi sąjtfngos galės vėl 
susivienyti. Susivienijus gi ir 
paliovus savitarpinę kovą, or
ganizuotų darbininkų jėga žy
miai padidės.

vadų j paaiškinimų, aplankė 
Hitlerį ir tada pasiruošė va
žiuoti Amerikon* kur jo agen
tu apsiėmė būti jo artimas 
draugas Charles . E. Bedaux, 
pasklibęs įvedimu dirbtuvėse ■ 
paskubos sistemos ir savo ne
palankumu c _ 
darbininkams. Tuojaūs tapo 
pasamdytas didėlis propagan
dos biuras kaip įmanant gar
sinti patį Windsorą ir vesti jo 
fašistinę propagandą. Tas biu
ras stengiasi padaryti Windso- 
rą kokiu tai didvyriu ir ruo
šia jam platų turą Amerikoj.*

Keistą . rolę betgi vaidina ir 
\prexidento Roosevelto admi
nistracija. Windsoro kunigai- 
ikštiš yra išguitas iš Ąnglįjos ir 
Angliją atsisako jį pripažinti. 
Tuo tarpu jį vaišina Amerikos 
ambasados užsieny, ko nedaro 
Anglijos ambasados. Atvykus 
gi į Ameriką jį oficialiai pasi
liks valstybės departamento 
atstovas įr WindsQrai svečiuo- 
?,is pas prezidentą Rooseveltą 
kaipo oficialus svečiai, nor$ 
jie nieko neatstovauja. Jo kal
bos bus transliuojamos

NAUJIENOS, Chicago, BĮ, --- --- --- ,,, .■■■- 
visas didžiąsias radio stotis. 
Betgi Anglijos stotys jo kalbą 
trąnsljųoti atsisakė, 

Tačįąu? ruošiama $irvą pe- 
paprąąUpplačįąi Windsoro fa
šistinei propagandai nesų'klai- 
dino Apierikos organizuotų 
darbininkų’ ir jau’ unijose pra
sidėjo bruzdėjimas 'prieš tą 
tarptautinio fašizmo agentą. 
Balfimore, Md., unijos, priėmė 
prieš jį rezoliuciją, '4>rieš jį 

organizuotiems taiPJ^W pasisakė Amerikos
pąrbo Federacijos ir CIO va- 
liąi.

Organizuotų darbijiinką ne
palankumas Windsorui jau 
varo baimę jo propagandos 
vedėjams ir jie jau kalba', 
kad dėlei to nepalankumo 
Windsoras gal visai į Ameriką 
nebevažiuos, Nuostolio iš to 
niekam nebūtų, jei bent tik 
turtuolės nebeturėtų prpgos 
parodyti jam savo dukteris ir 
pasigarsinti surengusios puotą 
išguitam ex-'karaliui.

Minimam alga 
$17 į savaitę

miniDistrict of Columbia 
mum algų taryba nustatė $17 
į savaitę .kaipo žemiausią ai-, 
gą, kokią galės mokėti mote- 

per Tims Washingtono sankrovos.
T*!*

PRIRENGKIT KARĄ
ŽIEMAI_____________

Du Svarbus Dalykai: ' 8
1. —Balzekas Motor Sales DYKAI pri-

rengs jųsų karui karboratorių ir ge- ■ Į 
neratorių žiemos važinėjimui. Į B

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

Bahekas Motor.Sales
• “U will Likę Us’r

4030 Archer Avenue Tel. Virginia 1515

GARANTUOTI
—-----*- VARTOTI BOILERIAI

■ 7 TAISO DALIS VIŠIBMS
Radiatoriai, paipos ir fitingai, di- ant materioio pilnam ^ild^tuvų 
džiausiąs st’akas^—mažiausia kaina įrengimui. DYKAI /AFĘ.ĄINAVL 

'mieste. Specialus mokesčiiĮ1 dydžiai MAS. •
C. MILLER MATERIAL COMPANY

1247 WEST LAKE STREET f, MONROE 3387-88

šeštadienis, lapkr. 6, 1937

Organizuoti darbininkai 
politikoje

antradienio rinki- 
kuriose vietose da- 
organizuoti darbi-

Pereito 
muose kai 
lyvavo ir 
ninkai.

New Yorko valstijoj, kur 
darbininkų unijos yra labiau 
politiniai susivienijusios ir su
dariusios bendrą Amerikos 
Darbo partiją, jis aplaikė svar 
bių laimėjimų ir ilgainiui ga
li patapti vadovaujančia jėga

Bet ten, kur darbininkai bu-' 
vo susiskaldę (kaip Detroite), 
jie pralaimėjo.

Tarptautinio fašizmo 
agentas

Ateinančią savaitę j Ameri-

ralius Edvardas VIII, dabar 
\Vindsoro kunigaikštis su sa
vo žmona.

Atvyksta ne kaipo privati
nis žmogus, bet kaipo tarptau
tinio fašizmo agentas, neva tir
ti darbo ir gyvenimo sąlygas

jis sumanė tokiu būti ir 
būti

Edvardas niekad nepasižy
mėjo jokiu rimtu darbu, vien 
palaidumu. Netekęs sosto ir iš
guitas iš savo tėvynės, jis, iš 
nuobodumo sumanė agentauti 
fašistams. Buvęs geriausias 
Anglijos “keliaujantis salesma- 
nas,
agentaujant fašistams 
tarptautinio fašizmo agentu.

Pasiruošdamas savo darbui, 
jis pirmiausia nuvyko į Vokie
tiją pasimokinti nacizmo ir y- 
pač naciškai saliutuoti. Vo
kietijoj jis aplankė kelias dir
btuves, kur su darbininkais 
nesikalbėjo, tik išklausė nacių

Naujoji hSs privalo
ma po "yasą^o^ ji ;įd.F-, -f

v ' —........... ♦r-
Trąukia teųimaA
Ford$ 7 ■

moųr & Co., National City, III., 
darbininkus, nes veik visi tos 
skerdyklos darbininkai pri- 
khųs?, Ui unijai. Išimtis pa
darytų {rokų ir raštines darbi
ninkams, taipjau užveizdoms.

. . ffl* <h-~ ‘ "

viršininkui ir nariai (Tųsa ant. 3-čio pusi.)Devyni; V; 
aųtonjpDili. . .. 
jos palrąįi^.t^si 
tor Qo, ir Jos .DriYDtLnJsjĮoJį- 
s&ssarsMfies: 
4ų sumušipią daJwą»t.-pw. 
Fordo dirbtuvės unijos lape- ► 
bus. .

CIO laimėjo 
skerdyklose

Nącionalė darbo santykių 
taryba paskyrė CIO atstovauti 
produkcijos ir priežiūros Ar-

•’ ■ ■ r • - - -r—<!—r.- ■ i"... ■

Extra Pranešimas 
(chicagos Lietuviams 

Pranešam visiėųis sChicagps lie
tuviams, kad pltiči^i žinomas 
AMBROSE BKPTHĖRS arba 

PALACK GARAGE
724-26 W. 19th St 

turi mekanįką, kuris yra sayp 
amate gerai patyręs ant visokios 
išdirbystės karų, Darbas yra ga
rantuojamas už . prieinamą kainą. 
Reikalui primuš kreipkitės, Pa
tarnavimas dieną ir naktį.

1 Tel./CANAL 6558.
Savu Payl ir Cbkrks Ambrose

....—t—**——nA*,.* v. i. .i. į. . .. i . , ,i.i,i ..

CRANE
COAL C0MPANY 
5332 Sp. Long' Avė.

Tel. Republię 8402 
-,‘OCĄHONTAS Mine Rup $7.40 
jScreėned) tonas

MULKEgNftg ..............57.19
; Topyųj '... ,

Perkant 5 Topus ar Daugiau

■”l ■ ■»!
< »

> DABAR EINA
Ilgai lauktas svečias 

'■ Pirmą syk Chicago j
“MAKSIMO

SUGRĮŽIMAS”

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

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

Herulock 9252
Patarnauju prie 

gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie treat« 
ment ir magnę- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

Tikras “Maksimo Jaunystės” 
Paveldėtojas

Vaidina garsus Boris Chirkov
SONOTONE ~J5j v-įBy"*

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

........................  ■■■ i n. ii

rTS""??? . i . ......

ADVOKATAI

IŠDIRBĖJAI
YANKEE POTATO CHIPS 
POPCORN IR PRETZELS 
Prištatom į Tąyernas įr Restau- 

ranus sezoninius produktus. 
Taipgi parduodam saldainius 

who|esale.
4643 SO. HALSTED STREET 

Tel. YARDS 4996.

■iti.MS'Mi l»» ■■■'■ 'J W "■ Mg—......................... .....

BIZNIO REIKALU UŽĘĮKIT 
PAS .

Juozapas Ažukas 
Bridgeporte i§4ege kelętas namų, 
kur žtyonGs neturėjo apdraudos 
nuo ugnies-r-ant savo rakandų. 
Nelaukite pakol jus tokia nelai
mi ištiks — apsidrauskite tuo
jau® pas —r 

atstovauja
Juozapas Ažukas 

PJtOPERTY 0WNĘRS ASSOCIĄ 
TION OF BRlbGEPORT 

3303 So. Lituanica Avenue 
Tel. Boulevard 8450 

(Atdara nuo 10 rvt.o iki 9 vak.)

Garsinkites “N-nose'’
> • ■' * '

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS s

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBUEANCE
DIENA IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hermitage A ve, 
4447;i South Fairfield Avenue

T.Tel. LAFAYETTE 0727 • ■

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2
Namu ofisas—3323 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

Sk

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 
Telephone: Boulevard 2800 

1631 SOUTH ASHLAND AVENUE 
Res. 6515 So. Rockwell St. x

Telephone: Republic 0723

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3407 Lowe Avė. Tel. Yards

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

2510

7 So. Dearborn St,»

1824
3395

Room 1230
' Ofiso Tel. CENTRAL

Namu Tel.—Hyde Park

-- - -T - - - f .  «■

Ofise TeL Virginla 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

nuo 2-—4 ir nuo 6—8 vai. vakanc 
Rezidencija:

8939 SOUTH ČLAREMONT AVR 
Valandos—9—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutartį.

DR. L E. MAKARAS
10758 S. Michigan Avė. 

ROSELAND—CHICAGO, ILL 
Tel. PULLMAN 1198-8277

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

2400 WfcST MADISON STREET
Vai. 1 iki 8 po pietų, 6 iki 8 vak

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Bfunawidk 0597

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

•Sekmadieniais susitarus
OFISAS IR REZIDENCIJA

4300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4615 SO. ASHLAND AVĖ..

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki8 
vak. Nedėlioj pagal susitarimą

Ofiso Tel.: Boulevard 7820
Namų Tel.: Prospect 1930 1 ’>

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS: 

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

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

Tel. Prospect 1012

AKIU SPECIALISTAI

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

DENTISTAS
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. Nedėl. nuo 10 iki 12 a.m.

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

J CHICAGO, ILL.

7CAVALCADE?
Kentucky Bourbon 2 Metų Senumo

Spirito varyklas supilstyta ir distiliuota, kuri buvo įsteigta 
1795 metais.

YRA GERESNIOSE TAVERNOSE

OLD CASTLE, Ine.
6005-7 West Roosevelt Road

’ CICERO. ILLINOIS - A ■

— I I J IHI'.I l-'l I’I»W    ....

T ' A' -C r 1 4 koplyčios- visose?JL^ 25* LvZ CA1 Chicagos dalyse
ĮM.įjį 111111111 i.mįlUĮ II. Ifi|>*!l4l»l|ljįlliuiį>lpll 1. . II 1 'Į.... ............ u !■«■■■ I < l'/"!.
Klausykite musų Lietuvių* radio programų Pirmadienio vakarais, 
10:00 Vai. vakaro iš W. H. F. C. stotie® (1420 K.) — Pranešėjas

Laidotuvių Direktoriai

FREE!
40 PACKAGES 

•*' *• 

NE\y^ 1937
o
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Seną skal- 
biamą ma
šiną gąlite 
mainyti ant 
naujos.

NARIAI 
Chicagos, •

Cicero 4 
Lietuviu I 

Laidotuvių I 
Direktorių ’ 
Asociacijos

r
L

NEREIKIA NIEKO ĮMOKĖTI

LENGVUS IŠMOKĖJIMAI

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

CROSLEY
..............—I I.  —  I 'f ' " ■' I

UPSKY’S M s C A D
4616 West 14th Street Te|. Cicero 1329

SĮįSBSĮi83SS!>Įiwiwi- . m,.

Ambulancc 
Patarnavi
mas Dienų 

ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

•K*!!! (I H. ................-I .1! ■ „.I,...................... I ■ '■Į.įllH, ir,»ll,l>lll|l)ll!^llllll.^ Įll|| ! .nĮĮ.ll jį..l» I* Ilįlj’ ■"'» " ............................. .J* y,*

J, liulBvicius
1348 So. California Avenue ; Phone Lafayette 3572 į I,.. M.     į „K. J'l   4 ....................■■■   -------------------- ------- ----- ----------------------------

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue • į Phorie Boulevard 4139

A. PETKUS
1410 South 49tii Coųrt Cicero Phone Cicero 2109

t-r-

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

—...»,.rt- ■■ ■<?«".—t
V •• • Y J •

1646 ‘ g^Gth Street Phone Boulevard 5566
......................... ."■;*< ' -“r-T' <7». ------ - ------

■ S. M. SKUDAS s

718 WbsI 18H1 Street ' Phone Monroe 3377
- Įf» Vi,i>fri,|ltii»į,ii ju,.1^^^1 į»i.i»i,iy fnų.o  

' ' • ,. .. S. P. MAŽEIKA / Yards 1139-:
3319 Lituanica Avenue ųPhone Yards 1138

1 1 * ................ —■■■,. i.. - <n, j .n...........................  .. .

L ACH A WICZ IR SŪNUS
2314 West 2.3rd place
SKYRIUS: J2-44 Kast 108th Street

/ ‘y“ - Ci‘• '‘i'* . * — - •

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
4704 Sp. Ayestern Avę- '■/ \ Phone Virginia 0883
■ • V - į j ’■ i ' •' A • J «

Phone Canal 2515
Te). Pullman M70

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas. 

Optometrically Akiy Specialistas 
Palengvina akiu įtempimą, kuris 

ošti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsi
tikimuose egzaminavimas, daromus 
pU elektra, parodančia .mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
j mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 vai. 
Nedėlioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atitąisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland Av. 

Phone Boulevard 7589

G. SERNER
AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 . 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 Wešt 35th St. 

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

Nedėliomia pągal sutartį.
8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nariai.

Phone Hcmlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

y DENTISTAS
6558 So. Western Avė.

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
i Seredoj nagąl sutarti.

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefonas Repuhlir 7M6R

Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

Nedėliomia nagai sutarti
Re®. 4910 80. MICHIGAN BLVD.

Tel Kenwood 5107

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais tik susitarus
Phone BOULEVARl) 8483

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

Dr. S. Jakubs
DENTIST

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

išskyrus sekmadienį ir trečiadienį.;

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395 \

Dr. Susanna Slakis
Motery ir vaiky 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 kitokius ele- 
tros prietaisus. i

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

Valandos nuo 10—12 metų ir 
nuo 6 iki 7:80 vai. vhkaro

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So.' Ashland Avė.
2-ros lubos 

CH1CAG0, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994 r

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVB»

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena, 2 iki 3 po pietų

7 Iki 8 vėl. Nedėk nuo 10 iki 12
Rez. Telephone PLAZA 2400

Garsinkitės “N-nose”



NAUJIENOS, Chicago, III

Dainuoja ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS

sakau

Moderniškas LIGONINES APTARNAVIMAS
Dabar prieinamas visiems už •žemas nustatytas kaina

Užaugusiems
TIKTAI

INDJADVYGA GRIGAITĖ

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS
DARBO ŽINIOS

MARK’S

Pasirašė sutartį

1938 Automobilių Paroda Pas

PONTIAC

Tel. Boulevard 7010

Milda Auto Sales
Tel. Victory 1696

AMERIKOS MEGIAMIAUSIS RADIO Vėl Metus priekyje

F. BULAW ir K. SABONIS, Bendradarbiai

1937SEKM
SOKOL SVETAINĖJ, 2347 S. Kedzie

9:00 VAL.
10:00 VAL.
7:00 VAL

Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 5 vai. vakare, rytoj įvyks 
ta pirmas koncertas jaunos chicagietės Jadvygos Gricai 
tės. Jos programe yra muzikališkas vaizdelis “Neregė ’.

VAK.
VAK. 
VAK

Chicagos mokytojai 
susivienijo

3206 SOUTH HALSTED STREET 
(Krautuvė prieš tai buvo prie Milda restauranto)

■Amerikos 
transliacija, 

Ro- 
Klektrikos Alt- 

Tell- 
AkiiHtiAkaH 

(540-18, 400 
l. aukšč. Pil-

neleisti. mums įtai- 
naują 1938 Zenith 
kelioms dienoms — 

visa kas

PILNA 25 ZENITE ARM CHAIR 
PASIRINKIMO LINIJA

Visos geriausios Radios iškrautos Budriko Krautuvėse. Didelė 
nuolaida duodama už jūsų seną Radio.

PIRMA IR VIENINTELE LIETUVIŲ 
GENERAL MOTORS AGENTŪRA 

BRIDGEPORTE'

TATYME DALYVAUJA: Jonas SarsaviČius, Adelė Zavistaitė-Nause dienė, Florence Balshitė, Frank Pūkis, Antoinette Mankevičiūte, Valeria 
giutė, Josephine Milleriutė, Algirdas Pūkas, Juozas Valentas, Joną s Virbickas ir NAUJOS GADYNĖS CHORAS.

Pasiklausykite gražaus Radio programo nedėlioję iš stoties WCFL, 970 kyl. Didžiulė Budriko Or 
kestra ir Choras. Laikas kaip 7:30 vai. vakaro iki 8 valandos. /

ZENITU 9S202 
jr užsienio 
12” Garsiakalbio 
bot” Blul 
tematinis Tunljlinas 
Tale Kontrole 
Pritaikymas < 
K.C.), 42 col 
nas nu Zenith VIhų Bangų 
Antena

Demonstracija 
Namuos 
Dykaijus palydysime tuojau

• leiskit padaryti ekza- 
dykai ir išaiškint nau-

Remkite tuos, kurie 
garsinasi . 

“NAUJIENOSE”

DoehĮer Die Gasting Co. iš 
Toledo, O., pasirašė “amžiną” 
sutartį Su CIO unija. Laikas 
sutarčiai neapribotas. Visi klau 
simai, kurių negalės išspręsti 
bendra abiejų pusių konferen
cija, bus atiduoti arbitracijai. ZENITU ARM CHAlR 

0S230—Amerikos ir IJž 
slėnio transliacija. G 
Garsiakalbis Nuolatinio 
typo Stočių,? Relocatlon 
(540 — 18. 400 
20 col. aukščio

JOE A. RIZGEN
JEWELRY KRAUTUVE 

w^ra^^^i’irkdami kokią dovaną, pirma užeikite pas mus. Mes už- 
laikom didelį pasirinkimą laikrodžių, auksinių, deimanti- 
nių ir kitokių Kalėdinių dovanų. Taipgi taisom visokius 
laikrodžius.

3249 So. Halsted St

Kodėl 
syti 
jums 
be prievolių 
prašom tai tik pabandy
ti, Pats spręsk nuostabų 
Zenith tono kokybę.

Keturios Chicagos mokytojų 
organizacijos — vyrų mokyto
jų unija, moterų aukštesnių 
mokytojų unija, pradinių mo
kyklų unija ir žaismaviečių 
mokytojų unija — susivienijo 
ir sudarė bendrą Chicagos Mo
kytojų Uniją, kuri priklausys 
prie Amerikos Darbo Federa
cijos.

Išėmimas tonsilų ir adenoidų su 
gulėjimu, užlaikymu, gazų anti
septikais ic chirurgo patarnavimu. 
24 valandas prabūti ligo 
ninėje. Vaikams ..............

Viršininkas
lamstai, jog turiu paklausti sa
vo žmoną, ar galėsiu tamstos LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—- BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius 
prašymą išpildyti.” ’ .

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

F. SAKALAUSKAS, 
3212 So. Halsted Street *

Tel. VICTORY 1308.

BAJORĖS DAINININKĖS — ARTISTAI-ĖS

Būvimas Ligoninėje
Dešimts dienų prabuvimas ligo
ninėje. Pragulėjimas priejš gimdy
mą ir po gimdymo.
Pilnas aptarnavimas ........... Uw

AKLOJI ŽARNA
Su dešimties dienų prabuvimu li
goninėje, gazų antiseptikas, chirir- 
rgo patarnavimas. Kambarys ir 
užlaikymas. Pilnas aptarnavimas.

$100 5125

Vienintelis Lietuvių Medžio Sandėlis 
(Retai!)

kuriame galima gauti įvairių durių, langų, grindų, žieminių langų, sto
gams popieros ir visas rekmenis dėl taisymo ir statymo namų. Taipgi 
esame . paveldėtojai (successors) vienos iš seniausių įstaigų, kuri gyvavo 
suvirš 49 metus, po vardu W. S. L0CKW00D, kuri buvo prie 49-to PI., 
netoli Halsted St;. . ,

Reikalaujant Medžiagų Kreipkitės j

BUILDERS SUPPLY
3562 So. Halsted St. > Tel. Yards 2576

M. ZOLP, Savininkė.
Atdara vakarais ir nedėliomis. Kontrąktoriams nuolaidos duodamos

ĮŽANGA: 65c Iš anksto, 75c prie dury. LOŠIMAS 4:45 vai.
PO LOŠIMO ŠOKIAI. « STEPHENS ORCHESTRA

Visi ligoniai yra asmeninėj Dr. Blaine L. Ramsay priežiūroje, turinčio 
puikiai išlavintą pagelbininkų štabą. Prieš viską yra ligonio patogumas.

BLAINE RAMSAY HOSPITAL
35 South Hoyne Avenue 

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

VENK OPERACIJOS 
IR LIGONINES 

IŠLAIDŲ—KYLOS
Jus galit numesti paraiščius ir 

išvengti ligoninės, nes musų 
naujasis būdas ant visados pa
šalina negerumus be , siausmo ir 
laiko gaišinimo. Nepaisydamas 
kiek laiko neši tuos^ negerumus, 
ateik ir persitikrink bė prievolių.

HEMORROIDAI (PILĖS)
Ta skaudi ir pavojinga svei

katos padėtis nereikalauji opera
cijos ii’ ligoninės pri^iųros; Mu
sų be skausmų, be' kraujo būdas 
atsiekia nuolatinių pasėkų ir jus 
nesutrukdys nuo-darbo.

Meg gydome ir kitajs sėdimos 
žarnos ligas, turime nepaprastų 
pasekmių ir vyrii pręstrate gy
dant. • , ' ‘

VERICOSE VĖINS .
šiuose atsitikimuose operacijų 

reikia vengti, nes mes dabar ga
lime tas gislas sumažinti ir ne- 
daleisti žaizdoms atsiverti. Nerei
kia piaustyti, gydymas saugus ir 
tikras— 
Ateikit 
minąciją 
juosus budus.

SLOGOS, NOSIŲ LIGOS
Viena iš blogiausių vietų Įde

gimas, per ką viso kūno sveikata 
nukenčia, tai galva ir nosė. Tai 
nuolatinę, nuodų dirbtuvė. Musų 
budu jau tūkstančiams pavyko iš
vengti gana atžūlių atsitikimų.

NATŪRALŪS GYDYMAS !
Pradėk dabar 

nuodų valyti/ 
Botanicaį Compounds 
informacijų.

NORTHWEST
HEALTH CENTER 

4734 Milwaukee Avė. 
Valandos: 10 v. r. iki 8 y. p. p 

šeštadienį iki 1 v. p. p.
Tel. Kildare 4239
DR. H. G. SHEK

Veda ' registruotas gydytojas.

Domininkas Kuraitis
SAVININKAS

SAM MARK, savininkas, yra kilęs iš Lietuvos ir jau per 20 metų 
biznyje Halsted gatvėje. Jis kviečia jus jį paremti ir maloniai laukia 
įusų savo naujoj krautuvėj, kur jus rasite vien naujas šias prekes, 
kaip tai: Skrybėlės. Kepurės, Marškiniai, Kaklaraiščiai, Apatiniai, 
Rojinės, Pirštinės, Svederiai, Apsiaustai ir visa eilė darbinių dra
bužių

• savo- kūną nuo 
vartodamas musų 

Klauskite

Abu Labu Tokiu j
Tarnautojas: “AŠ .- • norė

jau pasakyti, jog mano žmona 
sakė, kad aš pasiprašyčiau vie
nai dienai atostogų.

Budriko Nauja Rakandų Krautuvė
3409-11 South Halsted Street

ZENITU ARM CHAIR 
5R230—Amerikos tran
sliacija. 5” Garsiakal
bis. (540 — 1,752 K. 
C.) 21 col. aukščio

VYRŲ KRAUTUVES
3206 SOUTH HALSTED STREET

Co-, Būt- 
Montana 
algas sa-

NAUJOS GADYNES CHORAS
• ‘ t. • € ’ J <

Stato Dviejų Aktų Komišką Operą.

Anaconda Copper 
te, Mont. f ir kitose 
miestuose, sumažino 
vo 12,000 darbininkų po 25c. į 
dieną. Sumažinimas padarytas 
susitarimu su įvairiomis uni
jomis utėlei atpigimo vario, 
nes algos nustatomos sulig va
rio kainos.

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

RADIO PROGRAMŲ
SEKMADIENĮ-
PIRMADIENĮ—
PENKTADIENĮ
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NAUJIENOS, Chicago, UI.,

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newt 

Published Daily Escept Sunday by 
Fhe Lithuanian News Pub. Co.» Ine

1739 South Halstėd Street 
Telephčne CANal 8500

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

Entered as Second Class Malte? 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
Iii. Telefonas Canąl 8500.

Pirmoji “totalitarinė” valstybė
Po pasaulio karo atsirado nauja valdžios forma ci

vilizuotame pasaulyje — “totalitarine valstybe”. Tota
litarinė reiškia viską apimanti.. Tos rųšies valstybėse 
visą galią savo rankose turi viena partija, kurios vadas 
yra visagalis valdovas, diktatorius.

< Totalitarinės valstybės valdžia ne tik laiko savo 
rankose valstybės vairą, bet ir absoliučiai kontroliuoja 
krašto finansus, pramonę, žemės ūki, susisiekimą ir pre
kybą; taip pat ji valdo spaudą, radio, mokyklas, bažny
čią, sportą, meną ir visas organizacijas.

Šitokiomis totalitarinėmis valstybėmis pavirto prieš 
15 metų Italija, kai jos premjeru patapo Mussolini, ir 
Vokietija, ketvertas su viršum metų laiko atgal, kanc
lerio vieton atsisėdus Hitleriui. • >

Bet pirmoji totalitarinė valstybė yra Rusija, šian
die sukanka 20 metų nuo perversmo, po kurio šita val
džios forma tapo Rusijoje įsteigta.

Bolševikai buvo davę jai “proletariato diktatūros” 
vardą. Jų vadas Leninas sakė, kad jisai suradęs tinka
miausią darbininkų klasės valdžiai santvarką, būtent, 
sovietus (tarybas), kurie skiriasi nuo “buržuazinio (par
lamento” tuo, kad pastarąjį sudaro atstovai, išrinkti iš 
geografinių apygardų, tuo tarpu kai sovietai susideda 
iš ekonominių grupių atstovų: darbininkai renka savo 
sovietą, ūkininkai — savo, rašytojai ir kiti protinio darr 
bo žmonės — savo, ir t. t.

Daugiau kaip per penkioliką metų buvo šita bolše
vikų doktrina skelbiama, kaipo didžiausias 20 šimtme
čio išradimas politinių mokslų srityje, kaipo reikšmin
gas geniališkų Markso minčių apie socialinę revoliuciją 
papildymas. Bet ką šiandie matome? Maskva, kurioje 
minios garbina užbalsamuotą Lenino lavoną, lyg kokią 
šventenybę, ■ jau eina prie sovietu likvidavimo. Vietoje 
sovietų, Rusija rengiasi rinkti naują parlamentą “vi
suotinu, lygiu, slaptu ir tiesioginiu balsavimu”, pagal 
geografinius distriktus — visai panašiai, kaip yra ren
kami “buržuaziniai parlamentai”, tik be kandidatų no- 
minavimo laisvės ir be rinkimų agitacijos laisvės.

Taigi pasirodo, kad “sovietinė' valdžios forma” nė
ra esmė tos diktatūros, kurią Leninas, Trockis, Kame- 
nevas, Zinovjevas ir k. bolševizmo vadai įsteigė Rusijo
je, išvaikę Steigiamąjį Seimą. Sovietai yra naikinami, 
bet diktatūra pasilieka. ✓

Šita diktatūra yra “viską apimanti”, kitaip sakant, 
totalitarinė — taip pat, kaip fašistų diktatūrą Italijoje 
arba nacionalsocialistų diktatūra Vokietijoje. Rusijoje 
visą galią savo rankose turi viena partija,/kuri faktinai 
yra vieno asmens įrankis. Tas asmuo — Stalinas.

Nėra reikalo įrodinėti, kad bolševikų įsteigtoji dik
tatūra subjektyviai (t. y. jos vadų atžvilgiu) turėjo, ir 
dalinai dar šiandie turi, visai kitokį tikslą, negu Italijos 
juodmarškinių arba Vokietijos rudmarškinių diktatūra. 
Leninas norėjo išvaduoti proletariatą ir tuo tikslu pa
naikino privatinio kapitalizmo sistemą. Mussolini ir Hit
leris, priešingai, norėjo išgelbėti kapitalistų viešpatavi
mą nuo grasinusio jam pavojaus iš darbininkų pusės. 
Bet priemones savo skirtingiems tikslams pasiekti vi
sos diktatūros pasirinko labai panašias.

Jie įsteigė totalitarines valdžias,, sutrempdami de
mokratines žmonių teises ir paremdami savo galią pa
sibaisėtinu teroru, šis teroras Sovietų Sąjungoje šian
die siaučia ypatingai žiauriai. Stalino diktatūra ruošia
si “demokratiškiems” rinkimams ir ji nesustoja .prieš 
nieką, naikindama opoziciją, kad busimoji atstovybė 
butų 100% ištikima diktatūrai. •

Ką šita iš Rusijos revoliucijos kilusi totalitarinė 
diktatūra davė Rusijos žmonėms, šiandie sunku tikrai 
pasakyti. Ji, be abejonės, milžiniškai padidino krašto 
pramonę, įvedė daug visokių pagerinimų žemės ūkyje, 
pristeigė begales naujų mokyklų. Ekonominė kai kurių 
visuomenės sluoksnių būklė yra šiandie gerfesnė, negu 
kad buvo prie carizmo. Bet ar Rusija nebūtų ekonomiš
kai pakilusi dar labiau, jeigu per šluos 20 mėtį ji butų 
turėjusi demokratinę valdžią, apie tai galima ginčytis.

Tačiau visai aišku, kad prie demokratiriės tvarkos 
Rusijos žmonės butų turėję laisvę, kurios jie neteko

ūžsakymo. kaina»
Chicagoje — paštu:

Metains ______    $8.00
Jhlsei metų 4.00
Trims .mėnesiams__________ 2.00
Dviem mėnesiams _________   1.50
Vienam mėnesiui _________  • .15

Chicago) per išnešiotojus:
Viena kopija ______   3c
Savaitei __ ______ _________  18c
Mėnesiui <___    75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
, paštą:

Metams ______   $5*00
Pusei metų 2.75 j
Trims mėnesiams ....,••••••••*•« 1.50
Dviem mėnesiams .....________1.00
Vienam mėnesiui _________ .75

Lietuvoje ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

$8.00
4.00
2.50

Metams ......—.—
Pusei metų ...... -
Trims mėnešiains
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu Su užsakymu.

Į J 11 --------- " ■«

Apžvalga
__________ • ' • “ ' ---------------------------------- --- -----------
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BEGĖDIS.

Juozas Tysliava vėl meluoja. 
Savo “Vienybėje” jisai rašo: *

“Mat, 'Šiomis dienomis 
Naujienų redaktorius parašė 
vienam buvusiam ŠLĄ. virši
ninkui, tautininkų veikėjui, 
gyvenančiam New York e, lai
šką. Grigaitis tą veikėją 
prašo rasti kitą kahdidatą 
SLĄ. sekretoriaus vifetai, ku
riai dabar Vakarų Komitetas 
nominuoja dr. Viniką.”
Kiekvienas žodis čia melas. 

Grigaitis nėra rašęs jokio laiš
ko nė vienam tautininkų vei
kėjų New Yorke, ir jokių kan
didatų SLA. sekretoriaus vie
tai jisai neieško.

Šitą melą p. Tysliava sufa
brikavo su aiškiais provokato- 
riškais tikslais. Jisai nori pa
skleisti mintį publikoje,' kad 
“Naujienų” redaktorius/ kuris 
dalyvauja. SLA. Vakarų Komi
tete, darąs kokias tai intrigas 
už to komiteto nugaros.

Tai ne pirma's kartas, kad p. 
Tysliava tokius provokatoriš- 
melus fabrikuoja ir skleidžia. 
Neperseniai jisai , paraše savo 
“Vienybėje”, kad žinomas Lie
tuvos socialdemokratų veikėjas 
K. Bielinis, bekovodamas už 
darbininkų reikalus, įsigijo Lie
tuvoje gražų dvarą, šito melo 
Tysliava tokius provokatoriškus 
ke, nors “Lietuvos Žinios” jau 
4š jo pasijuokė, pranešdamos, 
kad Bielinis tą “dvarą” Tyslia- 
vai dovanoja.

Paskui Tysliava parašė,' kad 
p. Komaikai gavus iš Lietuvos 
valdžios ordiną Grigaitis su 
juo “nusifotografavo”. Šita me
lo Tysliava irgi neatšaukė.

Tokiu budū tehka' pasakyti, 
kad Juozas Tysliava yra ne tik 
melagis, bet ir be jokios gėdos 
žmogus. ;

KOMUNISTAI MUŠA OPOZI
CIONIERIUS.

Tais laikais, kai musų “lais- 
viečiai” ir “vilniečiai” giedoda
vo “Komūnizmas jau gyvuoja”, 
komunistai dažnai, pavartodavo 
kumščių prieš kitaip manančius 
žmones, ardydavo jų prakalbas, 
puldavo priešingų srovių kalbė
tojus ir literatūros platintojus. 
Pąs tanioj u laiku, kai ūžėjo “de
mokratijos gadynė” šitas ko
munistų chuliganizmas apsisto
jo. Bet, deja, dar ne visai iš
nyko. '■

Anot “N.” Gadyhėš”, Ameri
kos komunistų opozicijos orga
nas “Workers Age” pranfeša, 
kad spalių 30 d. Stalino sekė
jai sumušė Detroite, gatvėje, 
prie svetainės, kur buvo socia
listų prakalbos, du to laikraš
čio pardavinėtoju.

“Vienas ‘Workerš Agė’ 
pardavinėtojas gavo per- 
skelt lupą ir sutinusį veidą”, 
— sakoma toje žinioje. “Ki

prie diktatūros. Kas į demokratiją tiki, tam negali būti 
dviejų nuomonių apie tai, kad laisvėje žmonės tarpsta 
protiškai ir kultūriškai daug sparčiau, negu despotizme.

Kai Leninas ir^jo draūgai , prieš 20 metų paėmė 
ginklą į rankas prieš “liaudies fronto0 valdžią, kurią 
rėmė visos Rusijos darbininkų ir valstiečių tarybos (t. 
y; sovietai), tai jie žadėjo duoti žmonėms daugiau lais
vės, “negu Kęręnskis”; žadėjo panaikinti mirties baus
mę, pavesti dvarų žemę ūkininkams, sušaukti, Steigia
mąjį Seimą, užtikrinti kraštui taiką ir sujungti Rusijos 
liaudį tampriais ryšiais su kitų šalių darbininkų judė
jimu. šiandie, atsimenant tuos bolševikų prižadus, kiek
vienam Rusijos revoliucijos draugui darosi liūdna ir 
kartu.;. ’ . _ i \ . *'■

Bet reikia manyti, kad sunkiausieji Rusijos revoliu
cijos laikai praėjo. Tiė žiaurus ^valyhai”, kuriuos Sta
linas vykiną savo partijoje ir valstybės įstaigose, rodo, 
kad pirmoji totalitarinė diktatūra pergyvena skaudų 
yidujinį krizį, kuriam pasibaigus Rusija bus ne tą, kas 
ji buvo ilci šioj. Butų geistina, kad po šitų diktatūros 
kohvUlsijų ateitų Rusijon laisvės ir demokratybės ga
dynė.

tas, Austin Winston, dirbąs 
vienoje automobilių dirbtu
vėje, turėjo, kreiptis į gydy
toją. Jo galvoje pramušta: 
kelios gilios žaizdos ir ar
šiai sužalota nosis. Visas 
'Sukruvintas Winston atėjo į 
svetainę; kur turėjo prasidė
ti socialistų mitingas. Jis 
viešai pasmerkė užpuolikus. 
Kada kiti opozicionieriai tę
sė pardavinėjimą ‘Workers 
Age’, tas pat Hully pašaukė 
policiją. Kaip sekretorius lo- 
kalo, prie kurio svetainės 
pardavinėta laikraštis, Hully 
šaukė: ‘Tvarios dabotojau, 
vyk šalin tuos žmones! Jie 
pardavinėja revoliucinį laik
raštį! Jįe yra komunistai!’”

■ v

Jeigu tiesa, kad šitokia šlyk
štybė Detroite įvyko, tai ko
munistų partija tūrėtų tuos 
įvykius ištirti ir kaltininkus iš
mesti lauk iš partijos. Chuliga
nizmas neprivalo būti toleruo
jamas organizacijoje, kuri sa
kosi kovojanti prieš fašizmą.

• KAS BUS SU ISPANIJA?

ji

Socialistinio Darbininkų In
ternacionalo biuletenyje įdėta 
straipsnis apie Ispanijos karą, 
kurį parašė Julius Deutscfi, bu
vęs Austrijos darbininkų mili
cijos vadas ir metus laiko pra
leidęs Ispanijos mūšių laukuo
se, kaipo vienas liaudies armi
jos vadų.

Jisai stat.o klausimą, ar Ispa
nijos respublika atsilaikys, ir 
atsako: Taip.

Julius IJėutsch mano, kad Is
panijos respublikos jėgos vie
nos negali Sumušti fašistiškų 
valstybių..‘koalicijos, kuri pade
da' sukilėliams* Respubliką gali 
išgelbėti -tiktai 1 didžiosios de
mokratinės, valstybės. Bet jos 
iki šiol fašistams nusileisdavo. 
Kol jos nepakeis savo nusista
tymo, Ispanijos demokratija 
bus priversta gintis Viena. Ar 

pajėgs atsiginti?
“šianfdie”, rašo straipsnio 

autorius, “Ispanijos respubli- 
ka yra, kaip apsiausta tvirto
vė. Ji laukia pagelbos iš oro. 
Ar ji stengs atsilaikyti, iki 
ta' pagelba ateis? Mano nuo
mone, taip. Respublikinės Is
panijos kūrinė padėtis šitą 
mano optimizmą visais at
žvilgiais pateisina. Nežiūrint 
viso isteriško riksmo apie fa
šistų pergales, jų armijos 
nestengė niekur pažengti 
prieky n centraliniame karo 
teatre, bet dagi, priešingai, 
buvo tai vienoje Vietoje, tai 
kitoje žymiai atstumtos at
gal. Reikia, tiesa, pripažinti, 
kad turi Svarbos ne vien, tik 
karinė padėtis. Reikia atsi
žvelgti taip pat ir į ekonomi
nę ir finansinę padėtį. Šitūo 
klausimu aš, gal būt, turė
čiau nuo savo nuomonės su
silaikyti, kadangi buvau per

daug užipitas karo reikalais 
ir neturėjau pakankamai lai
ko studijuoti ekonomines 
problemas. Tačiau, ilgoką lai
ką praleidęs Ispanijoje, aš 
turėjau'progos pamatyti kai 
kuriuos dalykus, kurie ‘ lei
džia man teisingai įvertinti 
padėtį. Stipriausias mano įs
pūdis buvo ir yta tas, kad 
Ispanijos žmonės nepaprastu 
Uolumu dirba, žemės ūkis ir 
pramonė 'veikia' visu smarku
mu. Bet kas yra ypatingai 
verta pažymėti* tai — kad 
beveik nepasireiškia sociali
nio įtempimo. Krašto ukiui, 
kurį yra užklupus tokio bai
saus v karo katastrofa, tai 
nuostabaus atsparumo ženk
las.”

Lietuvos Gyvenimo Prašmatnybės
Sąmonė ir pasąmonė. — Viešas ir užkulisinis po

litiškas gyvenimais. — Klerikalų Įtaka stip
rėja. Kapelionas it mokykla. — Atidėtas 
universiteto statutas. — Kas ką apgaus. — 

. Vienuolynai yra valdžios iždo šelpiami. — 
Netrukus gal ir kiti Amerikos klerikalai 
bus ordinais apdovanoti. — Lapėnų ir jų 
bendrininkų byla. — Kas bus 1938 m.? . -

didelį tautiš- 
reikia jiems

jau veik v i e-

(Tęsinys)
Bet jei šioksai kapelionas pa

sirodo ne uoliausiu , klerikalų 
propagandistu, tai jisai tuoj 
savo dvasiškos vyriausybes iš 
kapeliono pareigų atšaukiamas. 
Įr švietimo Ministerija čia nie
ko negali padaryti* arba net ne
mėgina ką nors daryti.

Klerikalai Lietuvoje turi ke
letą savo gimnazijų, mokytojų 
seminariją, teologijos fakulte
tą, ir visa tai valstybes lėšo
mis išlaikoma.

Tai pigu įsivaizduoti, kokios 
klerikalų esama įtakos Lietu
voje. Mokyklose mokinys , tam
pa tikru kapeliono pastumdė
liu. Daug reikia atsparumo, 
kad jaunuoliui iš šiokios kape
liono įtakos pa'siliuosuoti.

Štai pas jus viešėję Seimo 
atstovai parvyko į Lietuvą ir 
š. Amerikos klerikalų smagiai 
sužavėti. Matyti, jūsų kunigai 
čia viską padarė, kad tuodu vy
ru paveikti. Jau dabar kalba
ma; kad tik jų Š. Amerikoje 
vedamos mokyklos sulauksian
čios kokios nors paramos. Ką 
gi, girdi, juk Jie 
ką darbą dirbą, 
padėti.'

štai Lietuvoje 
šai kalbama', kad eina tarp jaU- 
nalietuvių ir klerikalų derybos, 
kaip Čia jaunalietuvius katali
kų bažnyčios palaiminus. Kal
bama, kad katalikų pavasari
ninkams bus teikiamos vi^os 
tos lengvatos, kurias turi jau
nalietuviai.

žinohia, ’įjrieš tokią paj.ėgų 
konsulidaciją veik nieko iš es
mės negalima turėti, jei ji siek
tų visas Lietuvoje veikusias 
politines sroves. Bet dabar štai 
socialdemokratai negali net sa
vo laikraščio išleisti. Liaudinin
kai turi, tiesa, savo du laikraš
čius, bet jie savo ideologijos 
klausimais lygiai nieko negali 
pasisakyti. Taigi išeina, kad 
tautininkų, bent jų dalis, pasu
ko klerikalų pusėn ir mėgiiia 
savo pajėgas derinti.

Klerikalai savo įtakoje turi 
hemaža žymių valstybinėse pa- 
rfeigbsė vyrą. Seime taip pat 
klerikalai netiesioginiu budu su
stiprino savo įtaką, čia tą įta
ką, palaiko vienas žymus admi
nistracijos vyras, štai dėlko nu-, 
tilta kalbėti apie civilinės me
trikacijos įvedimą Lietuvoje, 
štai dėlko atidėtas klausimas 
Universiteto statuto pakeitimo. 
Mat, iš pradžių lyg buvo many
ta universiteto , teologijos fa
kulteto < tėišes bent kiek api
brėžti, bet vėliau visa' tai su- 
švėlnyta, o dabar net tasai 
klatisihias perduotas seimo ko
misijai svarstyti. Kitaip tarus, 
dina kažkokie; Užkulisiniai pa
sitarimai, derybos: kas ką ap
gaus. • ■

Julius Deutsch mano, kad 
didžiosios demokratinės valsty
bės Europoje anksčiau ar vė
liau bus priverstos suprasti, 
kad jų interesai yra ankštai 
surišti su Ispanijos respublikos 
likimu. Tos valstybės negalės 
amžiriai trauktis prieš fašizmo 
agresingumą, kadangi jų nuo
laidumas fašizmui tik labiau 
padrąsina: ir jisai darosi tolyn 
vis labinti akyplėšiškas. Jisai sa
ko:

“Fašizmas privers jas sto
ti į kovų, nes jisai kitaip 
elgtis iiėgali. O to viso pabai
ga gali būti tiktai karas — 
jeigu ' galingesnė valstybių 
koalicija neprispirs fašistų 
pasitraukti geruoju.”

Rodos, klerikalams netektų 
daugiau net trokšti, kiek jie 
dabar Lietuvoje turi. Visi ka
talikų vienuolynai valdžios iž
do šelpiami. Jų išlaikomos prie
glaudos lėšas gauna i£ Vidaus 
reikalų ministerijos. Prieglaudų 
namai ir iš tų lėšų statomi. 
Bažnyčios valdžios lėšomis dyg
sta. Laikraščiai plinta, it ko 
čia daugiau reikia? Bet mato
te klerikalai politikos gyveni
me neturi jiems reikiamos įta
kon. Administracijoje, dauge 
atvejų, vietas gauna vis dėlto 
pirmoje eilėje tautininkai. Kle
rikalų jaunimo prieauglis au
gu', reikia kur nors jį sudoroti. 
O neturint administracijoje rei
kiamos įtakos, nėra kur jis pa
dėti. Ta; Viena, o antra, — ar 
tik nebus svarbiausia, tai kle
rikalai prisibijo, kad Lietuvoje 
nesustipretų demokratinis ju
dėjimas. Jie labiausiai bijosi 
bažnyčios nuo valstybės atski- 
rimo. ‘Turint tautinihkus . savo 
įtakoje, vis dėlto jiems atrodo, 
kad šitasai pavojus nustum a- 
ma's ilgesniam laikui, štai dėl- 
ko dabar klerikalai pasuko kitu 
keliu eiti.

Jie stiprios, opozicijos nero
do. Jie eina aplinkiniu keliu ir 
mėgina tautininkus veikti iš 
Užkulisių. Reikia pasakyti, kad 
šitas darbas jiems bent iki šiol 
Visai gerai sekasi.1" Tiesa, jiems 
teko Švietimo Ministerijoje pa
aukoti kultūros departamento 
direktorių Jušką, bet dėl šito 
jiems netenka daug aimanuoti, 
nes vis dėlto švietimo Ministe
rijoje vargu jų įtaka sumažės, 
o gal dar tik sustiprėti. Taigi, 
klerikalų įtaka Lietuvoje stip
rėja. Laukite, kad be jūsų ši- 
fnučio dar kaip kas iš jų ir 
daugiau ordinų gaus.
t Jonas Lapenas jąu miręs, o 
jo bylos vis dar nesibaigia. Štai 
vyriausiojo Lietuvos teismo nu
tarimu Apeliaciniai Rūmai ūnt- 
tukart svarstė J. Lapeno ir jo 
bendrininkų bylą ir šiuo kart 
visus pakartotinai išteisino. 
Reikia pasakyti, kad dabar teis
mas buvo visai kitame sąstate 
ir vis dėlto sprendimas liko 
tas pats. Reikia laukti, kad 
Apeliacinių Rūmų sprendimu 
Valstybės įy įėjai nepasiteji- 
kins ir šį sprendimą pakartoti
nai apskųs Vyriausiam tribuno
lui. Tai jau čia' byla butų spręs
ta galutinai.

Prokhroras ir dabar atsidėjęs 
Lapėhus kaltino ir ptiihygtinai 
reikalavo juos nubausti. Ge
riausi Lietuvos advokatai La- 
pėnus taip pat atsidėję rūpes
tingai teisino. Vienų ir kitų 
net stipriai pasikarščiuota. Vie
ni ir kiti pasakė gražias kalbas. 
Šia byla* kaip ir anuomet daug 
kas jdomavosi, tik Lietuvos 
Aidūs jos eigos visai nesekė ir

šeštadienis, laplcr. 6, 1987
paskelbė tik bylos sprendimą. 
Lietuvos Aido, šiuo atsitikimu, 
padėtis visai nepavydėtina. Da
lykas tas, kad pačių tautinin
kų tarpe dėl Lapenų esama 
dviejų griežtai skirtingų nuo
monių. Vieni mena, kad J. La
penas esąs tik valdininkų in
trigos auka, o kiti jį kaltina 
net smarkiau, negu kas iš paša
liečių. Todėl tokiu atsitikimi , 
Lietuvos Aidui nieko kito ne
paliko, kaip tik susilaikyti by
lą sekus ir tik paskelbti spren
dimas.

Toje byloje figūravo, be tau
tininkų, ir buvusieji du stiprus 
anų laikų klerikalų veikėjai 
tai Kubilius ir Pranculis. Tiesa, 
šioje byloje juodu išteisinti, bet 
dar turi juodu kitas Maisto by
las, iš kurių jau nėra jokios 
vilties, kad išsisuks. O tokių 
prašmatnybių, kaip panašios rų- 
šies bylų, Lietuvoje betrūksta.

Kitais 1938 metais sąryšyje 
su dvidešimties metų Lietuvos 
Nepriklausomybės t sukaktuvė
mis jau tikrai nusistatyta su
ruošti didžiulę pasaulio lietuvių 
sporto olimpiadą. Į šią lietuvių 
tautos sporto šventę bus pa
kviesti, o ir nekviesti galės at
vykti, visų kraštų lietuviai, kur 
tik jie turi savo sporto organi
zacijas. Sporto šventė įvyks lie
pos, ar rugpiučio mėnesio pa
baigoje. Olimpiada bus visų 
sporto rųšių. Visos galimos nuo
laidos, visur kur tik bus gali
ma, bus daromos visiems atvy
kusioms sportininkams. Jiems 
nakvynės greičiausiai bus su 
teiktos visai nemokamai.

Toji sporto šventė bus suda
ryta ne tik Kaune, bet- ir Pa
langoje. Reikia laukti ir tikėtis, 
kad užsienio lietuvių sporto or
ganizacijos šia proga pasinau
dos ir atvyks į Lietuvą parody
ti, ką gali ir moka. Be sporto 
šventes, taip pat vasaros metu 
bus suruošta didžiulė dainų . 
šventė, kurioje dalyvaus kele
tas šimtų chorų. Taip pat ir į 
šią dainų šventę laukiama sve
čių atvykstant iš kitų kraštų, 
kur tik lietuvių gyvenama. Dai
nų šventė bus ne tas dienas, 
kaip vyks sporto šventė. Be to, 
Lietuvos menininkai, rodos, ir
gi ruošiasi parodyti savo kuri
nių darbus, tuo tikslu bus su
ruošta didžiulė meno paroda'. 
Šioje parodoje galės dalyvauti 
ir pasaulio lietuviai menininkai. 
Meno paroda tvers kokį porą 
mėnesių.

Dar galutinai nenusistatyta 
ar Katine ar Klaipėdoje bus su
ruošta Lietuvos pramones, ama
tų ir žemės ūkio paroda. Tų ? 
švenčių proga sekančiais me
tais tą parodą manoma tyčia 
didžiulę suruošti.

Taip kad kitais metais Lie
tuvoje tikrai daug visokių pra
mogų 
svečių 
stant.

ir laukiama daug 
visų kraštų atvyk-

bus 
iš

— Jūsų Keistas.
(GALAS)

IŠ LIETUVOS
Auga Naujoviškos 

Linams Jaujos

i . . t ,

. — Pasku- 
Marijampolės 

apskrities ūkininkai reiškia vis ' 
didesnį susidomėjimą linų ukiu. 
Linams apdirbti statomos mo
dernios jaujos, kurių statybai 
pašaipūs duoda Žemės Ūkio 
Rūmai. Praėjusiais metais nau
joviškų jaujų Marijampolės 
apskrityje buvo pastatyta ke
turios, kurių didžiausia yra 
ūkininko Ląstą usko, Strazdų 
kaime, (Ktosnos valsčiuje; ją / 
aplankė ir apžiurėjo Ministeris 
Pirmininkas J. Tūbelis, šiais 
metais naujoviškos linams ap
dirbti jaujos pastatytos Sas
navos, Lh.Uvinavp, Gudelių ir 
lestrakio rajonuose. Praėju
siais metais jaujų statybai Že- 
mes Ūkio Rūmai išdavė 7,300 
litų pašalpų, o šiais metais 
tam reikalui . pašalpų išduota 
8,200 litų.

MARIJAMPOLi 
liuoju laiku

v
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I KORESPONDENCIJOS ] j Lietuvaite
L ■ ..... 1 ■" ' -  —' Paskutini Kj
Binghamton, N. ¥. 
Vienuolika italukų už*- 

, puolė tris slaves mer
ginas ir išgėdino jas.

■ Dabar reikalaujama 
$10,000 užstato už 
kiekvienų. Trečia ata
ka per mėnesį laiko.

Spalio 25 d. netoli Bingham- 
tono (Kirkwood, N. Y.) iš šo
kių salės trys italai išsivežė 
triss slaves merginas ant “rai- 
do”; nusivežė j lauką, pasuko 
į šimkelį ir sustojo. Pasirodo, 
kad ten laukė jųjų dar apie 
dešimt jų sėbrų. Vietoje mer
ginas išgėdino ir pusgyves nu
vežė į svetimtaučių apgyventą 
(ten, kur ir jos gyveno) dis- 
triktą. Tamsioje gatvėje pa
leido. Nukentėjusiom būtinai 
reikėjo medikalės pagalbos, ir 
čia Endicott-Johnson medika- 
lėje įstaigoje bi/vo suteikta 
pirmoji pagalba. Jaunesnioji,

Progress
FURNITURE CO.

KRAUTUVĖJE 
Galite Pirkti

PIANA. RADIO ir 
AKORDION^

Už specialiai sumažintas 
kainas

PO

po

12 Balsų Akordionai
$19-75

48 Balsų Akordionai
$47-50

80 Balsų Akordionai po
$67-50

120 Balsų Akordionai
$76-75

Pilnas Kursas 
LEKCIJŲ DYKAI

Lengvus Išmokėjimai

po

$18.00 Naujos 1938 Mados 
Midget Radios po

$7,95
Nauji visų bangų Radios

1938 Metų Mados po
$19,50

Nauji Console Radios 1938
Metų Mados po

$39.50
Geri vartoti pianai

$18-50
Grojikliai pianai po

18 m., buvo kritiškame padė
jime, tad ji bttvp pasiųsta į 
miesto ligoninę, kitos dvi (19 
ir 25 metų) liko paleistos.

Bet čia ir prasidėjo užpud- 
likams karštos dienos. Jųjų 
jau suimta 11, ir Visi italai: 
Anthony LoVaglia, 28 » m,; 
Louis Fiato, 25 m.; Vincentu 
20 m., • ir Michele Pompeii, 22 
m-; Jake Valloni, 23 m.; Led- 
nard Dacovazži, 19 m.; Joseph 
Felice, 25 m.; Joseph Ange
line, 25 m.; Tony Dirigo, 22 
m., ir Arthur Marcelio, 19 nt: 
Visi iš Binghamtono ir polici
jos sugaudyti sėdi Broom katin- 
tės kalėjime. Jie prisipažino 
prie kaltės. Tai pačiai gengėi 
yra primetamas kaltinimas it 
dar dėl dviejų panašių užpud- 
limų, t.y., kad toji pati italų 
gengė Užpuolė 22 metų mer
giną ir išgėdino ją Burr Avė. 
apylinkėje, prieš savaitę laiko. 
O spalio 20 d. jie išgėdino dvi 
mokyklos inergaites, kuTių am
žius buvo, .vienos 14 m. 
tros 15 s 
tiko ant

Šerifo 
distrikto 
manymu,

., o ail- 
metų, ir įvykis atsi- 
Povvers kelio. ‘
A. B. Thatcherio it 

prokuroro McAvoy 
tie Visi įvykiai buvo 

| atlikti tos pačios gengės. Tad 
kaip matyt, tiems italams bus 
gana, karšta. ,
Jūsų reporteris irgi nori duo

ti patarimą lietuviškoms 
gaitėms, kad jos /vengtų 
dų”.

Apie teismo pasekmes 
šysiu vėliau.

— Jūsų Reporteris.

mer-
“rai-

para-

Springfield, 111.
Gražus susirinkimas
Spalio 31 dieną įvyko Spring- 

fieldo Lietuvių Kuliubos Drau
gijos nepaprastas susirinkimas, 
kuriame buvo svarstyta, kad’ 
ką nors tokio parengus Spring- 
fieldo lietuviams.-

Skaityta laiškas nuo Chica
gos Lietuvių Draugijos prezi- 

kursdi 
rei- 
ar- 
Pa- 
su-

dento J. Mickevičius, 
žada suteikti mums šiame 
kale pagalbą iš Chicagos 
tistų. Yra 4-ri pasiūlymai, 
sirinkta paskutinis, kursai
sidčs iš “Birutes” choro artis-* 
tų. Jie suvaidins trumpą juo
kingą operetę “Sveikam Ligos 
Neįkalbėsi”. Be to veikalo, dar 
bh‘s gerų dainininkų duetų, 
kvartetų ir solų.

Kad tokį vakarą rengti, vsd- 
sirinkimas kuone vienbalsiai 
užgytė. Tiktai viehas balsavo 
prieš* A

Svetainė. nusamdyta labai 
puiki, erdvi ir graži, Sblith 6th,l 
Street K. C. Auditorium. Joje 
yra kortinės ir sceherijos.

Vakaras įvyks sekmadien), 
lapkričio 28-tą dieną. Pradžia 
4 valandą po pietų. Pirmiau
sia bus vaidinimas ir dainos, | 
o vėliau ir šokiai 
orkestros.

Lošime dalyvaus 
Lietuvių Draugijos 
Paul Milletis.

Šis vakaras bltš kaip ir pa
minėjimas 3 metų prisidėjimo 
prie didžiulės Chicagos Lietu
vių Draugijos.

Springfieldiečiai šią j a Drau
gija yra labai patenkinti ir 
džiaugiasi prie jos prisidėję.

— V. černauskas.

i.ptie geros I

ir Chicagos 
sekretorius

1938 Kimball pianai po

$285-0°
Parduodama Aftt Lengvų 

Išmokėjimų

Vedėjas

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

CHICAGO, ILL. 
■■ • ■ • ■

Paskutinį Kartą 
Filme

■_________ ________,^4.

' Per šią savaitę Ogden 
traš, prie 68-čios ir Ashland 
gatvių rodė trumpą filmuotą 
vaizdeli, kuriąfne vaidįha 5

tea-

jam artistė yra duktė pp. 
Petras Sinkų, .kurie gy^eha 
ties 1609 So. 49th Court. Ati 
rodo, kad Ji turi talento ir ga* 
Ii išsivystyti į filmų žvaigž-^ 
dę.

......... ; . 1
Beveik Ta8 Pat

-—Ar tamsta žinai filmą “Gra' 
žios hibterš norai”,—klausia

meti) lietuvaitė Viola Mae Sink draugijoj vienas vyras kitą.
-Eilmos tai ne, bet tuos nO- 

.-—atsako užklauš-
(Sinkevičiūtė). ' šįvakar tas — 
vaizdelis bus rodomas pa.skip riis tai tikrai, 
kinį kaftą. tasai

Patikimas Banko Patarnavimas mio 1882

ŠVENČIŲ PERLAIDOS
į tėvynę -giminėms ir draugams

•Taupykite pinigus pasiųsdami savo švenčių Perlaidas anksti, 
galite padaryti parėdymus dabar žemiausiomis 'kainomis. Drovers 
Bank Užsienių Perlaidų Skyrius užtikrina jums skubų, patikimą 
patarnavimą ir pasirašytą kvitą, kad pinigai priimti.

šiais metais daugiau, nfegu betkada jifsų švenčių Perlaidos tėvy
nėje jūsų draugų ir giminių bus įvertintos. Ateikit ir duokit savo 
parėdymus dabar. Klauskite p. Stungio prie 22 langelio.

•KABLEGRAMOS •BANKO PERLAIDOS
•RADIOGRAMOS •UŽSIENIO PERLAIDOS

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

ŠEŠTADIENIAIS: 9 A. M. IKI 2 P. M.

Jus

Drovers National Bank 
Drovers Trust &. Savings Bank 

MEMBERS, FEDERAL LEPOSIT INSURANCE CORPORATION

■ZT ± ... r-ni ti i..............................m............................ ■
ii ....... —m

DIDIS
isp ar a a v imas 

Šią savaitę ant Halsted gatves tarpe 36 ir 31 
Gatvių. 
$100:00EXTRA EXTRA

Dlvifoi išdalins , Rul/oiUjAfli Pirmadienį ir Antradienį OjlVUl

Taujoykit gavo tikietus ir tėmykite languose 
laimėjimų numerius.
— atminkite —

Kad jus turite būti, pirmadieni ar antradienį 
tiktai kad pristatyti savo laimėjimo tikietus 

už $5.00 ar $10.00
PREKIŲ KUPONUS

Bt KITE IšMlKTlNGI
Pirkite ant Halsted Gatvės tarpe 36 ir 31 

gatvių.

Jus sutaupote pinigų 
Jus gaunate patarna

vimų
Jus gaunate kokybę

Jus gaunate dovanas 
Jus gaunate iikietus 
Jus gaunate vertybes

Pinigų Taupytojams Išmokam f
Kiekvieno Asmens Pinigai ? 

. Apdrausti iki $5,000.00 
Duodam Paskolas and 1-riių 

Morgičių 
Turtas $2,500,000,.00 '

StandafdFederal Savings&LoanAssociaticn of Chicago
2324 S. Leavitt St. Justin Mackiewich, Prez. Tel. Canal 1679

m - f rp- ----------- ‘ --------- --------- ------ ——

' EINA
Milžiniškas Išpardavimas!

naujų m atimtų automobilių
, CHICAČOJE PAS
V. S. AUTO FINANCE CO. .

Prie 1340 W. 63rd St.
Nlekiir pttsatily negalite rasti naujausių mo- 

dėlių už Uii> juokingai žemas kainas.
Čid yf a yiMį kdrų išditb^sčių — virš 300 karų iš 

iSŠt it 1936—- Btiicks, Cadillacs, La Šalies, Oids- 
itibbites* i^OntidcŠ, Chevtolets, Chryslers, De Sotoš, 
Dedies, Piymoiitli^ Fbrds, iNashes, Lafayetteš, 
Studebakers, ttudsoris 
ckards.

į Tertaplanes, Willysz, Pa-

AS1RINK KOKĮ GERIAUSIAI 
__________ __ 'AUPifK DALGIAU NEGU PU- 
8$. JUS GALIT NUSIPIRKTI NAUJUTĖLI 1937 
MODELIO KĄRĄ NET Už $395.

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

Turime taipgi virš 200 senesnių modelių karų 
pertaisytų ir garantuotų.' 1933, 1934, 1935 — Fords, 
Chėvroiets, Buicks, Oldšmobiles, Lincolns, Chrys- 
lers, Packards, Pontiacs, Plymoųths — už net taip 
pigiai kaip $45.

NEATIDĖLIOK—ATEIK ŠIANDIEN AR SEK
MADIENĮ. ■

MES ABSOLIUČIAI GARANTUOJAME, KAD 
SUTAŪPtSlME JŪMS PINIGŲ.

Mes tat- didžiausia automobilių finansavimo 
kompanija Chicagoje — virš' 20 metų biznyje.

NEREIKIA JOMS IR CASH — MES PRIIMSI
ME SENĄ KARĄ KAIPO {MOKĖJIMĄ — LIKU
SIĄ - MAŽAIS MĖNESINIAIS IŠMOKĖJIMAIS. 
IKI 2 METŲ.

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

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

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

T f............

MASTER W1NDOW SHADE CO.
S. j. Vbndrak tai. Lafayette 4^60

Langam Uždaiigaltis Padarom ant Užsakymo
FiRANKoM Lazdas . . . mes numieruojam ir užkabinam 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS.

1803 AVEST 47th STREET (ARTI W00D ST.)
II................................................................ II I      I, ■■ ■■ I I........................................

iiaaai
rKam Kentėti Nuo Sugedusių Vidurių?

' JEI VIDURIAI NEGERAI VEIKIA -----
JEI VlUURIAt SUKIETĖJA-------
JEI VIDURIAI NEVlfcšKINA —- 
JEI GASAI VIDURIUS IŠPUČIA, ------

NIEKO NELAUKDAMI NAUDOKITE

NIDA
Alkaline Digestant Powder Miltelius

Didelė Dėžė Tik už 50 centų
' Klauskite Vaistinėse arba Pirkit tiesiog nuo

Nida Laboratories
A. G. KAŠTANAS, Sav.

2555 West 69th Street, Chicago
Telefonas Hemlock 0318

*

Madni Akiniai

AUROLEX Stiklais
ARBA TOLUMUI
TAS DYKAI

pora,

. Specialistais, 
nėra Persunkus.... Mes 

Prisidėkit prie eilių 
Šaly

ATGAL Į MOKYKLĄ
Bet Pirmiau i Winner Optical Co. Mokinių Departamentą Asmeniš

koj Vadovybėj Dr-o Albert Earl Winnet, O. D., D. O. S.
' LIBERALĖS KREDITO SĄLYGOS 

Vadovybe D-ro Albert Earl Winner, O.D., D. O. S.

Su' Garsiaisiais
SKAITYMUI, SIUVIMUI

APDRAUDOS
Išduodama su kiekIšduodama su kiekviena Winner akinių parduoti 

užtikrinant jūsų pihiiausią pasitenkinimų 
Pasitatkit sil musų Valstijoj Registruotais Regėjimo 
išėjusiais Pripažintas Kolegijas... Joks keisas nėra Per 
Specializuojamas Sunkiai-Pritaikorrtuose Reisuose. Prisid 

Tūkstančių dėkingų klijentų Visoj Šaly

WINNER OPTICAt CO.
3206 W. 63rd St. Near Kedzie Avė.

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

........-EŪEMfa-.- ~

KADA PANORĖSI KARTAUS 
GĖRIMO, PAREIKI

SHAKNiS
Tai ypatingai pui
kus lietuvių kar
tusis gėrimas.
Supilstytas b u te- 
liuose su žolėmis 
ir £akhiftlfe. >
A Product of 

80 Proof

National Cdrdial Co., Ine.
CHICAGO. 1LL.

SUPPū RT... 
HEAttHFULl 
PROTECTIVEI

^ockeu 
’ VMM MARK '

U NDERWEAR
00c

• D6n't wear the old fatMoned
* bunchy undergarment fitted only 

df thė waiitl Sllp Into tleelt, 11 reti m- 
llned Coopers with the Ingenious 
Y-Front no-ęap opening. You'll find 
mild, relaxing support and tom- 
fort in Coopers. You'll enįcry Jh® 
no button coristructian and you'll 
be free from bunching, binding, 
crOfch-har*h dlttOmforH.

MILTONS
M EN'S STORE

3452 So. Halsted St

M. BERTASH
Pristąto į Valgyklas Visokios rų- 
šies mėsas. Restaurantų aprūpi
nimas MUSŲ SPECIALYBĖ.
3239 So. Halsted St.

Tel. VICTORY 2031-2

F. KUZMARSK18.
Kriaučius—Tailor

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

2635 W. 39th Place
Tel. LAFAYETTE 2358.

p. J. V. GARAGE
P. J. VAIČIS, Sav.

Taisom visokius automobilius ir 
trokus. Greitas patarnavimas ir 

kainos neaukštos.

4406 S. Westei‘n Avė.
Tel. LAFAYETTE

Victor Bagdonas 
2 Ofisai

Parkraustom fomičius, pianus ir 
vlšoltltis rakandus bei itorus 

arti ar toli.
8408 SOUTH I 6921 SOUTH
HALSTED ST. WESTERN AVĖ. 

Yards 3408 I Hemlock 5040
' iMi.ii—— ■ i ii

,  (1

SIUSKIT PER.
NAUJ8ĖNAS
PINIGUS LIETUVON

• To prašo Lietuvos žmonės ir 
taip pataria Lietuvos bankai

fiarsinkitės “N-nose”
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Programas prasidės

Diena Iš Dienos
Nėr Gavęs
Rekliamos , , •

ATLANTIC. —r čia nuo se
niai gyvena biznieriai Juozapas 
ir Petronėlė Skusai, kuriuodu 
užlaiko gražią taverną adresu 
4816 So. Wentworth avė. Apie 
juodu daug ką galima spaudoj 
pabrėžti. Mat, pp. Skusai yra 
duosnųs idealių dalykų rėmė
jai. Palaiko su kaimynais ge
rus santykius. Be to, biznierė 
Petronėlė Skusienė pernai buvo 
nuvykusi Lietūvon. Iš ten grį
žusi dažnai užsimena apie jos 
didelę pažangą. ,

O vienok biznieriai Skusai-iki 
' šiolei nėra* gavę jokios

vai. va- 
kare. Be to, atsilankiusieji gaus 
fevos tųšies dovanėles. Nepra
leiskite progos. ~R«pu B. P.

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms
< Chicagoje)

John Dybis, 23, su Anna ^Zie- 
linski, 20

' Ęarold McGovern, 22, su Jo- 
hanna Bogucanskis, 21 • i

Gavo -
Perskiras

Jesse Kukulą nuo Frank Ku
kula ' ,♦ •

John Evanitski nuo
Evanitski. '. • •

reklia-

s ■■ ,h,

Su Žagarięčiais 
Linksminsimės!

8 “Piratai

NAUJOS TAVERNOS IŠKILMINGAS 
ATIDARYMAS

♦ JUSTINAS IR MARIJONA MATKEVIČIAI 
rengia savo NAUJOS TAVERNOS iškilmingą atidarymą adresu: 

6914 SOUTH WESTERN AVĖ.

Lapkričio-November 6 ir 7 dienomis
Bus šauni muzika, gardus užkandžiai, ir skanus gėrymai. Užprašoma 

visi draugai, kostumeriai, kaimynai ir .pažįstami dalyvauti.

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. Yards 67.01

Peoples
KRAUTUVĖSE
DIDŽIAUSIAS

IŠPARDAVIMAS
Visų getų jų išdirbysčių 

Šildomų ir Virtuvių

PEČIU
Anna

Teko

Town of Lake ’ 
Susilauks 
Gražuolių

T0WN OF LAKE. —
nugirsti, kad New City Furni- 
ture Mart krautuvės, 1654-56 
W. 47 St., valdytojai, Wm. Kas- 
mauskas su Bill Bazaru šįvakar 
lapkričio 6 d., savo .krautuvėj 
ruošia muzikalj programėlį, ku
riame, pasak savininkų, daly
vaus ir gražuolės, laimėjusios 
“Naujienų” suruoštame kontes- 
te gražuolių titulus.

Mat, šios rakandų krautuvės
savininkai* ruošia tokį šurum- į Žagarę, 
burum vakarėlį savo biznioevie- tie paveikslai bus parodyti, 
nerių metų sukaktuvių proga. > š-

šeštadienis, rodos, kaip tik 
patogiausias laikas keletą va
landų linksmai praleisti. Taigi 
Žagariečių Kliubo parengimas 
šį vakarą West Side Hali su
teiks kiekvienam atsilankiu
siam progos ir pasimatyti su 
draugais ir’ pažinčių įsigyti ir 
išgirsti gražaus programo, kaip 
vaidinimo taip ir dainų ir kla
siškų šokių. O vaišingumo bus 
daug.

. į ■ *
Sako, atvykęs iš Lietuvos 

vienas žagarietis. vaidinimo me
tu nutrauks atvaizdus ir parveš

P-no Kvedaro salėje

Rytoj vakare Chicagos So- 
kolų saleje “Naujos Gadynės” 
'Choras stato operetę > “Piratai 
Pejizanco”, Atvaizdelis viršui 
parodo vieną tų “piratų”, ku
rie dalyvaus vaidinime.

RADIO
b

i WCFL
BUDRIKO PROGRAMAS

SUSIRINKIMAI
.... . >•

SLA 129 kuopos mėnesinis susirinkimas įvyks sekmadienį, lap
kričio 7 dieną, 1:30 vai. po pietų, p. J. Petrausko svetai
nėje, 1750 S. Union . Avė. Visi nariai atsilankykite, nes 
šiame susirinkime turėsime daug svarbių reikalų aptarti.

Valdyba./
Lietuvių Scenos Mylėtojų Ratelis šaukia svarbų susirinkimą 

pirmadienį, lapkričio 8 d:, 7:30 v. v.,,J. M. Pučkoriaus na
muose, 10049 S. Perry avė. Visos komisijos išduos rapor
tus apie ratelio su choru “Pirmyn” rengiamą vakarą. To
kiam vakarui reikia atsakančiai prisirengti., Todėl visi na
riai ir ratelio rėmėjai prašomi susirinkti laiku.

s A. Jocius, ratelio sekretorius.
Draugijos šv; Petronėlės susirinkimas įvyks sekmadienį, lap

kričio 7 d., 1 vai. po pietų, šv. Jurgio parap. svetainėj, 32 
Place ir Lituanica avė. Nares malonėkite pribūti. Išgirsite 
apie rengiamą draugijos vakarienę. —A. Lautinavich, rąšt.

“Bijūnėlio” choro pamokos atsibuna kiekvieno sekmadienio 
ryte nuo 1Q iki 12 valandai, J. Grigaičio mažojoj svetainė
je, 3800 W. Armitage avė. Visi tėvai yra prašomi atvesti 
savo jaunuolius, nuo 6 iki 16 metų .amžiaus, prie “Bijūnė
lio” ir duoti jiems progą susipažinti su lietuvių daina, 
kalba ir rašyba. —Komitetas. . , i • z

Lietuvių Moterų Draugija Apšvieta laikys mėnesini susirinkimą 
sekmadienį, lapkričio 7 dieną, 1:30 vai. po pietų, Sandaros 
kliube, 814 W. 33 gatvė. Po vakacijos, įvyks pirmas susi
rinkimas. Visos nares malonėsite sifsirinkti, nes turime 
daug svarbių reikalų atlikti. Kviečia Valdyba. .

Simano Daukanto Draugija laikys mėnesinį susirinkimą sek
madienį, lapkričio 7 dieną 12 vai. dienos, Lietuvių Audi
torijos svetainėj, 3133 So. Halsted St. Visi nariai būtinai 
susirinkite, nes turime vieną svarbų reikalą priėmimui ki
tos draugijos. Taip pat bus išduotas raportas kaslink atsi
buvusio metinio baliaus ir kitoki klausimai. —P. K., sekr.

Lietuvių Keistučio Pašelpos Kliųbas laikys savo mėnesinį susi
rinkimą lapkričio 7 d., Hollyvvood’ svetainėje, 2417 W. 43rd 
St. Susirinkimas prasidės lygiai 12 vai. dieną, nes turim 
svetainę anksti apleisti.. Tad nesivėluokite. Duoklės pri
imamos nuo 11 vai. ryto. Atsilankykite visi, nes yra daug 
svarbių tarimų. —Bernice Keller, rašt.

Kas sekmadienį Amerikos ir 
Kanados lietuviai, nežiūrint kaip 
toli jie gyvena,—visi turi pro
gos pasiklausyti gražių lietu
viškų dainų ir šaunios muzikos. 
Primintina ryt vakare pasiklau
syti Budriko programo iš šios 
stoties, nuo 7:30 iki 8 vai. va
kare.

Išgirsite harmoningą moterų 
chorą, dainuojant gražias liau
dies dainas ir didžiulė Budriko 
radio orkestrą, grojant puikius 
muzikalius numerius, šiuos pro- 
gramus leidžia savo lėšomis J. 
F. Budrikas, kuris užlaiko ra
kandų, radių ir muzikalių in
strumentų krautuvę adresu 
3409-3417 S. Halsted St., Chi
cagoje. Z. ,,

DAINUOS NAUJOSIOS GADY
NĖS CHORO NARIAI

Rytoj, sekmadienį, 11-tą va
landą prieš piet, radio klausy
tojai turės malonumo girdėti 
operetiškas dainas iš operetės 
“Piratai Penzanco”, kurias iš
pildys Naujosios Gadynės Cho
ras. Prie to bus gražių liaudies 
dainelių bei muzikos. Patarėjas 
advokatas K. Gugis patieks nau 
dingų informacijų, o programo 
vedėjas Jonas Romanas padarys 
daug pranešimų kokie paręngi- 
mai tarpe Lietuviškų organiza
cijų ir ką Progress Krautuvė 
turi pa’siulyti norintiems papuo
šti namus geresniems reikmeni
mis, už prieinamesnes kainas. 
Pasiklausykite. Rep. J.

Šaltimiero Radio 
Programai

Lietuviškas
Krupnikas

— 80 Proof —
gardus gėri- 

Gerkit Lietu- 
Krupniką su

JADVYGOS GRIGAITĖS
Koncertas—Lošimas

• V ■ ■ ■ - ■

Šokių Vakaras
Sekmad., Lapkr. 7,1937
* ' . . ' • . *• ' y ' 4

• A

>

Ž8

Labai 
mas. 
višką 
karšta arbata, paša
linsi slogas.
Mes parduodam tiki 
tavernas. Ten ir rei
kalaukit.
j kitus miestus ta- 
vernams orderius pa
siunčiamo ekspresu.
Pirkdami pastebėki 

musų labelį

INTERNATIONAL 
.Wine & Liųuor Co.

FRANK VIZGARD, Sav.
4611 So. Ashland Avė.

Phone Boulevard 0470 
CHICAGO, ILL.

>

$30.00 Naujos Mados šildo- 
c mi p-ečiai po

$19-95
$59.50 Alyva kūrenami 

šildomi pečiai po

$37-50

THE BRIDEGPORT 
KNITTING MILLS

F. SELEMONAVICH 
SVETERIŲ K R AU
TUVE ATDARA KAS 
DIENĄ —IR VAKA
RAIS IR SEKMA

DIENIAIS 
Telefonas 

VICTORY 3486
504 WEST 33-rd STREETLIETUVIU AUDITORIJOJ

3133 S. HALSTED STREET
1. KONCERTINE DALIS
2. Vaidinimas veikalo “NEREGE”

Dalyvauja šie žymus artistai: K. Pažarskis, V. Tarutis, J. 
Byanskas, Ruddy šokių Grupe ir1 M. Hommerding. Režisie
rius K. Jurgelionis.

Makalų šeimyna širdingai užkviečia visus atsilankyti į 
jų dukreles “Aldutės’’ parengimą.,

. Po perstatymo ŠOKIAI
BR0ADWAY MELODIANS ORCHESTRA
PRADŽIA 5 VALANDĄ ' ĮŽANGA 50c, 75c ir $1.00

’ p F M Co<

DAILY
BLS1NESS
DIRECTORY

Dabar laikas pasirinkti Kalėdinės dovanas: laikrodėlius, auksinius 
ir deimantinius žiedus, , taipgi muzikališkus instrumentus 

<<’ LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS.
CASH i

or, . i
CREDIT

Už mažą depozitą jūsų dovaną palaikysime iki Kalėdų..., 
arba pasinaudok EENGVAUŠ IŠMOKĖJIMO musų PLANO NAUDA

MUSIC AND JEWELRY STORE
4216 Archer Avenue

---------- -......................................

atW
108

nrunnrg mm ‘REMODEUNG
• Atties
• Addltions
• New Roofs
• Foundatlons
• Basement

Flats <
• Asbestas 

Siding

BRICK GARAGES 
BUILT!

Į 1 to 3 yrs^ 
to pay.

GARAGES
BUBLT

$50 Naujos Mados Virtuvių 
Gasiniai Pečiai

$32-50
Naujos Mados Kitchen

Heaters nuo
$14-95

Didelė nuolaida už varto
tus pečius mainant ant 

naujų

Pirkite Čia Dabar
Taupykite Pinigus
Didžiausios Pečių 

Krautuvės
Chicagoi

2-car 18x18 
frante 

i5169

.MOUNT GREENWOOD 
luMber C0M PANY.

PORCH
Enolosures

lengvi 
termi
nai.

■

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

HEMlock 8400

4179-83 Archer Avė,
Corner Richmond St.

LAFayette 3171 
CHICAGO

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

TVARKOJE
šis skyrius yra vedamas tikslu pa
gelbėti musų skaitytojams susirasti, 
kur galima nusipirkti jvairių 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
Pristatom bile kur Chicagoje visokių 
ryšių anglis ir Coke, 1 toną ar dau

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

JOHN OKSAS
4405 SO. FAIRFIELD AVENUE

Ir prisatom juodžemio, su Humus su
maišyto dėl kvietkų ir daržų buše- 
’iais, jardais ar loadais.

• FOTOGRAFAS 
'CONRAD 

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

420 W. 63rd ST.
Td ENG 5883-5840

• LIGONINES— 
HOSPITALS

Naudokitės Proga!
XTauji nariai, kurie dabar jsirašys CHICAGOS 

LIETUVIŲ • DRAUGIJON per musų konkur- 
santus, Draugijos narius bei ofise, iki gruodžio 

' (December) 11 d„. gaus nemokamai., tikietą vertės 
$2.50 j Draugijos bankietą, kuris jvyks gruodžio 
11 d., Amalgamated Auditorium, 333 So. Ashland 
Boulevard.

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

Draugijos ofisas atdaras ketvirtadienj nuo 9 
vai. ryte iki 9 vai. vakare; pirmadienį—nuo 9 ry* • 

. te iki vai. vakare ir sekmadienį nnp 9 vai. ryte
- • iki 1 vaL popiet.

CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJOS OFISAS:

1739 So. Halsted St. (2-ros lubos)
Klausytojas.

/'į; . •

-v

Pirmadieniais 10 vai. vaka
re, penktadieniais 7-tą ir sek- 
Hiadięniais 9 vai. vak., iš sto
ties WHFC yra transliuojami 
lietuviški radio programai, ku
riuos tvarko Povilas šaltimie- 
ras. Penktadieniais transliuo
jamos žinios, Bartkų šeima ir 
muzika, sekmadieniais — “Va
karuškų programas”, o pirma
dieniais • koncertinis / progra
mas.

Pereito pirmadienio progra- 
me dalyvavo p. Helen ■ Bartūsh, 
Žymi lietuvaitė dainininkė, šį 
sezoną . dainuojanti Chicagos 
Civįc Operoje. Ji išpildė’ iš
trauką iš operos - “Samsonas ir 
Delfla”, Petrausko “Geismai ir 
Svajonės”, Šimkaus “Vai Var
ge Varge” ir Brahms “Lop
šinę”. Akompanavo radio an
samblis, pianistė Elena Pečiu? 
kaitė, klarnetiste Emilija Poš- 
kaįtė ir spiuikininkas Mikas 
Petrosevičiiis. V

3401 WEST lllth STREET / 
BEVerly 0059 s

SOUTH SHORE

RUEL LUMBER CO.
.7337 Stony Island Avė. HYDe Pk. 1726

f PRALEISKIT ŠIĄ ŽIEMĄ SMAGIAI!
' VARTOKIT STOVOL

Tobuliausias Pečiams Aliejus
Stovol ištobulintas ir duoda švarią ir karštą liepsną visokios išdir- 

bystės aliejum. šildomose krosnyse ir pečiuose.

4300
Pristatymas atliekamas trokais su myteriais ir pilna miera ga- 

rantuota. Dėl savo apsaugos
NEVada

Pašaukite: VINcennes
AUStin

PETROLEUM CO

Visi Nėgaliavimai— 
LIGOS!

Švelni ar kroniška liga: skilvio, 
kepenų, tulžies, pūslės, žarnų, inks
tų, plaučių, kraujo, nervų, prostrate. 
moterų, odos, raumenų, kaulų... visi 
negaliavimai ir ligos. Išgykit j 1 ar 
3 mėnesius—be peilio, be laiko gai
šinimo su Natūraliu Gydymu Herb 
Remedies, tiktai namuose $1.00 ir 
$2.00 ar ofiso gydymu už $1.00 ir 
$2.00. Keturiasdešimts metų pasek- 

i'mingas patyrimas su tūkstančiais į- 
tikinant-f; įrodymas, Ateikite dėl 
specialio pasiūlymo DYKAI. Ekza, 
minacija jei reikalinga $1.00. Dykai 
su gyduejėmis ar patarnavimu, ar 
siųskit 50c specialiam pasiūlymui 
$1.00 mieros Kunui išvalyti tonikai!

DR. P. S. SCHYMAN 
1860 N. Damen Avė. antras aukštas 

ARMITAGE .8200 
Valandos: 11 iki 8 v. v. Sekmadie
niais iki 1 p. piet. Dykai Naturalės 
Sveikatos Paskaitos “Gydykis Pats” 
Penktadieniais 7 vai. vakaro.

SVEIKATOS KLINIKA
TONSILAI IŠIMAMI $ j 2
PALAGUl” PAG'elBA........  ’

LIGONINĖJE ......-..........
PALAGO PAGELBA $20

NAMIE už ____r.________
EKZAMINAVIMAS <4
. OFISE ............ ■

DOUGLAS PARK 1SOSPITAL

1900 So. Kedzie Avenue
Tel. Lavrndale 5727.

RESTAURANTAI

UniversaI restaurant
GERESNIŲ valgių valgykla 

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

Tel. Victory 9670

ir

AL. MASIULIS 
TAVERN 

BERGHOFF ALUS 
kiti rinktiniai gėrimai. Pilna res

tauracija su visais patogumais. Val
gius gamina Mrs. Masiulis.

2055 WEST CERMAK RD. 
TeL Seeley 9224.

ZK j
'k.

GARSINKITE “NAUJIENOSE”

GERB. Naujienų skaityto, 
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti i tas 

Į krautuves, kurios skelbiasi
Vsu.i’enMs

• SIGNS—IŠKABOS
ACE ERECTORS, Ine.

Įsteigta 1921 m.
Mes pastatome visų rūšių saines 

344-346 East 29th St.
Sav.
516S

J. J. TOLASH, 
TeL VICTORY

’ A * .
A-
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Tautiškos Parapijos Ryt SLA178 Kuopos
SusirinkimasVakarėlis

Rytoj, 1-mą valandą-po pie-
For Rent Real Estate For Sale 

Namai-žemė Pardavimui
Business Chances

Pardavimui. Bizniai

šeštadienis, lapkr. 6, 1937 NAUJIENOS, Chicago, UI—.......... ..... ../.u—__

Rytoj įvyks Tautiškos para- F žilinsko sa]gje> 3244 w. 
pijos narių rengiamas pasi- lnth strcel .-ykg SLA 178 
1 vairumo

Tiems, Kurie 
Rengiasi į Auna 
Kaskas Koncertą

Parengimų 
Kalendorėlis

linksminimo vakaras. Paren-' ku()pos susiriniimas. Yu.a 
girnas rengiamas parapijos
svetainėje, prie 35 ir Union1 dau« kuopos reikalų ir centro
Avenue. Pradžia 7 vai. vaka
re- ' *

Visi pralomi bilietus įsigyti 
anksto

is

šeštadienį, lapkr. 6
Sailorettes (18?tos Ap. Jau

nuolių) šokiai, parapijos salėje, 
18th ir Union avenue, 8 v. v. 
35 centą'i. Ole Moe orkestrai.

PASIRENDUOJA STORAS tinka
mas dėl bile kokio biznio geroj 
apielinkėj. Prie dviejų gatvekarių 
linijų. 6912 So. We$tern Avė. 
Ęręipkitės 6746 So. Ashland Avė.

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

Kviečia parapijos valdyba.

reikalų, kurie reikalauja 
rių atydos. Pirmininkas 
Walantinas kviečia visus

na-

na
rius atsilankyti

DVEJŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTIS '

KASTANTAS ZAGURSKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 5 dieną, 6:30 vai. 
ryto, 1937 m., sulaukęs 45 me
tų amž., gimęs Čekiškės par., 
Lebedžių kaime, Kauno apskr.

Velionis gyveno po adresu 
3443 Sp. Union Avė.

Paliko dijeliame nuliudime 
moterį Barborą po tėvais žem- 
gulikę, 2 pilnus: Bronislovą ir 
Joną, 2 dukteris: Helen Ta- 
masauski ir Mary Lulą ir žen
tus, posūnį Joną Sheperis. 4 
dukteris: Dorothy Dietrich, 
Mary Bendąmar, Helen Keim 
ir Agnės Sheperis ir gimines.

Priklausė oria Jaunų Liet. 
Am. Taut. Kliubo ir Chicagos 
Lietuvių Draugijos.

Kūnas pašarvotas 3307 Li- 
tuanica Avė. Laidotuvės įvyks 
pirmadienį, lapkričio 8. d.. 
10:00 vai. ryto,/' iš i koplyčios 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Kastanto Zagiirs- 
kio giminės, draugai ir pažy
stami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Saunai, Dukterys, Po

sūnis, Rodukrės ir Giminės. 
Patarnauja laid. dir. S. P. 
Mažeika, Tel. YARDS 1138.

KAZIMIERA PETROŠIENĖ 
(Mirė Lapkr. 8, 1935)

Jau sukako du metai nuo to 
laiko. t kai negailestinga mir
tis išplėšė iš musų tarpo mu
sų mylimą motinėlę. Nors lai
kas bėga, mes niekados neuž
mirštine, taVęs, giljiiai musų 
širdyse laikom tavo paveikslą, 
atminimo rėmuose ant visa
dos. • <

Ilsėkis ramybėj. ,
Už a. a. įpusų mamytės sie

lą užprašytos šv. Mišios Pir
madienį, Lapkr.’ 8, 1937 m., 8 
vai. ryte, $v. Jurgio parap. 

, bažnyčioje, širdingai nrašom 
giminių, draugų ir. pažįstamų 
dalvyauti šių Mišių aukoje. Iš 
kalno norime išreikšti nadėkoš 
žodį už jūsų e-erą šįrdį daly
vavusiems atminime.

Nuliudusios dukterys: 
BERTHA. JOSEPHINE, 

ŽENTAI IR ANŪKAS

Lietuviai, kurie rengiasi vy
kti į Anna Kaskas koncertą 
sekmadienį po pietų (Civic 
Theatre, Washington ir Wa- 
cker Drive) yra prašomi įsL 
gyti bilietus iš ankšto.

Juos bus galima gauti šeš
tadienį per visą dieną ir sek
madienį iki Imos valandos, 
“Naujienose’*, 1739 South Hal
sted St., (Canal 8500 ir: pas 
K. Steponavičius, 4142/Archer 
Avenue, (Telefonas Lafayette 
7552).

Jei kam yra nepatogu sus
toti tope vietose bilietų pasi
pirkti, tai galima šaukti tele
fonu arba vieną arba kitą 
vietą, ir bilietus užsirezervuo
ti. Visos kėdes yra rezervuo
tos. Iš anksto perkant, galima 
gauti geresnes vietas.

Sekmadienį, lapkr . 7
ANNA KASKAS (Onos Kait- 

kauskaitės) žymiausios Ameri
kos Lietuvių dainininkės ir 
Metropolitan Opera solistės 
koncertas, Civic Theatre, Wa- 
shįngiton ir Wącker Drive. Ąsi?. 
stuos “Pirmyn” Choras. 3:30 
vaĮ. po pietų. 83 c. iki $2.20. 
Dalis pelno Fondui Pirmyn Cho
ro Kelionei Lietuvop. (Bilietus 
galimu gauti “Naujienose”).

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

Jadvygos Gricaitės koncertas, 
Chicagos Lietuvių Auditorijoje, 
3133 S. Halsted street.-5' v. v. 
50c—$1. ;

5‘ KAMBARIŲ FLATAS, pečium 
apšildomas, ant antro aukšto, pusė 
bloko nuo Archer Avė. Turi būti 
be vaikų. 4021 So. Talman Avė.

RENDON 4 kambarių cottage su 
visais parankamais už $16.0Q ant 69 
ir Komenšky Avė. arba parduosiu 
ant. lengvų išmokėjimų.
Atsišaukite 4743 So. Maplevvood 

Avė. Tel. Virginia 2911.
■'. ■/ • ' ’■■■'. . /

- ----------------------- ------------
4 KAMBARIŲ FLATAS ant ant

ro ąuįcšto — be vąiku. Pečium šil? 
domas. 3138 South Lituanica Avė.

PARSIDUODA ČEVERYKŲ tai
symo šapa ant 350(h So. Union Avė. 
—darbo užtektinai dėl dviejų darbi
ninkų - 
mašinas 
—priežastis — ligos.

parduosiu pigiai naujas 
- nemokantį išmokinsiu

■4-r

PARDAVIMUI PIGIAI tyičemė ir 
groserne iš priežasties ligos, geroj 
lietuvių ir lenkų apielinkėj. Suži
not 2065 West Coulter St. (Hoyne 
ir 24th St.) Phone Canal 4993.

5

Apdovanojo 
Automobilių 
Gražuolę

PARSIDUODA RECEIVERIO 
FORCLOZERIAI 

. . tMarųuette Parke keturfletis, po 
ir 4 kambarius ir 5 kamb. fletaš

English beismentai, bungalow sto- j 
gas ......................... -.............$13,500.00

Kitas keturfIetis £12.500. Medinis 
namas 2 pagvvenhnų $2.950.00;

Dufletis po 4 kambarius muro. 2 ' 
karų garažas arti Archer Avė. gat- ‘ 
vekarių .....  :................  $4800.00

2-fletis, muro, po 6 kambarius.
Pirmas flatas apšildomas $5,750.00 

4 fletų muro, ir štoras (tavern),
Stock Yardų distrikto 
43-čios ir Halsted St.

Dufletis medinis 5 ir 6 kambarių 
pirmas flatas apšildomas 55-tos ir 
Western Avė., garažas ..... .. $4550.00

Lengvais išmokėjimais. 7
CHARLES URNICH, (Urnikas) 

56 West VVashington St. Room 514 
arba 4708 So. Western Avenue

Teisingas patarnavimas.

apielinkėj
$3500.00

PARDUODU bučernę ir grosernę 
su elektrikiniu šaldytuvu ir mėsos 
piaustytuvu. priežastį pardavimo 
patirsite ant vietos. Mrs. DUDO, 
150 E. Kenstington Avė., Tel. Pull- 
man 1411.Help Wanted—Female

Darbininkių Reikia
Vips 700 MERGINŲ 

gavo darbines dreses, pabaigusios 
musų kursą. Mokiname dresių siu
vimą, kirpimą, paternų dirbimą, de- 
zaininimą ir pajėgos mašinos opera- 
vimą už $3.00. aukštyn. Mes pagelbi- 
me gautį darbą be mokesčio.

JOSEPHINE DRESSMAKING 
SCHOOL

1234 Milwaukee Avė., at Ashland 
Atdara vakarais antradienį ir 

ketvirtadienį.

PARSIDUODA KRIAUČIAUS siu
vykla geram padėjime—darbo pil
nai yra. 4803 So. Ada St.

Farms for Sale
Ūkiai Pardavįnrui

Real Estate JKor Sale
Numai-žemė Pardavimui

DIDELIS FOX RIVER FRONTAS 
—45 akrai % miškai—tinka kem
pėms, piknikams ar vasarnamiams.

JAMES TUMA,
5338 West Cermak Road, 

Tel. CICERO 355.PAUL M. SMITH and COMPANY 
Real Estate, Loans and Insurance 

Tel. BOULEVARD 2800 
nerkam, parduodam ir mainom na 

nūs, lotus, biznius ir farmas; inšiu 
piname namus, rakandus ir auto 
mobilius. Taipgi turime daug gerų 
namų pardavimui arba mainymui u? 
gerus bargenus; greitas ir teisingas 
patarnavimas. Reikalui priėjus krei 
pki tos *

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

PARDUOSIU 160 akerų farmą 
105 akerių dirbamos, kita ganlykla 
ir giria, 150 mylių nuo Chicagos su 
gyvuliais, geromis mašinomis,- 10 
kambarių ųamaą ir kiti budjįnk^į’ 
Yra valdžios morgiČius ant 35 me
tų. Atsišaukite laišku, 1739 South 
Halsted St. Box 730. t

Sekmadienį, lapkr. 14
GENOVAITĖS GIEDRAITIS 

(šidiškiutės)-, žymios Chicagos 
lietuvių dainininkes koncertas, 
Chicagos Lietuvių Auditorijoje, 
3133 S. Halsted street. 7 v. v. 
50 c. ir 75 c. (Bilietus galima 
gauti “Naujienose”).

VYTAUTO BELIAJAŲS šo
kių koncertas, Chicago Wo- 
men’s Club saloje, 62 E. llth 
street. 3:30 vai. pp. 83 ir $1.10. 
(Galima gauti “Naujienose”).

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

R*

WM. KOSMOWSK1 '
FRANK DAUNIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu Lapkričio 4 dieną,

■u

MERGINA NAMŲ DARBUI —iš- 
sprusinta — patyrusi — sava» kam
barys — nėra skalbimo — $7.00.

Rogers Park 0110.

REIKALINGA MOTERIS tarpe 
30—40 metų amžiaus. ’ Mokanti 
ungariškus ar žydiškus valgius ga
minti. 6 dienos savaitėj.

THRIFTY D RU G STORE 
300 East 47th Street

Help Waated—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGA SEILSMANŲ pa
geidaujamiems veikiančių bravorų 
stakams pardavinėti tavernams ant 
komisijos — nurodykit amžų ir pa
tyrimą. Atsakyti Box 732, Naujie
nos.

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

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

Krautuvė ir 6 kambariai — plyti
nis budinkas, prie 4314 So. Rich- 
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 Owners Realty Mart 

4016 Archer Avė, Lafayette 6300

TURIU 2 FARMAS po 40 akrų— 
norėčiau parduoti ar išmainyti.

1752 W. 51st St. Back Cottage.

PARDAVIMUI arba mainymui 120 
akerių. farma. Visi budinkai. Car- 
ney, Mich. $1000 cash.

CHARLES KAVALIAUSKAS 
3423 South Union Avė.

Exchange—Mainai

2:10 valandą 
ryto. 1937 metais, sulaukęs pusės amžiaus, gimęs Lietuvoje Ro
kiškio parapijoj ir apskrity, Jakiškių kaime.

Amerikoj išgyveno 34 metus.
Paliko dideliame nuliudime sūnų Le Roy. brolį Izidorių ’ir 

brolienę Veroniką Daunius, pusseserę Angele čepukienę, jos vy
tą čepuką, pusbrolį Antaną Baltakį ir jo šeimyną ir gimines, o 
Lietuvoje 2 brolius ir 2 seseris.

Priklausė prie Chicagos Lietuvių Draugijos.
Kūnas pašarvotas randasi namuose, 2877 Clybourn Avenue.
Laidotuvės įvyks Pirmadienį, Lapkričio 8 dieną, 8:30 vai. 

ryto, iš namų į šv. Mykolo (1644 North VVabansia Avė.) para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus' nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. FRANK DAUNIS giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti ladotuvėse ir suteikti jam 
paskutnį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
SŪNŪS, BROLIS, PUSSESERĖ. PUSBROLIS IR KITOS 

GIMINĖS
Laidotuvėse patarnauja Laidotovių Direktorius J. F. EUDEIKIS 

Telefonas YARDS 1741.

V

4,

Į,

Šiandien atsidarančioje Au
tomobilių (Parodoje Lietuvius 
atstovaus p-lė Julia Kazlaus- 
kis. Ji toms pareigoms buvo 
išrinkta “Miss Lithuania” 
Konkurse, kurį sp. 24 d., su
rengė “Naujienos”. Gražuolę 
pirmu prizu — miegamojo 
kambario setu apdovanojo 
New City Furniture Mart, ku
rios savininku (su B. Bazaru) 
yra Wm. Kosmowski.

Visokių Reikia 
/ >ir. ’Pas filmų ^kontoros direktorių ' 

ateina negraži mCteas ir dėF 
jos atėjimo nustebintam direk- , 
toriui tarj.A:

—Pone direktoriau, jūsų visos ’ 
■Artistės žavėtįiiai grasios, taigi : 
aš ir ftianiau^ad gal permainai 
prireikė ir tjokĄ, kaip aš.

VYRAS SU KARU
Wear-Ever” Aluminum kompani

jai pardavinėjimo departamente — 
ne iš namo į namą — vidutini ko
misija $58 . savaitėj. Rašykit Box 
733, Naujienos, 1789 So. Halsted St.

* l i •----- —t . jyrAUJ——~r~- .rr,-.? > •« r-7 -į-------- »

REIKIA' - ' PATYRUSiO gėralų 
seįlsmano visiems ^rektifikuotiems 
ir skelbiamiems produktams parda
vinėti. Geriausia propozicija. Pasi
matyti su Mr. Motei — 319 South 
Mahket St.
'J H!L1" J" j;i. I—-'"'

Furniture & Fixtures .
Rakapdai-Įtaisai

• KAMPINĖ KRAUTUVĖ ir 12 fle- 
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 už $6000.

Z. S. M1CKEVICE AND CO.
6816 So. Western Avenue. 

Hemlock 0800.

KAS KĄ TURITE MAINYTI?
Marųuette Parke 6 kamb. mūrinis 
bungalow. Kaina $5,500 — 4 fletų 
medinis $3,900. 2 fletų po 4 kamb. 
$3,800. 6 kamb. cottage $1900.

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

------------ ■■ .. . 1 -■-Ifl.'.J.l! 1 A

Business Service
Biznio Patarnavimas

I1l

SCOTTIE CUDDLE TOY

PIGUS IR GRAŽUS ŽAISLAS

A*?
□irTnV

t*

L
■*4

CLASSIFIEDADS
—k

Šįvakar 18-tos 
Apielinkes Jaunuo
lių Šokiai

y “Sailorettes Dance

Safiloręttes

Šįvakar 18-tOš Apielinkes 
salėje, prie 18th ir Union gat
vių įvyks 18-tos Apielinkes 
lietuvių jaunuolių šokiai. Tie 
šokiai pavadinti 
Dapce? ' .

Rengimo komisijos pirmi
ninkė Anria Bahikaitė prane
ša/ kad gros pirmaeilis Ole 
Moe šokiu orkestras; kad va
karas turės daug pamargini- 
mų ir bus grąžus visais at
žvilgiais. .Visi Aštuonioliktos

Misceilaneous
Įvairus

Tel. Victory 4965 
STOGDENGYSTfi

Mes dengiame ir pataisome visokios 
rųŠies stogus, taipgi dirbame blėtieg 
'iarbus. Lengvos išlygos, jei pagęi- 
laujama- ■ *’■

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
$216 So. Halsted SĮieet

< • > • •

Furnished Rooms

IŠPARDUODAME BARŲ F1KČE 
RIŲS 1937, visokio didžio su Coil 
faksais ir sinkom. Taipgi Štorp 
fikčerius dėl bile kurio biznio įskai
tant svarstykles, registerius ir ice 
baksius. Cash arba ant išmokėjimo 
Pamatykite mus pirm negu pirksi 
te kitur.

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

CALumet 5269.

BARGENASI! 2448 North Major 
Avė. modernas plytinis bungalow— 
G dideli kambariai. Extra lavatdrija 
—uždaryti miegami porčiai—karštu 
vandeniu šildymas — tiktai $5800. 
Išsimokėjimui, pamatyti galima sek
madienį 10 iki 5 vai., telefonuok 

Sheldrake 0899.

SAVININKAS PARDUODA 2-fla- 
tų plytinį — 5 ir 6 kambarių — 
ąžuolo trimuoti—ilgų terminų mor- 
gičiais. šauk Prospect 1734.

FORNlšlUOTl KAMBARIAI dėl 
ženotų su maža šeimyna.

6718 So. Morgan St.

KAMBARYS: DEL VAIKINO 
gali vartoti ir; virtuvę.

819 Wešt 84th Place.

RENDON garu apšildamas KAM
BARYS dėl vaikino. 3249 South 
Morgan St., Sočios lube/s. ;■...

KAMBARYS' vienam arba 2 . vy
rams, antros |Ubbs, su valgiu ar be 
vajgip. 3158 S. Union. Victory 2567

RENDON furnišiųotas apšildomas 
kambarys. 4410 So. Talman Avė.

Furnished Rooms Wanįed

PARSIDUODA valgomo kambario 
rakandui. Taipgi vyriškas overkau- 
tas apie 44 sai^o—pigiai. Viskas ge
rame stovyje. 6047 So. Sącramento 
Avenue. '
,.z ------------------------—,------- __J>----------------------------

PARSIDUODA TAVERNO FIX- 
TURIĄI pigiai. Ant. Pečkaitis, 
733 West 18th St.

NUOSAVYBĖS LIKVIDAVIMAS
Lowe Avė. arti 32 gatvės 7 kam

barių budinkas, furnaso šildymas, 
didelė plytinė barnė — puiki vieta 
kraustyųio ir kontraktavimo biz
niui. Kaina $£250. $500 cash atsa
kančiam asmeniui.

WELLS — CHINBERG CO., 
1139 Lawrence Avenue, 

Longbeach 4104.

Aųtomobilcs
36 ^UICK 5 keleivių truck 

Šildytuvas .........................
36 DODGE Touring Sedan,, 

extras
86 PLYMOUTH *'5 ’ keleivių "be

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

Terminais ir mainais. Klausk Mr.
Pupka.

4628 West Washington Blvd,

edan 
$575

$495

ŠTAI GERA PROGA NETURĖTI 
BOSO ant savęs. Parsiduoda 3 pa
gyvenimų namas su bizniu labai ge
roj vietoj. Tinka bile kokiam biz
niui. Parduodu arba mainau ant 1 
arba 2 pagyvenimų namo. Nepaisau 
apielinkėg, nors ir už Chicagos ri
bų. Rašykit arba telefonuokit A. L. 
1621 So, Halsted Street, Chicago. 
III. Tel. CANAL 6799.

ĮSKAITANT BIZNIAVĄ KAMPĄ, 
krautuvę ir tris flatus, plytų šapą 
užpakaly—viską išrenduotą — geras 
investmentas

7000 Emerald. Vincennes 2204
geros sąlygos.

•^ '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

MORGIČIAI
Jeigu nori atnaujinti morgiČius 

arba g*auti paskolą ant savo namo 
pataisymo, kreipkitės į Lithuaniąn 
Building, Loan and Savings Asso- 
ciation, kuri randasi Naujienų 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 ..............................
MINE RUN ...................
EGG .....................-......... -
NUT ....................... ..........
SCREENINGS (Indiana)

PIRKIT PABARI!
KAINOS EINA AUKŠTYN 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

Tel. ARDMORE 6975

$6.00 
5.75 
6.00 
6.00 
5.00

NORTHERN ILLINOIS Eųuator 
anglys, lump and egg $6.00; Mine 
Run $5.75; Stoker and Screenings 
$5.00; Ever-Hot Coal Company, Te- 
lephone Merrimac 8079.PARSIDUODA DODGE 2 durų 

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

WALKER CENTRAL MOTOR 
SALES, ' 

35th and Morgan, r

kviečiami atsilaii-jau puoliai

PATTERN 1056

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No

Vardas ir pavardė

Adresas
RENDON 3- KĄMB. ant 31 Place

s 
=

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

PARSIDUODA .
elektrikiniais šąldytuvąis

antras augštas, 
3464 TJfuanicą Avenue.

EJgy '.'.LJ------■.■-'I. ---------- r—

Business Chances 
Pardavimui Bizniai •

I 

e

Sav. ąnt antrų lubų.
3121 SO. Morgaii St.

PAVIENIS VYRAS ieško kamba
rio prie mažos prlvatiŠkos- šeimy
nos, Qaru ar šiltu vandeniu šildo
mas, Atsišaukite, Naujienos, Box 
727.

TAVERNĄ — gera vieta —išdir
btas biznis — modemas įrengimas 
—renda įmanoma — southsidėję.

1739 So. Halsted St. Box 728

PARSIDUODA dviejų fletų NA
MAS geras bąrgenas už $2,500.00. 
Pardavimo priežastis apleidžiu mie
stą. 713 W..81st St.

LOVEIKISSSr Palis.
KVIETKINJNKAS

Gėlės Vestuvėms. Bankietuma 
, ir Pagranąnis 

3316 Šo. Halstęc) Street
Td. BOfTL’RVfAnn 

........................... .. imi riiriBf

PARSIDUODA 8 kambarių NA
MAS, 4 lotai, vištininkas, garažas. 
106 pėdų šulinys pnęinamaų Miss = 
V. F. Dexheimer. 162nd and Grove 
Avė, Oak Forest, Illinois. i *

No. 1056 — šį gražų ir praktišką žaislą galit pasiūti savo 
kūdikiams už keletą centų. Pabandykit, jus suteiksit jiems 
daug džiaugsmo. Arba paduokit tegul patys pasisiuva.

I Miestas ir valstiją 
L*. MM Mf*

Bilietai
Pradžia 8

35 centai asmeniui, 
vai. vakare. (Sp.)

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

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

. Papųošimąms
4180 Archer Avenue

Z Phone LAFAYETTE 5M0

REIKALINGAS KAMBARYS 
North Sidėj prie blaivios šeimynos. 

Rašykit 1739 So. Halsted St., 
Box 781.

, . .*-..a J. <■< '.‘..v.,

. For Rent
RENDON 6 KAMBARIŲ FLATAS 
—KAMPINIU NAMA3 — KARŠTU 
VANDENIU ŠILDOMAS.

4457 SO. TALMAN AVĖ.
r........ ........................  ■•■'t-. ;—t-r'-Tv

RENDON 5 KAMBARIŲ flatas 
garu apšildomas su visais paranku- 
mais — pigiai ~r antrąs augštas.

GROSERNĖ su 
> — labai 

patogų bučernei — per tris blokus 
nėra kitos. Pardavimo priežastis — 
perku namą. 5744 Sp. Union Avė.

"'.i " ■ .........    —-------------

PARSIĖUODA GROSERNĖ ir 
buČernė. Seniai išdirbtą vieta. Biz
nis eina gerai — pardavimo prie- 
žastįs patirsite ant vietos.

3347 W. 51st St. Prospcet 8665

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

6818 So. Ashland.

5 KAMBARIŲ PLYTINIS pUN- 
GAL0W — modernas — naujai iš- 
dekoruotas vidus — naujai malsvo
tas išlauko — $1,050 įmokėtj kita 
kaip renda. PiVia kaina $3,850. Pa
matyti Brensley Zintak’s pfise, 4353 
Archer Avenue.

PARDAVIMUI ir MAINYMUI 2 
aukštų modernas plytinis budinkas 
su tavernų. * Arba parduos vien 
tik taverną atsakančiam asmeniui. 
5034 Archer Avenue. \ **

PARDAVIMUI 4 kambarių na
mas ir 3 lotai arti 63rd ir Crawford 
Avė. su mažu įmokėjimu. taip pat 
2 lotai arti Archer Avė. visaiv pigiai. 
Kas turite gerą auto paimsiu į mai
nus. Kreiptis laišku, 1739 South 
Halsted St., Box 729.

JEI TURIT
KA PARDUOT

PAGARSINKIT 
NAUJIENOSE

JEI IEŠKOT 
BARGENŲ

SKAITYKIT 
NAUJIENAS

I NELAUKIT
i ILGAI 4

Pašaukit mus tuojau
I CANAL 8500

j Apgarsinimų .kainos pri
einamos. Už pakartoji
mus gausit nuolaidą.



Jei Vokiečiai Užims 
Dancigą, Kas Bus 
Su Klaipėda?
“N-nų” red. P. Grigaitis ir G. 

• Seger apie Hitlerį ir jo poli
tiką.
Vėl spaudoje pasirodė Žinios, 

kad naziai galutinai siekia pa
sigrobti laisvąjį miestą Danci
gą, kuris iki šiol dar vis buvo 
skaitomas Lenkijos teritorija 
ir valdomas po Tautų Lygos 
priežiūra. Hitleris nusprendė 
daryti paskutinius žingsnius ir 
iškelti Dancige svastikos vėlia
vą — apie tai jau viešai skel
biama. Tai bus atviras spiovi- 
mas Tautų Lygai į veidą, pasi
tyčiojimas iš tarptautinių san- 
tikiavimų i— arba dar kartą pa
rodymas, kad nazių supratimas 
teisingumo tai — stipri kumš
tis! *

Kas po to seka? Tikėti rei
kia, kad kiekvienas lietuvis nu
jaučia sekančius žingsnius. 
Klaipėda! Vienatinis Lietuvos 
kelias į pasaulį, tautos gyvybės 
arterija. Ar to bus gana? Sun
kiai! Koks likimas laukia pa
čios Lietuvos? Žinome, kad ap
siginti ncįstenjs. Ar užstos 
kas? '

Tai yra šių dienų problema, 
kuria kiekvienas lietuvis rūpi
nasi, spėlioja, daro savotiškus 
išvadus, seka spaudos praneši
mus ir difkusuoja savitarpyje.

Kad nuosakiau šį^pų klausi
mą išg 
sąlygas,

'nušviesti 
g-alimybes^ tolimesnių 

Įvykių, tam tikslui yra rengia
mos prakalbos 12 dieną šio mč- 
nesio, ateinantį penktadienį, 
Mildos svetainėje, 3142 South 
Halsted st., 8 vai. vakare.

Kalbėtojais yra pakviesti: 
Naujienų redaktorius t Dr. P. 
Grigaitis ir žymūs vokiečių so
cialistas rašytojas ir prakalbi- 
ninkas Gerhard. Seger, kuris 
neniai pabėgo iš hitleriškos 
koncentracijos stovyklos ir da
bar važinėja po Suvienytas 
Valstijas aiškindamas apie da
bartinę naziškąją Vokietiją ir 
kur link jie e*na.)LSS Chicagos 
Centrale kuopa įžiaųgiasi ga
vusi jį ir lietuviams pakalbėti 
— sunkiai kas galėtų geriau šį 
klausimą nušviesti.

Kiekvienas lietuvis turėtų 
skai'tyti sau už būtiną pareigą 
išgirsti tas prakalbas, ir patir
ti dalykus, kurie kiekvienam 
rupi. Penktadienio vakare, lap
kričio 12 d., Mildos svetainėje.

Lietuvis.

Lietuviški Kalėdų 
Pasveikinimai 
“Naujienose”

Šių metų Kalėdoms “Naujie
nos” pagamino gražių kalėdinių 
pasveikinimų su lietuviškais pa
rašais ir gražiomis lietuviško
mis eilėmis. Tie pasveikinimai 
dabar jau yra platinami. Jie 
yra įvairiaspalviai, su gražiais, 
moderniškais atvaizdėliais ir 
-dekoracijomis ir daro labai ge
rą įspūdį.

Pasveikinimų kainos yra taip 
įvairios kaip jų spalvos. Vienos 
parsiduoda po 10 centų viena, 
kitos mažiau, kitos daugiau. 
Pasirinkimas yra Ikbai didelis.

Pasveikinimų galima gauti 
“Naujienose” arba ,!per atstovą 
Juozą J. Žuką. Jis priima' už
sakymus didesniems kiekiams. 
Kortelės gali būti su pavardė
mis arba be. ‘

.........................-1—- --------------- ■ - -- -----------------------------

, , . • ■ . y. . •* . , ■■ ■ v r'4 ' ’i >

NAUJIENOS, Chicago, Ui.
......į11........................ . 11 1,1 .........

Rytoj Trys Dideli Lietuviški
Parengimai

Anna Kaskas-Ona Katkauskaitėskoncer 
tas. — “Naujos Gadynės” operetę.

Jadvygos Gricaitės koncertas

tą ir margumynų vakarą ren
gia jauna dainininke Jadvygą 
Gricaitė. Svarbiausia dalis jos 
programo busv originalis muzis 
kališkas' vaizdelis “Nerege”; 
kurioje p. Gricaitė dainuos su 
K. Pažarsku ir V. Taručiu. Ji 
praneša, kad vakar iš Green 
Bay, Wisconsin, ir iš Montana 
valstijos gavo puikių gyvų eg
lių, kurias ji pastatys sceno
je, vaizdelio miško scenai. f

koncer* 
Pradžia

Bilietai p. Gricaitės

šeštadienis, lapkr, 6, 1937

rytoj, 
Civię 
prie 

Drive

Vakarų lankytojai rytoj tu
rės daug pasirinkimo. Pareik 
girnų yra daugybė, trys iš jų 
didžiausi. Pirmasis yra • gar
siausios lietuvaitės daininin
kės Amerikoje—ANNA KAS- 
KAS (Onos Katkauskaitės) 
Koncertas; antras, Chicagos 
“Naujos Gadynės” Choro’ Ope
retė “Piratai Penzanco”, ir!, 
jaunos, pirmą kartą koncer
tuojančios dainininkės Jadvy
gos Gricaitės vakara^.

Anna Kaskas
Anna Kaskas-Onos Katkaus- 

kąjtės ; koncertas įvyks 
3:30 valandą po pietų, 
Teatre, kuris randasi 
Washington ir Wacker
Chicagos Operos rūmuose. Vąš
karas .ŲūsĄęhicagos lietuvių 
koncertų pažiba. Dainininkė 
Anna Kaskas—KatkaUskaitė
yra vfenintėlė lietuvaitė Ame
rikoje dainuojanti garsioj New 
Yorko Metropolitan Operoje. 
Ji priskaitoma prie Amerikos 
žymiausių dainininkių.

Koncerte jai ryt asistuos 
Chicagos Lietuvių Choras. “Pir
myn”/ kuris ir parengimo gau
na dalį pelno finansavimui sa
vo kelionės Lietuvon. Choras 
taipgi platina į, bilietus ir visi 
lietuviai, kurieį rengiasi į Anna 
Kaskas koncertą, yra kviečia-]

mi bilietus iš choro pirkti.!tui ni?0 50c iki ,00. 
Juos galima gauti, pašaukiant 5 vaj vakare.
pp. Steponavičius, LAFayette ‘ 
7552. ' / ' ' || .

Dainininkė p. Kaskas pro- 
grame išpildys seriją lietuviš
kų dainų, keliasi ištraukas iš 
operų ir kelias angliškas dai
nas’. Koncertą jai rangia Co- 
lumbia Broadcasting •? Company 
koncertų biuras; . Bilietai yra 
nuo 83 centų iH$?-20. 
‘. ,«. • ' : ;6‘ . . •* ’ • ■

“Piratai” 
' ‘‘•y •

Chicagos Sokoįų svetainėje 
“Naujos Gadynės” choras sta
to operetę “Pihatai iš Penzan
co”, kurią r. parašė du žymus 
anglų operečių rašytojai, Gil- 
bert. ir Sullivan. Sąstate daly
vauja F. Balsiutė, J. Sarsevi- 
čius, Adelė Nąusėdieįiė, Jonas 
Virbickas, Juozas Valentis, Al
girdas Pūkis, ’ Pranas | Pųkis ir 
keletas kitų “Naujos ^Gadynės” 
choro dainininkų. Operetės mu
zika yra graži, turinys komiš
kas.

Po vaidinimo įvyks šokiai. 
Vakaras prasidės 5 vai. vaka
re. Rengimu rūpinosi ir reži- 
soriavo Jurgis ‘Steponavičius. 
Bilietai — 75 centus.į.

J. Gricaitė ;
Chicagos Lietuvių Auditori

joje rytoj pirmą savo koncer-

Lietuviai Liuteronai 
Rengiasi Pagerbti 
Savo Kunigą

įteiks jam naują Ęord 
automobilį

Lapkr. 7 d. mes, Chicagos 
Lietuvių Ev. Liuteronų parapi
ja, švęsim 3 metų sukaktį su 
kunigu E. Kories ir tąja proga: 
įteiksim jam varde musų para
pijos naują 1937 m. Fordą už 
jo stropų ir sugabų pasidarba
vimą praeitų 3 metų bėgyj 
Chicagos Liet. Liuteronų tarpe.

Pamaldos lietuvių ' ir ’ anglų 
kalbose prasidės 10 vai. iš ry
to. Jas atlaikys kunigas E. 
Kories.

“Bijūnėlis” Ruošiasi 
Vakarui, Dainavimui 
Per Radio
Painokos kas sekmadienį; vai 

kai raginami prisirašyti

NORTH SIDE. •— Praėjusį 
sekmadienį “Bijūnėlio” choras 
pradėjo pamokų sezoną J. Gri
gaičio svetainėje. Pamokos bus 
teikiamos kas sekmadienį nuo 
10 iki 12 'valandai ryto ir tęsis 
iki vėlaus pavasario. Mokytoja 
yra' p-le Ona Skeveriutė, kuri 
“Bijūnėliui” vadovavo jau per 
du metu. Mokys dainuoti, vai-

dinimo ir lietuvių rašybos. Ko
misija pranešė,. kad jau yra 
gautas pakvietimas vienai or
ganizacijai dainuoti parenginfe 
ir porą užkvietimų dainuoti per 
radio. “Bijūnėlis” stengsis su
rengti savo pasilinksminimo va
karą apįe Kalėdų šventes. Tad 
kurie tėvai turi priaugančio 
jaunimo gurėtų neatidėliodami 
tuojau vesti ir prirašyti prie 
“Bijūnėlio” choro, kad nuo pat 
pradžios galėtų lavintis ir daly-, 
vauti minėtuose parengiamose.

' , ‘ Draugas. '

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

GRAŽIOS

LIETUVIŠKOS

KALĖDŲ

PASVEIKINIMO

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

Kortelės tinka privatiškiems 
asmenims 
skiros 
vardo—po 
prisiusime 
lių. 
Prisiųskit 
čekį su užsakymu.

ir biznieriams. At- 
kortelės be įspausdinto

10 centų. Paštu
nemažiau 5 korte-

SU JŪSŲ ISPAUSDINTU 
VARDU:

Po pamaldų apatinėje svetai
nėje įvyks bankietas (pietus), 
už kuriuos kaina nėra nustaty
ta, bet kiek k-a's duos. Todėl 
šiąja proga kviečiame ir naujie- 
niečius atsilankyti ir susipažin
ti su Chicagos Liet. Liutero
nais ir jų veikimu.

25
50
75

100

korteles 
kortelių 
kortelės 
kortelių

$3.00
5.00

8.50
money orderį arba

1739 South Halsted Street 
Chicago, Illinois

NUŠAUTAS POLICISTAS

tas George Rimbe, kuris Ii

ko nušautas susirėmime su

plėšikų irgi buvo nušautas
Si

SUIMTAS

1938 Plymouth Four-Door Touring Sedan

TO:

apsigyveno Goshen, Ind«, Icur tapo 
siąms kalėjiman už mušimą trijų vaikų 
Messingale vedybų. Abu prisipažino mušę vaikus, nes 
jie esą išdykę. : "‘"ę. : ‘

Susirėmimas ištiko plėši

JĄ BROLIS PERŠOVĖ. — Brolio Sam peršauta ir 
gal mirtinai sužeista Mary Economos slaugoma ligoni
nės slaugės ir savo .sesutės Angeline, kuri išsigelbėjo^ 
brolio kulkų, nušovusių kitą seserį Nancy ir brolį Alen- 
den * ■ ■ • • •• • ■>,.

lį Alender ir gal mirtinai sužeidė kitą seserį Mary, nes 
jis buk nenorėjęs vienas dalyvauti savo laidotuvėse. 
Bandė ir pats nusižudyti, bet buvo nuginkluotas. Spėja
ma, kad jis yra pamišęs. Vienas jo brolis taipjau yra 
beprotnamyje. ..

keturi plėšikai suimti

NUŠOVĖ BROLĮ IR SESERĮ. — Sam Economos

POLICISTAS. — Sumuštas ir visas kruvinas Fred NVilliam Young 
kitaip Reardon, Chicagos plėšikas, kvočiamas Milwaukee, Wis„ detektyvo Mu- 
eller po susirėmimo su policija, kuri užklupo Chicagos saiką bandant apiplėš
ti Lųick pieninę.’ Ištikusiame., susirėmime vienas policistas ir vienas plėšikas 
liko užmuštas, o du policistai sužeisti. Reardon buvo vietoj suimtas, bet kiti 
trys plėšikai pabėgo. Tečiaus dabar ir jie yra sugauti.

KALĖJIMAS UžL VAIKŲ MUŠIMĄ, -r- Sanford 
Messingale, 33 m. ir jo 14 metų žmona Marjorie, ku
rie susituokė mėnuo atgal Dutton, Ark. Neseniai jie 

nūteisti 6 mėne- 
pirmųjų
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MUZIKOS ŽINIOS
■

Veda—NORA

Muzika suteikia bal- 
są pasauliui; spar
nus vėjui; skrai
dymą vaizduotei; 
vylimąsį liūdnu
mui; linksmumą ir 
gyvumą visam 
kam.

—Plato.

sekant ir tėmijant įvykius 
veikimų, kuris yra susijęs 
muzikos pasauliu visur, — 
Muzikos žinių Skyrius pra-

Kad butų galima suteikti 
Naujienų skaitytojams įdomių 
ir svarbių žinių, surinktų nuo
lat 
ir 
su 
šis
deda savo trečius metus. Sky
riui reguliariškai, kaip ir pra
eityje, bus spausdinamas kiek
vieną savaitę (šeštadieniais) 
per koncertų ir muzikalių 
rengimų sezoną.

pa-

LIETUVOS OPERA
Po trumpos pertraukos 

saros metu Lietuvos Valstybes 
Opera atidarė savo 1937-1938 
sezoną rugsėjo 15 d. Pažvelki
me trupučiuką į praeito sezo
no darbuotę. Valstybės opera 
turi 50 operų savo repertuare. 
Bet iš tų 50 operų, sunaikinus 
gaisrui dekoracijas ir kostiu
mus, kiekvieną sezoną tenka 
išrinkti po vieną vertingiausių 
ir ją atnaujint. Praeitą sezoną 
buvo pastatytos 29 atskiros 
operos, jos buvo statomos 127 
kartus, p jas atsilankė, 68,19Š 
žmonės, kurie sumokėjo 198,- 
764 litus?’ e 7 '

va-

KUPINA MUSŲ RYTOJAUS 
PROGRAMA
ONOS KATKAUSKAITeS 
KONCERTAS

Prieš kelis metus dažnai šia
me skyriuje pasirodydavo įvai
rių žinių apie darbuotę vienos; 
jaunos lietu vaitės-dainininkės. 
Dainuodavo ji visur: ykoncer
tuose, mažesnėse operose, per 
radio, — žodžiu, visur, kur tik 
gavo progos išbandyti savo vo- 
kalius ir dramatinius gabumus, 
nepraleisdama nė vienos pro
gos, kad įgytų daugiau paty
rimo, gilesnio supratimo kiek
vienoj dalyje tos profesijos, 
kurią pati gamta skyrė jai.

Ir taip ji kopė ir kopė, nors 
ir mažiausiais, kartais, atrody
davo, visai nejaučiamais žings
niais, į savo profesijos viršū
nę. Ta viršūnė, ta visų daini
ninkų siekiama šventovė — 
opera. Toji jauna dainininkė, 
kaip jau, be abejonės, visi 
įspėtote, buvo ONA KATKAU- 
SKAITĖ (Anna Kaskas).

Ir kaip pernai, taip ir šie,- 
met, prieš Metropolitan Ope
ros1 atsidarymą p-lė Katkau- 
skaitė koncertuoja po 
Ameriką,/ir rytoj Civic 
tre, įvyks jos koncertas^ 
cagoje. Programą ji turi
rią ir įdomią. Ji turi, tarp ki
tų kurinių, ir tą ariją “O Don 
Fatale” i^ Verdi operos Don 
Carlos, su kuria ji laimėjo 
kontestą ir gavo kontraktą su 
Metropolitan . Operą. Bet.... dar 
gavimas kontrakto irgi nevis- 
ką reiškia. Dažnai matome 
vardus operų sąstatuose, o 
tuos artistus arba labai, labai

<
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Jau nebėr visoj Eladoj 1, 
Priesaikos šventos, nei gėdos.

\ v Euripidas
Veda MIKAS ŠILEIKIS

ARTISTAILIETUVOS
SVETUR

Kauno Konservatorijos pro
fesorius Vytautas Bacevičius 
gavo pakvietimą iš Tarptauti
nio Artistų Biuro atlikti kon
certą su Nacionaliu Orkestru 
Paryžiuje šį rudenį.

P-as Bacevičius yra pagar
sėjęs pianistas ir daug kartų 
su dideliu pasisekimu dalyva
vęs programose užsienyje.

t • f
Operos solistė A. Dambrau

skaitė, kuri spėjo jau kelis 
kartus ir šį sezoną taip gra
žiai pasirodyti operoje, ypačiai 
Elsos rolėje Wagner’io operoj 
“Lohengrin”, Prahos Operos 
direkcijos kviečiama dainavo 
Smetanos operoj /‘Parduotoji 
Nuotaika” ir Rimsky-Korsako- 
vo'— “Caras Sultanas”.

o

visą 
Tea- 
Chi- 
įvai-

kaipo Jadvyga Gricaitė, nekar
tą puošė šias ir kitas, radio 
programas su Savo malonaus 
tembro soprano balsu. \ Rimtai 
lavinusis dainavimo per kelis 
metus ir daugelį kartų daly
vavus kitų’ prograhnose, z ji nu
tarė duoti savo koncertą. Ir 
jis taip-gi įvyks rytoj.

Programa Susideda iš /gana 
sunkių kuriniij, kaip antai 
“Varpų Daina” iš Delibes ope
ros “Lakme”, Rosinos arija iš 
operos “Sevilijos 
(Rossini) ir kelių 
tuvių kompozitorių

Jonas Byanskas,
ką mylinti publika pažįsta kai
po talentingą ir tobulą pianis
tą, ir .kuris taipgi turi repu
taciją kaipo ypačiai gabus 
akompanistas, eis šias perei
gas šiame p-lės Gricaitės kon
certe.

Kirpėjas” 
grupių lie- 
kurinių. 
kurį muzį-

> H... M"' 
kahškąite yra kaip t£k prie
šingai. Jos1 pasirodymai operos 
spektakliuose buvo tokie geri, 
kad z ji dainuodavo kartais po 
kelis syk per savaitę, ir gavo 
kontraktą antriems reguliario 
Metropolitan operos sezono 
metams, šis faktas pasako la
bai daug. t

P-lė Katkauskaitė yra my
lima ir laukiama viešnia ir 
dainininkė, ypačiai ten, kur tu
ri tiek daug admiratorių, kaip 
♦Chicagoje. (

Pirmyn Choras, vadovaujant 
K. Steponavičiui, asistuos p-lėą 
KatkaUskaitės koncerte, ir nė
ra abejonės, kad jie rengiasi 
pasirodyti taip, kaip niekad 
pirmiau.

mirė būdamas la- 
Verdi. mirė mili-

du kompozitoriai,

■ k

■

Mariona 
metų sėk- 
kaipo vie-

Musų chicagietė 
Rakauskaitė, po 14 
mingo darbavimosi 
na labai mažo skaičiaus dra
matinių sopranų Lietuvos Ope
ros sąstate, atvažiavo aplanky
ti savo tėvelius, gimines, drau
gus ir pažįstamus, ir duoda vi
są eilę koneertų po Ameriką, 
prieš grįždama Lietuvon gruo
džio mėnesio gale. •’

---- O—

BERLYNO FILHARMONIJA 
KAUNE

Tuo metu, kai kauniečiai ga
stroliuoja svetur, Kaune kon
certavo Berlyno Filharmonijos 
Kamerinis orkestras. Šis kon
certas paliko, didelio įspūdžio, 
nes tokio tobulo ansamblio dar 
Kaune tikrai niekuomet nebu
vo girdėti.

- _ —o—
Misha Elman, pasaulinio 

mąsto smuikininkas, spalio 16 
d: koncertavo Valstybes 
tre.

PIRATAI PENZANCO I

Antras irgi nemažesnės svar
bos mums dailės mylėtojams 
parengimas rytojaus dieną, tai 
Naujos Gadynės Choro pasta
tymas Gilbert ir Sullivan ko
miškos operetės “Piratai Pen- 
zanco”. Pažįstant veikalą, są
stato gabumus (dalyvauja to
kie patyrę vaidintojai, kaip 
Adelė Nausiedienė, Jonas Vir
bickas, Jonas Valentas ir Flo- 
rence Balsiutė, Frank Pūkis ir 
Algirdas Pūkas iš jaunesniųjų) 
ir nuoširdumą, su kuriuo visas 
ansamblis, su choro mokytoju, 
Jurgiu Steponavičium priekyje 
rengiasi šiam spektakliui, v rei
kia tikėtis gero perstatymo.

AR ŽINOTE?’ 
.1 * »'.•'* ' ' . t i

Kad kuomet Verdi buvo jau
nas, jis* laikė Enrico Petrella 
savo svarbiausiu oponentu. 

>Abudu gimė tais pačiais 1813 
metais. Petrella parašė 20 ope
rų, kurios visos jau seniai už
mirštos. Jis 
bai biednas. 
jonierius.

Kad ; yra
kurių pavardės prasideda su 
raide X. Anton M. Xavier, ku? 
ris gimė Paryžiuje 1769 me
tais ir buvo Napoleono kame
rinis smuikininkas, ir Spirdeon 
Xnydas, gimęs Graikijoj 1812 
metais.

Kad autorius pirmo muzikos 
žodyno buvo John Tinctor, ku
ris gimė apie 1446 metus Bel
gijoj. Jo žodynas buvo para
šytas apie 1475 metus, ir vi
sas sutilptu į 8 
prasto 
dyno.

Kad 
įžymus 
muziką
pėjas” per 13 dienų, nesiskųs
damas nė kartą per tą laiką.

Kad Thornton Wilder, įžy
mus rašytojau, kada važinėja 
su paskaitomis, praleidžia savo 
laiką traukinyje skaitydamas 
Bach’o chorales per valandų 
valandas. ?

šių dienų
'i <

puslapių - pa- 
raštinės žo-

Rossini;
kompozitorius, 
operos

tas pasaulio 
paraše 

Sevilijos Kir-

Tea-

JADVYGA GRICAITfi
PIRMAM SAVO ^KONCERTE

Per kelis metus ta tūkstan
tinė publika, kuri sekė Makalų 
šeimynos gyvenimą, kuris bu
vo vaizduojamas Juozo Sudri
ko racįio valandoje, turėjo pro- 
goš pastebėti dramatinius, ga
bumus Makalų dukters, Aldu-

“Labai gailiuos”, rašo vie
nas didelis labdarybės veikė
jas, “kdd iš priežasties, pir
mesnės sutarties, negalėsiu da
lyvauti 
naudai 
bet aš 
je”.

“Labai malonu” atsakė jam 
koncertu rengėjas, ir kur gi 
Tamstos dvasia norėtų sėdėti? 
Mes turįm.e bilietų nud 75 cen
tų iki v

“Visuojnet yra vietos viršū
nėse tiems, kurie stengiasi «iŠ- 

tės. ši pati Aldutė, jau žinoma tikimai pasiekti/ją

Tamstų labdarybės 
rengiamam koncerte, 

busiu su Jumis dvasio-

i-1

neatsiklausęs menininkų ar jie 
sutiks atiduoti savo ekspona
tus be atlyginimo, jis tai su
manė? Suprantama, jis manė, 
jog busiąs geras ir kilnus da
lykas, tačiau išeina nei šis, nei 
tas. Nekalbant apie paveikslų 
gerumą ar prastumą, kuriuos 
žymus svetimtautis meninin
kas Oskar Gross išrinko ir ap
dovanojo premijomis, visgi nė
ra etiška siūlyti muziejui, ka
da jis nereikalauja ir kai dar 
nežino, ką jis gaus.

Menas juk yra kultūrinis 
dalykas ir, kaipo toks, negali 
būt brukamas arba dalinamas, 
kaip blynai... Tokiu elgesiu ga
lima įžeisti muziejaus autori
tetą ir drauge pažeminti me
nininkų prestižą.

Bėda 
yra ta,
vaizduoja tokia, kokia ji bu
vo prieškariniais laikais, o pa
tys jaučiasi esą labai kultū
ringi ir viską galį daryti. Pa
darinyje išeina taip, kad pa
našus išsišokimai parodo kul
tūringumo stoką.

Ar Kauno muziejus priims 
• tą dovaną?

Pirmoj vietoj reikia atsi
minti, jog muziejai ne visuo
met ir ne viską priima, kas 
ką jiems pasiūlo. Jeigu jie pri
imtų bet ką, tai jiems prisių

stų visokiausių menkniekių. 
—Muziejai turi savo įstatymus

MENO ŽINIŲ SKY
RIAUS VEDĖJO 

ŽODIS
3 .■ > ■ . ■

\ Du žmonės . ant šiaudinio čiužinio 
Sūkurį»busimą poetą. * ‘ ,
Niekšybėm ir klašta grįsti keliai ir šuntakiai 
Turėj6hnaują\ žmogų pasitikt ir suvažėti.

Ak, kūme — tai kvailių sapnai!( < ..
Visur įtik melas, teisingurųo vardą gavęs.
Geriant paskendę b,ut visi laivai, < ' 
Neg į 'į^ią buitį plėšti ir žudyti atlingavę.

Siūbuoją ežerai, upokšniai kriokia^ 
Bet n$r stiklinės vandenio keleiviui.
Kraujų ir prakaitu, ir pamazgom užlieti 
Visi latikų šaltiniai, visos upės kreivos.

Ar tai pasaulis, kai po saule tik plėšikai, 
Kai kr.kujo trokštanti dvasia visus Užsėdo?
Baisu, kad iŠ pastogių ir iš bokštų
Pakyla šnabždesys tiktai gyvačių ir pelėdų!
/ X ' U. 'A'. , ■

Nuogi .kalnai, kuriuos paklydę; vėjai užkabina1, 
Ar kratija derlių į pakalnių klėtį?
Ir mes/ tuštybių šokyje apsvaigę,
Ir meilę, ir žavingą motinystę, ar nenubloškėm pelėti?

Nerasi mylimos ne veidmainės,
Nerasi ir pačios, nelankiusios vaišingojo kaimyno. 
Kvatok, pasileidųne rūtom ir jurginiais padabintas, 
Naktis graži — net mėnesį danguj pasikabino!

Nereikia ilgesio, nereik prisirišimo -— 
Te varnos čiulpia tą.-saldainį!
Dora ir meilė, ir skaistybė —
Iš mus’ namų, iš mus- bažnyčių,

Du y

♦

iš mirs’ buities tegu iš- 
[eina!

O jau vėliau (jau ir dabar) — 
Tegu išklysta dvasios ubagų ir 
Tegu užtvenkia kaimus ir miestus nuo vakarų ligi rytų.

[platybės, 
jo plynios k

vagabondų minios,

a

i

. ' į

Erdvu&įpąsaulįs mus’ — visiem užteks ..... 3... .

Išbėga- buliai baubdami iš tvartų —
Išbėga. į gatves, į pievas, į arenas. .
Ant jų ragų pakartos lenktos su- šauksmais: — 
Taika; kur Sena, Volga, Visla ir kufr Reinas!

Bet ai* besočiai ir pasiutę buliai
Suprantą ką jie /neša ant ragų? 1 ' 
Nesistebėkime, kai tom taikos lentom < . 
į-artimo paslėpsnes jiem įsmeigti bus smagu!

'a'. . '
Ak, jau nutilo paukščiai apsiniaukusioj platybėj 
Nudžiūvo topoliai, kurie į dangų kilo.
Nėra nei meilės, nėr nei meilės dainininkų — 
Nesantaika į neregėtas aukštumas /išdilo.

Argi jau reik tikėt, \kad blogis,1
Kas aukšta ir kilnu išplėšęs butų ir pavogęs, 
Kad. Dievui panašus žmogus — galvijas, 
Kad giltinė iurės naikinti tokį žmogų?, ’ c \

Per debesų pusnis į aukštį, kopia saulė r— 
Garuo j a balos; pelkės, j ūrės. t’ •
Berods, negriaudižia , dar, nelyja, ' z 
Bet' kas šįryt pabudo —

- ■/ ■' ,r : •' \.. ■' j J ■ . j ,

Išlindo jau gyvatės, žiurkės, krokodiliai
Ir vandenynuose rykliai Išžiojo gerkles... 
kas bus kai prasidės lenktynės, •.
Kak viską griauš siutimas priklas? 1

? M' . • ;• .'.V ' -
Labai norėtumei nueit į erdvų sodą,.
Kur žydi obelys, kur gimsta šilko gijos...
Labai norėtumei dainuoti pavasario, paguodas, 
Kurios -širdy atgijo — -

• 'y į; ' ? ' ■■■ ■■■ •'

'Bet kaip tvanku! Per debesis į aukštį kopia saulė — 
Garuoja1 balos, pelkės, jūrės —- .—, ,
Ir tėn, kur turi apsvaiginti džiaugsmas ir žiedai' — 
Niekipgai šlykščios padugnės jąu įsikūrė. ? ‘ 
Tyliai raudahė^s, nekaltos kankinės, ' 
Kurias saldžiuoju motinos vardu vadina, — 
Neverkite, kad dabarties laivais išplaukę — 
Jus kūdikiai pasiskandina.

■ ■■' •', ' - ' -s

Vejai gena šėmą debesų Hkiutę /
Dar vis SU lietumi ir su griaustiniais... . ,
Nereikia nusimint, kad žemės asloje sugriauto j 
Nėdžiusta purvas ir užnuodyti šaltiniai...
Nuo drėgmės jr nucr garų tegu uždusim mes,

. Tįegu* sugriautose /tėvynėse sustings mus’ kūnai, 
/ Bet jumyse, kurios gimdytojų aukštybėse, — ' . ?

Tę niekuomet buvimo meilė nepražuna.
Skaisčiosę seklyčiose su dukrom nekaltom « 
Pavargusiam pasauliui ausit naują rūbą. 
Nuo jus’ paglostymų švelnįų užgimsta meilė, 

' Nim i jūsų rioro žus laikai pikti ir grubus.
Iš, Pakalnių debesys.

poriai hutų kaž kur atsidūręs

/

“Naujierių” numeriu 
išt eiles žiemos sezo- 
vesti “Meno Žinių”

Su šiuo 
;au trečią 
ną tenka 
skyrių. Kaip praeitus du me
tus, taip ir dabar, mano tiks- 
as bus skleisti meno apšvietą, 
;eikti žinių iš meno pasaidio. 
šiame skyriuje bus informuo- 
; aini skaitytojai apie lietuvių 
meną, menininkių veiklą ir 
tartkartėmis ’ busz pateikta 
straipsnių apie pasaulinį meną 
jei iš meno istorijos. *

šis skyrius bus vedamas be
šališkai. Nebus ignoruojamos 
partijos ir religija. Nesvarbu 
iokiam tikslui menas būna pa
šauktas tarnauti, vis tik išei
na grožis arba estetika. Mums 
yra svarbu menas, kuriamas 
meniškomis priemonėmis.

,Merib žinių skyrius regulia
riai pasirodys kiekvieną šešta
dienį šiame puslapyje.

Šia proga noriu pakviesti 
Pienininkus ir rašytojus ben
dradarbiauti šiuo bendru ir 
svarbiu meno ideologijos klau
simu,

— Mikas Šileikis.

LIETUVIŲ MENO PA
RODAI PRAĖJUS

(Keletas pastabų)

su musų amerikiečiais 
kad jie Lietuvą isi-

Spalių 16 d. užsidarė dvi sa
vaites išvargusi “antra lietu
vių metinė meno paroda” Man- 
del Brothers krautuvėje. Ji bu
vo greičiau nesėkminga, negu 
sėkminga. Lankytojų šiemet 
turėjo daugiau nei pernai.

Eksponatais šiemet paroda 
nebuvo labai turtinga; juo la
biau, kad nevisi- eksponatai 
buvo parinkti atsižvelgiant į 
Šukį “menas menui”. Buvo pri
grūsta visokio' jovalo, žiūrint 
parodos rengėjo skoniu. Buvo 
ir “tautinio elemento su tra- » 
dicinėmis formomis”. Tačiau, 
jų kuriniuose matėsi didelis 
trukumas meniškų priemonių. 
Buvo priimta ir šiaip visokių 
menkos vertės rankdarbių. Kas 
ką atnešė, tą ir priėmė. O kai 
visas tas bagažas buvo suver
stas, tai pasidarę jau nebe pa
roda, o kažkokia prikimšta 
krautuvė. Net ir valgomų daik
tų buvo prikrauta. Vieta pa
rodai buvo netikusi: 
prastos šviesos ir 
užgrūsta.

Parodos katalogas 
darkytas. Ne visų parodoj da
lyvaujančių vardai ir jų eks
ponatai buvo surašyti. Tiksliai 
ar netiksliai kataloge buvo pa
sakyta, jog parodą surengė 
“Lithuanian Youth Society”. 
Iš tiesų parodą rengė Lietuvių 
Meno . Klubas, o ne jaunuolių 
draugijėlė, kuriai p. Beliajus 
vadovauja.

Apie šitos parodos gerąsias 
puses netenka kalbėti. Truku
mų ir netakto butą su kaupu. 
Jeigu jau negalima surengti 
geresnės parodos, tai geriau 
butų visai nerengti, tai nors 
lietuviams gėdos nebūtų.

! ' ?
Dėl paveikslų siuntimo 

Lietuvon.
Negalima praleisti .nepaste

bėjus vienos stambesnių klai
dų, kurią padarė parodos tvar
kytojas, — tai paveikslų siun
timą Lietuvon — Kauno mu
ziejui padovanoti... Pats vie
nas, sU niekuo nepasitaręs ir

ir patvarkymus, kurie nurodo 
kokiais keliais ir budais mu- 
ziejun eksponatai gali ateiti. 
Pirma reikia su tais patvar
kymais 
bandyti

Jeigu 
priimtų

susipažinti, o tik tada 
atlikti savo užduotį.
Kauno meno muziejus 
ehicagiečių dovaną, tai

tada turėtų 
atsiunčia.

priimti kas tik ką

paveikslai, kuriuos 
“padovanojo” Kau

permaža, 
užkampiu

buvo su-

Yra trys 
p. Beliajus 
nui ir kuriems p. Oskar Gross 
paskyrė premijas: Miko šilei- 
kio aliejinis etiudas ,“Ruduo”; 
Edvardo šmotelio akvarelės 
piešinys, pavadintas “Industri
jos Centras” ir p-les Estelie 
Pralle (Pralgauskaitės) alieji
nis portretas “Onytė”.

Vakar Atsidarė Tarp
tautinė Meno Paroda 

Meno Muziejuje
Meno muziejuje (Art Insti

tute) vakar atsidarė šešta iš 
eilės plastikinio meno paroda, 
vadinama Sixth International 
Exhibition of Lithography and 
Wood Engraving. Paroda truks 
iki sausio 10 d. 1938.

Sprendėjai turėjo galvosukic 
išrinkti' eksponatus iš dviejų 
tūkstančių keturių šimtų pri
siųstų iš viso pasaulio pieši
nių. Priėmė tiktai tris šimtus 
ir- dvidešimt eksponatų. Paro
dai atstovauja dvidešimt sep
tynios valstybės.

Muziejaus viršininkai sako, 
jog šių metų tos rųšies paro
da esanti daug geresnė ir įvai
resnė. Kaip ir paprastai, eks
ponatai bus 
paroda tęsis, 
aukščiau.

Sprendėjais
mus meno žinovai: Gtow Wen- 
genroth iš New York o, Thomas 
Nason iš Bostono ir Robert 
von

parduodami, ko]
nuo 2 dol. ir

buvo trys žy-

Neumann iš Mihvaukee.

(Tąsa ant g-ro pusi.)
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Breno planas

Pamatykft naujus Oldsmobiles Chicagos AutomobiRų parodoj, 2 Vfetžij, International Amphitheatre, Halsted

todėl 
eiklia

(Tąsa iš 1-mo pusi.)

Iš Goodmano Teatro

giasi Olasmobile šauniuoju bix .ir dinamišku nauju 
Kight — tais karais, "kurie §>tąto styihi visai busian
čiai Amerikai. Kiekvienas pripažįsta (Žynių Oldsmoįnle 
savybių iššaukimą, inžinerijos pažangą, kuri padaro

Svatbikiisi Meno 
Paroda

(2-ras 
i pati.

1^38 Oldsmobile Parodos aukščiausia vertybe. Pertik- 
rinkit O|dsinobile naujausias savybes, nuo apsaugos 
Instrumentų Unito iki Automatiškos Apsaugos Trans*. 
micijos. Jus patirsite, kad Oldsmobile duoda jums 
ėnetų didžiausią piniginę vertybę.

ŽENk J PRIEKĮ IR 
BUK PINIGU PRIEKY

Važiuok su —

Tų blankų-instrukcijų ciga- 
retų krautuvėse bei vaistinėse 
dabar nebegalima gauti. Blan- 
kos buvo dalinamos krautuvė
se tik konkurso pradžioje.

Nors konkursas jau įpusė
jęs, įstoti dar galima, bet blan
kų gauti reikia kreiptis tiesiai 
į Old Gold cigaretų beridro-

paroda, kuri bus kaip ir kvo- 
timai dėl pirmenybės ir pre 
mijų. > '

Visa Paroda* apkalba Oldsmobile. Kiekvienas džiau 
—/'k1'1smobile šauniuoju Six‘ir dinamišku nauji 

tais karais, "kurie §>tąto stylių visai busią ji-

Matyk Sensacinj Naują 
Automatišką Apsaugos 

Transmisija!

DROTTNINGHOLM lapkr. 18 
GRIPSHOLM -------- gruodžio 8
Sutaupysi pinigą pirkdamas 

laivakortę ten ir atgal.
Ekskursijų brošiūrėlė ir kainoraš
tis gaunama nemokamai pas visus 

mtisų autorizuotus laivakorčių 
agėntus, arba

SWEDISH AMERICAN LINE
181 North Michigan AvenOe 

ChiSIgo, Iii._

JULIUS NAMON, pres.
NAMON FINANCE 

. CORPORATION 
6755 S. Westtern Avė.

Tel. GROVEHJLL 1038

ap- 
špopulia- 
apšaiugos

bus du vaidinimai: popiet ir ^negauna, vietos atsisėsti
Vakare. -

‘Įždhga Art Instituto na
riams 30c. Ne nariams—$1.00

Kiekvieną ketvirtadienį, 6:30 
vai. vakaro, Art Institute įvyk
sta ųddriiids paskaitos apie me^- 
rią.' ’ 'Py.prhštai "kiekviena pa 
skaita • buria iliųstrtibta paveik
slais. Šitas paskaitas finansuo
ja p-nia BaHlett; Skaito p-le 
Helėn Parker, instituto švieti- 
Tno skyriaus fakulteto narė.

■Įžangos nereikią mokėti. Tik 
kas nueina po 6-tos vai., tas

Sekrintį ketvirtadienį, lapkr 
11 d., paskaitos tema bus 

!to amž. olandų menas 
‘eiklius). Lapkr, 18 d. 
tema, trečias eikliuos.

Dabar pigmejhi Kalahari dy
kumoj gyvena iš tiesų pusba
džiu. Svarbiausieji jų maisto 
dalykai yra vabklai, vorai, skė-i 
riiai/ Skruzdės ir jų kiaušinė
liai, nes didesnių gyvulių Kala
hari dykumon beveik niekuo
met neužklysta. Dėl hųrilatinės 
maisto stokos pigmėjai yra įve
dę nepaprastai griežtą gimimų 
kdntrolę: jei tik kdonlet gema: 
daugiau vaikiu, tai jie yra nu-i 
'žudomi, šitas Žiaurus paprotys 
taip pat prisideda prie pigmė
jų nykimo, nes inaisto jiems 
beveik visuomet turkšta, 
didėlė giminės prieauglio 
yra išskerdžiama.

Juo storesne moteris, 
pigrhėjūbse jinai yra 
gražesnė (nes tai 
mejuose gana retai tepasitaiko)

Cmks.

WEST SIDE 
EXPRESS

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

2146 So. Hoyne Avė.
Tel. CANAL 5*3

Lapkričio 8 d. Gdodriiano 
teatras vėl pradės vaidinti' vėi-į 
'kalus. Kasdien 8 vai. vakaro 
bus vaidinamas Elmer Ričė’o 
veikalas vardu “The Adding 
Machine”. Bus vaidinamas iki, 
lapkr. 17. Sekmadieniais vai- 

'dinimų nebūna. Lapkr. 14 d.

ąvairiuą

tUo 
laikoma 

mat, pig-

• Prašant blankos reikia siųs
ti laišką, “Old Gold” Contest, 
Lorillard Company, Varick 
St. Station, New York. Jokių 
pinigų už blankas siųsti nerei-

‘40% kerta kuro IBlaldas 
Mrlnktlna už atskirų u._

“Naujienos” kasdien gauna 
paklausimų apie tai, kur ir 
kaip galima gauti Old Gold 
cigaretų konkurso blankas, in
strukcijas bei konkurso pa
veikslų pavyzdžius.

RAŠO

KELĖIVIS?”

Lapkričio 18 d. riierio 
ziejujė atsidarys 48-ta. metinė 
tapybos ir skulptūros paroda, 
ši ’parrida bus. svarbiausi visos 
Amerikos menininkų darbų

ei Budy Konstrukcijos 
Body Freinias • No 
ūroh Stiklui • Unab*

Moks-

Ar žinai, kodėl vieni jį gi
ria, kiti keikia, bet visi mėgsta 
jį skaityti ?

Net kunigai pasislėpę jj 
riudijuoja, nors savo parapi- 
jonims draudžia -jį j rankas 
paimt.

“Keleivį” žmonės mėgsta dėl 
to, kad jis niekam nepataįkąu- 
ja ir besi bijo teisybę skelbti. 
» įmonių, mulkintojus, ir apga
vikus jisai lupa be jokio pasi
gailėjimo.

Be to, jame rasi visokių pa
tarimų, pambkihimų, gražių 
eilių, įdomių paveikslų ir žinių 
iš viso pasaulio.
Kainuoja tik $2.00 metains.

Adresas toks:

apsaugoti 
išnykstantiems pigmėjams yra 
sudarytas nusižiūrėjus į ame
rikiečių planus apsaugoti išnyk 
stantiems indėnams.’ Amerikie* 
čiai indėnams yra paskyrę tam 
tikrus žemės plotus, vad. re
zervatus, kuriuose indėnai ga
li gyventi tokiose sąlygose, ku
riose yra gyvenę jų tėvai Ir 
protėviai. Dr. Brenas taip pat 
siūlo paskirti šalia Kalahari dy
kumos žemės plotą ir jame ap
gyvendinti pigmėjus, suteikiant 
jiems čia visiškos laisvės gy
venti pagal savo papročius. Cik 
jie galėtų dirbti žemę, sėti ja-

A. Butchas
Hardware Krautuvė

Užlaikom visokių malevų, var
iusių ir kitokių namams 

reikmenų.

4414 So. Rocktftil St
Tel. LAFAYETTE 4089

Albaugos Transmisija 
T’i.’.. |I»kelIa vaizdą. 1 »• 
mokesti.

BODY SAVYBĖS 
Apsaugos pash su apsaugos instrumentų unitu 
Apsaugus vidun * ‘
Turret Vlrfiyą 
Drpft Ventl,Hą<?l.„ , _ ----
strueted Grindys • 1‘risitaikoma Priešakinė Sė
dynė •. Nuo Oro VžpeėėtytOH Durys • 
tiškus Balso Sulaikymas • insolluotas Body.

cTias'sis SAVYBĖS , 
K n e e - Actlon Ratai Šuper 
Stabdžiai • Centralis Kontroliuojamas Varas 
Duali X užnioiėH Htabilb'atprlu 
Spaudimo Tatrai • Stabilizuotai, Priešukli^lH. Ga 
las • StryinlaininėH I.eiępos • 
Propelerio taftas • L------ 2----- -- ...
Syncro-Meah TranHiniulJa.

INŽINO SAVYBĖS 
95 Arklių pajėgos Slx /• 
Kiglit • Baterija po C. 
Grūdinto Alumlnum pistonai 
Engine Suspension 100% 
pilnas w Rlfle • Drllled Junginio Spyriai • Spau 
dimu Vėdlųamos Valves • 
pa • Automatiškas Choke.

Mėnesiniai išmokėjimai, kad prisitaikyti prie 
jūsų kišenės.—General Motors Mokdjiin ų Planas.

NAMON 
Paskolos
visoKiems 
reikalams 
ant jūsų ' 
pAraso 
arba turto
Greitai 
galima 
gauti.
Lengvais * 
išmokė
jimais.

Niekur Kitur ftnigai tiek 
Daug Negali Nupirkti!

tas pirmasis “žmonių apsau- nių apsaugos parkų 
gos parkas” pasauly, kurio tik
slas—išsaugoti išnykstančią pig 
mojų giminę. |j

Kdlahari dykumą, esahti va
karinėj Pietų Afrikos daly, yra 
pati sausiausia vieta visame 
žemes rutuly. Lietaus Čia neiš
krinta ištisus mėnesius. Dyku
moje neauga niekas—jdkių me
džių, jokių augalų, jokių žolių 
čia nepamatysi. Ir todėl tenka 
stebėtis, kad tokioj tikrai dy
koj vietoj gyvena žmonės. Tai 
yra pigmėjų giminė, patys 
mažiausieji žmogyčiai visame 
pasauly, žmonės, iš tiesų, čia 
prisitaikė tai nykiai, dykai ap- 
linkurriai, kur taip sunku rasti 
maisto—jie tikri nykštukai, 
nei.'žaugos, kuriems prasimai
tinti tereikia daug mažiau mai
sto, negu normalaus dydžio 
žmonoms. Reikia pažymėti, kad 
iki šiol Kalahari dykumos pig
mėjai tebėra lyg kokia mįslė, 
nes pasauly nėra kitos tokios 
žmonių gimines, kuri mažiau 
tebūtų ištirta, negu šitie pigmė
jai, tie mažyčiai žmogiukai, ku 
riam normaliam europiečiui nė 
iki pažasties nesiekia (ir tai 
patys aukščiausieji vyrai), ir 
kurie daugių daugiausia sveria 
tik 45 kg.

Žymiausias pigmėjų rasės ty
rinėtojas yra Dr. Charles Brain. 
(sk. Čarlzas Brenas), kūris 
pigmėjus tyrinėja jau ištisą 
tų eilę. Pagal jo patyrimus, pig
mėjai sudaro visiškai atskirą! 
rasę ne tik savo ugiu, fiziolo
ginėmis savybėmis, bet. ir savo 
kalba, dainomis, papročiais, pa
davimais ir t. t. Ilgus šimtme
čius, o gal būt ir tūkstantme
čius pigmėjai kovojo su sun
kiomis gyvenimo sąlygomis, su 

vargu, nedateklium 
iekas, žinoma, šiėii- 

nesužinos, kokia yra bu- 
jų praeitis: gal kuomel 
jų giminės yra buvušios 
gausesnės ir gyvenusios 

dideliuos plotuos, bet vėliau 
kitų gabesnių ir stipreshių ne
grų giminių liko nustumtos į 
ncderlingiausias Afrikos vietas, 
o gal tose dykumose jau* nuo 
amžių jie čia gyvena, šiandien 
yra aišku, tik viena, kad tie; 
mažiausieji pasauly žmogeliai! 
nepaprastai sparčiai pradėjo 
nykti: praeis dar keliasdešimt, 
keletas siuitų metų—ir nuoi 
žemes paviršaus jie dirigs. Kad 
tuo neįvyktų, dabar ir susini 4 
pinta suorganizuoti jiems ap-į 
saugą. Dr. Brenas paėmė 8()į 
pigmėjų vyrų ir moterų ir at
sivežė juos į Johannesburgą, 
kad lengviau galėtų įtikinti 
Pietų Afrikos Sąjungos vy
riausybę susirūpinti tų išnyk
stančių mažyčių žmonelių 
sauga ir kad labiau 
rinti savo sudarytą

Tel. Calumet Residence®
4258. Yards 5034 =

Bahis Stttdio Į
Pirmos Rųšies Photo Studio = 

Vestuvės, grupės, laidotuvės, šei-| 
mynos ir pavieniai tai mūsų spe-2 

cialybė.
3200 So. Halsted St. j 

iiiiiiiliiiitiiiiiittiiiiiiaifiiiiiiiniiautiatuitiiiiaMdiiiMtttiHefč

Apsauga Išmirštantiems 
Pigmėjams

Plhrias Išsaugoti Pigmėjų Ra 
sei.—“žmonių A])šaiigos Par 

kas”.—KalstEfciri Dykumos
Pigmėjai

Priekiniai vaizdai 19^8 Oldsmobile, Kairėj 8-nių ciiinferių, dešinėj-—MJ-Šių
- - ---------------------------------- ------------------ ‘ ............. . ■■ .    A .. 1. . : . ' ■ . - ,L . >_____________*

- -- _■ yzc.1 ■* - 1'1 -^r . ?:::-*****■■ **■■■*■ ■** ........................ I UI a maut I>*a • iDiiMir

Štai Kur Pagerinimų 
EB m■ ■ m w m gi «lu tiek nerasit kituose DI U v £ d I w -1 ■ Populiariuose Karuose!

Y.’ ' • ’ ' ’ ' ■ > .■t.' : i A/.S. .-..-o i   J.

įteikia rašyti New Yorkan 
Lorillard Company, Varick 

Station, N. Y.

BALTASIS ŠVEDŲ
LAIVYNAS

NEW YORK —
KLAIPĖDA

Per Gothenliurg^, Švediją 
IŠLAUKIA 'iš NEW YORkO

***#fefc .s.
vus, auginti gyvulinis ir t 
Tokiti budu 
veikti
ir Jfeįhs ’iiebefek^ų hMat 'kęs
ti l&dį. Gili šita p?idfnoW ir 
išg&bėtty nykstančius pigmęr 
JUS. šita pigmėjų gyvenamoji 
Vlėth ’buttj pati mažiausia Val- 

Pietų Afrikos Sąjuriga šitio štybe visame pasauly. Tą pig- 
metii vykdo įdbtną bandymą: higją valstybę—apshtigds vie- 
šalia Kalahari dykumos įsteig- tą Dr. Brenhs pavadino “žmo-

Hy<lr»ullškl

Diileli, Peilio 
\ c. i- 

StabiUzuotaH 
Bonilerlzeil Shcet Metalas

j 110 Arklių pajėgos 
Gaubtuvu • Elektros 

Trl - Cušhlon 
Pilno Spaudimo Te-

Vacuuin Kuro Tau



šeštadienis, ląplęr. 6, 1931?

IRONIJAKAIP PRALOBTI

tlž Ka Balsuoti?
'* •.. (■ ' *

SLA Vii^iftfftjkų Notninavimo 
Reikalu

PADAUŽO MUlSmim1

Taupytojas
Pranukas grįžo su blogu pa- 

žyriiiū iš mokyklas.
“Na Praiiūk, sako tevasr nie

ko gero nebus—litas, kurį tau 
žadėjau, taip Ir Tpasprbkb taūf 
iš rankų.”-

“Nieko blogo, teveli, aš tau, 
mat, sugalvojau tų litų sutau
pyti.” ' ’

; Gal dar nežinojai, kad mes 
/gdlirhė tūvė išmoksti daryti 
tokius eudus, kokių nė ’Krištus 
nedarė.

PŪimk dolerį ir niipirk bllė 
kų dž jį. Tavoro gausi už 97; 
čėntus, nes 3 centai turi eiti i 
valdžiai kaipo taksai. Tas, ku
ris gavo nuo taVęs ddlerį ir 
htidavė valdžiai 3 centus, jau 
begali.'pirkti už Ū7 centus, bet 
ir jis moka 3 centus taksų, 
— reiškia, tavotb jis tegauna 
už 94 centus. Gavusis 94c kup- 
čius eina ko nors hu'sipirkti 
sdU ir. Vėl moka 3 centus tak
sų. Belieka 91c. Ir taip, kada 
paleistas doleris į apyvartę vis 
mažėja ir mažėja, nes kiek
vienas pirkėjas vis moka tre
čių nuošimtį taksų, jis susi
traukia iki dėŠltntttko, 6 visa 
kita dalis giįfcta valdžiai. Ir 
tų dešimtukų prisieina grąžin
ti valdžiai pavidale kokių nors 
taksų, už kokiuos nors TaisniuS 
arba kaipo bausmė už kokių 
nors šelmovstvų.

Dabar gal ir durniui būtų 
aišku, kad norint atgauti savo 
išleistus pinigus dykai yra ga

lima. Tik rėikih įsisteigti Val
džių.

Kada pasidarai save valdžia 
ir dirbi pinigus, nes kitiems > 
juos dirbti uždraudi, už pa
dirbtus pinigus prisiperki ir 

J>risistatai visko, kas tau4 ir pa- 
redko darymui reikalinga. Vi
ši valdininkai gauna tiek pi-1 
pigų, kad jie nezurzėtų. lBet 
išleisti pinigai vėl turės grįžti 
valdžiai ir vėl ji galės pirkti 
ir algas mokėti.. Ji gaunam at
gal pinigus Už dykų.

Todėl nebūk durnas. ’Įši- 
štėigk valdžių ir be jokių tru- 
belių plauks tau pinigai

VIENOJ DAKTAR 
DRAUGIJOJ

Pagerbimo bankietas ir me
dalio įteikimas vienam buvu
siam ŠusiVieriijimo viršininkui 
įvyko, kaip tik |ame name, ku- 
rifeifhe žuVo $30$(k) Būsi vieni
jimo {iiiii^ų tO virširiitiko ’pk- 
sida^baVimu. x

Tai yra atminties Vertas 
nuotykis. Neveltui buvo Skelb
ta, kad “Vienybės” namas tu
ri būti atremontuotas' ir pasi
likti Žuvusių pinigų 'paminklu, 
kas gūlį gale ir tapo padary
ta, tik nariai vis dar neturi 
progos žinoti, kiek tas pamink
las atsiėjo Susivienijimui.

Skfrtuinas
“žindi kų, Marytė,” Stebi® 

jos bičiulė, “aš nesuprdhtu kdip 
tu galėįjdi MšiŠUkyti 'nūb 'įbrio,1 
o pasirinkti Kazį. Kai aš juos 
palyginu-^Tohas visada Šauiiiaį 
apsirengęs...” , . į

“Ot Čia yra viskas: Jonas ša-i 
ve myli, o Kazys mane!” \ j.

Abu Kitfti į
Vytas: “Ąr aš nesakiau, kdė; 

nedelsk besirėngdUma,—-matai^ 
dabar pavėlavom’į'traukinį!” į

žmbnū; “Ar aš itau nėsūkiaū, 
kad taip nelėk į tų traukinį,— 
matai, kiek dabar teks laukti 
kito traukinio!”

grupė pradės diktuoti aptrai, 
tas iššauks vaidus ir pslkenks 
ŠLA gerovei.

Atsižvelgdami į tai, mės pri
tariame SLA Vakarų Komite
tui, kuris rekomenduoja balsuo
ti už visus dabartinius SLA 
viršininkus. Darome tik vienų 
išimtį. Į dabartinio sekretoriaus 
p. Viniko vietų mes rekomen
duojam jaunų ir gabų advoka
tų Jonų Endziulaitį (Ansill), na
rį 35 kp., iš Wilkes-Barre, Pa. 
Endziulaitis tautiškų pažvalgų 
žmogus, bet nefrakcionierius. 
Toks yra senai reikalingas mu
sų organizacijos sekretoriaus 
pareigom eiti. Prieš dabartinį 
sėkretor-’ų p. Vmikų asmeniškai 
nieko mes neturim. Bet savo el
gesiu, trukdydamas naujų narių 
Organizacijos bujojimūi. žinome 
tokių aplik., kurių aplikacijos

saVo pareigom Oiti. Jei viena faū senai guli sekretoriaus p.

Nūo l&tferiČiOi d. iki gruo- 
džio 31 d. SLA nariai saVo kuo- 
pų Susirinkimuose nominuos bi*- 
jgųriizhbijbs Viršininkus. Tuo 
klausimu eina gyVos diskusijas. 
Šiiatldbjė jau Siūloma ■ įvairus 

‘kandidatų sųraS^. Mes, SLA 
Veikėjai Brooki^ub ir ąpięlinkė- 
je, bijome vieno dalyko. Bruki
mas grynai partyviŠkų sąrašų 
•gūli iššaukti frakcinius kivir
čus. Siusti Susivienijimas yra 
nepartine apdraudos ir kultūros 
Organizacija. Joje turėtų būt 
žiūrima ne to, (.kurios sroves 
žmonės bus pastatyta prie vai
ro, bet to, kad jie būtų tinkami

■sb Viniko deskoje. Nei aplikantai, 
nėr kuopa, kuri juos gavo, ne
gali suprast tokį keistų sekreto
riaus elgėsi. Išrodo, kad bando
mų, skirstyt į gerus ir blogus ne 
tik aplikantai, bet seni ir pasi
žymėję SLA nariai. ’Be to, p. 
Vinikas dažnai mėgsta blefuoti 
ir netiesų sakyti. Kaip toks jis 
žemina ne tik save, bet ir orga

nizacijų. . i ; j ■
I

Del šių priežasčių į p. Viniko 
vietų Brooklyno ir Apielinkės 
Komitetas siūlo adv. ,J. Endziu-

Iždo globėjais — E. Mikūzfu- 
tę, iŠ Chicago, iii., ir B. Mockų, 
iŠ Sb. Boston, Mass.

Visi balsuokite už šiuos na
rius, išskiriant p. Vinikų. Jie 
darbais įrodė savo tinkamumų 
būti SLA viršininkais.

Brooklyno ir Apielinkės
Komitetas

JUOKAI

Isuo-Mes rekomenduojam 
ti už sekamus:

Prezidentu — F. J. Bagočių, 
iš So. Boston, Mass.

Vice-prezidentu — K. J. Ma- 
žiukną, iš Pittsburgh, Pa.

Sekretorium — J. Endziulaitį 
SLA 35 kp. narį, Wilkes-Barre 
Pa.

Iždininku — K. P. Gugj, Chi- 
cago, III.

Daktaru-Kvotėju — Dr. J. S. 
Stanislovaitį, iš Waterbury, 
Gonn.

Neįvykdomas Patarimas
Prekybininkas, kuriam hela- 

bai Sekės biznis, pasikvietė re
klamos specialistų, o Šis jį ėmė 
mokyti:

—Tamsta turi dekoruoti gavo 
krautuvės Vitrinas taip, kad ten 
butų matyti tai, kas Visų žvilg
snius j save patrauktų.

Prekybininkas, pažiūrėjęs į 
savo gražiųjų pardavėjų, šude- 
javo: ,

—Ne, aš to padaryti negaliu, 
tada ir aš pats- 'turėsiu gatvėj 
stovėti.

5

Styiiavimas taip škirtin*4 
gas, kaip jis gražus šiam 
didesniu išrodančiam, ge
riau išrodančiam žemos 
kainos karui.

Dailus—pajėgus— teigia
mas ... apsaugos stab
džiai moderninei kelio
nei. ... duodantys važiavi
mo maksimumo globų.

MODERN-MODE 
STYLIAVIMAS

IŠTOBULINTI 
HYDRAULIŠKI 

STABDŽIAI
>

■i

i

"Jus busite Priekyje su 
CHEVROLET!” 3' • >

“Daktare, apsiimk būti ’pifė- 
zidentu”.

“Nedarykite jtldkų 'iš hlą- 
iJęs. Ar neužtenka vien to, kad 
aš sutinki/ būti paprastu nA-! 
riu”.

JUOKAI
Geras Vaistas...

“Kai savo žmonai atsakei ke
lionę j pajūrį ir ji apalpo, tai 
kį darei, kad ji atsigaivėtų ?”

“Ogi prisėdau jos skrybėlūi-

Iš ko pažirto...
I

Grafologas, phėmęs šventinį at
virukų jo autoriaus rašysenai iš 
tirti, tuoj pasakė: “žmogus, ku
ris šį atvirukų rašė, yra labai 
šykštus ir perdaug išsiblaškęs/’

“Ar tHi taiį> aiškiai matyti iš 
jo rašysenos'?“

“Ne. Bet jii paraše tik pen
kis žodžius, kad tereikėtų 2 
centų paštb 'ženklo, b priklijavo 
15 ceiitų.”

RupeStihgas Vdikd/tis

Mažasis vaikaitis: ^Prašau, 
prašau seneli, dhr vienų lėkštę 
šios puikios sriubos išsrėbti!” •

Senelis: “Tai puiku iš, tavo 
pūsės, mano vaikaiti, kad ma
nim taip Tabai rūpinies.”

Mažasis vaikaitis: “Prašau,
prašau dar!6

Senelis: “Na ir kodėl aš tu
riu jos dar srėbti, mano gera 
sai.” v

• - > ■ >

Mažasis vaikaitis: “Nes kitaip 
tu vėl hėŽmbnišk&i daug Sūvkl- 
gysi duodamės vištienos kaip 
ir praeitų kartų.” J, i

4
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Jus busi! prieky styliujB-grožy-gerumu-su 
šiuo atrodančiu didesniu, atrodančiu geresniu 
žemai kainuojamu karu!

l

i.
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^ito, pavažiuoja ir palygimį^Uujuosius 1938 metų karas.
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Duodantis našiausių pa
jėgos kombinacijų, eko
nomijų ir phtikimybę.

(SU NEKRĖČIAMU 
VAIRAVIMU)

Taip saugu—taip ramu— 
taip skirtinga ... “pasau
lio gražiausia važiudtė.”

^Tiktai aitt Master D e 
Luxe 'Modeltiį.

t

4

(SU APSAUGOS STIK- * 
LAIS VISUR APLINK) 

Didesnis vidus — 'šiiz^ses- 
nios, aiškesnios spalvos 
—ir Unistęel konstrukci
ja, padaranti kiekvienų 
body apsaugos tvirtove.

Duodantis glol)% prieš 
skersvėjį, rukyriilį, lango 
apširasūviinų, Užtikrinant 
kiėkViehaih keleiviui at
skilk kdųfrbl i ti o j a mg 
ventiliacijų.

Tikra 
KELIO-VEIKLA

VISAI TYLUS 
vienDlieno 

BODIES

vaeveJn-’head
INŽINAS

DRAFT 
VENTILIACIJA

w;.į. .i i

j iĮ’u į Įįęi
i’i
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<fJi{s biiįit prieki] sli Chevrolet." Tai yra entuziastiškasis nuspren
dimas, kurį pareiškia vis didešnis ir/didesnis žmonių skaičius, 
kai panįįito, pavažiuoja ir palygimfcį&iŪujuosius 1938 metų karus. 
Ir įneš tikim, kad toks bus ir jūsų spreildimas, kada pamųstysite 
apie-visas tas ypatingai ekstra vertybes, kų tas naujas Chevrolet 
neša jums.

’jų^bušit priėky styliuje. su Chėvrolet’o Modern-Mode Stylia- 
vimii ^.vidaus Meniška Spalva. Jus busit prieky apsaugoje su 
Chevrofet’o Patobulintais Hijdrauliškais Stabdžiais ir Visa-Tyliu 
Vien-Plieno Body* Jus busit prieky patogumu Chevrolet Tikru 
Kelio-Veikšnio Sklandžiu 'Važid'vimu ir Fisher No Drdft Venti
liacija* ■

Ir jus taipgi'busit prieky su visa-aplink ekonomija, nes Chev
rolet garsus Vdlbe-in-IR'ad įritinąs vhrtoja mažiau gesb ir alyvos, 
veikia su mažiausiai išlaidų. Pasimatykite su savb Chevrblet dyle-. ' 
riu šiandien, kad pamatyti Chevrolet Viršenybę.

ciiriyRįi.tET/Mld.lbdR DIVIS^ON, General Motors Sales Corporation, DKI^ROIT, Midi. 
' General Motors Installinont I’^an—mėnesiniai, išmokėjimai sulig Jūsų kišenės.

General Motors Vertybė. ' - '

A’’-* A. 4$ 
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KARAS PILNAI ĮRENGTAS

RANDASI AUTOMOBILIŲ -PARODOJE TARPTAUTINIAM AMPHirHEATRE, PRIE 42 IR HALSTED ST 
TApkmOIO 6 IKI &ir pas visus «w^WBTOWųs. 
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'i šęštadienis,.. lapkr. 6, 193?

ŠIANDIEN ATSIDARO 1938-TŲ METŲ AUTOMOBILIŲ PARODA
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200 Naujų Modelių Rinkoje
Turi įvairius smulkius pagerinimus ir 

pakeitimus
šiandien, su metines Automo

bilių Parodos atsidarymu, auto
mobilių pramone oficialiai rin- 
kon paleidžia 1938 metų auto
mobilių modelius.

Tų modelių yra galybė. Auto
mobilių pirkėjas gali pasirinkti 
savo iš 200 pavyzdžių. Vienų 
priekis vienoks, kitų-kitoks; vie 
nų “body” karoserija plati ir 
aukšta, kitų—žema ir ilga. Vie
nų “gears^’—greičiaus gali “$if- 
tuoti” su ranka, kitų su kojo
mis. Vieni turi temperatūros 
reguliavimų, kiti-neturi. Tarp vi 
sų modelių yra vienas ar kitas 
skirtumas, bet išoriniai—beveik 
visi automobiliai panašus. Visi 
turi plaukiančias “streamline” 
linijas. Jeigu yra koks didesnis 
skirtumas tarp modelių išoriniai 
tai jis randasi automobilių prie 
kiuose—“grutinguos”. Vienų
priekiai puošnus, kitų dar puoš
nesni. Kai žmogus renki sau au
tomobili pagal tuos “gratingus” 
tai negali nunpręsti kuri paimti. 
Visi metasi į akis ir visi akis 
vilioja.

Labai stambių pagerinimų šių 
metų automobiliuose nėra. Be
veik visos firmos pagerino tai 
vienų dalykėlį motore, tai kitą 
brekiuose, bet jokių nuodugnių 
permainų nedarė. Automobilių 
pramonė, paprastai, laikosi pa
pročio didesnes permainas pa
daryti kas antri metai. Vienok, 
jei kas nori ir gali savo suvar
gusią “džialapę” arba kad ir 
pereitų metų automobilį pakeis

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

ROOSEVELT 
ipURNITUR E C O M P A N Y 
®&1O W. ROOSEVELT ROAD

Telefonas SEELEY 8760
CHICAGO, ILLINOIS

ti nauju, 1938 metų modeliu— 
visuomet apsimoka tai daryti. 
Taip sako visi automobilių žino
vai ir—žinoma—visos automo
bilių firmos ir “dyleriai.”

Be keleivinių automobilių, pa
rodoje bus apie šimtas visokių 
rusių trokų, ir suvirs šimtas 
“keliaujančių namų”—trailerių, 
kurie užpernai pradėjo įeiti ma- 
don. Kai kurie traileriai yra 
maži ir nebrangus, bet branges
ni yra įrengti su visais įmano
mais moderniškais įrengimais. 
Tubi ’vaną, bėgantį vandenį, lo
vas, ventiliaciją, stalus, virtuvę, 
lavatoriją, apšildymą, ir taip 
toliau, ir taip toliau.

“Trailerių” parodos dalis, kaip 
ir pernai, taip ir šįmet bus la
bai įdomi, ypatingai tiems, ku
rie mėgsta išvažiuoti į provin
cijų vasaros laiku atostogauti 
arba keliauti ilgą kelią.

Parodoje taipgi bus įrengtas 
skyrius įvairių trafiko šviesų 
ir trafiko reguliavimo sistemų. 
Yra saugaus važiavimo skyrius, 
kuriame įrengtas aparatas pa
rodo ar žmogus tinka automo
bilių operavimui ir kaip greitai 
jis gali susigaudyti kritiškam 
momentui prisiartinus.

Kam laikas ir kitos aplinky
bės leidžia—paroda verta pama
tyti. Ji tęsis per visą Savaitę 
iki ateinančio šeštadienio, Tarp
tautiniame Amfiteatre prie 42- 
tros ir Halsted gatvių.

(Sp.)

KELI ATVAIZDAI 1938 WILLYS AUTOMOBILIO

“LIETUVIU DIENOS 
AUTOMOBILIU PARODOJE

P-lė Julia Kazlauskis jauna’ 
Brighton Parko lietuvaitė, “Nau 
j ienų” Ęonkurse išrinkta “Miss 
Lithuania”, atstovaus lietuvius 
1938 Metų Automobilių Parodo
je, kuri atsidaro šiandien, Chi- 
cagos Tarptautiniame Amfiteat
re, prie 42-ros ik Halsted gat
vės (skerdyklų pusėje).

Paroda tęsis nuo lapkričio 6 
d., iki 13-tos. Parodos progra
mai įvyks du kartus į dieną, 
apie 3:00 po pietų ir apie 8:30 
valaiidą vakare.

Lietuvaitė p-lė Kazlauskis pro 
grame ir iškilmėse dalyvaus, se
kamomis dienomis:

šeštadienį,., lapkričio 6 d.—3 
vai. po pietų;

Pirmadienį, lapkričio 8 d.—8 
vai. vakare;

Trečiadienį, lapkričio 10 d.— 
3 valandą po pietų ir 

, į . ■ - i ■ /•

Automobiliu Firmos 
Dalyvaujančios 
Parodoje 

ii F—Ii. n
Chicagos Automobilių Paro

doje, kuri atsidaro Šiandien, bus 
išstatyti sekamų gamybų kelei
viniai automobiliai.

Buick ' v 
Cadillac > 
Chevrolet 
Chrysler 
Cord 
De Soto 
Dodge 
Duesenberg 
Ford 
Graham-Page 
Hudson 
Huppmobile 
Lafayette , 
Lincoln-Zephyr 
Nash' 
Oldsmobile 
Packard 
Pierce-Arrow
Plymout'h 
Pontiac 
Studebaker . 
Terraplane 
Willys-rOverland

Bė to, eksponatas turės apie' 
10 trokų firmų ir 20 “trailerių” 
firmų. Parodoje taipgi įvyks vė
liausių futrų-moteriškų kailinių 
paltų paroda. y

Penktadienį, lapkričio 12 d.
8 valandą vakare.

Kartu su p-le Kazlauskaite 
iškilmėse dalyvaus ir sekamų 
tautų gražuolės: Austrijos, Šuo 
mijos, Vokietijos ir Vengrijos. 
Be to, parinktos merginos at
stovaus Chicagos Miestų, Holly- 

UAIKTAMS’ VIETA

SAVE HALF YOUR GAS

Neseniai tukstančiaFžmonių buvo sukviesta, kad 
jiems jrodyti VVillys ekonomiją nacionaliam eko
nomijos bandyme. Raportai parodė, kad, vidutiniai 
imant, VISI vežėjai padarė 30.5 MYLIOS SU GA
LIONU.

LIK SAU $13 MĖNESY

Ką tai jums reiškia piniguose? Ogi štai ką. 
Tikrieji savininkų raportai parodo, kad WiIIys su 
galionu, imant vidutiniai, padaro dvigubai daugiau, 
negu visų kitų išdirbysčių karai. Tai reiškia, kad 
jūsų pinigai, kuriuos jus dabar išleidžiate, gali bū
ti beveik PER PUS SUMAŽINTI.

•' rs-s

• VVillys tai vėl padarė! štai karas tam, kurs tiki, 
kad jau laikas pradėti taupyti transportacijos pi
nigus. Po visą šalį jus girdite apie VVillys taupą.

Kai Jus esat pasirengę to* 
limal kelionei, . pasirengęs 
yra ir Jusų VVillys. Didelė 
vieta stambiems daiktams 
susidėti. Užpakalinis sky
rius turi 7 vldutiniems ba- 
ksains susidėti vietos.

„^WIIĮYS
* Information indlcatet nailonai average of all mokat of oart 12 to 16 milat par galiom

«* SJSS■rur LOW P*lCE --

Bet taupymas tai tik dalis tos sensacinės VVillys 
apysakos. INSULIOTA PAJĖGA, einanti iš Wil- 
lys Fuel-Saver inžino per keturis gumos pridėčkus, 
duoda dailią, gyvą išvaizdą.

Sutaupyk pusę geso—Ateik pavažiuoti.

“Kodėl VVillys sutaupo man 
po $13 kas mėnesi ■ nuo ge
so. Padarydainas po 358 
mylias su galionu ir 800 
mylių, kelionėje, vidutiniai 
skaičiuojant, padarė 35.8 
mylias su galionu.“

RAYMOND CAMERON 
—Jacksonville, Fla.

CHASAS MOTOR,SALĖS 
2037 W. Cermak Rd.

COMMERCIAL MOTOR SATF.S
2717 W. jMadison Street

JOS. L. KALINA, Jr.
2551 So. Spoulding Avenue

M. & K. MOTOR SALES
6811 So. Halsted Street

woodą, Miami ir New Yorką.
Kituose programuone daly

vaus gražuolės nuo Frakcijos, 
Italijos, Danijos, Olandijos,- 
Norvegijos, Lenkijos, Šveicari
jos.

Bilietai automobilių parodai 
yra 55 centai.

Pas kai kuriuos automobilių 
“dylerius” juos galima gauti ne
mokamai. Pagodoje tereikia pri
mokėti 15 centų taksų ir už pa
tarnavimą.

Lietuvių Iškilmėse Atstovaus
Julia Kazlauskis

Lietuvams ir kitiems ateiviams priklauso 
70% visų automobilių

Šiandien Chicagoje atsidarc 
1938 metų Automobilių Paro
da. Ji yra surengta didžiuliame 
skerdyklų Tarptautiniame Am
fiteatre, prie 42-tros ir Halsted 
gatvių.

Parodoje bus išstatyti visų 
Jungtinių Valstijų firmų kelei
viniai automobiliai, trokai ir 
“traileriai”. Išviso eksponatų 
bus apie 400. Be to, yra sky
riai, kuriuose įvairios firmos 
turi išstačiusios įvairius page
rinimus ir prietaisus automo
biliams, kaip radio aparatus, 
šildytuvus, speciales lempas, 
padangas, motorų dalis, etc.

Paroda įdomu pamatyti
Paroda įdomu pamatyti kad 

ir tam žmogui, kuris nemano 
automobilio pirkti. Eksponatus 
apžiūrėjęs, pamatai kaip pla
čiai automobilių pramonė yra 
išsiplėtojusi ir išfeišakojusi. 
Ten pamatai, kad automobilio 
pagaminimui reikia ne vien 
plieno darbininko, nevien ang
liakasio, rudakasio, staliaus, 
kriaučiaus, inžinieriaus ar me
chaniko, bet ir ūkininko. Be 
ūkininko talkos, automobilių 
pramonė neilgai gyvuotų. Ūki
ninkai nevien perka automobi
lius,. . bet jis ir parūpina įvai
rias žalias medžiagas, be kurių 
nei viena dirbtuvė negali apsi
eiti. 

t

Lietuviams automobilių pa
roda šiais metais bus įdomi ne 

vien todėl, kad daugelis lietu
vių, dešimtys tūkstančių šei
mynų, iš tos pramonės gyvena, 
kaip Detroite, Pontiac, Keno- 
shoje ir kituose miestuose, bet 
dar ir todėl, kad ta pramonė 
šįmęt vėl bandys lietuvius 
kukliai pagerbti, kartu su ki
tomis tautomis.

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

Lietuvius atstovaus p-lė 
Kazlauskis

Chicagos Parodoje lietuvius 
atstovaus jauna gražuolė, p-lė 
Julia Kazlauskis.

Ji buvo išrinkta tai paro
dai “Naujienų” baliuje, kuris 
įvyko spalių 24 d. Chicagos 
Lietuvių salėje.

P-lė Kazlauskis bus “Miss 
Eithutania” puošniose ceremo
nijose, kurios įvyks kas popie
tį ir vakarą per visą parodos 
savaitę.

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

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

Lietuvaitės “kompanionas” 
bus Ford firmos mašina.

Datos, kada p-lė Kazlauskis 
dalyvaus parodos ceremonijo
se, yra paduotos kitoje vieto
je.

Pečiai
Furnasai
Kitchen Heaters
Boileriai
Rangės

UŽPILDYT VISUS 
REIKALAVIMUS

Norlhweslern 
Stove Repair Co.
Išdirbėjai ir Pardavėjai da
lių, kurios pritaikomos vi
siems pečiams, furnasams ir 

boileriams

Keturios Didelės 
Krautuvės 
Chicagoje:

. 662 W. Roosevelt Rd. 
312 West 63rd St. 
2323 Milwaukee Avė. 
8816 Commercial Avė.

CHICAGO, ILL.

Tel. MONroe 6603

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”




