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Japonija atsisakė Dalyvauti 
taikos konferencijoj
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Jungtinės Valstijos, atskirai nuo Brussels 
konferencijos, kviečiamos tartis

pareiškė, 
mielai priimtų koope- 
dalyvaujančių konfe- 
valstybių, jei jos pa- 
stabilizuoti padėtį ry-

TOKIO,' Japonija, lapkričio 
12. — Japonija penktadienį, 
lapkričio 12, vėl atsisakė da
lyvauti Brussels konferencijoj 
sušauktoj kinų-japonų karo 
klausimais.

‘Japonija . tačiau 
kad ji 
ravimą 
rencijoj 
gelbėtų
tų Azijoj, atsižvelgdamos į esa
mos padėties tikrovę.

Savo notoj Japonija vėl pa
kartojo pirmesnius argumen
tus, busią ji veikianti Kinijoj 
savęs apgynimui. Taipgi pa
reiškė, kad kinų-japonų kon
fliktas neįeina į devynių val
stybių sutarties ribas.

Antra vertus, autoritetingas 
Japonijos atstovas leido supra
sti, kad Jungtinės Valstijos,

atskirai nuo Brussels konfe
rencijos, gali svarstyti su Ja
ponija kinų-japonų konfliktą, 
atsižvelgdamos į savo intere
sus Kinijoje.

Tas atstovas nurodė, kad 
Jungtinių Valstijų ambasado
rius Japonijai, Joseph C. Crew, 
gali visuomet kreiptis į Japo
nijos užsienio reikalų ministe
riją savo šalies interesų rei
kalais. Taip Crew, 'kaip Jungt. 
Valstijų ambasadorius Kinijai, 
Nelson T. Johnson, pradėję pa
sitarimus su japonais ir kinais, 
pasak Japonijos atstovo, • gal 
būt surastų priemones kinų- 
japonų -taikai- įvykdyti.

Šį atsakymą įvairios Brus
sels konferencijos delegacijos 
interpretavo kaipo japonų no
rą, kad konferencija rekomen
duotų’ kinams pradėti taikos 
derybas tiesiai su japonais.

VILNIAUS VAIKAI BADAUJA.—Lenkai okupavę Vilniaus kraštą labai jį nuskurdi
no. 'šiame atvaizde matome būrelį Vilniaus krašto išbadėjusių vaikų, kurie ant mėšlyno 
maitinasi visokiomis atmatomis.
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RUSŲ-JAPONŲ KARAS VISAI ARTI

TRYS SOVIETŲ AMBASADORIAI 
ATŠAUKTI IR AREŠTUOTI

MASKVA, Sovietų Rusija, 
lapkričio 12. — Stalinas at
šaukė savo ambasadorius iš 
Vokietijos, Turkijos ir iš Len
kijos. Pasklido žinių, kad du 
iš atšauktųjų ambasadorių, bū
tent ambasadorius Vokietijai 
Dr. Konstantinas Jurenev ir 
ambasadoriui Turkijai Michail 
Karski, areštuoti. Tretysis at
šauktas iš Lenkijos ambasa
dorius yra Jakov Davtian. Jis 
buvo areštuotas porą dienų 
pirmiau.

Areštuotieji ambasadoriai, 
sakoma, yra įvelti į “valymą”, 
kuriame jau žuvo pastaraisiais 
laikais ir tebežusta dar 
gybė “išdavikų, kenkėjų, 
tažninkų”, kitaip sakant 
tikimų Stalinui sovietų 
lų. ■ ' z.-

Ryšium su atšaukimu amba
sadoriaus Jurenovo iš Berlyno 
Hitlerio vyriausybe atšaukė iš 
Leningrado savo generalį kon
sulą Rudolfą Sommerj.

Be to, ryšium su šiais įvy
kiais tenka prisiminti žinios, 
kad daugiau nei 400 vokiečių 
Rusijoj buvo areštuota pasku
tiniuoju “valymo” laikotarpiu. 
Vokiečiai areštuota vajuje 
prieš nužiuTėtuš šnipus Rusi
joj.

dau- 
sab^- 
neiš- 
virši-

Savo keliu “valymas” kenks
mingų rusų nesiliauja. Dar 14 
rusų nužudyta. Dešimt iš jų, 
kaltintų separatistinėmis ten
dencijomis, nudaigota Kazak- 
stane, o keturi Vladivostoko 
srityje.

Stimuliuoja privačią 
statybą

Iš LIETUVOS

Anglija vėl derėsis 
su diktatoriais

LONDONAS, Anglija, lap- 
kričio 12. — Atątpvu butųį pa
daryta pranešimas, kad lordas 
Halifax, senas ^ vokiečių drau
gas, dabar esąs Vokietijoj me
džioklės parodos atlankyti, at
einančios savaitės viduryje pa- jei 
darys vizitą Hitleriui.

Tai bus dar vienas Britani
jos valdžios mėginimas susi
tarti su vokiečių diktatoriu
mi.

Nusileidžia japo
nams

PEĮPING, Kinija, lapkričio 
12 
japonų rateliuose,

Ketvirtadienio vakare, lap
kričio 11, Britanijos valdžia 
paskelbė, kad šalis apsi
mainys “vyriausiais agentais” 
su Ispanijos sukilėlių generolo 
Franco vyriausybe.

SHANGHAI, Kinija, lapkri
čio 12. — Pora dienų atgal Ja
ponijos karo jėgų fyonąąndųo/ 
tojas Kinijoj, gėri. Matsuip’Į- 
spėjo europiečius Shanghajujė, 
kad jis imsis griežtų žygių, 

svetimšaliąi nekooperuos 
su japonais padėčiai ■Shangha- 
juje stabilizuoti. Kitaip sakant, 
kad jis pradės daryti savo 
tvarką europiečių kvartale.

.Europiečius, ' matyti, grumo-' 
jimas paveikė, nes jų policija 
ėmė darbuotis tikslu užgniauž
ti kinų veiklą europiečių kvar
tale ir likviduoti kinų draugi
jas.

Dabar, kai1 japonai skaito be-
— Tolimuose Rytuose, ypač, veik baigę įkąrą Kinijoj, Jie 

šiandien1 rengiasi atkreipti dėmesį į Ru- 
kalbos apie Rusijos ir Japoni- siją. Sąlygos karui su rusais 
jos karą nustelbia kalbas apie Japonijoj yra palankios. Karo 
japonų laimėjimus '-' Kinijoj, ūpas sukeltas. Kariuomenė su- 
Nuomonė yra, kad rusų-japo- mobilizuota j.uo pilniausiai. Pa- 
nų karas visai arti. Karo no- čių japonų , pripažinimu, Rusi- 

’ri> žmomš, j aponai^ W ? jos v pasienyje jie turi per 250,-
Jau4 prieš kinų-japonų karo 000Jau4 prieš kinų-japonų karo 000 karių. ^Stebėtojai sako, 

pradžią japonuose reiškėsi dvi kad Japonijos kariuomenės 
nuomonės. Viena jų buvo: pa-Rusijos pasieniuose yra apie 
imti Vladivostoką, užimti visą 500,000. Faktinai, japonų ka- 
rusų. teritoriją 
Baikalo 
Kiniją.

.Kita ■. nuomonė
miausia nugalėti kinus, o pas-^^das apie rusų-japoyų s 
kui pulti riteūs. rėmimo artumą.

į rytus nuo rjuomenes "Rusijos pasienyje, 
Įveikus rusus,’ pulti . ; , , ,į sako ’ stebėtojai, yra daugiau, 

nnrain nir_1 negu. Kinijoj. Ir todėl., daroma HvlvJU JJII.

,v’ susi-
rčmimo artumą.

IR PASIUNTINYS 
LIETUVAI AREŠ

TUOTAS

Brazilijos diktato 
rius šešiems 

metams

Smarkus mūšiai
Aragono fronte

RIO DE JANEIRO, Brazi
lija, lapkričio 12. — Brazili
jos valdžios žurnalas paskelbė 
penktadienį, jogei šalies kon
stitucija buvusi pakeista tą 
prasme, kad prezidentas ir dik
tatorius Getulio Vargas valdys 
šalį per šešis metus nuo nau
jos šalies “konstitucijos” pa
skelbimo, t.y. nuo praėjusio 
trečiadienio, lapkr. 10 d.

HENDAYE, lapkričio 12. *—• 
Ispanijos vyriausybės praneši
mai penktadienį skelbė, kad 
Katalonijos pėstininkai 
nanigo' srityje privertė 
tus pasitraukti keliose 
se.

Fašistai mėgino apsupti 
riausybininkų kylį, kuriuo 
veržiasi pirmyn, tačiau,
riausybės pranešimais, sukilė
lių pastangos nuėjo niekais.

Antra .vertus, fašistai gyrė
si “išmušę batai jonus valdžios 
kariuomenės”.

Sabi- 
fašis- 
vieto-

vy-
i •Jie

vy-

Ruošiasi sukilimui 
Brazilijoj

RIO DE JANEIRO, Brazili
ja, lapkričio 12.
žinios iš Brazilijos sako, kad 
prieš pasiskelbusį diktatoriumi 
Getulio Vargas organizuojama 
het trys sukilimai.

Vėliausios

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

Didėją debesiai; popiet Šal
čiau; pietų vėjai pasikeičią į 
šiaurės vakarų vėjus; saulė tę- 
ka 6:37, leidžiasi 4:32 valandą.

Nauja priemonė ko
vai su vaikų para

lyžium
WASHINGTON, D. C., lap- 

kričio 12; — Rockefellerio In
stituto Medikaliam Tyrinėji
mui trys darbuotojai paskelbė, 
kad pasiutimo nuodai, paveik
ti ultra-violetinių spindulių, 
davę teigiamų- rezultatų kaip 
skiepijimas nuo pasiutimo. 
Eksperimentai daryta pelėms.

Kadangi kūdikių paralyžius 
ir pasiutimas turi panašumo, 
tai reiškiama vilties,. jogei ul- 
tra-violetinė veikmė į vaiką 
paralyžiaus' nuodus gal galima 
bus pavartoti kovai su

Valdžia ruošiasi pa
imti anglių kasyklas

LONDONAS, Anglija, lap- 
kričio 12. — Anglijos valdžia 
penktadienį, lapkričio 12, pa
darė reikšmingą žygį. zJi pa
skelbė sumanymą paimti ang
lių kasyklas. į valdžios pan
kas.

Valdžia nori išpirkti kasyk
las iš privačių savininkų už 
$332,250,000 pagal taisykles, 
kurios yra išdėstytos biliuje 
paruoštame parlamentui svar
styti.

Darbas paėmimui kasyklų ir 
apmokėjimui jų savininkų ims 
laiko iki liepos mėnesio 1942 
metų. Po to laiko valdžia pa
sidarys pilna 
savininke. ,

Anglijoj yra 
4,300 privačių 
savininkų.

Kova Elektros pra 
monėje

šia Ji

anglių kasyklų

šiuo laiku per 
anglių kasyklų

NEW YORK, N. Y., . lapkri
čio 12. — Nacionalė Darbo 
Santykių Taryba > ketvirtadie
nį, lapkričio 11, išnešė spren
dimą, kuriuo panaikinama su
tartis tarp Consolidated Edi
son Company ir Amerikos Dar
bo Federacijai priklausančios 
unijos International Brother- 
hood. of Electrical Workers.

Kompanija ir unija yra pa- 
siryžusios kovoti tėismųose 
Darbo Tarybos sprendimą.

. O Darbo Taryba išnešė spren
dimą dėl nusiskundimo United 
Electrical Workers' unijos, ku
ri' priklauso Industrinio Orga
nizavimo Komitetui. . ši unija 
tvirtina,, kad bevelk visi Edi
son kompanijos darbininkai 
yra jos nariai ir kad kompa
nija susidėjo su Federacijos 
unija tikslu ardyti United 
Electrical Workers uniją.

RIGA, Latvija, lapkričio 12. 
— Pora, dienų atgal buvo areš
tuotas Maskvoje Y. H. Dav
tian, sovietų Rusijos ambasa
dorius Lenkijai. Dabar prane
šama, kad areštuota ir jo zmo- 

, na. Makso va, buvusi operos dai
nininkė. Ją praeityje G.P.U. 
(sovietų slaptoji policija) kal
tino turėjite meilės aferą su 
maršalu Tuchačevskiu, kuris 
buvo nužudytas, birželio mėne
sį šių metų.

Kartu su ambasadorių Len
kijai, Davtianu, buvo areštuo
ti kai kurie kiti rusų pasiun-- 
tinybės Varšuvai nariai.

Be to, areštuotas yra Vik
toras Podolski, sovietų Rusijos 
pasiuntinis Lietuvai.
, Pranešimai apie areštavimą 
Jurenevo, ambasadoriaus Len
kijai, ir Karskio, ajnbasado- 
riaus Turkijai, penktadienį dar 
nebuvo patvirtinti.

WASHINGTON, D. C., lap- 
kričio 12. —- Prezidentas Roo- 
seveltas šiomis dienomis turė
jo pasitarimą su žymiais biz
nieriais namų statybos stimu
liavimo klausimais. Dabar Fe- 
deral Housing Administration 
išleido pareiškimą, kuris irgi 
taikoma statybai stimuliuoti. 
. Ji būtent sako, kad duos 
valdžios apdraudą ir leis staty
bos kompanijoms imti aŠtuo- 
nįus nuošimčius .dividendų, 
vietoj leistų iki šiol tik. šešių 
nuošimčių. Be to, bite leidžia
ma vadinamų ribotų dividendų 
kompanijoms parduoti namus, 
o ne vien renduoti, kaip kad 
leista iki šiol. Pagaliau vald
žia duos'apdraudos iki $1,300 
kambariui; iki šiol apdrauda 
vienam kambariui buvo nusta- 

’ tyta žemesnė.

Smarkiai Pakilo Gele
žies Importas

šių metų 
geležies 

jau įvež- 
11,9 mil. 

patį laiką

Uždarė vėl Hudson 
į dirbtuves

Naciai uždare žydų 
telegrafo agentiją

•

BERLYNAS, Vokietija, lap
kričio 12. — Nacių slaptoji po
licija penktadienį uždarė Žydų 
Telegrafo Agentiją, kuri veikė 
pagal Vokietijos įstatymus ir 
platino žinias pasiekiančias Vo
kietiją iš kitų kraštų, 
agentija buvo uždaryta, 
nepaaiškino.

. KAUNAS. — šiais metais, 
pagyvėjus statybai ir musų ge
ležies pramonei, žymiai padi
dėjo geležies įvežimas štango
mis ir lapais. Per 
devynius mėnesius 
štangomis * ir lapais 
ta 40,562 tonos už 
litų. Pernai per tą
buvo įvežta tik 25,722 tonos 
už 5,6 mil. litų, o 1935 metais 

'21,010 tonų už 4,6 mil. litų.
šiemet už geležį sumokėjo

me dvigubai daugiau*, negu per
nai, nes kainos geležiai pasau
linėje rinkoje yra žymiai paki
lusios. Pernai už toną geležies 
buvo mokėta 218 litų, o 
met 293 litai.

Apie du trečdaliai visos 
ležies Įvežama iš Belgijos, 
ji ten yra pigiausia, tona
litai. Likusioji dalis įvežama iš 
Anglijos, Prancūzijos 
kurių kitų kraštų.

šie-

nes
237

ir kai

Kodėl 
naciai

DETROIT, Mieli., lapkričio 
12. -— Hudson Motor Company 
penktadienį vėl uždarė savo 
dirbtuves. Tai jau antras už
darymas Hudson dirbtuvių 
vienos savaitės laiku.

Daugiau, nei tlQ,OO0. darbi
ninkų paleista iš darbo, kai ki
lo ginčas tarp kompanijos ir 
darbininkų dėl senumo teisių 
pirmenybės. Darbininkų unijos 
viršininkai reiškė viltį, kad pir
madienį, lapkričio 15, dirbtu
vės atsidarys.

Jungt. Valstijos ne 
sikiš Į Brazilijos 

reikalus

KAUNAS.
giamoje pasaulinėje ftew Yor- 
ko parodoje yra projektuoja
mas įrengti Uetuvos paviljo
nas. Turizmo Draugija jau 
pradėjo ruošti tame paviljone 
įruošti savo skyrelį, kuriame 
butų plačiai Lietuva propaguo
jama kaip tinkamas turizmui 
kraštas.

1939 m. ren-

WAŠHINGTON, D. C., lap‘- 
kričio 12. — Washingtono ko
respondentų pranešimais, Jung
tinių Valstijų vyriausybė ne
mano* jokių protestų daryti, 
nemano kištis į Brazilijos rei
kalus ryšium su paskelbimu 
Brazilijoj diktatūros.

GIMINĖMS
LIETUVOJ

DOVANŲ 
==\ KALĖDOMS

68 nacių postai 
'Jungtinėse1 VaL 

1 stijose
, ‘ .. ...... . z

NEW YORK,, N. Y., lapkri- 
• čip' 12. -f Dr. Kurt Rosenfel'd, 
buVęs Prūsijos teisingumo mi- 
niiteris, pripažįsta, kad Ame- 
rilępj'yra 68 nacių organizaci
joj šalies vidurvakarių srity
je jos, randasi šiuose miestuo
se f Chicagoje, Clevelande, To
ledo, Daytone, Cincrhnati, DO* 
troite, (i ar y, Hammonde, In- 
diaiįtapolisė, Sheboygane, Mil- 
watfkee, Kenoshoje, 5t. Loiflsė.

Pershing vadovaus 
kovai su sifiliu

$2,000,000,000 kaš
tuoja nelaimės kas 

metais
lapkričio

Amerikos gyventojams
WI£HITA, Kas 

12 
kas ‘ metai nelaimės keliuose 
kaštuoja $2,000,000,00(h Tokį 
'apskaičiavimą padarė leitenan
tas Franklin Kreml, Evanston, 
Jll„ trafiko saugumo skyriaus

NEW YORK, N. Y., lapkri
čio 12. v— Amerikos Socialios 
Higi jenos Asociacijos komite
tas kovai su sifiliu pakvietė 
generolą John J. Pershingą va
dovauti vajui prieš socialias li
gas ■ Jungthiėąė Valstijose/ Gen. 
Pershing, sugrįžęs į Ameriką direktorius, Tarptautinės Polį- 
iš Fra%cuzijos pareiškė, kad į oi jos Viršininkų Asociacfjds
jis mielu4 noru sutilpo užimti Suvažiavime šiame mieste pra- 

i. ėjusį penktadienį.

8,450 susirgo vaiką 
paralyžium

WASHINGTON, D. C., lap
kričio 12.— Th'e Public Health 
Service pranešė penktadięnį, 
kad Jungtinėse Valstijose nuo 
sausio 1 dienos iki spalio me
nesio 16 dienos š. m. susirgo 
vaikų paralyžiumi viso 8,450 
asmenų.

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

_______________________

vająus pirmininko' vietą
’ • ‘ •'■'■s

eChalmer Taylor, 2814 Qr- 
chad St> liko subadytas peiliu, 
kada jis šoko gelbėti morono 
užpultą savo žmoną. Puolikas 
Marke Kolomietz, 53 m., liko 
Suimtas.

. Naujienų Pinigų Siuntinio 
Skyrius 'pasiųs Jūsų pini
gus su užtikrinimu pilno 
ir greito išmokėjimo.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted SL 

CHICAGO, ILLINOIS t 
Ofisas atdaras kasdien nuo

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

1 vii. popiet.

.i
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Wa Lifrtktts Naujam Alfonsas Masiulis H

Plačiai

BŪUNfiLlS
Hi-Btes ’

• Bijūnėlis is starting an
intehsive membetship ■ drive, 
and Į to make it eVen more suc- 
cessTul, kwiŲ be prjzes,
cash auŽ - otrterwiše,- awa?ded 
to ęveryone that brings in a 
new ;member. Anyone between 
the ages of 6 and 16 can join 
the | chorus. ‘/Onuks” . SkeVer, 
our teachfcr, wijk take care ot 
all .singing, acting, tanguag4 
le-ssbns and entertainment.

. • • •• * r " ■

• Already ’ Bijimėlls is in’;
vite# to sing on an affair.^iV' 
en by a bradeh of* the S.L.A. 
This affąir is to bę held the 
21sfi o f this. .jUpnth — giving 
us time 'fbrįjust |wd reheAr's- 
als! So, ’Mioever wahts to par- 
ticipate in Bijunėlis’s firsV ap- 
peaiįance of this'season, bet- 
ter ‘attend thtfse rehearsals 
andjsing better than they ever 
did ;‘before. ( ’\į

• There fias been a rumor 
cirčulating that Bijūnėlis is to 
make some radio appeatances, 
that calls .for trios, ųuartettes, 
duete, and zsoloists. So th.ere’s 
a chąnce ?for someono \vho 
wisHes* to sing on the radio.

• ArDUDd Christmas tirtie
Bijūnėlis is going to give a 
concert. Now, we have some 
artišts already, būt need many 
more to make -Our affair a 
success. Reniembe-r, the bigger 
the chorus, and the more art- 
ists tliere’ arę, it vvill all cdii-i 
tribute’ to
ular) Also another ‘ uneOnfirm 
cd rumor 
might appęar, in . person, at
this affair. Further news ot
this i į-^U

• !a special call is being
made: t<^ ■ all ' Altoš and basses 
to jėin Bijūnėlis. So, don’t for- 
get to show up Sunday morn- 
ing \vith a lot of new mem- 
berst

‘ NGBMAL FARK
ČhieiagoS lietuviams 

'BMs; ^Nai’ij'tenų”- skaitytojas 
rėmėjas p. Wm. Eiutkus, 

IiW$,. namą,
ties 7240 South Rącine’ avenue 
ir ten- įrengė natfją- tavern biz
nį. Pirmiau jis užlaikė alinę 
ties 2230 Bluė Island avenue.

NAUjojė Vietoje p’. Liutkus 
turį didelį, pasirinkimą įvairių 
rųšių gėrimų ir mandagiai pa
tarnauja savo klientams. Kar
tu su. p. Liutkum alinę ope
ruoją Miss Lucky.

‘ Senas Petras.

Sityje ”
MEST SIBE. — Al. MasiilUs 

atidarė naują kaverną West 
SidSje, .ahtrašu 2055 ^. Cer- 
mAk itd^, įtur kaftu tuYi^ ir val
gyk ą. šį ■šeštAd'eftį i/ ’ sėkm’a- 
dienį turės didelį Grand Open
ing, kur draugai ir pažįstami 
galės linksmai laiką praleisti* 
prie geros muzikos ir skanių 
užkiand’žių. Gėrimų taipgi - ne
tikite. P-as Masiulis pivmiaus 
turėjo taverną priešais Stock 
YAfdų vartus. Ten pardavė ir 
dia'bar atsidarė Wės't Sidfcjė.

• ■ J ' ■ ■ -■’">

P-iio Masiulio skelbimas teL 
pa kasdien Naujienose b’žrdo 
skyriuje. —• VBA. \

taGaiitimr
Konkuršof 

Blankas 
■rvV i '

- .j

Rėikia fa#tt W
LoTiUai*<f Compliriy. Vaffėk 

? ' Statioh, N. Y.'

make us more pop+

is that Santa Claus

I. C. M.
P., S. Bemember that we 

now meet - at Armitage (or 
Grigaitis) Hali, 3800 W. Ar
mitage Avė. on Sundays at 
10:00 A. M.

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

VVąlter Č. Lukaus
Tavėrno bizny

• ’ f t '

Auksinių Daiktų 
Prekejas

Plačiai žinomas restorano biz
nierius p. Walter C. Lukaus 
dabar perėjo į Ta'verno ' b.znj 
nuosavame name, antrašu 6425į 
S. Ashland Avė. Tavernas yrą 
užvardintas Legion Tavern. šį 
šeštadienį ir sekmadienį, lapkr. 
18 ir 14, įvyks vadinamas 
“Grand Opening”. Bus geri 
muzikantai ir skanus užkan
džiai. P-as- Lukaus tikisi atida
rymo proga pasimatyti xsu sa? ant kredito, t. y. pirkėjui dalį 
vo senais draugais ir pažįsta- įmokėjus, kitą leidžia išsimo- 
mais. . Kadangi1 p.? Lukaus per Į keti per sutartą laiką, 
eilę metų buvo savininku val
gyklos salė “Naujienų” namo 
ir vėlesniu laiku buvo savinin-1 
ku garsaus Milda 
Bridgeporte, todėl 
turi nemažą buri 
kurie turės progos 
“Grąnd Opėniųge”. 4 * j-

LČgion Ta’verno

Ėrighton Park. — P-nAs P. 
Nover auksinių daiktų biznie
rius, kurio krautuvė yta p4ie 
4148 Archer Avė. yra pilnai 
pasiruošęs savo pirkėjų prieš 
kalėdinių švenčių reikalavi
mus patenkinti. Krautuvė pil- 
iiai- pripildyta įvairiausiais 
deitnantiniais; auksiniais ir 
kitokiais daiktais. Pirkėjų pa
togumui p.( Nover parduoda ir

x.“Naiijlehos” ’
paklausimų apie tai, Uųr ir. 
kaip gąįiiha? giauti Olit ’ Gbld 
cigaretę kotoku/so bl^kA^, ihj- 
strdkėijąA Mi konkurso4 pa
veikslų pav^ždžliiš.(■
• v Tų blankų-instrukėijų: či^ 
refų ItfaVtuvėše bei,, vaistinėse 
dabar nebegalirha* gaa-tih^ BlaP-< 
kbs buvo jdalinamds kraDtuVę- 
se tik >• konkuvsdi>pradžioje- i /

J ; • ’ ' ’

kors kbnfcurfcas jau ' įpusė
jęs,' įštoti dar ga’limh; bet blan
kų gauti feikia' kreiptis tiesiai 
į Old Gold čišafėtį ‘ bendro-

PraMht ėiųš*
iti laiškų, “Old Gold” Cohtest, 
Lorillard Čorripaųy, Variėk 
St. Statioh, N^v. ;¥0tk. Jokių 
pihigų Už blankas siųsti nerei- 
kia- . >■»■<' .M.

te j * «

*

Mrs.’ Anelia K. Jarusst 
Physfeai Thėr^y 

and Midvrife 
6630 86. NVeatern 
Avė., 2nd ftoor 
Heiųlock 9252' 

Patarnauju prie 
^mUytno narinio 
se ar ligoninis^, 
duodu massage 
ėlectric trėa’t- 
mbht Ir iriNgrn^- 
tic blankets Ir t>t: 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

ADVOKATAI
Vieriės iš “Maksimo Su- 

į./grĮžimb** Vaidintojų -
Charkovas. ... .. > ,
~—r———r—"—;--- —

L < '■ ■ *

Adtiaa.ii

Boris Miesto 
Kanib. 
Namų

2 Ofisai
■ Phrkraustom jforniČiuH, piąhūš ir 

’ . visokius rakandiiij bėl itotiis
Į' / , arti ar toli. _ •
H Į4M ŠOŲTfr 0921 SOUTH

* HALSTED ST. i VVEŠTERN AVĖ. 
i; 8466 ■"
1 l tlliiwii i >«»*'•* ■•'• 'ii

..._____ 7_... AVĖ.
HdttUock 5046

. m j

Smulkias informacijas rasi
ste šiandien* jų škclbiihe Nau*- 

, j ienose. —Alex Ambroserestorano J
p. Lukšus •Mrs. IIowėll iš \Vinnetką pa 
pazĮS amų, ^avo mėn. kūdikį Bar- 
pasimatyti ū , x. . ..• ba Gray į lopšį1 miegoti. Nuėju

si už valandos pažiūrėti miegan- 
skelbimas čio kūdikio; rado jį jau negyvą.

Arttra' ir paškūlin^ savaitė
• Ilgai IdUktas i šviečias

WfeW :
SUGRĮŽIMAS” :

Tikras “Maksimo - Jaunystes”
, Payeldętpjčą. ...!

Vaidina gaišus ? Btf.riš’’ Chirkovi Z
SONOTONE- ™ ^enarti ivabaBli

Tęsiasi nuo pietų ikĖ-yidriakčio— 
šiokiomis dinomis 2^įki 1 v.p.p ,

i i g* r ii «■ iiii M ląii'iii' rtrir
---------< • ■ . .........................*jy.' .■ •—----------

h’,,‘iiriN...i i, • i'.m . 
biznio reirau; užeikit 

PAS . . .
Juožapris Ažukas 

BHdgeporte iSdėĮę? keletas namų, 
kur žmonės nfeturSjov apdratidos 
nuo ugriies—aht savo1 rakandų. 
Neląukito ■ pakol jūs tokia nelai
mė ištiks — apsidrauskite tud- 
jhūs pas — 

atstovauja
Juozapas Ažukas

, PROpERTY 0WNER8 ĄSSOC1A- 
%, TiON 6f BRIDGEPORT 

3^(J3‘ So'. Li'tua'riiČh' AVehuė
:• Tel. BOūleVurd 3450 

CAtdara nuo 10 ryt<\ iki 9 vak.)

tslpi Naujienose kasdien, b z- Kūdikis buvo nutroškęs po ant- 
nio skyriuje. — VBA. klodėmis.

>4868
* I **

į
5 Pi*1

t. s 4 » A

1937
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Ofise TsL Virgirifc' 6036 ; ; / r 
, Residence Tek. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

<157 ARCHER AVENUE
, . Ofiso valandos:

ritiO 2^-4 hr ‘ 1U16 ' 6—8 vaL vakaic
. Rezidencija:

8939 SOUTH: CLAREMONT AVĖ 
Vąlapdos—9—10 A. M. 
Nerišlioj pagal sutartį.

ADVOKATAS 
ofisas—127 N. Dearborn St. 
1431-1434—Tel. Central 44H:2 
ofisą*1—3323 So. Kateteri St.

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 
Telefonas BoUlėvdrd 1310

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
' pagal sutarti.

DH L L MAKARAS 
<10758 S. Michigan Avė. 
! RO6ELAND—CftlCAGO, ILU 
i Tel. PULLMAN 1198-m'Z 

, * t

___________ ___ .ų----------------------- --------------------- --- ----------------4-

A. Montvid, M. D
Vkst Tovihi Statė’ Bank Bldg. 

2400 WEST MADISON STREET 
Vai. f iki' 8 po pietų, 6 iki 8 vak

T®1. SeeJey 7330 
Naihų telefonas Brunswidt 0597

JOSEPH J. GRISU
METUVIS ADVOKATAS
Telephone: Boulevafd 2800 

1631 SOUTH ASHLAND AVENUE 
Red. 6515 So. Rockwell St.

Telephone: Republič 8*723

Dr. A. J. Šhimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

1 Sekmadieninis susitarus
OFISAS IR REZIDENCIJA 4

4300 So. Fairfield Avė
Tel. Lafayette 8016

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3407 Lowe Avė. Tel. Yards

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So* Dearborn 
RoOta 1230 

Ofiso Tel. CENTRAL
NhmU Tėl.—Hyde Park

2510

st.
1824
3395

DR.STR1KOLTS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisą* 4645 SO. ASHLAND AVĖ.

Ofisd vai.: Nilo 2 iki 4 ir nuo 6 iki’8 
vak. Nedalioj pagal susitarimą

Ofiso Tet: Boulevard 7820 <
Namų Tek: Prosjtect 1930

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

JUS(J TAUPOMOSIOS
S?SKAITOSWBA«

•v< z ; •••••■ -.i:-?''. - <»■

YRA GERIAUSIAS JŪSŲ 
INVESTMĖNTAS PER 
DEPRESIJĄ

' Jų Vertė Nemik r i to.

Jos visuomet nela jums 
savo vertes.

100%

BVDAVOKIT JAS AUKŠTYN.
ATDARA:

9:00 vai. ryto iki 3:00 vai, p. p. kasdien
9:00 vai. ryto iki 2:00 vai. p. p. šeštad.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

J® hir F. E u de i kis
! . ' z*. r r O'> S c \ . v. . • : *

IR DIDŽIAUSIA’J LAIDOJIMO ĮSTAIGA

OttLANOE., ,,
l wartį. ,^Ki!

Viši Tėfefonai YARDS
7 ~460$-07 u Šb< Hermitagė Avie.
4‘fFairfield Avenue1 •

<fėVrA’FAYĖT'fĖ'/ 072T ' v 7
............................ h i. i . ■ n ĮiĮČ-ii’ .71.,■ , ..i., ' i / m

JL—1; Chicagoš' dalyse

■ ki
n

'■'W

koplyčios visose

Klausykite musų LiėtiiVią radio programų Pirmadienio vakarais7. 
10:00 vai. vakaro is »W*‘ H. F. C. stoties (1420 K.) — Pranešėjas 

. p. aaltimieras., . -
,4; „„a,',..

KAI & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. Westetn Avė. 
, ■ , VALANDOS:

Panedėlį, Utarninke ir Ketverge 
nuo 2 iki 9 vai; vakar*'.

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

Tel. Prospect 1012

AKIŲSPECIALISTAI

. . Phone Doulęvąrd 7042 . .
DR. C. Z. VEZEL IS

DENTISTAS '
4645 So.- Ashland Avė.

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutarti.

 Kiti, Lietuviaiį Daktara^^ 
Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso valandos: nub 2 iki 4, nuo 7 • 
iki 8:30 v. NedČL nuo 10 iki 12 a.m.

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1 Ofisas ir Rezidencija-
3335 So. , Halsted St.

wago-,ill- u riio.v

Varo Gerų Bizni Sve
timtaučių Tarpe

Ogden Pąrl$^—Pravartu . užsi? 
minti apie biznierius, Dominin
kų ir Barborą Balius, kurie sa
vo name turi gerai įrengta ta
verna adresu 6558 So. Morgan 
St. kadauigi HšibJ vietoj lietu
vių 4yvena visai mažas procen
tas, jtoęlūl • jų;,kcstumeriai velk 
visi svetimtaučiai, su kuriais 
pp. Baliai caro gerą biznį.

Tenka pabrėžti, kad biznieriai 
Baliai ; rą sąmoPiiigi lietusiai ų 
gerbia .įdealą,- vertina dairiįv 
muziką ir .kitokį meną^ ?•

; •< Rep. A. B. C.

Julįiis Veličką v 
NatjjAj Vietoj ’

Gerai r žinomas . Marųuettiė- 
čiams geras naųjiėhietis p. J. 
Velička perkėlė .savo biznį iš 
2507 *W. 69th St. į naują vie
tą po nufaerių 6921 So. We$t- 
ern A Ve. “

Ponas J. Velička per paskir
ti ui us kelis metus užsiima par< 
davimu rrargjlių ir pėrkrattsty • 
mu. > prireiks
anglių ar reiks persikelti į ki
tą vietą,?patarčiau pašaukti p. 
Veličką; :

Ambros#,

BBTHELIVESTOCK
NATIONAL BANK^CHICAGO

Narys PĖDliRAL DEPOSlT INSURANCE CORPORATION
4150 SO. HALSTED ST.

I^^idoiuvių Direktoriai
. A. . A <  - a L << . ... te  . *.u > i '•

PRIRENGKIT KARU 
ŽIEMAI

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

rengs jūsų karui karboratorių ir ge
neratorių žiemos važinėjimui.* '

2. —Ir duos 20% nuolaidos kai pirksit
heatefį. ,

Balzekas Motor Sales
’ “U will Likę Us”

4030 Archer Aveniue Tel.m ■■■■■■■■■■■!■ ...............   i Į ■■ Ium I «■!■■■

./, NARUTI 
Chicagos,

7 'TiceiMj 
f Lietuvių. I 
; Laidotuvių1 
F Direktorių 7 
■ Asociacijos

• •» / f r ■ * ..

Ambulancc 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį '

fURTME 
KOPLYČIAS 

VISOSĘ MIESTO 
DALYJE.

1515

7CAVALCADE?
Kentucky Bourbon 2 Metų Senumo

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

YRA GERESNIOSE TAVERNOSE

OLD CASTLE, Ine.
7 West Roosevelt Road

CICERO, ILLINOIS

31107, 
u’/iį'1.. r įZ'.i

IJtDani&i!

1410 South
. A...i Ui<.'.i.U7.

A. MASALSKIS
;Phone ' Boulevard 4139

i,, .-„-■’.'įį

ČOutt Cice^b* Phone Giėėro 2109 
-'T"'1 - --------------*

RIDIKAS
■‘.t. , Boiilevanl 4089' 
--- ----ii--- .į/į j. ........... ■'■■■

J. ZOLP Pilone Boul. 5203 
iThone Boulevard 5566štrM

Phone Monroe 3377

3319 Lituanick Avenue
MAŽEIKA Yards 1139

_ \ Phone Taras 1138 
Siutai . nisy ■■ <!■ —■>*>w«i X ■ ■ -I I I i W t

IR SŪNUS
į' Phbnė c.ahal 2515

T«l. Puliman M70

IR TĖVAS
Virginia 0883

$7 2K' :
1348 So. Califhrniį Avenue ■ f Pliene Lafayette 3572 Į

‘'■'.-.r ■ \ • ./'

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mario 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas. 

.Optometjrically Akių Specialistas 
Palengvina akiu įtempimą, kuris 

L’šti priežastimi' galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu*- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akiniu*. Visuose atsi
tikimuose egzaminavimas daromas' 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 vai. 
Nedėlibj pagal sutartį.
Daugely atsitikiknų akys atitaisomop 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4?12 South Ashland Av.

Phone Boulevard 7589

' i (-•liik-DC’CDUUioli } bDr.Margens
3325 So. Halsted St.

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

‘ * Šventadieniais tik susitarus
Phone BOUtĖVARD 8483

DR. G. SERNER
lietuvis akių gydytojas

* T 'Tel. • Yards 1829 .
Pritaiko Akinius

, i—r Kreivas Akis
NĘjteffljgJlr s Ištaiso.
Ofisas ir^ Akinių Dirbtuve 

756 35th St. 
kampas Halsted St.

Valandos:, nuo lO Jki 4^ nuo 6 iki 8. 
Nedėliomis pagal sutartį.

> ’7''

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

Dr. S. Jakubs
I . 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 PaVk 3395 ,.

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St.

Valandos 1—4 po piėtų, 7—-8 v. vak. 
išskyrus seredomis ir subatomis

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

KITATAUČIAI

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

■ ; ■; f. riENTISTAS
6558 So. Western Avė.

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS ’
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomfe ir nedSl. pagal sutarti
Rez. 6631 So, California Avenue

Telefoną* Republič 7868

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams .žinomas per 31 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

'Gydo staigias Jr chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokius elė- 
trQ3 prietaisus. -

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

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

\ Tek Ganai 3m < ‘ ‘
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ' ar Central 7464

Dr. Charles Sega!
' dFD9Asr'j...

4729 So; Ashland Avė.
’ 2-ros lubose  ............
i:' CHICAGp, ILD. ’

OFISO VAUANDpS: .
Nūo 10 iki 12 val. >ryto, tiuo '2 iki 4 
vai, po piet ir nuo 7 .i ki 8:30 va t 
vakaro. Nedčlipmis nuo 10 iki 12 
valandai dieną,. _•

phone MIDWAt 2880.
—----------------------- ----------

Ofiso Tek BoulrvaYd 5913

DR. BERTASH
756 West 35th St.

Cdr. W 35th; ahd Halštcd Sts. -• 
Ofiso vaUhddR rtUO 1-3 rtuo 6:80-8:30 
‘; ,> Nedaliomis pagal sutarti 
Rež. 4910 SO. MICHIGAN Bl.VD, 
« - »< v T«b Konwood . 5107 v- įr ; L

į Telefonu Yards 0994 .’7'’

DivMaiirice Kahn >
! 4631 <0OUTH ASHLAND AVĖ.
/ v Ofiso valandos; >
Niib 10 iki 12 diėna, 2 iki 3 po pietų 

7-iKi 8 vai. Nedėl. nho 10 iki 12 /
»• ’’.Ree&t Telephone PLAZA 2400~i», ą-,1 . »

fiaršfaldtfe i
ja:^i



Suktinis, Lietuviškas—Gru

eimos Bankininkas

sn
MES KALBAM LIETUVIŠKAI

GRAŽIOS DOVANOS SU

KOŽNU PIRKINIU

Tel. Boulevard 7010

Pinigais K D C* IMTI II ■VIVtlF I I v I

K#

Kaimynas.

1938 Bodge-Plymouth

DODGE-PLYMOUTH
SAlKiSmtE LIETUVIS LAIKRODININKAS

Užteks Visiems

3417-21 S. Halsted St 
3409-11 S. Halsted St.

“Obuoliniai 
Šokiai”

RYTOJ GENOVAITĖS GIEDRAITIS 
PIRMAS KONCERTAS

J. F. Budriko
25 Metų Sukaktuvės

$27.50
Diamond .,Rinff

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS —BAJORĖS pAIfįlNlNKfiŠ

Kpntėsftas siekias!
i, nėra, tad,

Pasiklausykite gražaus./prčgramo 
nedėlioję iš stoties WCFL, ; 970 
k. 7.30 iki 8 vai. vikare.- .

pp. Daračiunams 
16 metų vedybinio 
šios sukakties pro-

jų rengiamas iškilmes, 
įvyks šiandien' vakare 
4548 So. Wentworth

mi dabar bile vienoje iš Šių 
Budriko krautuvių: 3409-8411, 
3417-21 ir 3343 S. Halsted St. 
Dykai dovanosiu kiekvienu pir
kiniu. - '• J.

WITH ORDKR FOR 

“ŠTOVOL”

Prie hindusiškų bubnų—Ram 
Rao Bhatodekar.

Prie piano Elena PečiUkaitė. '
Programas prasideda lygiAi 

pusę po trijų. Duris atsidaro; 
trečia. Koncertas įvyks Chicago 
Women’s Club, rytoj po pietų. ■'

Kiekvieno Asmens Pinigai 
Apdrausti iki $5,000.00 

Duodam Paskolas and 1-mų 
Morgičių

i Turtas $2,500,000>.00

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

-“NAUJIENOSE"

Sauteliutė, Rukšte 
liene Atvažiuoja iš 

Lietuvos

Jau Atėjo
Nauji

‘MINUTE 
MAN”

rupma- 
platina 

nuo 4501 
stambaus

Julius Welicka
Muveris ir Ekspresi- 

ninkas
■ perkėlė savo biznj iš 

?507 West 69th St
i naują vietą po. numeriu

6921 S. W estem Aye. 
Nepamirškit kreiptis j naują vietą

1938 metu Dodge karai turi visas modernu karų (savybę*: hydrauliš- 
kus StahdžiUB, atrūkstančius atilsius, yięn plieno karose^ijas, platus 
greiti už vis kąs svarbiau, kad su Juo sutaupysite ant ' gąsolipo ir 
aliejaus. Htvermingi, galima važinėti ir šimtas , tūkstančių mylių.

NAUJIENOS, Chicago; IH

Eina Pasauly Did- 
v* • Trr • a j ziausias nontestas

*Hi« Best Oll 
for Your Clreulatlng 

Hoator or Stovo

Vakar “Bremenu” atvažiavo 
Elena Virtspalis

Gavome pranešimą ‘ iš švedų 
linijos, kad laivu “Gripsholm”, 
kuris pribus į Nėw Yorką lap
kričio 17 d., atvažiuoja Vero
nika Sauteliutė iš Silvestrų 
kaimo, Laukuvos valsč. Atvyk
sta pas Alex Sautulis, 5707 
Drexel Blvd, > - , :

Taipgi atplaukia ir Veronika 
Rukšteliėne, iš Salaku mięstd, 
Ržerėnų apskr.; pas Paul Stan
kus, 6030 So. Marshfield Avę.<

Vakar laivu Bremen atva
žiavo Elena Vinspališ pas sa
vo giminaitį Praną Kurpalis, 
Gary, Indiana. .
< Naujienų laivakorčių skyrius, 

i T. Rypkevičia. :

Vytauto Beliajaus
Šokių Vakaro 
Programas

Ji žino ko ji nori ir ką ji turi tų- * 
rėti. Nors pinigai “didėliejns, dai- J" 
ktams” atęipa pamažu, ji žino ką . , 
reikia daryti. Kas savaitė ji neša 
į sąvo THE HALSTED EX- )•£ 
CHANGE BANKO taupomąją 
sąskaitą, kur jos pinigai dirba, .• 
pešdami palūkanas. Ji perka pra- 'ry
kliškus daiktus... ir ji turi megia- 
mus daiktus! J

Rytoj taipgi Vytauto Beliajaus Šokių Kon 
certas ir Keistučio Kliubo Parengimas

Įsigykite gerą naują radio dabar. 
Pamatykite naujas: RCA. Vičtor, 
Philco, Zenith Radios.

Jūsų sena račtio yra verta iki 
$50.00 mainais.

Aliejiniai pečiai (su 100 gal. 
aliejaus) .................... $29 50

X

Gražus 5 šmotų Valgomo kam
bario setai po ........ EH24.50

Didelis sutaupomas ant Rasi
nių, anglinių pečių, parlor setų.

Šiandien pp. Dara 
čiunai Turės 
Iškilmes

Rytoj po pietų Chicago 
Womąn’s Club Teatre, prie 62 
East Eleventh Street, įvyks 
Vytauto F. Beliajaus šokių 
koncertas. Jam asistuos Belia- • • s •
jaus šokėjų grupė. Programas 
susidės išimtinai iš šokių, lie
tuviškų, ispaniškų, meksikietiš- 
kų, žydiškų ir indų.

Programas prasidės 3:30 va
landą po pietų. Bilietai nuo 83ę 
iki $1.10. šokių mėgėjams V- 
Beliajaus parengimas bus 
bai įdomus. Tautiškų šokių 
tyje jis skaitomas žinovu.

IštikrOį laikas greitai bėga. 
Pažvelgkime, štai, į vieną as
menį, kuris šimet susilaukė to
kio jubiliejaus—savo 25-kių 
metų teisingo ir pasekmingo bi
znio vedimo. Tai Juozas Bud
nikas, kuris savo sųgabumu bi
znio vedime, per 25 metus sun
kaus darbo, išvystė pavyzdin- 

nuo mu- 
rekordų, 

fonografų, auksinių daiktų—

Naujas puikus . . pati
kimas Bulovą. 17. akm. 
ir lęnktas, kad ; tiktai 
tiktų rankai. '

$33.75..-.

praplėsdamas j pavvyzdingą— 
pirmaeilę modemišką rakandų 
Krautuvę—Budrik Furniture 
Mart—3409-3411 S. Hajsted st., • 
Bridgeportd kolonijoj, Chicagoj.

Minint dabar savo 25 metų 
biznio sukąktuves, J. F; Bud
nikas nori, kad tas minėjimas 
pasiliktų plačiosios lietuvių vi
suomenes atmintyje, todėl ta 
proga pats ypatiškai sumažipo 
visas reguliares radių, namų 
rakandų, skalbyklų, šaldytuvų, 
pečių, karpetų ir akordionų kai
nas. '

Virš 20% sutaupysite pirkda-

kalbą gali atsakytį 
reikalavimus
veikslų kalbą. Tai gali padaryti 
paprasčiaiisias mechanikas ar 
darbininkas ir laimėti aukščiau
sią dovaną, kaip ir kolegijos 
profesorius. • /

Tad, nueikite pas artimiaušį 
savo eigai etų krautuvninką ir 
įsigykite sau kontesto paveiks
lų su nurodymais kaip tai atx 
likti, jei jūsų krautuvninkąs 
jų neturėtiįy tąi. kreipkitės-į 
Naujiėftasl (Sk.). •

5420 West Cermak Road - ’- - Cicero, III.
ALBERT (THOMAS) tHOMAMAUSKAS 

Lietuvis Sėilsmofias.

Stephens Revelers orkestras. 
Bilietai yra nuo 50 iki 75 cen
tų. Kitoje vietoje telpa prane
šimas apie vietas ir asmenis, 
kur galima gauti bilietus iš 
anksto.

Rengia Garsaus Vardo Lietu
vaičių Draugija

Sekdamos vėliausias ameri
kiečių šokių madas, Garsaus 
Vardo Lietuvaičių Draugijos 
narės rytoj vakare rengia 
“Obuolinius” — Big Apple šo
kius. Jie įvyks Hollywood sa
lėje, prie 2417 West 43rd St. 
Vakaras prasidės 7 P. M. Ren
gėjos įžangds paskyrė 
tus.

šokių rengimu daug 
si ir bilietus stropiai 
p. K. Kriščiuniene, 
South Ashland Avė. 
Town of Lake biznieriaus 
K. Kriščiūno žmona. V

2) Vežėjas Eina žuvauti, Ja
poniškas—V. F, Beliajus. •

3) Pentinai . Meksikpniškas—
V. F. Beliajus ir Petrą Mar-

<’ '• y tinęz . j.' :[■ ;4
4) Jarabe Tapatio, K Meksiko- 

nįškas—V. F. Beliajus ir 
Petrą Martinez

5/ Pas D’Espan, Ispaniškas—
V. F. Beliajus ir Birutė

* - Kremianis • ‘
6) Espana Cani, Ispaniškas—

V. F. Beliajus ? ;
7) Kazokas, Ukrainetiškąs-r-

V. F. Beliajus ir Collete 
Reynolds

8) Lengvos Kojos, Lietuviš
kas—Grupe •

15 m. pertrauką
9) - Vestuvės, Lietuviškas—

Grupė •
10) Juggernaut, Hindusų—V;

F. Beliajus
11) Linksmos Vestuvės, Hasi-, 

dų—V. F.vBeliajus • ‘
12) Jaunimas, Hasidų—V. .F.

Beliajus ir Weneta’ Grybas
13) Tykiai Nemunėlis Teka,

Lietuviškas—V. F. Beliajus
14) Naujalio Nokturnas, Lietu

viškas—V. Fv Beliajus
15) Piemenų šokis, Lietuviškas

—V. F. Beliajus ir Wenetą 
Grybas •

16) Bubnų Bangos, Siamo—V-.;
F. Bejiajus

17) Dzūkai, Lietuviškas—Gru-

šiandien 
sukanka 
gyvenimo, 
ga juodu kviečia savo gimines 
draugus ir pažįstamus atsilan
kyti į 
kurios 
adresu 
avė.

Čionai suminėtu adresu juo
du užlaiko gražų taverną ir li
kerių krautuvę. Ne . būtinai 
reikia turėti gerą pažintį da
lyvavimui jų rengiamose iš
kilmėse. Kiekvienas atsilankęs 
bus maloniai priimtas ir vaiši
namas

Extra; Pranešimas ■ 
Chicag-os Lietuviams

Pranešam višiėmi Chicagps (lie
tuviams, kad plačiai • tŽįnoip*s 
AMBROSE BROTHERS arba

. PALACJĘ <JARĄGE , 
724-26 W. T9tW St..

turi mėkafriką, Icuiris yra . fiftvo 
amate gerai patyręs ant visokios 
išdirbystčs karų. Darbas yra ga
rantuojamas už prieinamą kainą. 
Reikalui priėjus kreipkitės. Pa
tarnavimas • dieną ir naktį.

Tel. CANAL 6558<
Sav.: Paul ir Charles Ambrose

T/^HALSTED EXCHANGE 
NATIONAL BANK 

HALSTED ST. prie 19th PLACE
Nariai FEDERAL RĖSERVE SYSTĖMOS IR 

FEPERAL DEPOSIT INSURANCE KORPORACIJOS

$12-o° S29-50
Diamond Ring- Diamond Ring 

; Setas . ’ 
Šiom Kalėdbm duok Bulovą! 
Tai nėra geresnės atminties, 
kaip užsitikimąs laikrodėlis 
—ir nėra patikimesnio laik- 
rodelio, kaip Bulovą!

' Miesto tarybos sveikatos, ko
mitetas dabar karštai svarsto 
ęaip aptaksuoti. trąilerius. ;

Pasirodo, kad Chicagos rybę- 
se trailėliuose gyvena apie 2, 
000 žifionių.; . Politikieriams gi 
laVžli, skauda Šird}, kad jie net 
moka jokią tąįcsų, išėmus nuo
mą ir-/pirkimo taksus./ Bėt iki- 

v « I - s V .* , i v ’ 1 ~ I •

šiol ir politikieriai įleranda bvį- 
dų kaip tuos gyventojus aj>? 
krauti taksais. Todėl keliamas 
šūmanymaę aštriau" prižiurėiį 
trailerių , stovyklas ir neleisti 
jtraileriams ilgiau būti Chicagąj 
kaip 30 dfifeftų u’

Dainininkės Helen Bartush, 
Jadvyga Grięaitė ir Stasys 
Rimkus pildys programą Keis
tučio Klitfbo vakaro, kuris 
įvyks rytoj, 5 valandą vakare, 
Chicagos Sokolų .salėje, 2434 
South Kedzie avenue. Taipgi 
dalyvaus jauna dainininkė p-lė 
Ambrozaitė ir keli kiti jaunuo
liai. (Apie tai plačiau kitoje

ar iNtTAUM^ 
OKI OF OU« MiW 

110 GAL. TARKŠ

SkJL

ix 00 “J

^ECONOMY and 
SATISFACTION 

Double Tėsted/DoubMctionf 
■f^BAKING 
ILV POWDER

Šame lbdayat45%enA^ 
t 25 ounces for 254 4

Full Pack— No Shck Fininj

.95 $10-50 $9,50
Briish\Set / Electric Razor Stone Sėt jRing 1

Rytoj, 7-tą valandą vakare 
įtyksta garsiosios Chicagos lie
tuvių dainininkės, Genpvaitės 
(šidiškiutės) Giedraitis pir
mas koncertas. Solistė- dainuos 
Chicagos Lietuvių Auditorijo
je, 3133 South Halsted Street. 
Jai asistuos Sasnausko Vyrų 
Choras, kuriam vadovauja 
komp. Antanas Pocius.

Apie koncerto programą 
smidkių žinių paduoda šio nu
merio “Muzikos • Žinių” sky
rius. čia pravartu trumpai pri
minti, kad koncertas bus la
bai gražus, ir kad gabioji ir 
talentinga dainininkė p. Gied
raitis pirmą kartą parodysJ 
Chicagos lietuviams kaip toli 
ji yra pažengusi muzikos sri
tyje, kurioje darbavosi ir te
besidarbuoja apie penkioliką 
metų laiko. Ji yra rimta me
nininkė, kuri žengia pirmyn 
be išorinės pagalbos, bet vien 
motinos ir savo pastangomis 
ir darbu.

P-a Genovaitė Giedraitis yra 
sopranas—lyrinė koloratūra — 
geriausia tos rųšies dainininkė 
Chicagoje.

Programas prasidės 7:00 va
landą vakare, o po koncerto 
įvyks šokiai, kuriems gros G. vietoje.)

Jos. F. Budrik,
INCORPORATED <

$250,000 laimėj ’ mto
Naujasis Old Gold juokingų 

paveikslų kpnteątas yra dF 
džiausiąs; kokią dar šiam krašte 
-hera u
viso krašto kambų 
jokios ^hejones jo didumu ir1 
jo skelbėjų nuoširdumu,

O.d Gold .v$-> patiekia 1,000 gą biznį, pradėdąmas 
laimėj imu sumoje $250,000. zįkalių instrumentų, 
Pirmas laimėjimas yra $100,- 
000, kiti 999 laimėjimai sumo
je $150,(W)0.į Taigi, kita proga 
laimėti.-; Kbhtestas prasidėjo 
praeitą mėnesį, bet jus dar tą* 
rite ganėtinai laiko į jį įstoti 
-- dar nevėlu. Stokit Šiandien.

šiam kopteste nėra mįslių, 
nereikia žodyho nė eiciklopedi- 
jos. KontęStantas visai papras
tai vartodamas savo kasdfeniąę 

į į kontesto 
užpildyti pa-

BUDRIKO 
25 METŲ 

Išpardavimas

ūįnąMGWWMĮ»IIIIHM Į. .

4148 ARCHER. i AVENUE.
A; ' Chicago, III. ' y. '■

CALL

S- 14300
A A

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

RADIO PROGRAMŲ
• SEKMADIENĮ— rr —9:00 V AL. VA K.
•PIRMADIENĮ— W. H. F. C. —10:00 VAL. VAK.
• PENKTADIENĮ—_______ ■. , L > : — 7:00 VAL. VAK, ;

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ šEĮMYNA-^žinių Skyrius

H'O i 4148 ARCHER AVENUE '/'y- •

MILLIONS Of POMNDL H AVĖ BE l N 
USED 6Y OUR GOVE RN MENTEI

• C' 

*• v . .

, 1 ■’ i. k' ’ • *
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MAUHięNOS
Th« Lithnanfan Daily Nawe 

Roblished Daily Except Sunday iby 
Che Lithuanian fcews Pub. Co„ Ine;

1739 -South -Halsted Street 
Tdlephone CANdl 8500

kur kapitalizmo .sutvertos ga
mybos jėgos iaipšrii^kai paten- 

i kontrole.\*ĮĮĮĮ: ’po Visuomenės
™ &00 Priešingai, ji tenai dar labiau
___ M0
— -.75

pav. Danijoje,

Siibscription States: 
$8.00 per year 4n «Ganada 
$5.00 ,per year outside of Chicągo 
$8.00 jper year iin Ghicago 
3c jper corpy.

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 .ai the Post Office 
of Ghicago, MM. .under tthe act <of 
March 3rd 1879.

Naujienos .eina Kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovę, 1739 S. Hahted fit„ ^Ghicago, 
III. Telefonas (Ganai 8500.

Centro .Komiteto suformuluotą 
pasiulymą, ar .bendrą Abiejų pu
sių jpasiuįymą?,; į

Tai šitiek-nutarė LDD Cent
ro Komiteto (praplėstas jposėdis, 
.įvykęs lapkričiu 7 d. Savaimi* 
raiškų, LDD, sekretorius savų 
■komentarų nedari), nes dišUu- 
šįjoš ’šiųb klaiisfAiu nėra atida
rytos, .Jei bjiš iBeikalų, fgalėšim 
.^adišku^ubti tuomėį, kai -klaU- 
simAš iįus ^pavestas LDD naĄų 
balsavimui. Tą ^galėsim padaryto 
apie ;pirądžią gruodžio, įvykus! 
sekamam /Čentoo Komiteto ' v, v/' -’. ' ' ’■ . ' •

---------------- ————,----- -—------------- p

• VAA-Ž1UO-JAM!.-|

sėdžiui ir -paruošus balsavimo 
blankas, t ■

LDD įjūriai tariaus ir ‘dabar 
gali šį klausimą tvarstyti ir 
apie tai LDD Centro Komitetą 
bei Redakciją Informuoti. Tai 

‘bus,'taip srikaUt, neoficialės dis
kusijos. Prašyčiau,' kad draugai 

‘klausimą -svarstytų įimtai, ibe 
Užgauliojimu kuriai mors pusėi 
ar savo tarpe. Klausimas yra* 
įimtas; -daugelis narių <pageida-, 
vo, kad jis butų iškeltas. DĄ- 
tat įimtai ir gražiai Tdrėsim^ 
-jį lišsprąsti. --J. ELMANAS, ‘

’UDD įGerttFO ’Sekr.

MUSŲ SKAITYTOJAI
• Isutvirtėja*

Švedijoje, Anglijoje ir t. L Ka
pitalizmo Sistemoje, 'mat, yra 
priešingos viena tatai teridenciJ 
jbš: vienoje pusėje ji ‘Sutėikia 
ekonominį gerbūvį Vis ^idės- 
riiam škaičitfi žmonių, antbąjė. 
•pusėje augantis stambusis ?ka-| 
■pitdlas stengiasi pavergti ^rnul- 
tauošius savininkus., Visuonie-| 
nei uždedant savo ‘kontrolę ant 
kapitalo, -šis kapitalo despotiz
mas'būna pažėbdtas.- •

' ' j ‘ ' ?

/ Tokiu ’budu, tai ^isuomon^ 
(bet ne valstybė!) Visai pa-; 
ims j savo rankas kapitklizmo 
aptvertas (gamybos jęgas,/( ttai 
laisves viešpatavimas bus galu-i 
finai užtikrintas. Socializmasj 
tcluos >žmoni jai he >tik m&tėii&į 
'Bn^ ‘gerovę, ’bet ir laisvę. '

Tuo 'tarpu •'Gustainis kdlba) 
ąpie Žmogaus '“.prigimtį” ir ramj 
žiną ‘“teisingumo jausmą” —; 
panašiai, ‘kaip teologai, kurie 
/nesupranta ekonominių klapsi
mų. .• v- > !

—L- ' ■ ‘

OPOZICIONIERIAI TARSIS
:SU SOCIALISTAIS APIE 

VIENIJIMĄSI 
—— K

.Šios .savaitės “N. GadyriŠjė” 
•įdėta toks opozicionierių LDt) 
centro sekretoriaus J. Elmand 
pranešimas: *>.

.NEW YORKAS. — Ląpkri- 
čio 7 d. Brooklyne «j vyko «LDD 
Centro Komiteto praplėstas po
sėdis, plenumas. Į jį kviesta 
ine įtik broriklyriie'čiai, !bėt iir kii-’ 
tose 'kolonijose gyvenantieji! 
musų ,draugai. Turėjo savo <at-, 
štpyybę vdiiffsįdiečiai, priterso-: 
niečiai, nmvaitaečiai :ir \Vilkės- 

i bar r iečiai. Neturėta atstovybės 
iš Philadelphįjos iir iRostono su 
apylinkėmis, mbrs '.kviesta ir iš 
ten. Bostoniečiai pranešė, kad 
-negalės atvykti, o philadelphie- 
Čiai, kažin kodėl, neatvyko.

vo iškelti. Šiame posėdyje, s.var-, 
Styta'ir LSS Tildomojo ‘Komite
to pasiūlymas vienybės .klausi-* 
mu .su mumis, lietuviais,, opo
zicionieriais. , /

LSS Pildomojo Komiteto pa
siūlymas LDD (Centro^ Komite
tui yra toks:

“LSS Pildomasis Komitetas 
laikė savo posčcĮį spalio 14 die
ną, ,1987, kuriame tarp kitų 
LSS reorganizavimo reikalų bu
vo pakeltas klausimas apie Vie
nybę su 'Opoziciniais komunis
tais. Nutartą, kad LSŠ gali ko- 
operiibti su Lietuvių iDafbinin- 
kų Draugija tokiu pagrindu.:

“Uą tad LSS butų, organiza
cija sbėidlizmo idėjai skleisti! 
Amerikos IlietųVių idąrbiriinkųj 
tarpe, o LDD kad butų dafbiJ: 
nirikų kultūros organizacijaį 
t(panašiai kaip buvo senoji; 
WLD);

“2) abiejose organizacijose- 
ąodiąlistai igdli reeikti ir jos, vie-. 
;na ‘ir antra, ^privalo jkooperuo-i 
■tt; . . ; |

‘‘‘pranešti apie 'šį tatarimą:
LDD centrui ir pavesti drg. P.! 
'Grigaičiui su LDD ~ viršininkai^ 
pasitarti/ tai jis ląnkyšis su- 
prakalbomis ^rytinėse Vals!tijo< 
sse.”1

:LDD kCteriifo Komiteto prą-į 
plėstas posėdis Šiuos pasidly-’ 
mus svarstė jr padarė tokį W* 
/rimą-: ' ; .... i

“LDD ‘Centro Komiteto pra-‘ 
plėštas posėdis, įvykęs -ląpkri^ioį
7 d., 1987/svarstė LSS Pildo-r . .
mojo Komiteto pasiulynąus dėt:'toio tai yyro anuomet gyvenoj 
viėųMbes -fili difetuvių ;koipun,is4! 
tinę mpožidija. Apsvarstęs -L$S 
Pild. Komiteto paškll^muSj? 
LDD Centro Komiteto praplės;
produktas kapitalistinės jgamy* įto posėdis ^nutaria: . f

u-J ‘'-‘1 4<1)
Komitetų phsiulymus;
/‘2) pavesti LDD Centrų 'Kb^ 

mitetui tartis su LSS Pild. Ko
miteto 
į Brpoklyną; z,

“8) .galutiną reięnybės klausiu 
mu sprendimą daro Lietuvių 
Darbininkų Draugijos paridiį 

Vėferendumo ;• keliu; gavę LDD

JJiUakymo kaina t 
iChicagoje — paštu:

Metams ■—r,-f. _______
Pusei meti} ----- ,

, Trims mėnesiams
tDviem mėnesiams
Vienam mėnesiui _____

Chicagoj per Išnešiotojus:
Viena kopija i8c:
Savaitei ---- ——M8c
Mėnesiui e'

(Suvienytose Valstijose, ne Chicag0j,
.paštu: / *

• 'Metams .......     $k00
■Rusei -metą 5’
Trims mėnesiams   ------- l;50y
/Dviem .mšnesiąms  --------- .1.00
Vienam mėnesiui __ ______

Lietuvoje .ir .kitur užsieniuose 
(Atpiginto) !

Metams _____ ‘$8:00
Pusėi metų ..— ----- :-------- - 4.00:
Trims mėnesiams ---------- - 2.50
Pinigus reikia jsiąsti pašto jlAahęy

Orderiu kartu sū (Užsakymu.

Meilė” tarpe diktatūrą l

Trys fašizmo galybės šiomis ‘dienomis ^pasirašė “sik-j 
tartį prieš komunizmą”. Bėt vos spęįjo ‘išdžiūti rašalas) 
tame dokumente, kai prasidėjo Tarpe ;bičiuolių mėsusUį 
pratimai.

‘ Japonija jau pyksta .ant vokiečių, kad jie pristatę 
ginklus ir amuniciją KinijaZ Tarp .Japonijos iir Kinijos 
eina karas, o čia Japonijos sėbrai vokiečiai, kurie iškil-. 
mingai pasižadėjo kartu su Japonija ir Italija kovdti; 
visame pasaulyje .prieš ‘tamunizmo pavbj^S aprūpina 
Kiniją ginklais*! - v. 1 ! Į

•Japonija tikrai tupi rimtą pagrindą būt -nepatenkin-; 
ta 'Beriynu, nes, kaip Amerikos korespondentai prane-; 
ša, Kinija šiuo laiku gauna daugiausia ginklą »iš Wkie-į 
ti.jos. Anglai, francuzai iir amerikonai :dar -tik tariasi} 
“nubausti” Japoniją, ‘duodami ginklų kiniečiams gintis' 
■nuo Japonijos; o Hitleris, Japonijos sąjungininkas “ko
voje prieš komunizmą”, kiniečius jau ginkluoja!

Tai šitaip tos fašistiškos diktatūros ‘imyJi” viena ki4

I

'ii'«ui;

z (Musų Specialaus korespondento)

Čia bus pravartu prisiminti, kad dar įtik dvejetas 
ar trejetas metų praėjo nuo to laiko, ‘kai Italijos dikta- 

, torius siuntė savo armijų prie Austrijos dienos, grasin
damas karu Hitleriui, kuris tuomet kėsinosi Austriją 
pasigrobti.

Kaip matome, draugiškumas tarpe diktatūrų ;yra 
toks pat, kaip tarp • plėšikų. Plėšti jie eina kartu, bet 
kai tik jie ‘padeda ^dalintis jgrobiu; tai tuojauš jie vję< 
nas prieš kitą atstato .peilį.

) 

t Apžvalga
FAŠIZMUI IR KOMUNIZMUI 

NORA ATEITIES

•vieno“Keleivis” paduoda 
stambaus Lietuvos tautininko 
ideologo nuomonę .apie fašizmą 
(ir "komunizmą'), kurią jisai iš
reiškė paskaitoje, Politinių iir 
Socialinių Mokslų Institute. Tas 
tautininkų šulas tai—buvęs “L. 
Aido” vyriausias redaktorius, 
V. Gustainis.

Jisai nurodė savo .paskaitoje 
pirmiausia, kad “totalitarinėse” 
(diktatoriskosei) valstybėse nyk
sta teisė. Paskui jisai’pareiškė:

“Kaip nieko šiame .pasauly
je nėra’ amžino, taip neamži
ni ir .komunizmas su fašiz
mu. Bet yra vienas reisai pa- 

....stovus dalykas/kuris bus tol, 
.kol šiame .pasaulyje žmoprės 
gyvens. Tai ^įgimtas žmonių 
troškimas įlaisvės ar 5gyvas 
jausmas, kati ,žmonių .santy
kiai su žmonėmis turi rem
tis .teišingumu.”
“Keleivis” iš 'Šito pareiškimo 

daro Javadą:
“Vadinasi, fašizmas nesu

derinamas nei su žmogaus 
•prigimtimi, x nes prigimtas 
.žmogaus •troškimas (laisvės) 
yra amžinas, tuo tarpu kai 
fašizmas yra tik .laikinas bur
bulas. .

“Jr .‘šitaip -kalba me kas ki- 
. tas, bet .ponas Gustainis, pats 
fašistas.

^Vadinasi, ir patiems fašis
tams sunku fašizmą pateisin
ti.”
Jei Gustainis taip kalba, tai 

jisai jau .nebėra fašistas tikrą
ja to žodžio prasme. Bet syar- 
bu, iŠ tiesų, tai, kad net da

bartinio Lietuvos režimo šali
ninkuose jau girdėti tokie bal
sai, kaip Gustainio. Iš ,to 
tyt, kad patys Lietuvos Tauti
ninkai yra fašizmu nusivylę.

’ , j
Ar laisvės jausmas amžinas?
Tačiau Gustainio žodžius apie 

T įgimtą žmonių troškimą .lais-; 
vės” reikia .priimti, taip sako-j 
ma, “tam grano salis” (su* 
druskos įgrudu). Tikrumoje Tas 
laisvės troškimas nėra Amžinas.* 
Per ilgus amžius žmonija gyve-J 
no, >Visai neturėdama !laisvėsr 
troškimo. *Pati ‘laisvės sąvdkfcj 
jai sbuvo svetima.
z Senovės ^patriarchališkoje šei-į 
moję -(kur Tėvas 'buvo absbliu-j 
tiškas redldovaš) asmuo neturė-1 
jo mažiausios reikšmes. TėvasI 
galėjo savo sūnų afcba *ddkjeijį: 
kadkint> jparduot ;į reeft&ją'ar4 
ba ^užmušt. Tik laikui įbėgantį 
asmuo pradėjo jgyti ‘šidkias To-; 
kias teises. Viduramžių .gadyd 
nėję (išnykus vergijai) daugu
ma žmonių buvo baudžiaunirp 
kai. Ar juos .paliuosavo ntid. 
baudžiavos “laisves troškimas” ?t 
Ne. .Atsiradus .'amatams^ 'pre
kybai ar /kitokiam “'bizniui” 
miestuose, susidavė Tam tikra 
kliasa Žmonių, ekonomiškai ne
priklausomų. Tarp jų ir gimė 
idėja apie 'laisvę. *

Šių dienų. jpdlitinė laisvė yra1

< .(^ęšihyž)

Relikvijos
»

o dabar Čia jųs ramia!i vaikš
čiojat© ir stebitės anų laikų 
dvasią, .anų Jaikjų paliktomis 
relikvijomis, 'brah^iais kilimais 
— šiniVais metų austais ir gė
ritės menihiriky kuriniais!

Ir tais despotijos laikais -bu
vo kas galvojo, dirbo, tarė ir(< 
savo darbo vaisius busimoms 
kartoms .paliko.

Žiūrite jir stebite, -koks žmo-' 
gus gajus, taįp jo genijus įmo
ka visoms ^aplinkybėms prisi
taikinti ir ’ vertingas ‘Veikalus, 
•amžiams sukurti, kurių jokioą 
audros negali ssunrikittti’!

Praeis šimtmečiai, gal kitos 
kartos stebėsis, taip šio mili- 
.tarizmo amžiuje, fašizmo .ga
dynėj ė galėjo fiiČht’i gabiausi 
mokslo, meno iir iliteraturos ge-j 
mijai! Ir .kaip 'tų <dienų karia 
nemokėjo jų pastebėti, įvertin
ai ir pažinti’! i

Stebėsiu ir nuprasti negales,, 
kaip ir iirirhš šiandien suriku 
suprasti, kaip anuomet despo- 
itijos <laikąi|, priėjo >žydėti pui- 
Iki literatūra, 'kilnus menas iir 
prašmatnus ^mokslas. .

- ... • ■ >' f 4 >• :
Kilnios .dvasios vyrai

Deja, ir anuomet tie kilnios, 
dvašios vyrai buvo užguiti, nuo 
igyvenimo nustumti ar m e via-: 

(nas jų ;kalėjirio ^urvuose rado, 
dvasios įkvėpimą ir tenais be-, 
sėdėdami sutarė (kilnius savo 
veikalus. Jiė .kure 'tuomet, kuo
met parsidavėliai garbino ka-- 
ralius *ir jų tariamą išmintį kėi 
lė Į padanges. į

Ir dabar vadų, vadelių, fiiri 
rerių, dučių, , vozdžių garbini-, 
mas nustelbia tyrų širdžių bal
sus, ?aukš.tų .mokovų mintis ir 
panėigia menininkų sukurtus; 
•vertingus veikalus. Tų vadųj 
'tariamų vadų kalbas klauso 
<milijonai, p; anų garbingų vy- 
>rų mintys gimsta vienatvėje ir 
jos vienišės pasilieka ! <

; Vadai ir vadukai
• ■'

Vadai, vtai tos dienos never
tinga. pažiba, tuščias pąsipū-- 
tęs -papuošdlas, p vyrų kū
ryba busimoms kartoms suda-^ 
ryta. f Trikšąj žmonijos gyveni-* 
mas. Ne j^ltui, žmonijos ge-j 
mįj.ub yra Sukūręs ^gražiausią' 
mitą apie -(Kristaus gyvenimą 
ne šiai dienai žmoniją iš jun-i 

<go išvaduoti, Jiet ateičiai jri^ 
nuodėmes Išpirkti. 'Niėkas tik-* 

‘Cki begali pasakyti, ar Kristusį 
kada nors gyveno, mes jo vien- > • • • e .
naikiai jokių tikrų jo gyvenimo 
pėdsakų nepaliko. Ne veltui 
rnkoma, ;kad Kristaus apašta* 

•lai tik žodžiais nupasakojo,/kad

bos, kuri nušlavė •baudžiavas >'ir 
feodalizmą. Tenai, kur Jkapita^ 
lizinas tflar .neišsivystėtate 
griuvo ((dar negavįs užaugti 
kaip, pav. Rusijoje), išnyko* i? 
laisvė. Tenai, kūr 'kapitalizmas 
pergyvena skaudų ikrizį — pav^ 
Vokietijoje, Italijoje ,ir T. f. 
laisvė tapo laikinai -panaikinta;

Bet laisvė 'nenyksta TenaU

tą,, bet raštu jie mteko nepali-j 
•ko ib palikti negalėj d, nes^ta^ 
mitų, gražių mitų pasakos. I 
’ ■ '; . '..y ■'> 1

Vienišiai J
• . j ' -v ' ■ A ■ : • i

♦Genijus, tjkraš .genijus, ną 
'Savo kautoms įkuria, jis savo 
įtarto totais toliais šimtinė* 
•čiriis aplenkia, todėl ir savo

► atstovu, kai jis atvyks ■gy.venime tie genijai yra dide- 
jklyną; vienišiais ir savo /jvienl^L

?kiui keistuoliais readinami, < o 
kartąis pėt pamišėliais juos nd< 
rimą 'įtarti#' ;
h^iėriiAikiąį jų nesupranta irW

• > ■* . .K* h ? ".'j ./'.V...

tik kuriam laikui praslinkus 
•jų darbai įvertinami ir daž
niausiai tada jveitinami, kuo-; 
met jau. jų jgyvųjų -tarpe ne-’ 
bėr.

"Genijus ‘tai ne savo kartos 
ir ne savo tautos . -vyras, bet 
visos žmonijos*!

.Jo karta, jo tauta tik suda
ro j ari progą pasireikšti. Pran^ 
.cuzų tauta viena iš tų, 'kuri 
daugiausia tokių progų .yra su
teikusi ir daų*g genijų .pągim- 
džiusi ir juos kartais be gai
lesčio išžudė...,

. ‘Paryžius -vilioja
šiokių įspūdžių prisisotinęs 

jus kpleįclžidte Versalio Ru- 
,mus ir išęj^ęs iš jų ^gėritės ir 
pašilsite gėlynų .darželyje ir 
didingame .medžių .sode.

Jau temsta. Paryžiaus žibu-? 
riai vilįjoja. Parodos prožėkto 
riai taižo tamsų ‘dangų !

Jgyti įspūdžiai -slegia. iMih- 
tys galvą vargina. Geru .pran- 
ouag vynu .pasistiprinęs, trau
kiu 'Paryžiaus lįnk. iLinksmas 
aitto.taksištas vikriai valdydA 
Inas savo mašiną škubiai ve 
ža į Paryžių!

Prancūzai viši ‘škūba, Tak
V*V ¥ C ' J * '■ K ' i

'šiitas ’ sėhii savo ’paročiu taip 
pat ^škuba. ‘Laikas pinigai! tfisį 
per dieną -turi tiek .iškalti, kac 
ine tik galėtų sočiai jpava|gy- 
ti, bet .dar turėtų .už tką vieną 
.kitą .literį yyno išmesti ir dar 
■kur nors pasilinksminti -'suspės 
tų. O juk šiame įamžiųje vis
kas už pinigus perkama.

Todėl .skubėk, tad kišeriė 
.žvangėtų, tad butų <tfž ‘ką mu- 
supirkti kunui ir tįvasiai jpasi-r 
?sotįnimoz 1 <

Reikia ^klibėti
Paryžietis nėra .linkęs 

‘miršti -huno ’reikalų, jis 'ne -as-' 
'ketas, ’bet jis žino, 'kad ir 
dvasia turi .savo ipareikalari-. 
mų. . ’ , ;

Skubėk, paryžieti, SkUB3k‘ 
prancūze, pirmenybės palmę 
neabejotinai ‘laikai* tu Js'a\io’ 
rankose, bet turi įtiek Uaųg 
konkurentų, kad tave gali nu
galėti!;

Tdip,. prancuzaą šitai »gerk 
supranta, kad jo tarikurenta 
Visais pašaliais .augte -auga .ir 
tą pirmenybę iš jo >gali pa4 
glemžti.

Jis skuba ,kaįp įmanydamas 
ir rūpinasi kaip galėdaihašl * 

Versalis turi likti jo Versa
liu! Tai ne vien tik pasididžia-j 
vimo ir garbės reikalas, bet ‘ir 
jo pragyvenimo šaltinis!
’’ Aš \visa .širdimi, tmažos taih 
tos >sunus, šitai prancūzo spar
tai pritariu. Mudviejų reikalai 
čia visai sutampa. Tikras, -Hd 
pasaulyje .Rrancihįjos politika 
vyraus, dėl 'SftVo tautos $$ 
ięinto gnliu ‘taį Pamuš. Mahq 
tėvynės niekas nenuskriaus. 
O jei teks dėl jos likimo grum
tis, tai .iaš tikras, tad 4U ptari4 
cužu petis į , petį igfcumsiuosi.

Kiltt'i&usias šiikis
Versalis pasauliui davė kil

niausią šūkį: birdiybė, lygybė#
t

KODĖL TAK’ TO ii
Kad italai .kariauja su .etio-,, 

,pais .arba japonai su kiniečiais, 
;ąi visai suprantamas dalykas.. 
Stipresnlęji yra pasiryžę siįp-. 
nėsniuosius (į ožio ragą suvary; 
ti, tai ir viskas. Bet kodėl .ture- 
tų lietuviai advokatai su lietu* 
viais “real estate”. agentais ka-j 
riauti, to .tai aš tikrai .nesupran
tu.

“Real estate” biznyje aš jaUj 
esu keturioliką metų. Aš visa
dos Jaikiaųs .to šūkio, .kad Jie-', 
tuviai turi pas .lietuvius eiti. Ir 
turiu .prisipažinti, .kad delei to 
patyriau daug nemalonumų. Kad 
nekalbėčiau .tuščiomis, aš.čia pa
pasakosiu apie savo paskuti-' 
,nius du patyrimus.

Polkelių savaičių sunkaus dar 
:bo (man pagaliau pasisekė suda
ryti sutartį -su .Vienu aludinin-* 
ku, kuris buvo pasiryžęs namą 
:piridi. šeštadienį .popiet suta-! 
•rėm^ važiuoti -pas vieną 'lietuvį 
.advokatą, kad /parašytų formai 
ilišką sutartį 'ir kad 'butų gedima 
•paimti »raiikpinigiųs. Aludę pri-: 
įžiūrėti .palikome jaunam vyru- 
tai, prisižadėdami .netrukus grį- 
,žti. Kai •atvažiavome pas advo- 
ikatft, tai iradome jį laisvą. ‘Nu
džiugome, kad tmums pasiseks 
greit visas reikalas atlikti.

Paaiškinome ponui advokatui 
.'savo atvažiavimo tikslą. Tuo tpa- 
tiu metu pąpra'šėme, kad musų 
•reikalą Ikajp galima greičiau at- 
'litkų, mes turime jgęįžti į biznio 
vietą. Po to .atsisėdome ir lau
kiame. Ir laukti teko labai il- 

.grai..... ■
Ponas -advokatas pasišaukė 

raštinės'darbininkę-ir diepė ap
nešti (laiškus, kurie buvo paruo- 
•šti siuntimui. 'Pradėjo tuos laiš- 
>tas skaityti ar po jais sa&o ipa- 
.rašą dėti. Kai (kuriuos laiškus 
lliępė iš naujo perrašyti. Kaip 
'tik tuo rmetu ėmė skambėti te
lefonas. Atsakė advokatas. -Iš 
.pasikalbėjimo -buvo galima su
prasti, tad 'kažkokia moteris 
skundėsi ir klausė .patarimo, ką 
ji turinti .daryti su nuomininke, 
.kuri .skalbdama .baltinius daug 
.prileidžianti vandens skiepe.

Tas 'reikalas reisai neatrodė 
svarbus. Kadangi -mes jau ligo
tai /taikėme, 'tai -jis -gailėjo atsi
prašyti iir ‘pirmiausia mus at
leisti. Tačiau įvyko visai kas 
tkita. Advokatas, reisai /ramiai <ir 
.neskubėdamas, -ėmė tai -moteriai 
;.per telefortą aiškinti, kokių žy
gių ji tūrirtti stvertis ir kokias 
motas -nuomininkei įteikti.

• i

-žiūriu, onano kostumeris ne
kantrauja ir mervinasi. Aš la
bai mandagiai pastebėjau advo
katui, kad mes reisai .mažai lai
ko turime ir lodėl norėtumėme 
kaip {galima ‘greičiau reikalą 
►baigti. Nors -mano -pastaba vi
gais atžvilgiais tavo mandagi, 
bet kažkodėl ji advokatui nepa
tiko. Jis pareiškė, kad labai ge
rai .žinąs, kas jam reikia dary
ti; Mano adresu (teikėsi dar ir 

. 1

nevisai malonų komplimentą 
.paleisti.

t

f

pat

•laisvė!.
,Sių dienų pa Saulis’ . gyvena 

rfetoiidš Wkus. Tikiu, kad 
Versalis grąžins jam ramy-

/*SkiVbėk, prancūze auto taksi
ste?! Uįudyiejij >reikdlai ir šiuo 
! atsitikimu sutampa. Aš ir tu 
•abudu skubaVa į. Paryžių! Dau- 
tgiau, kaip .dvidešimt .metų at- 
•gal Tu vdkhrų fronte šautuvą 
.ant .pečių »užsidėjęs žygiavai 
militarizmui ragus pakirsti,, o 
aš rytuose.

tepavyko Htmmet žmonijai 
Amžiną Taiką -sUtriikti, bef Ti
kėki va ‘laiminga žmonijos atei
timi!

Tu • iki gyvo kaulo esi savo 
kraštb 'patriotas, ir aš toksai i

SkUfrSk, prancūze taksiste, 
4monįja laukia ramybės.
/ O Šiuokart, abudu škUbūki- 
va į ^Paryžių'!

Advokatas 'visai nekreipdamas 
į imus (dėmesį, ir vėl pradėjo .pa
sirašinėti po laiškais. Tatai ma- 
,no .kostumerį .tiek įžeidė, jog jis 
atsikėlė ir be niekur nieko .-spru
ko ,pro /duris.

Aišku, kad visas mano dar
bas -niekais nuėjo: aludės sa
lininkas atsisakė namą pirkti.

.0 štai kitas atsitikimas, ku
ris .įvyko prieš kelias savaites, 

’į mano .raštinę užėjo kitas ne
judinamo turto agentas ir pa
siūlė išpirkti “deed’ą” namo, 
kurį HOLC pradėjo forklozuoti. 
Apžiūrėjome namą ir su savi
ninku sutikome dėl kainos^ Pa
dariau kontraktą, uždėjau rank
pinigius .ir prižadėjau agentui 
išmokėti komisą. Tuoj “Naujie
nose” pagarsinau, kad noriu na
mą mainyti į automobilį. At- 
siliępė Dcdge automobilio savi
ninkas. Aš paaiškinau intere
santui, jog esu.agentas. Bet ka
dangi pats darau mainus, tai jo- 

‘kio komiso nereikės. Netrukus 
susiderėjome.

Ir vėl važiuojame pas lietuvį 
[advokatą, kad padarytų >kon- 
•traktą. Paaiškinau visą reikalą 
ir -paprašiau advokatą, kad pa
darytų sutartį bei paimtų rank
pinigius, kol visa transakcijk 
>bus tinkamai baigta.

‘Išklausęs mano paaiškinimą, 
•ponas advokatas atsisakė sutar
tį rašyti. Girdi, kur garantija, 
kad su tuo namu viskas yra 
tvarkoje? Sutartį jis rašysiąs 
tik tada, 'kai turėsiąs “opinion 
of title”.

Tai buvo visai nepagrįstas 
reikalavimas. Aišku buvo, kad 
advokatas toje srityje mažai pa
gyrimo iteturi. Teko reikalas ati
dėti. Vėl viską tinkamai su
tvarkęs, drauge su automobilio 
savininku nuvažiavau pas tą pa
tį advokatą. Bet ir šį kartą ad
vokatas atsisakė parašyti preli- 
.minarę ‘Sutartį. Jis turįs turėti 
dokumentus, ir baigtas kriukis. 
Aš bandžiau kaip nors iš tos ne
malonios padėties išsisukti: 
kompromisui siūliau eiti į Chi- 
cago Title and Trust Co. arta 
į HOLC bei patikrinti dokumen
tus. Bet ponas advokatas tik 
įsižeidė ir pareiškė, kad jis savo 
biznį .žinąs. Girdi, jam nėra ma
žiausio reikalo eiti į sakytas į- 
staigas. Pagaliau, pridūrė advo
katas visai grubiai, jis neįeisiąs 
kažkokiam agentui mulkinti sa
vo klijentą!

To, žinoma, užteko. Girdėda- 
•mas advokatą taip kalbant, ma
no kostumeris, kaip sakoma, ga
vo “šaltas kojas” ir nutraukė 
su manim reikalą, š uo atveju 
ne tik mano darbas niekais nu
ėjo, -bet dar ir morališkai likau 
nuskriaustas: ponas advokatas 
visai aiškiai davė suprasti, kad 
aš esu savo rųšies prigavikas.

.Čia aš suminėjau tik du atsi
tikimus iŠ savo praktikos. Esu 
tikras, .kad panašių patyrimų 
yra turėję ir kiti lietuviai agen
tai su musų kai kuriais advo
katais. Blogiausias dalykas su 
tais patyrimais yra' tas, kad 
agentams jie brangiai atsieina.

?Maža To: po kelių Tdkių .pa
tyrimų agentai dągališkais rei
kalais pradeda kreiptis į kita
taučius advokatus, :kurie >savo 
pareigas tinkamai atlieka.

Jšias savo kelias pastabas aš 
darau visai neblogais ndrais -be
sivaduodamas. Kaip tik ‘prieš n- 
gai: m u rodžiai! kai kurių /advo
katų ydas, .kari tos ydos butų 
galima pašalinti. Jr juo greičiau 
jos .bus pašalintos, juo 'bus ge
niau.

—-JVifinas iš nuskriaustųjų

• Penki dviejų vidurmieščio 
aptiekų vedėjai ir darbininkąi 
liko areštuoti už pardavinėjimą 
narkotų. Areštų paliestos aprie
tas yra Midetate’Drug'Go., 615 
So. State £t. ir Hartman Drug

Para Beitum. -Store, 388 S. Clark St.v > ! • 

k"
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M. E. i'Coyle, generalinis manažeris (Chevrolet ir JW; E. ‘Holler, generalinis 
Chevrolet pardavimų manažeris, džiaugiasi Chevrolet automobilių pasiseki
mais. -Chevrolet \yra -dalis ^General Motors. • ’• . / J

Bilietai Genovaitės 
Giedraitis 
Koncertui

Žinomos 'Chicagos lietuvių 
(dainininkas Genovaitės i(£idiš- 
ki&) Giedraitis koncertas įvyk
sta 'Ghicągos ’Lietuvių Auditori- 
joje, :&t88 SS. Ua’sted st., Šį sek
madienį, ilaplęrieio 14 d. Pro
gramas prasidės 7 vai. vakare.

^Publika yra prašoma bilietus 
(įsigyti iš .anksto. Jie yra 50 ir 
!75c.

Bilietus galima gauti sekamo
se vietose:

“Naujienose”
Chicagos Lietuvių Draugijoje 

(pas P. MillerįJ /
Nuo pp. A. Skamarakų-Ska- 

mar;
j

P-lės Ievos Lukošiūtės;
;Pp. Bereckų, Gieeroje, 

South 49th avenue;
Pp. Steponavičių, 4142 Ar

cher avenue;

Nuo Šv. Jurgio Choro ir Mar- 
ųuette Parko choro narių (Sp)

1507

Rytoj Švontiiis 
Mortos Banikaitie- 
nės Kapo Paminklą
Iškilmės įvyks antrą valandą 

po pietų

T

'fftaftičitftnfe- Patriclc'ffiįetŠK, W[' A uin
m.,. <»y.«eu0s 60.17 ;S.. kaiman U Iv oal vb
tpasidaVė >pensi j ai geg. 16 d., ei
damas patilte -paleido sau du 
šuvius 4 \viduritis. '©dt <vįągi jis 
dar įstengė apeiti j dviejų .blo
kų atstume esančia gasolino sto
tį 5857 S. W-estern Avė.,.iš kur 
jis buvo nugabentas į šv. Kry
žiaus ‘ligoninę. z •

. Keane, karo veteranai, pra
dėjo policijoj tarnauti 1920 m., 
bet pereitą pavasarį .atsigulė .ve
teranų ligoninėn ’North Chica- 
go ir tik nesenai iš jos sugry- 
žo namo. Jis yra \v.edęs ir :(uri 
dukterį Mary , -*8 m.

Hftu kotuiolika• OGISRO.
•metų tkąi ’Ciuėro Motors Sales— 
automobilių prekybos įstaiga 
įteikia jrtie 224os, >gatvės, Tas 
parodo, kad ta .įstaiga yra ver
gta Tekėjo .tikros pagarbos.

Tad, jei kada pamanysite nu
sipirkti -sau gerą automobiliuką, 
pirma atsilankykite į tą įstai
gą. čia tarnauja ir p. Thomas- 
Thomašauskas, kurs maloniai 
kaip tikras lieti/vis jums patar
naus. Antrašas 5420 W. Cer- 
mak lRd. t(Skelb.)

PODEKAVONfiS 
■IMEWS PIETOS 

GAMINKITE 
SU NAUJU

>1I

KRAUTUVĖSE
DABAR EINA 

Thanksgiving Day.
DIDIS

IŠPARDAVIMAS
PUIKIAUSIŲ

Šįvakar Dariaus- 
Girėno Posto 
Paliaubų Iškilmes
L/gionieriai rengia .programą 

Hollyivood Salėje.
Šįvakar Dariaus-Girėno po

stas didelėmis iškilmėmis mi
nės Karo Paliaubų 19 metų 
sukaktį.

Apie septintą valandą va
karo susirinks skaitlingas bū
rys karo veteranų legionierių 
į Mollywood svetainę, 2417— 
43rd St., tinkamai ir manda
giai pasitikti f atsilankiusius 
svečius ir gerbiamą publiką. 
Karo paliaubų ceremonijos 
prasidės lygiai 8:00 vai. Yra 
prirengtas gražus programas, 
susidedantis "iš gražių dainų, 
kalbų ir muzikos, vėliau bus 
puikus taip vadinamas “floor 
show” ir kitokių įdomių da- 
lyki;- x

Dalyvaus Lietuvos konsulas 
ponas P. Daužvardis, teisėjas 
John T. Zuris, aldermanas 12 
wardo Bryant Hartnett ir

18 APIEL1NKĖ. — Rytoj 
antrą valandą po jpietų Šv. Ka
zimiero kapinėse bus pašventin
tas paminklas, 'kurį Banikaičių 
šeimyna ipastatė ant kapo Mor
tos .Banikaitienės, savo žmonos 
ir motinos.

Paminklas yra apie 10 pėdų 
aukščio ir gražių, moderniškų

mepaprastai veikli, energinga ir 
(didelio sumanumo moteriške. 
"Našlys W. JBartikaitis nr dukte
rys ir sūnūs įgyvena ties 2132 
SS. Halsted .street, kur operuo
ja pasėkmingą :biznį. Viši ketu
ri labai pasigenda 'velionės, ku
ri visiėms ibuvo ,ne vien pavyz
dinga :žmona ir motina, bet ge
ra draugė, patarėja ir mokyto
ja. —Draugas.

Teismas Užverstas
Nuomininkų j
Bylomis

Iškilmės bus kuklios. Walter 
Banikaitis, našlys, ir Auna, 
Bertha — dukterys Ir Antahas 
— sūnūs, kviečia''visus gimines 
ir draugus atsilankyti.

Velionė Morta Banikaitiene 
mirė gegužės 22-rą di.eną,,po 
sunkios ir .ilgos ligos. Ji ibuvo

paskelbtas -bedarbiams jiuo-; 
minirikams moratoriumas užsi-j 
baigė ir teismas vėl liko už
verstas bylomis, kur nuominin-į 
kus bedarbius stehgiamąsi >pa-f 
šalinti iš butų už nemokėjimą! 
nuomos. Vakar nuomininkų; 
teismas svarstė apie 500 bylų.

šelpimo-įstaigos -sutinka mo
kėti tik. pusę nuomos, įritą pu-’

*............... ,>'1 1 11 ' "■|l ■ '-1 ■»<)■> ■ ■ I     .

sę turi .-susikasti .patyš nuomi
ninkai. Kur mamų savininkai 
nesutiko pijiirhti pusės muomos, 
ten .te;smas davė bedarbiams 30 
dienų susirasti darbą iir užsimo
kėti nuomą, arba per tą laiką 
išsikraustyti.

Bet ne visį 'tokios ‘teismo ma
lonės susilaukė, nes pas’rodė 
kai ‘kur yra kalti ir patjrtf nuo
mininkai, tad jiems įsakyta iš
sikelti į 5 dienas.

Kai kurie ,ir namų savinin
kai nusiskundė, kad jie yra mė 
kiek negeresnėj padėty už (be
darbius, nes negaudami .nuomos 
jie .negali .išlaikyti savo namus. 
Mrs. Emilia Sęhukr, arti 70 m. 
amžiaus, gyvenanti 1941 Galial- 
iport Avė., kurį nori išvaryti..iš 
įįuto Lee Fisher, 1D15 -CAnal- 
port Avė., skundėsi, kad nors ji 
.turi 4 .namus,-bet tyri tik vie
ną nuomininką, kuris .irgi <ne- 
;moka nuomos, taip kad .ji ne
turi iš ko ir (-yąjgyti, o sepatvės 
penšijps viSf.ęĮar nęsulaukia.

—..
ril #IHWANTRAS MOKESTIS

1936 metu mokesniame
•j 

■ *

profesionalų.
Vertėtų kiekvienam daly-S 

vadti j šias nepaprastas iškil-į 
mes, nes busit tikrai linksmi’ 
ir .patenkinti. Šio vakaro pro-* 
gramu seni ir jauni turėsite- 
progos pasišokti, pasilinks-| 
minti, ,po stiklelį-kitą dšsigerti 
gardžiai užkąsti ir draugiškai 
pasisvečiuoti. Tad' Jauksime' 
skaitlingo j tisų atsilankymo 
šį vakarą į Hollymood svetai
nę. —Frailk Krasauskis.

PASKUTINE SUMOKĖJIMO DIENA CICEROJ1

SeštacL, Laplmčio 27 d., 1937
Sumokėkite antrą taksų įmokėjimą nuo savo • nejudinamo turto dabar, kad Cice- ? 
ro gautų pilną savo dalį. Laiku sumokėjus,-jūsų mokyklos ir kitos įstaigos,'kurios 
yra užlaikomos iš taksų, gaus irgi savo dalį tuojau, kas padės joms savo .prievoles 
daug greičiau atlikti. • 1 - • ' '

, PO LAPKRMO 27 DIENOS
,. •- - •• į y i

Jus susilauksite nepatogumų, kaęla reikės mokėti mokesčius (apskričio valdyboje ir 
pabaudos po 1% už kiekvieną mėnesį ;po gruodžio 1 -d« ■ ,

PADĖKITE «RAI - IfeNKlIE SUSIKIMŠIMO
r ■ ■ ■ . > - ■ ■■

Visi mokėjimai turi būti apmokėti miesto kolektoriaus ofise.

JERRY J. VITERNA,
•Cicero Miesto Kolektorius

5
?

i

Patikimas Banko Patarnavimas nuo 1882

Už Specialiai ^Sumažintas 
Kainas

Duodama didelis kalakutas

Jus

ŠVENČIŲ PERLAIDOS
į tėvynę ,giminėms ir draugams

•Taupykite pinigus pasiųsdami savo švenčių Perlaidas anksti.
galite ^padaRyti .parėdymus dabar žemiausiomis kainomis. Drovers 
Barik "Užsienių Perlaidų Skyrius užtikrina jums skubų, patikimą 
patarnavimą ir pasirąžytą kvitą, :kąd pinigai priimti.

šiąis metais daugiau, negu betka'da jūsų švenčių Perlaidos- tėvy
nėje jūsų draugų ir giminių bus .įvertintos. Ateikit ir duokit savo 
parėdymus ,dabar. ^Klauskite .p. Stungio prie 22 langelio.

' • BANKO PERLAIDOS
•UŽSIENIO PERLAIDOS

‘•KABBEGRAMOS
^RADIOGRAMOS

J BANKO VALANDOS
•KASDIEN: ‘9 A. M. IKI 3 P. M.

ŠEŠTADIENIAIS: 9 A. ,M. IKI 2 P. M.

Drovers National Bank 
Drovers Trust Savinos Bank 

M^MBER6.;rEDERAL'L^POSIT INSURANCE CORPORATION

CASH or 
CREDIT

Naujas virtuvėj pečius 
pagelbės pagaminti skanius 

valgius ir daug pinigų 
sutaupys ant geso

PEOPLES KRAUTUVĖSE

geriausių išdirbysčių PEČIŲ 
už specialiai sumažintas .

kainas
po 32.50, 44.50, 59-50 etc. 
lbngvųs išmokėjimai 
Didele nuolaida už seną 

pečių; perkant naują

4 7 f H MH’ėV; ;A;N'b;. ^Cįlfę^O

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

LENGVAIS

Už mažą dępozitą Jūsų -dovaną palaikysime iki Kalėdų... 
arba pasinaudok LĘNGVAUS IŠMOKĖJIMO musų PLANO NAUDA'

IŠMOKĖJIMAIS.

/•!« //'» A Y /it 
F?- V.

KRAUTUVĖS
2536-40 W. 63rd St

M. T. KEŽĖS, vedėjas 
HEMlock 8400

4179-83 Archer Avė
J. NAKROŠIS, vedėjas 

LAFayette 3171 
CHICAGO

KRĖSLAI antflATŲ
DĖL PALIEGUSIŲ

Rendon arba Nuosavybėn

m

-

•x
Duodant Naujus Tairus
Visi Krėslai Sterilizuoti 

IŠDIRBĖJAI
Specialių Krėslų pagal užsakymą

Dėl ^Lengvos Transportacijos 
Metalinės Sudėties Krėslai

Pristatymas po visą miestą dykai.

CHICAGO
WWEEL CHAIR CO.
1971 W. Ogden Avė., Seeley 5083 
WALTER W. WOSS, Savininkas.

■J

*
Y

MUSIC AND JBWELRY STORE 
4216 Archer Avenue

:j>x<

Oi :š:ū:■

1938 Naujas Pontiac
ŠTAI GRAŽUSIS IR GREITAS rONTIAU KAIUS IŠSTATYTASX 

MUSŲ PARDUOTUVĖJ. - PAMA1YKITE JĮ.
■ ■ ■' . 1 . ■ ■ Štai kai .kurios ir to karo savybės: , 

konstrukcija iš vien plieno. Triple- f 
Vcaled liydratiliški stabdžiai. Nauja : 
apsaugos šhift gyrų kontrolė. Tvir-,< 

-tų rėmų ir erdvus. Turi ekstra gu-1 
mą ir padėjimą. Unistcel turret-top ■ 
bodies by Fisher.

PONTIAC KARAI YRA ‘ 
1938 METŲ 'SENSACIJA < 

Jie yra švelnus ir ištaigįngi. Jie grei- į 
Ii ir, kas svarbiau, įnašai tesuvarto- f 
ja gasolino ir alyvos—-patarnavimas 
kas liečia karų pataisymą—yra ,mo- <■ 
derniškiausias. ir mechaniškai tobu 
las. Visas karų pataisymas yra mu 
sų užtikrintas. r.

TEL : CANAL 4980

i?

03

£

t • .><-3

E Mares Motor Sales
1500-02 WEST CERM AK ROAD, CHICAGO

aitsggagg»M9be

Baimė ima, kad po 
poros mėnesių reikės 

atmokėt savo 
Morgičių!

NĖRA KO BIJOT

MŪSŲ SPIJLKA maloniai jums PAGELBĖS.
Atsilankykite bile dieną nuo 8 iki 8 v. v., ir .

• ••'■ r . ' ' • .

< musų sekretorius suteiks jums visas
> ' >: .. - ' -

j' informacijas.

fuIMtavoredI

0,

iii

J.

1

—perfect 
for cooking I 

4! Kraft American has a mdlow, 
full-flavored richncsa ihat makes 
it perfect for aand^ichea. And for 
cookcd diahes you oan depend on 
this American Cheese to mėlt 
p«rfecdy.

ilfflUMN -BUILDING, L0AN

1739'SCUTJEI HA1LSTED STREET 
Telefonas CANAL 8500 >■

■ • ■ ■' • . .. e

i (MEMBER FEDERAL HOME LOAN BANK)
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Antanas Povilionis 
Sugrįžo iš Ligonbučio

* ' * f »/ 1 • ■ .

Antanas Povilionis, 6825 So. 
W ėst erų, Avė., jau sugrįžo iš li
gonbučio ir baigia pasveikti. 
Antanas užlaiko aludę po virš- 
minėtu antrašu. Antanas ir jo 
žmona yra draugiško ir malo
naus budo žmonės. Linkiu An
tanui greitai pasveikti.

—Steponas

“Grybų - 
KontestSs”

Pereitą trečiadienį jvyko gry
bų rinkimo kontestas. Konteste 
dalyvavo 4 ypatos, A. čemaus- 
kas, p. Daraškienei A. Bložienė 
ir D. Bložis. Grybauti buvo iš
važiavę net į Indiana’ valstiją. 
Grybų prisirinko po du buše
lius. Kontestantai yra gerai pa
tyrę grybų rinkėjai. Kontesto 
laimėtoją išėjo p. Daraškienė/ 
Parvažiavus f Chicago ji su
rengė grybų puotą, kurioje ir 
man teko paragauti šviežių gry
bų. Dauguma įmonių kalba, kad 
šiemet grybų nėra, taigi pasi
rodo, kad jie, tie klysta. Tik 
reikia netingėti ir pavažiuot to
liau nuo Chicagos, o grybų ga
lima rasti ir prisigrybauti tiek 
kiek tik jų nori. Galima net ir 
kitfems parduoti. Reiškia iš gry
bų galima padaryti biznį.

—Grybų Ragavęs

Grįžo ir Jonas
Šeštokas \

Jonas šeštokas irgi sugrįžo 
iš ligonbučio. Jis yra įvairių gė
rimų “distributeris.” Linkiu jam 
greitai pasveikti. Jono antra
šas, 5654 W. 64th PI.

—Steponas
Sekanti biznieriai šiuo laiku 

serga: 'K. Konepiekas, 4525 jšo. 
Califomiia -Avė.; J. Kasčiukas, 
4158 So. Campbell Avė.; Julijo
na Gailis, 3159 So. Halsted St.

s —Steponas

Serga Keistutiečiai
Jurgis Saskus, A. Kuizinas, 

J. Marfcjnkevičė/Ona Gedvilas

SUSIRINKIMAI
•*‘Bijunėlio” lavinimosi susirinkimai atjsibuna kiekvieno sekma

dienio rytą nuo 10 iki 12 vai., J. Grigaičio mažojoj sve
tainėj, 3800 W. Armitage avė. Komisija’ kviečia tėvus at
vesti arba atsiųsti savo .jaunuolius'prisirašyti prie Bijūnė
lio, kad bendrai galėtų kultūrintis ir naudingai laiką pra
leisti.

Garfield Park Lietuvių Vyrų ir Moterų Pašęlpinio Klubo mė
nesinis susirinkimas įvyks rytoj Lawler Hali, 3929 West 
Madison st., 1 valandą po pietų. Prašome visų būtinai at? 
silankyti. —Rašt.

Teisybės Mylėtojų Draugystės mėnesinis susirinkimas bus ry
toj Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. Halsted St., 12 vai. die
ną. Kviečiame visus atsilankyti, kurie negavote tikietų į 
metinį balių būtinai pasiimkite susirinkime nuo komiteto.

A. Kaulakis, rašt.
SLA 226 kp. metinis parengimas įvyks lapkričio 21 d. su per

statymu komedijos “Diplomuota Gimnazistė”, Grigaičio 
svetainėj, 3804 Armitage avė.

Lietuvių Laisva’manių .Etinės Kultūros Draugija pirma kuopa 
rengia šaunų vakarą rytoj, Darbininkų svetainėje, 10413 
S. Michigan avė. Bus gražus programas. Scenos Mylėtojų 
Ratelis vaidins gražią komediją “Knarkia Paliepus”, o kuo
pos vyrų oktetas dainuos naujausią dainą. Pradžia 6 V. v. 
Įžanga 25c. Kviečia Komitetas. -

Lietuvių Universiteto Kliubo s susirinkimas įvyks lapkričio 14 
dieną, trečią valandą popiet, pirmininko Stanley Drigoto 
namuose, 5114 S. Knox St. Kviečiam • visus senus ir nau
jus narius atsilankyti. Bus didelis ir įdomus susirinkimas.

* ' * ' ’ * 7 ‘ a ■< r T’i ’

SLA 55 kuopos susirinkimas įvyks sekmadienį, lapkričio 14 d., 
2 vai. po pietų, Bimbos svetainėje, 635 West 119 St. Bus 
tartasi apie vdkarą, kuris įvyks sausio 16, 1938, parapijos 
svetainėje. Kalbės Mikužiutė pirmą kartą West Pullmane. 
Atsilankykite paskirtu laiku. Kviečiami ir tie, kurie dar 
nepriklauso prie kuopos.

Kruopiškių Kliubo susirinkimas įvyks šeštadienį, 
dieną, 8 vai. vakare, 2436 N. Marmora avė. 
esat kviečiami atsilankyti, nes yra daug svarbių tarimų.

Rašt. V. čepulevičius.

. Tamasauskas, rast.
lapkričio 13 

Visi, nariai

Lietuvių Keistučio Pašelpos Kliubas rengia milžinišką kpncęr-t 
tą sekmadienį, lapkričio 14 d., Sokolų svetainėje, 2343 S. 
Kedzie avė. Dalyvauja Helen Bartush ir visa eilė kitų Į)a- 
sižymėjusių dainininkų. Pradžia 5 v. vak. Įžanga 40c. Po 
koncerto šokiai. —Komitetas. v

Naudokitės Proga!
1 4’•

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

• • santus, Draugijos narius bei ofise, iki gruodžio
(December) 11 d., gaus nemokamai tikietą vertės 
$2.50 į Draugijos bankietą, kuris įvyks gruodžio 
11 d., Amai gamated Auditorium, 333 So. Ashland 
Boulevard.

* . . t ’ • ’ 1
. ✓ . < A

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

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

•,K

EB

CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJOS OFISAS:

1739 So. Halsted St (2-ros lubos)

$

Urba>Flower Shoppe I 
Gėles * Mylintiems—Vestuvėms 
—Bankietams—Laidotuvėms— / 

i' Papuošimams^ < -
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTĖ ,5809 /
■f.

(Dambrow), j. Dalinkevičia, 
Anna Yucevičiuš ir K. Reck.

). —Steponas

Keistutiečiai Kurie
Jau Pasveiko
' J. Sačauskienė, P. Malelo, M. 
Stalilionienė, Z. Pūkis, R. Šle
žienė, Strazdauskienė, M. 
Chesniene, A. Lukošius.

? —Steponas

Mrs; Gramontienė 
Negalioja

Mrs. Gramontienė, 4535 So. 
Ro«kwell St. randasi dabar po 
Dr. Yuškos priežiūra. Nors lo
voj neguli, bet visgi nesijaučia 
gerai. —Steponas

Plėšikai nužudė
Plėšikai nudurė peiliu Henry 

Stolle, 40 m., prižiūrėtoją gaso- 
lind stoties 5600 Northwest 
Higway. /

e James Keenan, 30 m., 2236 
N. Clark St. ir jo pussesere Mrs. 
Mary Bromelow, 29 m., liko už
mušti, automobiliui prie Craw- 
ford ir Roscoe gatvių susidū
rus su gatvekariu.

X KAZIMIERAS STANKUS
! Persiskyrė su šiuo pasauliu 
karo paliaubų dieną, Lapkri
čio 11 d., 2:3(1 vai. po pietų, 
1937 m., sulaukęs 48 m. amž., 
gimęs Greičių kaime, Jurbarko 
parapijoj.

Amerikoj išgyveno 30 metų
Paliko dideliame nubudime 

moterį Marijoną, po tėvais 
>Meškaųskytę, pusbrolį Leoną, 

Stankų, pusseserę > Nastaziją, 
jos vyrą Pranciškų Kuzmarskį, 
pusseserę Petronėlę, jos vyrą 
Thomą Regan,' švogerį Kazi
mierą Meškauską ir Juozapą 
ir jo moterį Oną ir jų dukte
rį Julia Meškauskus, o Lietu
voje motiną Petronėlę, /brolį 
Antaną ir 2 seseris Oną ir 
Marcelę ir gimines.

Kūnas pašarvotas namuose 
4300 S. Western Aye

Laidotuvės įvyks pirmadienį, 
Lapkr# 15 d., 2 vai. popiety. 
Bus nulydėtas į Tautiškas ka
pines.

Visi a. a. Kazimiero Stan
kaus giminės, draugai ir pa- . 
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse, ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveiknmą.,

Nuliūdę liekame, 
Moteris, Pusbroliai, švogeriai 

ir Giminės.
.Patarnauja laid. dir. Ant. Pet
kus, Tel. Grovehill 0142.

■ . S- ' 1 ■

PRANCIŠKUS KVADAITIS 
•A*. .<• • f, • $ *4

Mirė Lapkr. 10 d., 1937 m., 
2 vai. po pietų, sulaukęs 42 
metų amžiaus. \'

Kho iš Lietuvos, Tauragės 
miesto ir apskr.

Amerikoje išgyveno 25 m.
Paliko dideliame nubudime 

moterį Oną, 4 pędukras, 2 po
sūnius ir žentą William Yar- 
ke. ir k daug kitų giminių. O 
Lietuvoje 4 seseris ir vieną 
brolį ir gimines;
Kūnas- pašarvotas S M. Skū- 
do koplyčioje, 718 W. 18th 
Street.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
Lapkričio 13 d., 1937 m. iš 
koplyčios 8 vai. ryto bus at
lydėtas į Dievo Apveizdps pa- 
rap. bažnyčią, kurioje įvyks 
.gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapi- 

• nes.
Nuoširdžiai kviečiame visus 

gimines, draugus-gęs ir pažys- 
tamus-rrias dalyvauti šiose 
laidotuvėse.

Nubudę Moteris, Dukterys, 
Sunai, žentas ir Giminės. 

Laidotuvių Direktorius S. M. 
Skudas, Tel. MONroe 3377

IHVFIKRL U V L11\ IV Visas Pasaulio
* * Dalis

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietnms 

ir Pa grabams
>3316 So. Halsted Stteet

Tel. BOULEVARD 7314

■ I

------------------------------- ----------------------

NAUJIENOS} Chicago, m

Kliubo Koncertas
', ■ • ■ , \

įvyks Sekmadienį
Rytoj įvyksta ’ milžiniškas 

Keistučio kliubo koncertas, So- 
kol svetainėj, 2343 So. Kedzie 
Avė. Pradžia 5-tą vai. vakare. 
Programą išpildys Helen D. Bar 
tush, Chicago Civic Operos so
listė, St. Rimkus, Jadvyga Gri- 
caitė>, LKM Choras ir kiti.

Keistučio kliubas-niekad pub
likos nesuvylė-7-^nesuvils, ir da
bar. Ęukite visos ir visi, ^uo- 
mi paremsite Lietuvių kultūrinį 
darbą. .

Taigi, visi lietuviai pasimaty
sime Keistučio Kliubo koncerte 
rytoj, lapkričio (Nov.) 14 d.

' —Steponas
. V .

Adomo Dudonio 
Mirtis ~ Nuostolis 
Lietuviams
Buvo veiklus, kartu su žmona, 

įvairiose organizacijose

AUBURN PARK. _ Auburn
A

Parkas ir Chicago' neteko veik
laus lietuvio, kai mirė Adomas 
Dudonis, nuo 7917 S. Harvard 
avenue.

Velionis buvo iškilmingai pa
laidotas lapkričio 4 d. Jis mirė 
sulaukęs pusės amžiaus. Paliko 
dideliame - nubudime žmoną 
Anelę Gudonienę, brolio dukte
rį Mortą Dudoniutę ir daugiau 
giminių* Paliko ir daug, draugų.

A. Dudonis priklausė prie 
daugelio draugijų: Lietuvos Di
džiojo Kunigaikščio Vytauto nr. 
2, Roselande, Lietuvių Piliečių 
Darbininkų Pašęlpinio Kliubo, 
etc. Prie tų draugijų priklausė 
ir velionio žmona Anelė ,'Dudo-

KONSTANTAS STANCIKAS 
Gyveno 9942 S. Vincenncs Av.

Persiskyrė su 'šiuo pasauliu 
lapkr. 10 d., 1^5 ^yal. popiet, 
1937 m., sulauk^ J)usės amž,. 
gimęs Panevėžio apskr., Ku- ' 
piškio par., šnipališkių kaime.

Amerikoj išgyveno 35 metus
Paliko dideliame nuliųdime 

brolį Povilą, pusbrolį Petrą 
Stapkų ir jo šeimyną ir daug 
kitų giminių^

Priklausė prie Chię^gos Lie- 
• tuvių Draugijos.

Kūnas pašarvotas Lachavi- 
Čiaus ’ koplyčioj, 2314 W. 23rd 
PI., Laidotuvės įvyks pirmad., 

■> lapkričio 15 d., 8:00 vai. ryto 
iš kopi, bus ^atlydėtas į Visų 
Šventų parap. bažnyčią, kurio
je atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kąpines. ■ ; ’

> Visi a. a. Konstanto Stanci
ko giminės; draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čianti dalyvaut laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

, ■ Nuliūdę liekame, 
.^Brolis, Pusbrolis ir giminės.

LaidotuVėse/ patarnauja lai-’ 
dofuvią direktorius Lachavi 
čius ir sūnūs, tel. 'Canal 2515

GERALDINE RUDMINAPFe
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkr. 11 dieną, 7:50 vai. vą- 
karo, 1937 m., sulaukus 7 me
tų amžiaus, gimus Chicago, 
Illinois » ’ ‘ -

Paliko dideliame nubudime 
motiną Sophie, po tėvais Sa- 
mojškaitę, tėvą Jurgį, brolį 
Jurgį, senukus: Benediktą ir 
Marcelę Samoškus, dėdę ir te
itas: Juozapą ir Katariną,Sa
moškus. dėdę ir tetą Joną ir 
Mikaliną Rudminus ir. gimi
nes, o Lietuvoje senukę, dėdę, 

“tetą ir gimines.
Kūnas pašarvotas 923 West 

35th St. -Laidotuvės įvyks ant
radienį, lapkričio 16'd., 8:00 vi 
ryto iš namų į šv. Jurgio pa- : 
rap. bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš tep bus nulydė
ta į šv.x Kazilniero kapines. •

Visi a. a. Geraldine Rudmi- 
nhs giminės, draugai jr pažis- 

‘ tanii esat nuoširdžiai kviečia
mi ♦ dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nvliude liekame,
Tėvai, Brolis ir Giminės. ' 

Patarpauja laid. dir. S. P Ma
žeika, Tel. YARDS 1138. ' 1 • k/ * * ‘ ' - - tt: ■ „ a, J ( I * • , i

Bus gražus programas pritaikytas tai dienai, o po programa Šokiai

šeštadienis, lapk. 13, 1937
nienė ir daug joms pasidarba
vo. Be to, Lietuvos Dukterų 
Draugijoje ji ėjo nutarimų sek
retorės pareigas per 10 metų, o 
$v. Petronėlės Draugijoje buvo 
kasos globėja. Ji taipgi daug 
darbavosi Lietuvos naudai.

:Į velionio laidotuves suvažia
vo daugybė žmonių. Į šv. Kazi
miero kapines jį palydėjo apie 
60 automobilių.

Velionio žmona p. Anelė' Du-
. ... i— ...... •

MADOS

Čia galite pasiskirti naujus
1938 Mados

Progress
Krautuvė

PARDUODA

Geriausius RADIOS
, Specialiai Sumažintomis 

Kainomis

PADĖKAVONES 
DIENAI

Sykiu duoda didelį kalakutą 
ar žąsį dykai su pirkimu

NAUJOS MADOS
v CONSOLE RADIO

t

R C A Victor
, Phįlco,!1AD......

Zenith ! ’
etc.

JI ’ v * • *■. S ' , . . f

Už Specialiai žemas Kainas
/ * %

1938 Console Radios .
Nuo .............  $40.50

1938 Midget Radios
Nuo ...' i.... $22.50

Kalakutas Dykai '■ 
Lengvus Išmokėjimai 
Didele Nuolaida už

Seną Radio >

3222-26 So. Halsted St. 
chicago; ill.

> Tel. VICtory 4226 '
J. KALEDINSKAS, Vedėjas 

JOE A. RIZGEN
JEWELRY KRAUTUVE

Pirkdami kokią dbvaną, pirma užeikite pas mus. Mes už
laikomi didelį pasirinkimą laikrodžiu, auksinių, deimanti
nių ir kitokių Kalėdinių dovanų. Taipgi taisom visokius 
laikrodžius. V f

3249 So. Halsted St. Tel. Victory 4356

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

Kur Bėgi? Pas Liberty Tailor i
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.

PALIAUBŲ DIENOS PAMINĖJIMU 
. . ■ RENGIA —
DĄRIAUS GIRfiNO POSTAS 

Šeštadienį Lapkr.-Nov. 13 d. 7:30 vak 
YUŠKOS SVETAINĖJE, 

2417 West 43rd Street

donienėj už gėles, už dalyvavi
mą laidotuvėse, už palydėjimą į 
amžino atilsio vietą ir už lanky
mą visiems taria Širdingą ačiū.

Senas Petras.

4502

4502 — Mokyklon eiti suknelė. 
Praktiška ir graži. Sukirptos mieros 
6; 8, 10. 12, 14 ir metų amžiaus mer
gaitėm.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašofrie iškirpti paduotą blan- 
kutę arba, priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pą- 

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

£ 7 *. , ~, *...........:

NAUJIENOS Pattern Dept.
1789 S. Halsted St., Chicago, I1L

Čia įdedu 15 centų ir prašau
atsiųsti man pavyzdį No...--------

V •*’ > . .’

Mieros -------- -—per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas) <

(Miestas ir valstija)

Metinis Balius
— Rengia — 

LIET. TEATR. DRAUGYSTĖ
RŪTOS No. 1 

šeštadienį, Lapkričio- 
Nov. 13 d., 1937

WALT’ER NEFFAS 
" SVETAINĖJ E 

2435 South Leavitt Street
Pradžia 7:30 vai. vakaro, 

įžanga

*

28c

r •<

Lietuviškas 
Krupnikas

— 80 Proof ♦—
Labai gardus gėri
mas. Gerkit Lietu
višką Krupniką su 
karšta arbata, paga- 
linsit slogas.
Mes parduodam tikį Lįjįh*utS 
tavernus. Ten ir rei- 
kalaukit.
[ kitus miestus ta- 
vernams orderius pa
siunčiamo ekspresu.
Pirkdami pastebėkit 

musų tabelį

INTERNATIONAL
.Wine & Liąuor Co.

PRANE VIZGARD, Sav.
, 4611 So. Ashland Avė.

Phone Boulevard 0470 
CHICAGO, ILL.

*

DAILY
BLSlhESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFĄBETO 

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

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

giau. Pristatymas garantuotas. 
Šaukit Vakare po 6 
LAFAYETTE 8980.

JOHN OKSAS
4405 SO. FAIRFIELD AVENUE

Ir prisatom juodžemiu, su Humus su
maišyto dėl kvietkų ir daržų buše
liais, jardais ar loadais.

FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija frengta pir
mos rųšies su moder
niškomis užlaidomis ir 
Hollyvrood šviesomis. 
Darbas garantuotas.

420 W. 63rd ST.
Tel. ENG 5888-5840

J m
.A.

•y... „mts

f

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA
TONSILAI IŠIMAMI

PALAGUI pagelba
LIGONINĖJE ......

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

EKZAMINAVIMAS
OFISE ...........—......
DOŪGLAS PARK

1900 So. Kedzie
Tel. Lavndale

$12 
’50 
$20

HOSPITAL

Avenue 
5727.

• RĘST AUR ANTAI

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

TeL Victory 0670

AL. MASIULIS 
TAVERN 

BERGHOFF ALUS 
kiti rinktiniai gčrimai. Pilna res-ir 1

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

2055 WEST CERMAK RD.
Tel. Seeley 9224.

LEGION TAVERN
Grovehill 4563 

FAMOUS BERGHOFF BEER 
Taipgi visokį kiti rinktini gėrimai 

ir užkandžiai.
W. C. LUKAUS, Sav. 

6425 SO. ASHLAND AVĖ., 
Chicago, Illinois

SIGNS—IŠKABOS
ACE ERECTORS, Ine.

Įsteigta 1921 m.
Mes pastatome visų rūšių sainea 

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

R0XEE GARAGE
Automobilius taisome, pentiname 

ir abelnai duodame visą patarnavi
mą už prieinamą kainą. Atdara die
ną įr naktį.

JPETER OKSAS
8417-25 DIVERSEY AVENUE 

TeL Belmont 1531
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Paslaptingai pra
puolė lietuvis 
apdraudos agentas

i ; , r,

Šįvakar Cicero 
Kareivių Draugijos 
Sidabro Jubiliejus

Prapuolė Charles G. Stonė 
Spėjama, kad jis yra nužudy 
tas plėšikų. Jo automobilis fi

gūravo *kitame plėšime

Didelės iŠkfmės rengiamos 
Liuosybėš Nanto saloje

Veikli Cicero ofganizAcija', 
Lietuvos Kareivių Draugyste, 

i šįvakar iŠkihriingai švęs savo
Policija dabar bando išaiš-j sjdabrinį jubiliejų — 25 ifietų 

sukaktuves nuo įsisteigimo.
Sukaktuvių iškilmės, su cere

monijomis, prbgfrąfhU ir garbės 
narių apdoVAhbjimu įvyks LiuO- 
sybės NAiilO Salėje, šįvakar. 
Muzikalę prbgramb dalį išpildys 
Jaunosios BlYuffe' šokėjai, p6 
vadoVybe mokytojo A. Andreje
vo. •

Garbės dovanotais dhgAhizaci- 
ja apdoVahos 22 saVo ndrius. 
Vieni gaiTS doVahas už ph’šalL 
pos neėmimą per 20 metų, lli- 
ti per 10. Tie garbės nariai yfA 
sekami:

riems sumanymams bei dirbda
mi jų realiz&Vftnūi.

v/ \ »
Dabartinę Kareivių* Draugys

tės' valdybą sudaro sekami* as
menys : Antanas L. Matui —* 
pirm.; Kazys Rakašius — v. p.; 
Kazys P. Deveikis — sekr.; 
Ben Titmavičia —- fin. rašt.;* 
Klein Laudanckas — ižd.; P.- 
Kavaliauskas, J. Baltrušaitis ir

* iždo giob., ir X. •

kiritip paslaptingą prapuolimą 
sf>ectalio <geiltp ir kolekto
riaus Metropolitan Life Insu
rance Co.' lietuvio Charles G. 
Stone. Jis dirbo kompanijos 
skyriuje 6908 So. Halsted St., 
bet gyveno Brighton Parke — 
4450 SO. XVashteilaw Avė.

■ / > J' ’ * "

Pasak jo žmonos/ Stefani
jos, Stone sugryžo trečiadie
nio ryte po trijų savaičių ne
buvimo. Jis išvyko į darbą ir 
dirbo visą dieną. TreČiadiertio 
povakarę jis sugryžo namo, 
tąčiaus apie 7:30 vai. vak. vėl 
išvažiavo, pasiėmęs šeimynai 
priklausančius $450. Stone ve
dę yra jau 19 metų ir turi 
dukterį Florence, 14 m.

Tečiaus neužilgo po to >jo 
automobilis figūravo apiplėši
me kito tos kompanijos agen
to Joseph Hopfer. Pastarasis 
dirba kompanijos skyriuje 
6354 S. Ashland Avė. Apie 
8:30 vai. vak. prie savo namų 
6834 S. Green S t, jis buvo už
pultas dviejų plėšikų, kurie 
atėmė iš jo $50 ir pabėgo au
tomobiliu. Jis išbėgo Į vidurį 
gatvės ir bandė užsirašyti 
plėšikų automobilio numerį, 
bet jį užgavo ajitomobiliu Le- 
rOy Lundberg, 7916 So. Ash
land Avė. Nors ir su sulaužy
ta ranka, Hopfer įšoko į 
Lundberg automboliį ir ėmė 
vytis plėšikus. Nusivijo juos 
iki 6731 So. Pcoria St-, kur 
sprogus padangai jie atsimušė 
į šalygatvį. Plėšikai iššoko iš 
automobilio ir pasislėpė tam
soj -JA 1- PP J iM.O.,1 iom'obilįp 
laisnio nustatyta, kad ' mito- 
mobilis įfriklauso Stone. Tik 
tada ir Sužinota apie Stone 
prapuolimą.

Spėjama, kad plėšikai bus 
.'tlužudę Stone ir gal išmętę jo 
kūną kur laukuose, o patys 
panaudojo automobilį kitam 
plėšimui. ,

John Glynn, manažeris ofi
so kur Stone dirbo, sako, kad 
Stone, kuris dirba kompani
jai jau 7 metus, niekad ne-

20 metų’ garbės nariai
Baltramiejus Stankus, Frartk 

Dapkus,' Maitt Shimkus, Jurgis 
Trumpa'uskas, John DabasiriS1- 
kas, Joseph Neffas, Joe Valai
tis, George Radomskis, Stanley 
Bukauskas, Joseph Ch mieli aus- 
kas, Joseph Karpus, Antanas 
Kasmauskas, Steponas Lachta- 
wicz, Tadas Petroszie\Vicž'e ir 
Joseph StahkėwiCze.

10 metų garbės nariai
Frank Zajauskis, Frank Mi- 

lauskis, Charles Genis, Wiliiaiii 
Veseluna's, Frank K. Petraitis, 
Mike Masilonis ir Antanas Si- 
dOr.

,Ic Jocius
Pralg’auskas maršalka.

Ši'č vakaYo iškilrrtėš prasidės 
7:30 F.- M. Po prograhio buš šo- 
Itiįtf! —eičėriėtfe. x

RADIO
Dainuos Žymus Daini
ninkai, Gražias Rinkti

nas' Dainas

GRIGAIČIO PRAKAL
BU MARŠRUTAS

■’r—r~~' ■, z... - ■.

Lapkričio m.‘ 19 d. “Ntaujie- 
A^’ Fėd^ktdriūš E Grigaitis iš- 
tfdžhidš f rytin^š valstijas pa- 
sakyti keletij, prakalbų. Jo mar
šrutas bus toks:

Norwood, Mass.—lapkr. 20 d.
Cartihridge, VtaSS.—lapkričio 
21 d., po pietų.
So, Boston, Mašs.—lapkričio'
21 vakare; t
LaVžrehcė, Hlass__ lapkr. 22

...arba 28 d.
Brcoklyh', N* Y.—lapkričio 26

Rytoj, nedėldiėnį, 11-tą valan
dą prieš piet, radio klausyto
jams bud malonu pasiklausyti 
gražaus ir įdomaus radio pro- 
gramo, kurį nuolatiniai, kas ne- 
idėldienį leidžia Pfogrešs Beta 
droVės Krautuve,- 3224 South 
Halsted Strčet,- Kaip visuomet, 
leidėjai stengiasi kviesti* gerus 
talentus išpildyti šiuos progra- 
rhus. Taip ir rytoj dalyvaus vi
sų1 laukiami ir mėgiami solistai, 
duetas, kvartetas ir kiti. O prie 
to, bus naudingų patarimų ir 
įdomių žinių, • ypač iš Progress 
.Krautuves didelio Thanksgiving 
Day išpardavimo', kuris čia da
bar čina pilhU pasisekimu. Ma
lonėkit nepamiršti’ patys ir ki
tiems' priminti užsistatyti radid 
ir pasiklausyti. Rep. J.

C L A S S I F I E. D • AI) V T.
Personai

Asmenų leškd
Business CKances

Pardavimui Bizniai

PAIĘŠKAU GYVENIMO DRAU
GO blaivaus — * turtas' nereikalin
gas — laisyų pažiūrų — nuo 35 iki 
50 mėtų amžiaus. Esu našlė 34 me
tų amžiaus. Rašykit 1739 So. Hals
ted St., Box 736.

PARSIDUODA TAVERNA— ran
dasi prie 4410 So. Ashland Avė., 
Chicago, III.

Situation Wantėd
Dąrbo Ieško

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

6818 So. Ashland.

JAUNA, DORA MERGAITĖ pa
ieško darbo prie namų, neseniai x at
važiavus iš Lietuvos. Pageidaujama, 
kad darbas 'butų prie Lietuvių. Te
lefonas Calumet - 6579, 3£03 South 
Halsted St., Chicago, III.

PARDAVIMUI TAVERNA pigiai 
-kambariai gyvenimui. Renda pigi 
-Priežastį patirsit ant vietos.

10358 So. Michigan Avė.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardayimui

PARDAVIMUI NAMAI už MO£- 
GIČIUS — Southside 4-fletis ir Šta
ras mūrinis $3,500.00, 15 fletų ir 5 
Storai; muro $16.000. Marųuette 
Parke' —4-fietis arti' parkių $7,500. 
Mūrinė bungalow $4,500.00. 2-fletis 
medinis konkreto fundamentas 
$2,800. Brighton Parke-^2-Getis mu
ro apšildomas $5,750 ; 4-lietis muro 
$8000.00. Bridgeport 3-fletis muro. 
Pigiai.' Siūlyk. Medinė cottage $650. 
Visi namai išrendųoti, - Išsimbkėji- 
mais!. Teisingas patarnavimas.

CHAS. URNICH (URNIKAS) 
56 W Washington * St. Room 514 

arba 4708 So. *Western Avė.

K. P. Deveikis, draugystės 
sekretorius, gražiam jubilieji
niame programe paduoda seka
mus faktus apie organizacijos 
pradžią:

Ji buvo įsteigta kovo 7 d;, 
1912- meta* s.- Organizacinis su
sirinkimas įvyko’Simano žvibo 
salėje, kuri buvo’ ties 1347 So. 
50th aVenue. Tame susirinkime 
organizacijai buvo duota pra
džia, išrinktas vardas ir išrink
ta perina valdyba'. Kason tame 
susirinkime suplaulbe $13. T^ai 
buvo pirmieji organizacijos pi
nigai. Pirmuoju pirmininku bu
vo Jonas Eidiiitas.

Iš mažo būrelio stėigčjų-na- 
fių, Draugystė išaugo į didžiu
lę organizaciją, kurios kasoje 
dabar randasi $9,238.48. Narių 
gerame stovyje tiiri 200. Per

Budriko Programas 
WCFL

Waterbury, .Čorin__ tapkr. 2t
arba 28 d.
Grįždamas atgal į Chicagą, P. 

Grigaitis, gal būt, dar sustos 
Baltimorėje ir Pittsliurghe. 
šiomis kolionijbmis tačiau dar 
nesusitarta, kadangi prakalbų 
laikas dkr nėra galutinai nu
statytas Wąteyburyje.

i 'i «. '= ■ ■—

Parengimų 
Kailendorėlis
Sekmadienį, lapkr. 14

X;ĖNOVAITėS GIĖbRAITiS 
(šidiškiufes), žymios Chica’gos 
lietuvių dainininkės koncertas,* 
Chicagos Lietuvių Auditorijoje, 
8133 S. Halstėd1 stfėet. 7 v. v. 
50 č. ir 75 č. (Bilietus galima 
gauti “Naujienose”).

VYTAUTO BE LIA J AUS šo
kių koncertas, Chicago Wo- 
men’s Club salėje, 62 E. 11 th 
Street. 3:30 vai. pp. 83 ir $1.10. 
(Galima gauti “Naujienose”).

. • '* v ' . i i
it Keistučio Kliubb liiėtiriis va- 
karitfc, Sokčl svetainėje, 5 y. v.

Bfėip Waiitėd—Female
 Darbininkių įteikia

PATYRUSI MERGINA ar mote
ris bendram namų darbui —būti ar 
eiti — suaugusių šeima —$6.00.

' Van BUren 4552.,
-PATYRUSI viduramžiaus MOTE

RIS nainų darbui — virti— 2 moky
kliniai vaikai 10 ir 13; pora bizny 
—gera alga. Columbus 6169.

REIKALINGA MERGINA vaka
rais pagelbininke į taverną.

3201 Lituanica Avenue.
'______________________ _______:------------ .-----

JREI KALINGA MOTERIS pažiū
rėti 6 mėtų mergaitę, nėra skalbi
mo. 6637 So. Ashland Avė.

Real Estate b or Salt
Namai-žemė Pardavimui

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

Tel. BOULEVARD 2800
Perkam, parduodam ir mainom na 

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

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

5 KAMBARIŲ .PLYTINIS angliš
kas kolonijalis bungąlow— Tite vir
tuvė ir maudynė—garažas.

6440 So. Kilpatrick Avė.

turėdavo didesnių kompanijos ketvirtadalį šimtmečio saTO gy. 
pinigų sumų ir jo sąskaitos vavimo; Kareiviai .uveiks daUg

Per daugel metų Budriko pa- 
štangčhiis sllattlba lietuviškos 
daihbs ir muzika* oro baUgoinis. 
Ryt vakare, t. y. sekmadienį,” 
lapkričio' 1'4*, pasikl'ą'dšykitė g'fd^. 
žiu dainų ir muzikos' iš stoties; 
WCFĖ, 920 liil. nd'o 7:30' iki 8 
Vai. vakaro. Programč išgirsite 
žymų dainininką baritoną ir sim
foninę Budriko radio orchestrą*. 
, Ėeikia dar pastebėti, kad! 
Budriko krautuvėse', Š4b9-^41!7 
So. Halsted st^ minirit metą* 
Juozo Budrilto pasėkihihgb bižJ 
riio vedimo sųfaktį dSabkl* eina' 
didelis išpardavimas fau 
kandų, raditį, skalvy kilį1, pėčit|;, 
refrigeratorių etc. špfeciąliaf riti'-“ 
pigintomis kainomis; DbVahdš 
dykai su kiekvienų*

Svarbus lLieWVfų Tautiškos kata
likų Parapijos?liSupirinkimaą Chica- 
goj, kuri buvo įsteigta vyskupo Mic
kevičiaus. įvyki nedėliojj Lapkričio 
14 d., Sandaros Svetainėje, 814 West 
33rd St., antrą islandą?po pietų. Bus 
svarstomas ^paminklo statymas ant 
vyštai^' Mjcįgaa^^jkMjo ■visj. U, 
iib rnujauciat^Ųf|fejviU. Tautiško^ Pa
rapijos geroVę, pržŠdtųi atsilankyti.

JOS. NEKROJSIS, Organizatorius. 
3346 S. W^llace St., Chicago, III.

PATYRUSI MERGINA priezviri-’ 
mo— prižiūrėti vaikus— nėraz skal
bimo—savas" kambarys ir vana. $12.

Rogers Park 6908

NEPAPRASTAS BARGENAS 2 
fletų mūrinis namas, po 6 kamb. 
—2 karų garažas, pečiais apšildo
mas —; .2 lotai, randasi ant 47th 
netoli Kedzie. Kaina $7500. Mainy
siu ant bungalovv -Brighton Parke 
arba Marųuette Parke arba Mar- 
ųuette Manor.- Atsišaukite, / 
4642 So. ‘Albany nuo 12 iki 3 P. M.

yra tvarkoje.
Stone yra 44 m. amžiaus,‘tojams ir visai lietuvių Visuo- 

neaugšto ūgio, šviesaus veido, menei, gausiai aukodami įvai-

naudingų darbų Cicero gyveni- Patiko Budfiko 
Programas

ŠUNIUKAS — GRAŽI KALĖDŲ DOVANA

BULL PUP PATTERN 1607
No. 1607 — Pasiukit šį gražų šuniuką ir padoVanokit Ka 

lėdonis savo mėgiamai mergaitei arba berniukui.

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT.
1739 So. Halsted St., Chieago, 111.

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No.

j Vardas ir pavardė .

| Adresas į - ....

| Mi0ta8 i/ Valstija >
< MM MMM Hto*'

Belu Wanted—Male-Feitialė,
Darbininkų Reikia_______

IEŠKANT GERIAUSIO NAMŲ ar 
kotelio darbo su geriausiu atlygi- 
ginimu, kreipkitės į mus—mes pade
dam išsilavinti.

A-Rite Domėstic Emplyoment 
Sei*vice

1133 East 63rd St., Plaza 4644 z

fielp VVanted—Malė
Dhrbininkų Reikia

REIKIA - PATYRUSIO gėralų 
seilsmano visiems rektifikuotiems 
ir skelbiamiems produktams parda
vinėti. Geriausia propozicija. Pasi
matyti su Mr. Motei — 319 South 
Market St.

8 apartmentų budinkas Marąuet- 
te Manor’ — po 4 kambarius — lo
tas 50x125 — štymu apšildomas — 
kampine vieta — pajamų $4080 — 
dabar tiktai

Turiu 6 akrų farmą arti 116-tos 
ir Cravvford Avė.
kątedž — karštu vandeniu Šildoma 
—barnes ir tt. — mainysiu į bun- 
galow ar 2-flatį Southsidčje.
, Rendon 6 dideli kambariai —kar
šti! vandeniu šildomi — Brighton 
Parke

5 kambariai karštu vandeniu Šil
domi

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI
Brighton Parke ant 41 ir Camp

bell Ąve 6 kambarių cottage, li
mento fundamentas. Kaina $2300.00

2 flatų po 6 kambarius, karštu 
vandeniu š^Momas,cementuotas 
beismentas. Kaina .....  $4200.00

Marųuette Parke, 2 flatų po 5 
kambarius, karštu vandeniu šildo
mas, 2 karų garažas. Kaina $6500.00 
Randasi aųj Rpckwell arti 71st St.

Turime daugelį visokių bargenų. 
Parduęsime ant lengvų išmokėjimų 
arba kas ką turite mainyti.

Atdara nedčliomis nuo* 10 iki & 
po pietų.

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

■ ■■■....................———I — ■■■■■ ■■■ ■■■■_■ I ■ ii .

Farms for Sale
Ūkiai Pardayimui

$24.950

5 kambarių

$35.00

$40.00
J. A. SHULMISTRAS

Home Owners Realty Mart 
4016 Archer \ Avė. Lafayette 6300

REIKALINGAS JAUNAS VY
RAS, pagelbsti prie, tabako išva- 
žiudjimo biznio,. Turi būt lankęs ar- 
i>a baigęs* Higft Schooi* ir turį.,.mQ-; 
keti lietuvių kalbąs. Rašykit į Nau
jienai, Box 740.

^4WiW»>iiSiiS»X»į8ifižS65lž<»B

CLASSIFiEDADS
. ją?' -r -Į.-MJĮS:

_____

STOGDENGYSTft

H’ąėte's diVbahte' bisties
idlirb.iia/ EėhgvoH' islygės, jėl pagėF
<

hmhodFiNG 
M86 ^

Fūrhitiirė & Fixtures
1 Italb&'ii'dUi-Įtaib.ai

IŠPAfl<bU0DAlVĮE BARŲ FIKČE- 
RIŪS 1937, visokio didžio su Coi! 
faksais' ii* sinkbm. Taipgi štorij 
fikčerilis dėl bile kurio biznio įskai- 
t'aht svarstykles, registerius ir ice 
taksius. Cash arba aht išmokėjimo 
PantatyĮfrita taus pirih negu pirksi- 
to kitur. ;

S. E. ŠOSTHEIM & SONS 
1915 S0. STATE STREET 

OALumėt 5260.

6 KAMBARIŲ NAUJI rakandai, 
kautai — frigidaire, Philco radio, 
A. B. C. skalbykla — parduos pi
giai—pilnumoje ar skyrium. Kreip
kitės Haytaarket 4581.

PARDAVIMUI ar mainymui 150 
akrų gerai veikianti farma — 40 
mylių į žiemių vakarus, nuo Chica- 
gos — su ar be stako, mašinos, 
įrenkiai. Mainys į North Shore na
mą. L C. DESCHAUER. Lake 
Zurich, Illinois.

PARDUOSIU 160 akerų farmą 
105 akerių dirbamos, kita ganlykla 
ir giria, 150 mylių lųio .CĮiicagos su 
gyvuliais, geromis mašinomis, 10 
kambarių namas ir kiti budlinksty 
Yra valdžios morgičius ant 85 me
tų. Atsišaukite laišku, 1739 South 
Halsted St. Box 730.

NAUDOKITĖS
Musų įstaigoje randasi pigiai ant 

pardavimo keli šimtai visokių na
mų: Rezidencijų Apartmentų, Biz
nių ir Lotų, kuriuos apturėjome 
nuo bankų, resyvėrių ir’ Insurance 
kompanijų. Galite atsilankyti dieno
mis—patogiau p'anedėlio. ketverge 
ii‘ subatos vakarais.

ERNEST GEISSLER, 
2749 W. 63rd St. ir California Avė. 

Chicago, Iii.

J3ARGENAS — Lietuvių kolonijoj 
—2 po 4 kamb. medinis namas tik 
už $3800. Savininkas ant. vietos.

4452 So. California Avė.

MARŲUETTE PARK 2 FLATAI 
6 ir 6 dvylika metų plytinis— 3 

karų garažas apšildomas— Aliejaus 
šildymas — kampinis lotas — prieš 
parkų — 4Yz% morgičius '— kreip
tis HERZOG, Randolph 1187.

PARDAVIMUI MŪRINIS NAMAS 
su .3 įrengtais Storais.

1830 Canalport Avė.

MAŽA FARMA arti Desplaines— 
$250 — išmokėjimais. Naujienos, 
Box 738.

MAŽA FARMA 1 mylia nuo North- 
brook, stoties .— 200 pėdų . prieša
kys Hrr- -geras. -kelias—$950—išmokė
jimai. Kreiptis Naujienos, Bok 739.

Business Service
Biznio Patarnavimas

Pataisyk Stogą ir
RYNAS DABAR <

Pašauk inUs dėl dykai apskaitliavi- 
mų. 25 metai patyrimo. BlėkoriUs' ir 

stogų dengėjai.
Leonas Roofing Co.

3750 WALLACE STREET 
Tel. BOULEVARD 0250.

Financial
Finansai-Paskolos

Tikru malonumu aėU-
madienį tėko gerėti^ liata jiūi- 
kiū radio prdgramiiy Riiri pėi* 
WGFL radio stoti pMlrikė' Jt)M: 
F. Budrik, IiYc.,’ 340'9^-8^7 S. 
Halsted st. Ypatihg&t gYažilaf 
dainavo “Rožių žeiftės^ riAČtėrty 
choras. Puikiai sd,dferih'BiJ bhiL" 
Sai ir gerA dikcija bėf tihfehiAf 
parinktos dainos kai^’ ‘'iLičiOVa4 
brangi”, “Jau atėjd'Yii^člĮ^'’,: 
“Arit ežero mėlsvų bąh^’ ii1 
kitos daihos — teikiU' 
kreditą ne tik 
bet ir rehjgėjahis ši^į: gTažhį’ 
prograihų. Taipgi Ibelhtfą- ihbži1-' 
kalių nuiheriij šauHW 
Budriko radio orkestras. Klau
sysimės Budriko iY
kitą* sekmadienį iš 
tiefe Mlb 7r30 v. vdltaVd.;

Beje, reikia daY pastebėti', 
kad' Bu’drika^ duoda ir kifą1 
dio programą kas kčtvlrfadihhį' 
iš kitos- štoties; but'ėhf- 
1420 kil., nuo 7 iki 8 vai; va
karo. —Telšiškis. , .

Rinks Aukas 
Popiežiui

j : J? ‘ . !.
Rytoj visose Chftfagbs katė; 

likų b'ažriyftose buk |)OVškąity- 
taS kardindlb ^und^lbiUb IKis2- , 
kas ir bus renkamos aukosi aš- 
meniškam pOpięžiaita Ėįjąus įi

itAyrh^RYŠ pavieniui, 
sii Valgiti, ai4 valgio—karŠfii vąn- 
4ėtiiU' djjŠilctetyUS. 1 blokas iki kaV- 
laiftėij; 31041 Wėst 4'4tH St. 2 lUbbs.

i hteNDON ^šiiHbnihs KAMBA
RYS ptfte niažo^ šėiinynbs, vaikinti! 
air rtiėtgihhi, Bįį‘ ai* su valgiii.

7004 So:' Rb<Jkweir.

f PARSIDUODA CASH registeris— 
tinkamas dėl tavemo—muša nuo 5c 
iki $3.00.

1327 So. 50 Avė., Cicero 3804. ■>

, PARSIDUODA STEĄM TABLE 
—Germari silver gerame stovyje — 
tinkamas j Tavern ar Lunchroom.

7240 SO. Rącinė Avėnue. ,

fondui.

RENDON ±A1VIBaBYs — valki- 
taįF ąf sU' ar be valgio,
3005 SOI Hatet'ed St. trečios lubos 
•prteSakyjė. -m-

TURI PARDUOTI ŠILDYTUVĄ 
įr virimo pečių'. 4636 So. Hermitage 
Avė., antras' aukštas.

v Automobiles

4 KAMB. MURO “BUNGALOW”, 
apšildoma. Randasi Marųuette Park 
—kaina tik. $3600—įmokėti $1200.

2 fl. moderniškas muro namas, po 
6 kamb. ir 3 karų muro garažas. 
Randasi Marųuette Park. Kaina tik 
$9,200..

3 fl. muro namas. Randasi Brigh
ton Parke. Neša gerą rendą. Turi 
būtinai parduoti į 7 dienas tik už 
$4200—jmokėt $1500.

Turime ir daugiaū labai gerų bar
menų nuo mhžo nataelio iki apart- 
mentinių ųamų, visose miesto 
lyse. Kreipkitės pas:

K J. MACKĖ-MAČIUKAS 
2346 West 69th Street. 
Tel. PRČSPECT 3140.

MORGIČIAI
Jeigu nori atnaujinti morgičius 

arba gauti paskolą ant savo natao 
pataisymo, kreipkitės į Lithuanlati 
Building, Loan and Savings AsSd- 
ciation, kuri randasi Naujienų na
me, 1739 So. Halsted St., gausite 
ant lengvų išmokėjimų ir geresnė
mis sąlygomis. Raštinė atdara nub 
8 ryto iki 8 vai, vakaro. *

da-

iV&^bN KAMBARYS, vaikinui 
ntertjtahV • ąV ,W6tąr nb^ai-apšil- 

dbta^s. ,5230 W.'..24th St. pirmoš 1U- 
bbš, Cicėi'b;

ČŪIKŲS. — .ŠVIESUS 5 kamba
riai tatajhl dėkbruotl — $11.00 
fėįkalhhjataa rėfefenco. 945 West 
1W Streėt.

■,U;; ■

• jlfel^DOi^ 2 keturi^ kambarį^ 
I^LATAT sų vanotais — peČitita Šil- 
dbtal— 37-tbs IV Lotve apylinkė— 
pašaukti! PVospėct 1207 siisltaritaiii.

RE^ĖON SVETAINĖ pigiai — 
tihkataa‘ dėl vestuvių, parių, , vaka
rienių ir draugijų mitlhgų Tėlefo-' 
nas Yards 2414. 3601 So. Union A v.

Mįar
Rlhblb’OS 4 KAMBARIAI šviėąųs 

friJhtihiMAflętas^ — maudynė — mū
rinis dataatf. $20 į mėnesį. 824 West 
04i;h Pi;, pirmos lubos užpakaly.

1937 PLYMGUTH 5 keleivių de 
hixe sfedan .......    $525

1987 CHEVROLET 5 keleivių de 
lUxe trurik* sedan .......   $545

1935 PLYMOUTH 4 durų deluxe
sėdan ..... ....... ....... ..... .—i.......... $395

1936 DOt)GĖ Touring sedan, ek
stras, $405; mainais ar išmokesčiui. 
f . x Klauskit Mr. PUČE A

.4028 We'st WashingtOn Blvd.
---------------------------------------------—---------------------------- ----------------------------'

Chevrolet vėliausia i936Town 
sedan Trunk. Tikrumoj liaujas ka
tąs. Taipgi yORD DėLuxe cotipė, 
liiiikiose sąiygosę, Naujo karo ga
nanti jh, HėaVy dutv whitewall ,tai- 
;rą!'. Finaride kotapanija UŽ tik $205. 
Išmokėjimai, v

/. 3138 ClybOurn Avenue.
i - .m ■ ■

Business Chan&s
^ ^'BardiaVimuI Bizniai

, PIRK ŠIĄ MAŽĄ FARMĄ; TADA 
GYVENSI BE RŪPESČIO.

10 akerių geros žemės su budinkais 
arti Willow SpringŠ, parsiduoda už 
$3500.-—5 kambarių medinis namu
kas su dideliu lotu. Kai n * $2500.— 
Ir šiaip kitų bargenų.

Z; S. M T CK E VIGE AND CO. 
6816 So. W6stem Avenue. 

Hetalock 0800.

PARSIDUODA PLYTINIS DVIE 
JŲ AUKŠTŲ 
pėdų frontas ant bizniavo 
prieš teatrą—arti, Ogden, 52-os sker- 
skelio ir Berwyri — Lyons karų — 
.arti Douglas elevatorių — karštu 
vandeniu šildymas — dvi krautuvės 
—du po šešis kambarius -j- vienas 
keturių kambarių flatas — dviejų 
karų garažas Kreiptis į salininką, 
antram aukšte. 5233 W. 25th St., 
Cicero.

beismentas 50
bloko

A^įWB
BAitišKAŪ riftAUČĖS dėl gyve- 

rįhnb įnėrgįhės ar našlės t, nub 
šį iki1 4<) mėtų’ amžiaus. Esu. npse- 
lihįte, — našlys IV ritt btedtihs. gražiai 
ĄrdddU, riiyliu . šeimynišką gyveni^ 
mą. Atsiliepkit aiškiai laišku.

S—K—W, 1739 So. Halsted Št.

Parsiduoda taverna priei- 
pataai — gerti vieta — maža renda 
—biznis gerai išdirbtas.

4024 SO. Westerri Avė.
į .u................ ,,, „

PARDUODU Kampinę Bučernę ir 
GtOSėfnę pigiai. Turiu du, bizniu, 
vieną priverktas parduoti. 5150 So. 
Racine Avė.

P Parsiduoda taverna —
W. Macjlison St. naujutėliai —t , -----------

fikčęriaį-MJO '.pėdų baras—stalai, ąfs- prie bizniaVos gatvės, geroje
'\ < 4 am.-garii ’šil- vįų vietoje. Frank _ Janata,

. ' . West' 'Cermak j^d-, LaXvndale

lėl8« W. Madison St. naujutėliai 
'k a A. . ■__  \ a > . M .. M A a-

{a * M w *

baltąja -- re Ada $75.00 
domafi ■ '

PARADUOSIU arba MAINYSIU 
Marųuette Parke lotą. 30x125 j na
muką ar lota, kur nors toliaus. Kai-, 
na $1250. Saukite 7008 So. Rock- 
well St. ,

$600 REIKALĄUJAMA — likusi 
$40 i mėnesį įskaitant nuošimčius, 
nupirks kąmpinę krautuvę — 3 fla- 
tus, atiką — bėismentą — 2 lotu 

‘ s lietu- 
4257 

4949.LaXvndale

-------- ČOAL  !
. Ahgl/if , ■

nobThern ; ;
ILLINOIS ANGLYS *
LUMP ..........   $6.00
MINE RUN ..............   5.75
EGG ......  6.00
•NUT .................... :..v.___ '...>0.00
SCREENINGS (Indiana) 5.00

PIRKIT DABAR!! , 
KAINOS EINA AUKŠTYN 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

TeL ARDMORE 6975

I s II
Ė I

JEI TI KIT 
KA PARDUOT

l ;

PAGARSINKI?
NAUJIENOSE

JEI IEŠKOT
BARGENŲ

SKAITYKIT
NAUJIENAS

NELAUKIT
ILGAI

Pašaukit mus tuojau

CANAL 8500
Apgarsinimų kainds pri 
dnanros. UŽ pakartoji’ 
mus gausit nUoiaidę.
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NORI 1 712 Žmonių
TI MOKYKLAS

Visos svetimų kalbų grupes kortelės ir’ tuos galima greitai 
yra kviečiamos prisidėti prie ir tik keliais įžodžiais atsakyti, 
darbo, m.x> lapkr. 16 d. iki 20 
d., pilnam ir teisingam užra
šymui bedarbių ir tų asmenų, 
kurie tik dalį laiko dirba; John 
D. Biggers, Prezidento Bedar- 

• z'bėš Cenzo Administratorius, 
į prašė visų miestų merus ir 

miestų viršininkus įsteigti 
‘‘Mėro Komitetą” kiekvienoje 

. apielinkėje, ir jis ypatingai 
prašė, kad atstovai svetimtau
čių grupių butų paskirti tar
nauti ? tuose komitetuose ir 

’ kvlečlami prisidėti . prie ‘ to 
svarbaus darbo..

Bedarbės Cenzas, kaip Kon
greso specialiu aktu nutartas, 
yra liuosnoringas ir nėra pri
verstinas. Nėra bausmių dėl nejr 

t užsiregistravimo, bet kadangi 
šitas nacionalis cenzas yra pir
mas žingsnis gauti tikrą su- 

' skaitymą bedarbių, tikimąsi, 
kad visi žmonės šioje šalyje 
matys pareigą raginti bedar
bius .ir. žmones, kurie tik dalį 
laiko dirba, išpildyti šitas ra
portų. korteles.
.: Pašto ; Departamentas išda
lins • Cenzo raportų korteles. 
Jos pasieks net 31 milijoną na
mų šioje šAlyje lapkr. 16 d. ir 
17 d. ir šias korteles privalo iš
pildyti bedarbiai ir sugrąžinti 
vietiniams pašto viršininkams 
prieš vidurnaktį lapkr. 20 d.
J Tikima, kad yra daug sve
timkalbių žmonių Suv. Valsti
jose, kurie nedirba arba tik 
dalį laiko dirba ir kad susior
ganizavusios svetimkalbių gru-i 
pės kiekviename mieste gali 
puikiai patarnauti prikalbinda- 
pios Jų nedirbančius tautiečiui 
atsakyti šituos cenzo klausi
mus. .Yra tik 14 klausimų ant do—moterys.

Klausimai nėra asmeniški ir 
valdžia neketina vartoti tas in
formacijas prieš kokį nors as
menį.

Dr. Biggers prašo visų sve
timkalbių grupių, ypatingai tų, amatų, negu abelno lavinimos 1 • • i • n i , f , , .♦ ' s •

Mokyklų 
dabartines 
daugiau amatinėmis mokyklo

mis, negu akademinėmis
Mokyklų taryba paskelbė sa

vo netikėtų planą reformavimui 
augštesnių mokyklų (high 
school), paverčiant jas daugiau

siūlo paversti 
snes mokyklas

’ |Bet’ mokyklų " taryba tikrinį 
kad ir į tokius vaikus bus at
kreipta domė įr tie vaikai, ku
rie pareikš norų stoti kolegijom 
bus paliuosuoti nuo amatų mo-

areštuota uz 
nešiojimąsi j

Suėmė verdant 
munšainą

mo-

kurios organizuotos į frater- 
hales organizacijas, paaiškinti 
visiems savo nariams, savo su
sirinkimuose, raporto kortelių 
tikslą ir „prašyti narius pri
kalbinti savo nedirbančius 
draugus išpildyti kortelę. Taip
gi prašo pagelbėti “merų ko
mitetus” kiekvienoje apielip- 
kėje įsteigti kiekvienoje vieto
je svetimkalbių sub-komitetus 
iš atstovų kiekvienos, didesnės 
svetimkalbių grupės, ir prašo, 
kad tas komitetas butų gata
vas teikti pagelbos pašto vir
šininkams, ir kad jis pristaty
tų savo tautos žmonių kaipp 
vertėjus, kur tokie vertėjai 
butų reikalingi paštuose nuo 
lapkričio 16 d. iki 20 d.

Žinomas psichologas William 
Moulton Marston, buvęs profe-- 
šorius Harvard universitete, pra 
našauja “lyčių kovų” ir kad už 
1,000 metų viską valdysiančios 
moterys, o- vyras kaipo “bosas” 
visai išnyksiąs.

Už' 100 
Amerikos 
valdoma 
chplogine,

metų prasidėsianti 
matriarchija—moterų 
valstybė, bet tik psi- 
o ne fizine prasme,

Už ■ 500 metų prasidėsianti rim
ta “lyčių kova” ir už 1,000 me
tų moterys - galutinai užvaldys

liet juk ir dabar nors viską 
buk valdo vyrai, bet vyrus val-
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ginklo

Plėšikai nušovę C 
mėsininką

Joseph Filipowski, 47 m., 1316 
N. Bell Avė., rastas nušautas 
savo mėsinėje 2461 Division St. 
Netoli gulėjo revolveris. Išpra- 
džių buvo manyta, kad jis pats 
nusišovė iš nusiminimo dėl žmo
nos mirties, bet v/'liau nustaty
ta, kad jį veikiausia bus nužu
dę plėšikai, kuriems jis pasi
priešino. ' ' , <

KENSINGTON — Federali- 
niems agentams padarius kra
tų namuose 11541 Michigan Av., 
350 galionų munšaino varytu- 
vas ir 5,000 galionų munšaino 
raugo. Suimta vietoj gyvenanti 
Mrs. Mary Dalporte ir jos pa
dėjėjas John Bonato, 223 W. 
118 St.

Nuo sausio 1 d. iki pabaigos 
spalių mėn. Ghicagoje buvo ar
eštuota 712 žmonių už neteisėtą 
nešiojimąsi ginklo. Iš jų 463 bu
vo atvykę i£ kitų mieštų.

Iš suimtųjų 33 .buvo baigę 
kolegijas, 223—high mokyklas, 
o 381 baigę tik pradines moky
klas. Tarp suimtųjų buvo ir 25 
moterys, kurių 24 buvo negrės. 
Išviso negrų suimta 278.

Iš visų suimtųjų 215 turėjo 
policijos rekordų.

. •/
• --------ę--------- ------- -

Bijosi kritikos

kinimos ir jiems bus' duodamas 
reguliaris akademinių thokslų 
kursas.

Mokytojų unija betgi jau pa
reiškė griežtą pasipriešinimą 
planui. Ji puola mokyklų tarybą, 
kad ji norinti įvesti prūsišką 
sistemą ir vaikus suvaryti į am- 
atines mokyklas, be jokios, pro
gos 'tiOrns vaikams pasiekti aug
štesnį mokslą. Bet apart šuka
vimų apie amerikonizmą, komu
nizmą ir fašizmą,,mokytojų ta
ryba jokių rimtesnių argumen
tų prieš tokį reformavimą mo
kyklų nepatiekę. 'Išrodo, kad 
mokytojai daugiausia' vaduoja
si baime netekti darbo.

Žinoma, mokyklų tarybos siū
lymai turi savp*'trukumų. Bu
tų gerai, kad višf vaikai galėtų 
pasiekti kiek galima' augštesnį 
akademinį mokslą. Bet vistiek 
dabartinė padėtis yra reikalin
ga taisymo. Tik nedidelė sau- 
jalė baigusių high school mo
kyklas vaikų patenka į kolegi
jas ir universitetus^ Visi kiti 
gi nueina ieškotis darbo. Išėję 
iš mokyklos visai neparuošti jo
kiam darbui, jie 'tegali užimti 
tik pačius praščiausius darbus, 
nereikalingus jokio išsilavinimo. 
O kadangi' lokių ‘darbų dabar 
yra mažai, tai tokiam jaunuo
liui yra daug sunkiau susirasti 
darbą, negu -nieko nesimokinu- 
siam amatninkui, o ir atlygini
mas už jų darbą yra labai men- 
JiaęJ Todėl dabar bedarbių eilėse 
daugiausia užtinkama baigusių X ' !. I
ne tik augštesnė’š, bet ir kolegi
jas jaunuolių. į’/ ..

Beje, yra piratinės . amatų 
mokyklos, bet yra labai 
menkd's, daug kainuoja^ ir vis- kyti jau baigę mokyklą jaunuo-

mokyklomis.
/Einant tuo planu, akademinių 

mokslų mokytojia butų laipsniš-t 
kai šalipami ir jų vieton, stato
mi amatų mokytojai iki taip bu
tų pakeista bent pusė mokytojų. 
Tokis laipsniškas reformavimas 
mokyklų užtruktų penkis me
tus. ;

Pasak mokyklų viršininko 
Johnsob, mokyklas reformuoti 
verčia didelis industrijų reikar 
lavimas išlavintų amat,ninku, 
kuomet raštinių darbininkų jau 
ir dabar yra didelis perviršis. 
Dabar gi esą baigę augštesnę 
mokyklą jaunuoliai nėra paruoš 
šiami jokiam darbui ir baigę 
mokyklų negali rasti jokio tin
kamo užsiėmimo. • ■ :

. Mokyklų tarybos pasiūlytas 
planas sukėlė nemažą audrą. Tė
vai tų vaikų, kurie neišgali lei
sti savo vaikus i augštesnius 
mokslus, tam planui pritaria nes 
vaikai mokykloje išmoks prak
tiškų dalykų—amato ir išėję iš 
mokyklos galės susirasti sau 
darbą.

Bet tie, kurie norėtų 
vaikams suteikti augštesnį 
deminį mokslą, kad paskui jų 
vaikai galėtų siektis augštesnio 
mokslo, tokiam mokyklų refor
mavimui nepritaria, nes krei
piant daugiau domės į amatus 
neišvengtinai nukentėtų abelnas 
vaikų išsilavinimas—akademinis 
mokslas ir baigę high school 
vaikai butų toli neparuošti siek- tiek vaikų neparuošia,- nes jusliai.

kyklų nepatiekę krjti

r-rr

GERIAUSIA Į
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Gity kjiubui nuolatos 
kuojant dėl dabar netikusiai per 
taisomų gatvių, miesto taryba 
pasamdė du chemikus ir asfal
to technologus prižiūrėti visą 
gatvių taisymui naudojamą as
faltą.

City kliubas nuolatis nurodi
nėja, kad darbas prie pertaiso
mų gatvių dabar yra atlieka
mas labai prastai ir naudojamos 
yra prastos medžiagos, taip kad 
vos spėjus gatves pertaisyti, 
pertaisytose vietose tuojaus at
siranda naujos duobės. Nors 
miesto taryba ir tikrina, kad 
dabar pertaisomos gatvėse dar
bas, yra atliekamas labai 'gerai, 
visgi įširdo dėl kliubo kliubo 
kritikos ir nutarė pasamdyti ek
spertus prižiūrėti naudojamą 
gatvių taisymui medžiaga, nors 
tas miestui kainuos apie $20,000 
į metus.

DOVANA
NAUJIENŲ5

PRENUMERATA
Tegul Kalėdų Diedukas užrašo jūsų šeimai 
arba jūsų draugams NAUJIENAS visiems 
metams. ji

Tai bus geriausia dovana iš-visų dovanų. 
Jie džiaugsis šita dovana ne vienų dienų, bet 
šešias dienas i savaitę per visus metus.

Naujienos metams Chicagoje t............... v....... .  $8.00
Kitur Suvienytose Valstijose ir Kanadoje ....... . . $5.00

vedėjams rupi ne paruošimas, 
bet tik pinigai. Gal butų geriau, 
jei mokyklų taryba šalę akade
minių mokyklų įsteigtų ir ama
tų mokyklas, kurias galėtų lan-
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Į NAUJIENOS,
= 1739 So. Halsted Street,
Į Čhicago, Illinois.
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Aš čia prisiunČiu už Naujienų prenumeratą visiems me- Į

Ė tams. Pradčkit siuntinėti
= šituo adresu:

nuo- ......... .... ...................  dienos |

|. Vardas -........... >.................... •
.............. ........ ........... : j

Ę Adresas ............................... • I* 1 
• r** r •••••• •
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Veda—NORA

Genovaitė Giedraitis

Si

- ir muzikalio tobulumo jos riš 
NES KON- pildymui-'

GENOVAITĖS GI
RA IT 
CERTO PROGRAMA

šiandien Chicagos lietuviai 
neturi puikesnės artistės-daini-

Sasnausko Choras vėl pildys 
Liąįuva Brangi (Naujalis-Po- 
cius); Tykiai, tykiai (Liau
dies) ir Pasaulis Gražus (Bru
žas), ir koncertas baigsis Italų

dynės spektaklio, prie tų rira- 
tų Penzanco ir pasidalinsime 
keliais įspūdžiais.

Piratai
Kada lietuviai, muzikalių 

spektaklių mėgėjai nueina į 
teatrą pamatyti Gilbert ir 
SųĮlivan’o kurinių, ypačiai ka
da juos stato profesionalai ir ■ • ■ . • • . 
šiaip šu dideliu patyrimu ar
tistai, kurie net specializuoja
si vien Gilbert ir Sullivan ku- 
rįnių vaidinime, tai viskas at
rodo taip lengvai, taip sklan
džiai. Atrodo ir pats veikalas 
be galo įdomus ir nesunkus pą- 
stątyti.

Taip, aš manau*, buvo ir su 
Piratais iš Penzanco, kada 
Naujos Gadynės Choro nariai 
pakartotįnąi lankė . spektaklius 
praeitą sezoną Chicagoje. Ir 
pagalįau jie nutarė pateikti šį 
kurinį mums lietuvių kąlba.

Ir prasidėjo jų rūpesčiai. 
Kiek čia reikėjo Mockapętriui 
dirbti, kad galėtų išversti tą 
dalyką į lietuvių kalbą. Kiek 
reikėjo energijos, sumanumo 
ir gabumo iš pusės choro ve
dėjo, Jurgio Steponąvičiauą, 
kad surpokintų tiek chorą, tiek 
ir atskirus aftjstus. Kiek rei-. 
kėjo tų repeticijų ir darbo ap
lamai, susijusio su panašiais 
pastatymais — tą gali įvertin
ti tiktai tie, kurie turėjo arba 
turi ryšius su panašiai^ vai
dinimais, ir aš žinau, kad tor 
kįų viso šio darbo į vertintojų 
buvo nemažai praeito sekma
dienio vaidinimo pamatyti.

Gerosios ir blogosios pusės
Nors pastatymas turėjo ir 

savo silpnų pusių (bet kuris 
iš musų parengimų neturi, ir

JURĄTE ir KASTYTIS
■' Opus ir abejingi buvo pirmi musų Žvilgsniai. 
Į pąsįmatymus ėjom kaip sapne, 
Kaip somnąmbulai,

* Elgesio to nesuprasdami.
I • ' r r

Tu niro manęs slėpeis
: riJ^ pirmo pakliuvusio daikto.

! Iš pasalų žiūrėdama,
i Pakenkt norėjai mano siekiam.

. įVięh tįk todėl manęs nepalikai, 
'Kad begalėjai atsidžiaugt
i į^ąn paspęstosiom savo pinklėm.

Aš vaikščiojau skaudus, 
stebėdamas, kaip tu po išpustojo vyliaus 
paslėpt'norėjai riiuo manęs

, d Gerąją savo sielą.

Daug mes pražudėm žaisdami
Smagių, nesugrąžinamų dienų,
Nes pasaka ana,

' Kurių Vėliau mes nusiskynėm, 
< Buvo nuo musų paslėpta*.

.Įr vieną vakarą, kai saulė žengė miego
!į raudonų bijūnų patalą, 
Nųogaį nurengus savo dievišką 

:{dengtą pavidalą,
O tu sųpais mėlyno fliušo bangose,
Tada tarp musų uždanga nukrito,

■Ir tŲ parodei man, 
Kokia esi iš tikro.
Tada tu visą savo buitį paėmei

;Įr, kaip ugningo vyno taurę, 
fŠupylei į mane lig dugno. 
Tadą nauja buitis many pražydo,
Ir mum abiem praviro džiaugsmo vartai*
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Veda MIKAS ŠILEIKIS

Giedraitienė. Muziką-jai yra 
tiesa ir grožis. Rafinuota ir tu
rėdama gerą mokyklą, ji turi 
aukštą pagarbą musų didiem- 
siems muzikos kūrėjams.

Ponia Giedraitienė negalėjo 
pasirinkti tinkamesnės grupės 
dainų savo koncerto programai 
atidaryti, kaip šių vietos lie
tuvių kompozitorių kurinius: 
pirmą kartą išgirsime dainuo
jant Petro Sarpaliaus naują 
kurinį—Aš girdėjau vieną kar
tą. Šią dainą Sarpalius parašė, 
išgirdęs pirmą iš Lietuvos tran
sliuojamą radijo programą 
Tulpės (Pociaus) ir Mamytė 
(Vanagaičio) sudarys balansą 
pirmos grupės numerių.

Antra grupė prasidės su 
Kačanausko—Mano Rožė, pas
kui seks Rubinstein’o—Asra ir 
baigsis su Mergelės iš Cadiz— 
Delibes.

Trečią grupę pildys Sasnau
sko Vyrų Choras, kuriam va
dovauja Antanas Pocius. Jie 
pasirinko išpildyt Kožnas Vie- 
rias ir Atlėkė Sakalėlis—Po
ciaus ir Vilnius—Žilevičiaus.

Tschaikowskio 
sunki ir žavinga 
arija iš Thomas 
non“ sudaro p. 
paskutinę grupę 
šios programos.

Angliška grupė atidarys an
trą programos dalį. Ji susidės:

The Piper from over the 
way ...................... Brahe
The Rose has charmed the 

\Nightingale
Rimsky-Korsakoff

French peasant song
Dell’ Acqua

bus

Daina (iš operetes “Nąpghty^ mes negalime nę reikalauti 
Marietta^y Hefbert, su *<Gfed- aW° W)umo iš mėgėjų, o 
raitiene kaipo soliste ir Sas- yPa^ turėdami galvoje tas ne- 
nmiRkn Choru. patogias aplinkybes, kuriomisnausko Choru.

Programa labai įvairi ir tur
tinga ir nėra abejonės, kad ne

bus tokios pat aukštumos, kaip 
ir pats geriausias šio sezono 
koncertas.

PRISIMINUS PRAEI 
TO SEKMADIENIO 

PARENGIMUS

išgirsti tiktai pirmą 
Onos Katkauskaitės 
antrą dalį-mižzikalį

— p-lės Jadvygos 
parengimo, ir ’ tarp

Naktis ir ta 
Esu Titanįja 
operos “Mig- 
Giedraitienės 

pirmos dalies

Tyluma—Kašavarovos 
introdukcija šeštos grupės/ ku
rioje išgirsime tą ypač puikią 
ariją Ramus šešėli. Vyriausiai 
dėl tos arijos Meyerbeer’o opė- 
ra “Dinorah” labai išgarsėjo. 
Bus daugiau nekaip įdomu Iš
girsti ponią Giedraitienę šioje 
arijoje, kuri yra kvotimas 
kiekvienai dainininkei, turin
čiai reikalingus balso resursus

Trys parengimai V
Norėdama išgirsti ' ir pama

tyti visus tris praeito sekma
dienio svarbiausias programas; 
paspėjau 
dalį p-lės 
koncerto, 
paveikslą 
Gricaitės
šių koncertų visą Naujos Ga
dynės Choro operetę “Piratai 
iŠ Penzanco“. ?

Pirmiausia negalima kalbėti 
tuo pačiu tonu apiei p-lę Kat- 
kauskaitę, Naujos , Gadyneš 
Chorą ir . p-lę Gricaitę. * Pirmo
ji yra profesionalė artistė, iš 
kurios reikalaujama tobulumo 
pilna to žodžio prasme, kada 
Naujos Gadynės Chorą sudaro 
yieri dailės mylėtojai, mėgėjai, 
o p-lė Gricaitė yra tiktai mo
kinė, kuri pasižymi gan gra
žia balso medžiaga, turi pa
siryžimo ir energijos dirbti ir, 
be abejonės, kad eina artyn 
prie pasiekimo savo tikslo.

P-lės Gricaitės koncertas
Ir kadangi apie p-Įę Katkau- 

skaitę jau bifvo tiek daug rą
žytą, kaip rimtų kritikų an
glų spaudoje, taip ir pakarto
jimai musų laikraščiuose, o > 
lės Gricaitės koncertinės dalies 
negirdėjau (nors atvykūsi sve
tainėn pertraukos metu girdė
jau daug gražių dalykų iš tų, 
kurie girdėjo visą koncertą, ir 
kurie, tikiuosi, parašys sayo 
įspūdžius anksčiau ar vėliau), 

J tai sustosime prie Naujos Ga-

patogias aplinkybes, kuriomis 
visi šie veikalai paprastai sta
tomi), tačiau jis turėjo ir gra- 
žj.g inomentu, ir tikrai gero 
V^imhimo.

Iš principalų vaidintojų, ro
dos, geriausia! pasižymėjo Ade
lė Nausiėdiepė, Fredo auklės,, 
Rūtos * rolėje. Kaip paprastai, 
taip ir šį sykį, ji labai gerai 
išstudijavo veikalo prasmę, vir
šų vaidintojų ir ypač savo ro
lės charakterį. Ji savo vaidi-. 
nimu stengėsi duoti tai, ko; 
autorius reikalavo iš tos ro
lės, nežiūrint, ar ta rolė pasi
rodė visai nežymi, trumpa, ar 
jos kostiumas ir grimas gra
žus ir kaip ji scenoje atrodo. 
Sykį paėmusi rolę, Adelė pa
miršta apie save, ir išgyvena 
tą charakterį. Be to, reikia dar 
pridėti jos > aiškiai skambantį 
balsą ir gerą dikciją, mokėjimą 
ne tik savo bet ir kitų roles. 
Nujautimas, koks bus jos ki
tas žingsnis scenoje, visada 
Suteikia malonumą bendradar
biams ir tiems,- kurie lanko

•• ‘I ’ ............................ ' . ■ '

musų parengimus. Vieno tik 
reikia apgailestauti, tai to, kad 
Adelė niekados nesilavino dai
nuoti, turėdama tokią turtin
gą balso medžiagą. Tada ji to
kiose operetėse butų ■ tiesiog 
nepavaduojama. Bet ir čia ji 
žino savo trukumą, nes užuot 
mėginusi dainuoti/ (žinodama, 
kad niekas iš to negali rišeiti); 
ji dękliamayo savo dainą, 
kestrai grojant, „„ 
ėjo visai. gerai.

Trukumai
Nežinau kodėl šį kartą įpu- 

sų gabus ir mėgiami vaidin
tojai — Jonas .Virbickas ip 
Juozas Valentas —- taip labai 
varžėsi savo rolėse. Mes, ku^ 
rie pažįstame jų vaidybinius 
Jąbumus, aiškiai jautėm, kad' ■ y patingą aem.es; atKreipe 
le du scenos * veteranai vaidi-p kaip savo ger^ ^ 

no lyg kąžįęo bijodami, p ^al ir dainavimų Pūkas,
juoą kaip tik ir vargind policijos viršininko /rplęje. Jis 
faktas, kad nebūdami daih&ipM aiškiai ir savo ,žo
įai jie tikėjo > dąihtioti.i Bet jų^ džius; matytįgeraį. ^olęejo- ąa-

’ or“ 
ir tas iš-

Tada nusivedei mane į juros dugną, .
{ savo gintaro pilis.
G s *

r ,' \

Aplinkui buvo taip tylu,
; Kad plyšo nuo tylos ausų kaušeliai,

.Įr tųip tamsų, *
?mųm. kas, nors ' akis

/ Bet bę akių daugiati mes'matėm, ’* 
Daugiau girdėjom be ausų, 
Ir musų laimė krykštavo bangų verpetuose 
Ir buvo didelė, kaip jura.

Kaip jurų kunigaikščiai
Sėdėjom mes banguojančiame soste.
Į rnųsų kojas glaudės 
žytvys žiburiuojančios
Ir stebino gėlimų stebuklais. ’ 1 , • '
Prastuos kapšeliuos slėpdamos perlus, 
Prie piusų šliaužė 'kriauklės
Ir apipylė mus baltais, kaip snieguogėm, karoliais. 
Kilometrinė juros dugno flora, 
Išmarginta žvejų kasnykų raštais, 
į neužmatomas aukštybes galvas kėlė 
Įr sijosi i tango ritmą.' ,

Tavo plaukai kvepėjo ištirpytu gintaru, 
O tavo rankos vijosi aplink mane kaip unguriai.

Mes buvome ne du,
O vienas kūrinys,
Ne yięnas kūrinys,

(Tąsa ant 2-ro pusi.)

per tiek daugel įpėtų nuošir
dus darbas ir dalyvavimas mu
sų scenoje, įr jų talentai vai
dinti muins tjąįp gerai žinomi, 
kad sekmadienio nevisišką pa
sisekimą (yirbiclęas sudarė Įa- 
bai tipingų piratų* jfiąralių; ko
stiumas buvo yląai tinkamas, 
grimas geras) neskaitome di
deliu nusidėjimu.

—o—
JAUNŲ J® DAINI
NINKŲ PASlRODY- 

MĄg

Jaunoji pųrą, Magdės rolėje 
Florencę Ęąlsiųtė, kurios bal
sas taip grą^iąr .ir lengvai plau
kia, ir Fredy rįėj& Jonąs Šą- 
taseyičius,tųrl hialonaųs 
tembro tębdrą, ftbųdų sijrhp^ 
tingai sudąinąyp Ovjcįj partijas. 
Jų balsai gražiai lįėjąsi ir da- 
rd malonų įšpjidK

Ypatingą dėmesį atkreipė

kia, ir

ir j dąinavirnu Algirdas Pūkas, 
policijos viršinihky. rolėje. Jis

vo rolę ir aplamai pasižymėjo.
Mažesnėse rolėse buvo An- 

toinetta Steponavičienė, Jo- 
sephine Mileriutė ir Valeria 
Ladigiute, generolo ; dukterys, 
ir Pranas Pūkis, Piratų kara
liaus pagelbininkas—Simas. Vi
si šie jaunuoliai yra admiruo- 
tini, be didelių pretenzijų, bet 
visada nuoširdus darbininkai. 
Ir šiuo atveju jie atliko savo 
trumpas roles visai gerai.

’ Scėnęrija ir kostiumai buvo 
atatinkami ir visas ansamblis 
sudarė įdomų ir gražiai spal
vuotą paveikslą. Tiesa, visas 
pirmas veiksmas ‘ praėjo per 
daug lėtu tempu ir choras ne- 
visuomet. derinosi su orkestru, 
bet užtai antras veiksmas ėjo 
daug greitesniu* tempu, taip 
kaip Gilbert’ ir Sullįvąn opere
tės reikalauja. Rodosi, visas 
ansamblis buvo tikresnis savo 
rolėse, ir veikalas pasibaigė vi
sai gerai. Iškėlus vertėją Mo- 
ckapetrįri§ suflerio “budos“ ir 
veikalo policijai išvedus choro 
vedėją Jurgį Steponavičių sce- 
non, publika ilgai ir karštai 
jiems visiems plojo.

PASKAITOS APIE 
MENĄ PER RADIO 

• • • • -v

The National Education As- 
sociation kiekvieną pirmadieni 
nuo ^2:30 iki 3:30 vai. popiet 
E. S. T. laiku duoda paskai
tas per Golumbia Broadcasting 
System radio. šita paskaitų se
rija vadinasi “Exits and »En- 
trances”.

Raymond P. Ensign, buvęs 
Chicagos Art Instituto meno 
mokyklos dekanas, yra saky
tos organizacijos direktorius 
New Yorke. Jo pasidarbavimu 
buvo įvestos paskaitos apie 
meną per radio, kad butų ga
lima teikti publikai daugiau ži
nių meno klausimais. Radio 
esanti geriausia priemonė pa
siekti platesnes minias. Dau
gelis mokyklų įvedė radio pri
imtuvus ir garsiakalbius, kad 
mokiniai galėtų išklausyti pa
skaitas.

N. E. A. organizacija taip 
pat duoda paskaitas per radio 
National Broadcasting Co. (red 
network) kiekvieną trečiadie
nį nuo 6:00 iki 6:15 vai. va- 
kąro. šita paskaitų serija va
dinasi “Our American Schools”. 
Ta pati organizacija kiekvieną 
šeštadienio rytą nuo 11:00 iki 
11:30 vai. per tą patį radio 
tinklą skaito paskaitas įvairio
mis temomis. '

The National Congress of 
Pąręnts and Teachers leidžia 
27 paskaitų seriją tema: “Youth 
in a Modern Community”. Pa
skaitos įvyksta kiekvieną tre
čiadienį nuo 4:30 iki 5:00 vai. 
popiet per National Broadcast
ing Co. (blue network) E. S. T. 
laiku.

Paskaitas skaito geri kalbė
tojai ir žymus žmonės, šitų 
paskaitų seriją įkūrė p-lė Eli- 
zabeth Robertson, direktorius 
Art Education in the Public 
Schools of Chicągo. Ji yra pir
mininkė Art Department of 
the National Congress of Pa- 
rents and Teachers organiza
cijos.

Lapkričio 29, 30 ir gruodžio 
1 d. š. m. Drake Hotel Chica- 
goje įvyks konferencija svar
stymui įvairių švietimo klau
simų per radio. Konferencija 
vadinsis The Second National 
Conference on Educational 
Broadcasting. Konferencijoj da
lyvaus 27 švietimo organizaci-. 
jos. Bus svarstomi įvairus švie
timo ir auklėjimo budai, kaip 
geriausiai panaudoti radio ben
dram švietimo ir mokymo dar
bui mokyklose.

stytis“. Labai vykusi Litera
tūros ilhfstracija. Kat. No. 116. 
latviams atstovauja Alex. 
Junkus ir Janis Plepis.

Paroda labai įdomi ir ver
ta kiekvienam ją pamatyti. Ji 
truks iki sausio 10 d., 1938 m. 
Parodą lengvai galima surasti 
įėjus pro didžiąsias muziejaus' 
duris po kairei pirmame auk
šte, šalia Fullerton salės.

Įžanga į muziejų nemokama 
šeštadieniais, sekmadieniais ir 
trečiadieniais. Kitomis dieno
mis reikia mokėti 25c.

Muziejus yra prie Michigan 
Avė. ir Adams St.

EUROPOS MENAS 
GRĮŽTA PRIE 
REALIZMO

Dr. Dudley Crafts Watson 
praeitą vasarą su grupe mo
kinių važinėjo po Europą. Jis ’ 
savo paskaitoje Art Institute,- 
tarp kita ko,, papasakojo, jog 
aplamai Europoje menas šian
dien pacrfięs kitą kryptį. Mo
dernizmas, neradęs visuomenė
je pritarimo, tenai pradėjęs iš
sigimti ir silpnėti. Visi vald
žios meniški darbai atliekami 
realizmo formoje, šiaip plasti
kinis menas grįžtąs prie aka
deminio realizmo. Muzika taip 
pat keičianti savo formą. Hit
leriu pasmerkęs Vokietijos me- 
runinkite, kurie praktikuoją 
modernizmą.

Reikia pasakyti, kad iš Vo
kietijos išbėgo apie tuzinas 
Hitlerio pasmerktų PicaSso se- 
kėjų-modernistų ir abstrakcio- 
nistų, kurie jau buvo paskil- 
bę vienoj ar kitoj modernizmo 
formoje. Kai kurie jų atsidū
rė Amerikoje. George Gross’ui 
Ne\v Yorke buvo surengta so
lo paroda. Kitus pabėgėlius šil
tai priėmė Chicagos Arts Club, 
kuris praktikuoja išimtinai mo
derniško meno parodų rengi
mo profesijoj.

šiaip, sako Dr. Watson, Eu
ropoje menininkai geriau gy
veną, negu Amerikoje. Eu*ropa 
esanti kultūringesnė, žmonės i 
ipeną palankiau žiuri ir juo 
naudojasi. Meno pirkliai su- 
pirkinėją net nespėjusius iš
džiūti naujus paveikslus.

PIRMA KART 
LIETUVOS MENAS 
ART INSTITUTE

Praeitą savaitę Chicagos Art 
Institute atsidarė tarptautinė 
litografijos ir medžio graviū
ros mend paroda. Parodai at
stovauja 26 valstybės, tarp ku
rių šiemet" randame Lietuvos 
vardą, ir taip pat Lietuvos kai
mynės Latvijos. Lietuvai tą 
garbę suteikė du gabus daili
ninkai — Povilas Augųstina- 
vičius ir Vaclovas Rataiskis. 
P. Augustinavičiatfs medžio 
graviūra papuošta analoginėm 
spalvom, nedidelio formato, 
bet laisvai ir sklandžiai pada
ryta. Kat. No. 115. Pavadinta 
“Banns”. P-o Rataiskio taipgi 
nedidelio formato medžio gra
viūra, pavadinta “Jūratė ir Ka

j^rt Institute būna 
įdbmids paskaitos 
sekmadieniais ir 
ketvirtadieniais. 
i f

Chicagos Art Institute kas
dien būna įvairiausių paskai
tų. Paskaitas . skaito įvairių 
klubų ir auklėjimo organizaci
jų atstovai; skaito meno mo
kyklos fakulteto nariai, skaito 
oficialus muziejaus prelegentai 
ir specialiai pakviesti univer
sitetų bei kolegijų profesoriai. 
Kartais kas valandą, be per
traukos per visą dieną, seka 
paskaitos.

Tačiau ne visos tos paskai
tos publikai, ypač darbinin
kams, būna prieinamos. Specia- 
Įės iliustruotos paskaitos pub
likai yra skiriamos sekmadie
niais 3 ;45 vai. popiet. Ryto
jaus paskaitos tema bus: “Spal
votos kameros stebuklai Euro
poje“, Skaitys pats Dr. Wat- 
son, oficialis instituto prele
gentas. Jis parodys kodochro- 
matinius paveiksiąs, kuriuos 
praeitą vasarą pagamino bū
damas Europoje.

Antra publikai prieinama pa- 
(Tąsa ant 2-ro pusi.)
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MENO ŽINIOS
(Tąsa iš 1-mo pusi.)(Tąsa iš 1-mo pusi.)

Štai kaip balsavo SLA152 kuopos nariai

Dėl pataisų pritaikymui 
dėl Pečių, Furpasų arba 

boilerių

NAUJIENOS, Chicago, III
---------------- t,—,—»■ T................. .

—

Visi pasaulio kalniai.
Nes musą pulsas plakė kiekvienoj bangoj, 
O musų siela švokštė iš kiekvieno daikto. •

Juraitė ir bastytis
šeštadienis, lapk. 13, 1937

Mjf susiliejo
Naktis ir žaižaruojanti diena,
Mirtis ir ulbantis gyvenimas.
Mes išplautam iš laiko
Ir tapome 'dievai.
Mes pasidarėme taip svarbus,
Kad savimi galėjome atsverti žemės masę, 
Ir mumyse gyvybės buvo visai visatai.

Mes vaikščiojome begalimuos ruimuos
Gintarinių tumų. r , , .
Kiekvienas žingsnis buvo mum stebuklas.
Visi daiktai buvo apčiuopiami,
Pilni džiūgavimo
It neišbaigiami.
Mes ėjotn krikštoliniąis upės žingsniais
Ir į visas puses darėm nenumatytus vingiu^

Į didesnius dar vandenis įeiti troškom
Ir negalėjom baigt
Iš musų sielų trykštančių versmių.
Vienas ruimas ėjo šaunesnis už kitą, 
Ir be galo ėjo nauji vis ruimai.
Niekas čia nesikartojo,
Nes musų gintaro namai 
Buvo begaliniai.

Mes Žiūrėjom Dievui tiesiog į akis. 
Jo veido bruožai mum rodės, 
Kaip toli pro miglą matomos, 
Saulės apšviestos, kalnynų viršūnės. 
Mes buvom jo vaikai!
Jo kraujas neišbaigiania gyvybe 
Mušė mUsų širdyse.
Jis mu^ išaukštino.
Jis atkreipė į mus šešėlį savo dėmesio, 
Savo pirštu mus palietė —
Ir musų pagavimas virto nebuitim, 
Ir musų laimė,
Musų gintarinės pilys
Grūmojančiom dėl žuvusios garbės skeveldrom 

[virto.

Sėdžiu4 dabar’ ant prieškopės nuogos.
Žiuriu į sąmyši bangų maištingą.
Smulkus miglos lašai
Tyška ant sudrėkusio apsiausto mano,
Ir tolumoj girdėt,
Kaip seno laikrodžio sieninio
Girgždąs ėjimas,
Dausosna skrendančių gervių klyksmas.

Gelmėj, geltono smėlio užnešta, 
PO suaižytom gintaro kolonom, 
Po išpuoštais portalais, suverstais ant smėlio, 
Guli palaidota Jūratė, 
Sapnuodama, kaip vaikas, 
Ką tik girdėtą pasaką.
Kastytis blaškosi baltais pajūriais, 
Pasmerktas pergyventi savo laimės galą, 
Ir verkia valandas, 
žiūrėdamas į jutos išmestą gintaro kekę.

Iš “Didžioji Kančia”.

Nortsideje 
“Diplomuota 
Gihmaziste”

darbe pralenkia 
lietuvių koloni-

gana gerai gy-

KORESPONDENCIJOS
ar ■ . Vk-■J’

PIRMIEJI SL A PILDOMOSIOS TARYBOS 
NOMINACIJŲ REZULTATAI

BROOKLYN, N. Y. — Lap
kričio 9 d. įvyko SLA 152 kuo
pos susirinkimas. Susirinkimas 
buvo sušauktas specialiais at
virukais, kuriuose buvo pažy
mėta, jog įvyks nominacijos.

Kuopa turi 21 narį. Seniau 
priklausė didesnis skaičius, ta
čiau kai kurie nariai persikėlė 
Į 38 kuopą. Į susirinkimą atvy
ko 16 narių. Tai visai nebloga 
reprezentacija.

Sakytoji kuopa gal bus pir
mutinė, kuri jau pravedė no
minacijas. Nors 
dalyvavo šešiolika 
čiau vienas negalėjo balsuoti 
dėl jauno amžiaus.
jose kandidatai į Pildomąją
Tarybą surinko balsus taip:

F. J. Bagočius (į preziden
tus) .......................... 15

J. Mazukna. (į vice-prez.) 15
Adv. J. Andžulaitis (į sekre

torius) _................ ..... •. 11
K. Gugis (į iždininkus) 15 
E. Mikužiutė (į iždo globė

jus) .............................. 15
J. Martin (į iždo glob.) .... 8 
J. Mockus (į iždo glob.) 7 
Dr. Stanislovaitis (į dakta

rus kvotėjus) .......... 15
J. Miliauskas (į sekr.) .... 4
Prieš balsavimą b,u‘vo apta

riami įvairus kandidatai bei 
aspirantai į Pildomąją Tarybą. 
Ypačiai nariai daug kalbėjo 
apie Dr. Viniką. Galima saky
ti, visi sakytos kuopos nariai 
buvo tos nuomonės,— kad Dr. 
Vinikas yra vienpusiškas žmo
gus. Pavyzdž iu, kad ir šios 
kudpds organizavimo metu jis 
visais budais stengėsi darbą 
trukdyti. Norintiems i tą kuo- 
ą Įsirašyti nariams jis statė 

visokiausių kliūčių. Dar ir šian
dien du kandidatai. (vienas jų 
3t. Strazdas) nėra priimti. Abu 
tie kandidatai jau antrą kartą

susirinkime
narių, ta-

bli4vo daktaro išegzaminuotiir 
pripažinti; tinkamais. Vienok 
kažkodėl delsiama ir aplikantai 
nepriimami.

Taip pasielgta1 ne vien tik su 
šia kuųpą. Tenka girdėti ir iš 
kitur, kad aplikantai į susivie
nijimą turi laukti po kelis mė
nesius, kol jie pagaliau yra 
priimami. Na, o kai kurie apli
kantai tiesięg numoja ranka ir 
sako,, jog tokios tvarkos jie ne
gali pakęsti.

Daugumas kuopos narių pa
reiškė tą nuomonę, kad tinka
miausias kandidatas sekreto
riaus pareigoms eiti yra adv.

Nominaci-j Andžulaitis. Tai jaunas ir, ener
gingas vyras. Kuopos nariai 
yra įsitikinę, kad adv. Andžu
laitis sugebės reikalus sutvar
kyti taip, kad Centro raštinė
je pigios rųšies * politika nebe- 
vyrautų. 

. V| ■ ■
Kaip kuopa žiuri į kitus 

kandidatus, skaitytojams bus 
pumanu iš, balsavimo rezulta
tų. —Frank Lavinskas.

skaitą ' įvyksta kiekvieną ket- 
virtądienį 6 i30 vai. vakaro. 
Skaito publikos mėgiama refe
rentė p-lė Helen Parker, insti
tuto meno mokyklos istorijos 
fakulteto narė.

. Abi paskaitos įvyksta didžio
joj Fullertpn Hali salėje. Įžan
ga nemokama.

Žinios iš Lietuvos
VILNIAUS VADAVIMO

JUNGOS ATSTOVŲ 
SUVAŽIVIMAS

SĄ-

JUOKAI
, Nugalėtojas

-Senelis: ‘Taip, vaik 
Įėjau apkasuose ir staiga 
griuvo ant manęs du priešai. Aš, 
ir nukirtau jiems kojas.”

Vaikaitis; “Bet seneli, kodėl 
tu nekirtai jiems galvų?”

Senelis: “Kad jie jau prieš 
mane pastebėdami jų buvo ne
tekę.”

už

Lietuvių Keistučio Pašalpos Kliubas Rengia

Milžinišką Koncertą
Sekmadienį, Lapkričio-Nbv. 14,1937

SOKOL SVETAINĖJ 2343 South Kedzie Avenue 

PROGRAMA IŠPILDYS

Nors Northsidėje pasiliko jau 
nedidelis būrys lietuvių, bet jie 
kultūriškame 
skaitlingesnes 
jas.

čionais dar
vuoja keletas pažangių organi
zacijų, kurios, tą visą veikimą 
ir suka.

Kiek smagių parengimų yra 
surengęs Northwest Moterų 
Kliubas, Humbo’dt Park Kliu
bas, Rytinės žvaigždės Kliuba?, 
SLA Jaunuolių kuopa, SLA 226 
kuopa, B junėlis įr dar keletas 
mažesnių organizacijų?

2| d. lapkričio J. Grigaičio 
svetainėje, 3804 Hermi tage 
avė., SLA 226 kuopa suloš 1 o-, 
mediją “Diplomuota Gimnazis; 
te”. Tur būt, dar pirmu.kartu 
Amerikoje4 Panelė Viliutė, ku
ri tarpe svetimtaučių yra įsigi
jus geros artistės vardą( tarpe 
lietuvių pirmu kartu pasirėdęs 
kaipo lošėja ir režisorė. Manau, 
kad Grigaičio svetainė kus pęr 
maža, jeigu tą vakarą nebus 
surengta kur nors party “beis-

Policistai laimėjo

1935 m. buvo pravesti įsta
tymai. eihant kuriais Chicagos 
policistai it ugniagesiai^ sulau
kę 63 metų amžiaus, turi pa
sitraukti iš tarnybos ir priim
ti jiems priklausančią pensi
ją. . •

215 susenusių ugniagesių ir 
policistų tokiam įstatymu4! pa
sipriešino ir užvedė bylą. By
lą jie laimėjo it tas (statymas 
tapo i pripažintas neteisėtu ir 
negaliojančiu*. Dabar jie laimė
jo ir antrą bylą, kurioj jie rei
kalavo pilnos algos už visą lai
ką, kurį jie buvo priversti pa
sitraukti iš tarnybos.

Dėl vėliausio teismo nuo
sprendžio miestas turės išmo
kėti jiems $600,000 užsivilku
siomis algomis, nors jie per tą 
Ihiką ir nėjo jokių pareigų.

Betgi mokytojai savų bylą 
prieš stirtia-žiliimą pensijų pra
laimėjo.

TRANE
I. COMl'ANV

« — ; L., .*5332 So Lon? Avė.
Teh Repfchiic 84(12Teh RepMhite 8402 ♦'

4'O< ARENTAS Mine Rttn $7.41)
. . ■“ ton8’»^ė

Tnnag .......................... .. ... r.
Perkant 5 Topus ar Daugiau

Northwestern
MES TURIME KETURIAS 

krautuves Chicagoj Patar
nauti Jums Kiekvienam rei
kale už

TEISINGĄ KAINĄ t

Northwestern
StoveRepairCo.

662 W. Roosevelt Rd.
312 Wcst 63rd St.
2323 MIlwaukee Avė.
8816 Commerclal Avė.

CHICAGO, ILL.
Tel. MONroe 6600

■te

d.Kaunas. Spalių 30 ir 31 
Kaune įvyko dvyliktas V. 
Sąjungos skyrių atstovų gau
sus suvažiavimas. Dalyvavo . 
612 atstovų. Vyriausybes var
du suvažiavimą pasveikino 
švietimo Vice-Mipisteris Masi
nimas, Amerikos lietuvių var
du panelė Bartkevičiūtė. Su
važiavimas nutarė pagyvinti ir 
išplėsti Są j rangos veiklą, pa.-
smerkė lietuvių persekiojimu^ 
Vilniaus Krašto ir pasveikino 
Amerikos lietuvius.

Visi Negaliavimai— 
LIGOS!

švelni ar kroniška liga: skilvio,
kepenų, tulžies, pūslės, žarnų, inks
tų, plaučių, kraujo, nervų, prostrate. 
moterų, odos, raumenų, kaulų... visi 
negaliavimai ir ligos. Jauskis ge
riau į savaitę. Išgykite i 1 arba 
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
mingas patyrimas su tūkstančiais į- 
tikinantii įrodymas. Ateikite dėl 
specialio pasiūlymo. Konsultacija 
DYKAI. Ekžaminacija jei reikalin
ga $1.00. Dykai su gyduolėmis ar 
patarnavimu, arba siunčiama ban
dymui dykai kunui išvalyti tonikas.

DR. P. S. SCHYMAN
1800 N. Damen Avė. antras aukštas 

ARMITAGE 8200
Atdara nuo 11 iki 8 P. M. Sekma
dieni iki 1 P* M. Dykai Naturalės 
Sveikatos ‘ Paskaitos “Gydykis Pats” 
Penktadieniais 7 vai. vakaro.

M

TONSILAI

Užaugusiems ....... $20

Siiivame Įvairiausias sukneles pagal užsakymu ir viso
kiuose styiiuose ir mierose.

. . . ....... . - Kr,• r - • • ............. >>*• » —f •

Turim didelj pasirinkimą jau pasiutų suknelių:, šliu- 
binių, vakarinių ir išeiginių, žemiausiomis kainomis

* ’ X «

išėmimas tonsilų ir adenoidų su 
gulėjimu, užlaikymu, gazų anti
septikais ir chirurgo patarnavimu. 
24 valandas prabūti ligo- $Į K 
hinėjė. Vaikams .............. ’

Moderniškas LIGONINĖS APTARNAVIMAS
Dabar prieinamas visiems už žemas nustatytas kaina

ŠLIUBINĖS SUKNELES 
nuo $10^5 ir aukšč.

VELIONAI
nuo $5-00 ir a^kšč.

Pamergėms Suknelės 
nuo $6-95 ir aukšč.
Išeiginės., Suknelės
nuo $6-9$ ir aukšč.

Didžiausia suknelių krautuvė miesto pietų pusėje

Martha’s Bridal Shoppe
5012 South Ashlahd Avė., ' Chicago, III.

Buvimas Ligoninėj’e
Dešimts dienų prabudimas ligo
ninėje. Pragulėjimas priejš gimdy
mą ir po gimdymo.
Pilnas aptarnavimas ...........

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

TIKTAI ®100^125
Visi ligoniai yra asmeninėj Dr. Blaine L. Rarrisay priežiūroje, turinčio 
puikiai išlavintą pagelbihinkų štabą. Prieš viską yra ligonio patogumas

BLAINE R VMS A Y HOSPITAL
35 South Hoyne Ayenue ,~|U|

(Tarpe Madisoii jr Moųroe)
Telefonas dieną ir naktį SEELEY 4700

HELEN BARTUSH — Civic Operos Artistė
STASYS RIMKUS—baritonas, JADVYGA GRIGAITĖ—colorat. soprano, 
ADELĖ AMBROZAITĖ—soprano, L. K. M. CHORAS—vad. J. Kenstavičius

PO KONCERTO ŠOKIAI
ŠOKIAM GRIEŠ MIKE RATUTIS Orchestra. Pradžia 5 v. vak. Įžanga 40c 

Visi.dalyvaukit, visi bukit. Pilnas užganėdinimas jums yra 
užtikrintas. KOMITETAS.

m -,į- i r

GARSINK ITĖS “NAUJIENOSE”

PATRUKĘ?
[laistys visoms patrūkimo rūšims 
BODY BRACES, E L A S T IC 
STOCKINGS gatavai padaryti, ar- 
ja padirbsim tąmprias pančiakas 
jūsų mierai. Mes esam specialistai 
planavime ir padirbime dirbtinų 
dalių ir visų kitų mokslinių kunui 
prietaisų. Jej turit bet kurių ydą, 
kreipkitės i mus—Specialistus mo
ksliniuose prietaisuose per tris 
ęentkartes. . ;■

KAINOS PRIEINAMOS 
Vyras ir moteris prižiūrėtojai 

CHICAGO ORTHOPEOIC CO.
183 W. Lake St.
Arti prie Weils Street

APDRAUDA
(INSURANCE)

AUTOMOBILISTAI:
Automobilių nuo ugnies 
ir pavogimo* nuo sužei
dimo ar užmušimo žmo
gaus. Nuo sudaužymo ki
to automobiiiaus. Nuo 
sudaužymo savo automo- 
biliaus. Galite gauti bon- 
dsą (kauciją) iki $500.00, 
kuri tinka visoje Ameri
koje ir i daug kitokių rų 
šių apdraudas.

NAUJIENOSE
; PER ;

A. RYPKEVICIŲ , 
galite gauti apdraudru 

polisus 
APDRAUSTI: 

e GyvastĮ 
• nuo Ugnies 
$ nuo Vagių 
ė nuo Langų išdaužymo
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AMERIKOS 
PIRTYJ

toj PADAUŽŲ FILOSOFIJA T 3

Trijų aktų komedija

KALBOS KRAIPY
MAI

Kaip vadinasi' lietuviškai ta 
žmogaus kūno dalis, kurią jis 
vartoja atsisėdimui? Mes žino
me ir tu žinai, ibet viešai ne
valia sakyti. Laikraštininkai ir 
jų sekėjai vadina ją sėdyne. 
Tai kokiu paibeliu jie, rašyda
mi apie teatrui, koncertus vir 
prakalbas, sako: “Visos sėdy
nės buvo užimtos’^ arba “Pu
blika pripildė visas sėdynes“, 
arba “Daug sėdynių buvo tuš- 
ėiųHf arba “Žmonės iš sėdynių 
atsiliepė“?

Iš to jau aišku, kad sėdyne 
vadinamas krėslas arba kėdė, 
o ne kūno dalis.

Kartais rašoma ir sakoma: 
“Įkirto jam rykščių į užpaka
lį“, arba “Tos bobos užpaka
lis tiek storas, kad vos pro dth 
ris ištelpa“. Butų gerai, jei 
žmonės nesakytų “žiūrėk į už
pakalį“, arba “Visi sužiuro j 
užpakalį“, arba “Užpakalinė 
kariuomenė“,

Taigi neišrodo, kad ir užpa
kalis butų sėdėjimo organas.

Kuomet.. kalbai truksto žo
džių, prisieina jų nukalti arba 
Iš kitų kalbų pasiskolinti, Ka* 
da gi turime senus terminus 
ir jų vengdami velniai žino 
kokiais terminais juos pakei
čiame, velniai žino, kokia reik
šmė pasidaro, Ir vis tai neva 
dėl mandagumo, dėl švelnumo. 
Turėdami aiškius žodžius su 
aiškia reikšme savo senoyiš- 
kiausioj kalboj, bet gi sakome 
“Šlapintis“, “šlapimas“, “Mėš
linė žarna”.

Jeigu* daiktas . negardus, ne
gražus, nemaloniai kvepia ar
ba dėl dorovinių bei religinių 
sumetimų jo nenorime minėti, 
jis nepasidaro geresnis, kadi 
jį vadiname netikru vardu.

TAIP SAKANT, DO
RŲ LIETUVIŲ IŠ

AUKŠTINIMAS
Pirmas doras lietuvis yra 

Bill Laukaitis — tai lietuviš
kas deimantas, brangus žiede
lis, Baltimorės draiveriams 
mielaširdystės šaltinis, nemela
gis, neintrigantas, niekam ko
jos nepakiša, neakipleša. (O, 
atleisk mums Viešpatie už 
šiuos žodžius).

Antras doras lietuvis yra 
Bukšnaitukas — tai lietuviš
ka vynuogė, turi pasuktą į vi* 
sus šonus protą, degtinės nė j 
burną neima. (O, atleisk mums 
Viešpatie už stoką pilnų infor
macijų).

Trečias doras lietuvis yra 
Vinikas — tai lietuviškas gin
taro burbulas, išminties stoly- 
čia, neskystakošis, nemelagis, 
nebloferis, neintrigantas... (O, 
atleisk mums Viešpatie).

Ketvirtas doras lietuvis yra 
Trečiokas — tai profesorius, 
gali suskaityti iki 10 ir dau
giau, neparsidavėlls, neagentas, 
atpirkėjas (o, Sveika Marija).

Penkias doras lietuvis tai 
Bležis — jis velniui dtflšips ne
pardavę, šventos Bažnyčios 
ramstis (Gloria in excelsis).

Brangus nedorėliai lietuviai, 
balsuokite tik už viršpamine-* 
tus lietuvius su viršpaminėto- 
mis dorybėmis (Atleisk mums 
Viešpatie).

Bluffų Komitetas.
Padaužų žodis. — Rodos, 

Vdtairis yra pasakęs: “Aš ne^ 
tikiu nė vienu Žodžiu, |<ą jis 
s? ko, bet aš guldysiu galvą už 
tai, kad. jis turėtų laisvę kal
bėti“. Todėl ir mes leidžiame, 
kad ir bloferiams pilnai išsi
šnekėti. ,

• i i: b ■'' - •. ,
Pastaba, — . ęalima butų pa

rašyti vieno akto Veikalą, įet 
ką sakys publika? Ji ateina J 
teatrą bent 2 ar 3 valandas 
praleisti ir užmoka įžangą. 
Tuoj grąžinti ją namo pavo
jinga. Manažieris gali .gauti 
mušti. Net ir trijų aktų veika
le aktoriai* neprivalo skubin
tis.

j • .a;
Aktas I

• i ’ . < • • ? - j k M i »z t

Laikas: nesvarbu diena ar
, •1 i* i ” rnaktis.,

Vieta: vyrų skyrius pirtyj.
■’H ' U'-.L i, <*.

Veikiantieji asmenys:
Lietuviai ir kiti.
Kostiumai i jokių nereikią, 

nes visi turi būti nuogi, ka
dangi pirtyj apsirėdęs nebusi.' 

■■ i,; i, ' .r ,

. Lietuvis. — čia nepažintum, 
kuris ponas, kuris vargšas — 
visi vienodai Dievo padaryti, 
žiūrėk, Pečinskas stambus biz
nierius, o jo pilvas ir kiti člon- 
kai mažesni už kitų.

Kitas lietuvis. — Gamta yra 
i.*ž demokratiją. Kada apsivel
kame puošnesniais rūbais už 
kitus, kada įlendame gyventi 
į geresnį namą už kitus, pra
dedame šiauštis vienas prieš 
kitą. Neveltui išmintingi Ame
rikos konstitucijos rašytojai 
paskelbė, kad yra savaime aiš
ku, jog visi žmonės iš prigim
ties yra lygus ir laisvi.

Trečias lietuvis. — šitoj pir
tyj mes visi pliki ir lygus,/bet 
kaip išeiname biznio daryti, 
lygybė dingsta. Ir laisvės gau
ni tiek, kiek gali nusipirkti.

Ketvirtas lietuvis. Ak, tu 
šmiki! Tai tu už kapitalizmą! 
Tai yra žmonių padaras, o ne 
prigimtis. Tavo snukis dabar 
švedas, o aš galiu jį padary
ti kreivu. Ar tai bus prigim
tis?, A , e;,.. ,i(

Trečias lietuvis* — Beiškia, 
tu bolševikas. Reiškia, .jeigti 
tu stipresnis, tai gali kitiems 
snukius draskyti“.

Penktas lietuvis. — (Palie
ja vėdrą karšto vandens ir nu
šutina šešto lietuvio sėdynę) 
Atsjprašau*. Iš netyčių...

šeštas lietuvis. —- Durniaus 
gabale! Jeigu tokius nesUVal- 
dytų, velnias žino, kas ( butų. 
Ir žmonės dar kalba prieš fa
šizmą. ...

Lietuvis. — Ką ten tas sU 
nušutusiu užpakaliu fašistas 
kalba? Ne . politikai čia vietą. 
Gaukite kokių nors liekarštų. 
Gal žydas turi.
\ Septintas lietuvis. žydas 

tau turės. Pats Utėlių suėstas. 
Apkrėtė mane ir jokiu btfdu 
negaliu išplauti.

Penktas lietuvis. -m.. Ręiškia, 
tu atėjai čia savo vabalus nu
sikratyti, kad mes visi, apsi- 
krėstume! Atsiprašau už kai
myno nušutinimą, bet kada j 
pirtį nešą visokį bradą, tai jau 
nėra tvarkos. . ,

Septintas lietuvis. — (Muša 
penktą lietą?vĮ) , Aš ta.u bra
das!? Tu pas ųklųinkps kiau
lės ganei! ,Tu bernų tarnavai! 
Mėšlyne užaugęs tu padorius 
žmęnes paškudinįl Visokie kd- 
miečiaL gritelninkai Ąpierikoj 
pralobo, (įamų prisipirko, biz
niu# Užsidėjo ! t . . . .7 .

Trečias į lietuvis* — Vyrai, 
vyrai! Kelti, skandąlą negražu. 
Ateini žipogus į pirtį sveika
tos ieškodamas, o tave dar di
desni t? ligoniu padaro.

Septintas lietuvis. —- kas 
kaitąs, kad tu, esi ligų mąišas, 
Apsikrečia visokiomis kvąrabo- 
mis ir neša jas į pirtį, kad ki
tus apkrėsti.

(VisasPenktas lietuvi#.
apsįmuilavęs, atsistoja, kažką 
tekią ir 'į vi&as puses, svyruo
damas bando eiti, bet puola 
ant aslos ir apmiršta)

Visi. — (Į septintą
Tai tau mušti 
gyvas.

> ^Lietuvis. —
policiją. Kur 
ieškoti žydo).

. Žydas. — (Įėjęs , ir 
jęs nu virtusį j j lietuvį)

da

žmogų 1
lietuvį)
Jis ne-

i

Reikia 
žydas?

šaukti 
(Bėga

apžiurė- 
Ui, jis 

turi nomarą. Jis turi puolamą 
ligą. Jam perdaug garo.

Viši* — Neškime,' kur oro 
>• ’!

daugiau. (Išneša penktą lietu
vį. Publika ploja. Aktoriai grį
žta j pirtį pakartotinai.' Už
danga leidžiasi ir keliasi. Ova
cijoms nėra galo).

(Uždanga)

SCENOS APRŪPI 
NIMAS

Ir Lietuvoj ir Amerikoj nu
siskundžiama, kad lietuvių kal
bų j stokųoja dramų: komedi
jų, ' tragedijų,. farsų, melodra
mų, irv šiaip, dramų. Operomis 
prądėta Vadinti operetes ir f nė 
į, nei tą panašius veikalus. 
Kadangi ir geriausios pasaulio 
operos nėra niekąs kita kaip 
dramatinė čepucha, tai mes 
operų it nerašysime. Porą sa
vaičių atgal parašėme nesvie
tiškai gerą tragediją “Ameri
kos, pirtyj*’. Dabar parašėme 
stebėtiną komediją tuo pačiu 
vąrdu. Ateityj prirašysime vi- 
Spkių veikalų — .vienam akto
riui arba aktorei, burini ak
torių ir visai tautai. Kai ku
riuos galės stayti tik du ak
toriai. Mes visai nepaisome ir 
netykome Nobelio dovanos, 
nes ne visuomet ji tenka ga
biausiam žmogui. Mes esame 
pasiryžę apdovanoti lietuvių 
tautą tuomi, ko jai trūksta.

'J—-.‘ni į—*—-

— or hard oi h.aring d«V16O. 
Gv.tVbėdy. inolucUntf th« 
d.aZJUUm in ai norma! vol* 
tolti.. In.itfrOrtalvO, .Uactiv*.

JUOKAI
/> I . II i'l'Įfci Į I.

Puiki Kaiminystė
Gera kaiminystė—brangus

lykas. Ir kokią maža dovanele 
vis sustiprina di*a*uąiškUmą. Pli 
kis su Plaukiu visada linkę gy- 
>mti kaip geri kaimynai. Rude
nį Plikis parenka iš sodo krep
šelį obuolių ir neša Plaukini.

“čia—aš dovanoju Tamstai, 
Plauki“, įtaria Plikis.

“Et, niekis, čia maža dovanė
lė, o jums pravers ... Tamstos 
žmona ras ją kur dėti. Juk 
paukštidėje turite riebių žąsų ir 
kurią iš jų piausite. žąsį kepda
mi obuolius . sUkimšite į 'viduj 
paskui šalia ant Stalo pa'statysi- 
te dar kokio, skystimėlio ir ta
da...” j

“Kas tada?“
I; -I. f-’-'1 ■»į ■ 1 -

Plikis juokdamasis:
J • ’ l '

“Ir tada pakviesite mąne kep
tų obuolių 'ir žąsienos, kaip at
silyginimo iš jūsų pusės.“

KADA PANORĖSI KARTAUS 
GĖRIMO, PAREIKALAUK

SHAKNIS
Tai ypatingai pui
kus lietuvių kar
tusis gėrimas.

Supilstytas b u lė
liuose su žolėmis 
ir šaknimis.

A Product of j 80 Proof
National Cordial Co., Ine. 

CHICAGO, ILL.

j GERB. Naujienų akmtyto- 
| jo* ir •kaitytąja! prašomi 
j pirkinių reikalai* eiti į tas 

krautuve*, kurio* skelbiasi 
Naujienoje.

..........................  . .1. I ..... .. W»*

RADI 0
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WITH NEW FEAT,UR.ES4

*tOHG UISTAHCE*-

agA/n a y e AR AHEAE)'^

Dabar 1938 Metą Modelis žynilai Skytiasi 
nuo kitų Radios. švelnesnis baldas, aiškiai

ek hera brangesnė.

Tėlėfohas SEELEY 8760
: CHICAGO, ILLINOIS I

■ Iii Jir.|I1|| ?|. J I.MĮ.H1,1, L, I.inr'iMĮ.į. ,l, , , , ,sL

R O O S E V E LH 
FURNITLRE COMPANY- 
2310 W. ROOSEVELT ROAD

EINA
Milžiniškas Išpardavimas!

NAUJŲ IR ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
CHICAGOJE PAS

L S. AUTO FINANCE CO.
Prie 1340 W. 63rd St.

Niekur pasauly jus negalite rasti naujausių mo
delių pasirinkimo už taip juokingai žemas kainas.

čia yra visų karų išdirbysčių — virš 300 karu iš 
1937 ir 1936 — Buicks, Cadillacš, La Šalies, Olds- 
mobiles, Pontiacs, Chevrolets, Chryslers, De Sotos, 
Dodges, Plymouths, Fords, JQashės, Lafayettes, 
Studebakers, Hudsons, Terraplanes, Willys’, Pa- 
ckards.

PALYGINK—PASIRINK KOKĮ GERIAUSIAI 
MĖGSTI IR SUTAUPYK DAUGIAU NEGU PU
SĘ. JUS GALIT NUSIPIRKTI NAUJUTĖLĮ 1937 
MODELIO KARĄ NET Už $395.

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

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

NEATIDĖLIOK—ATEIK ŠIANDIEN AR SEK
MADIENĮ.

MES ABSOLIUČIAI GARANTUOJAME; KAD 
SUTAUPYSIME JUMS PINIGŲ.

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

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

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

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

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

MASTER WIND0W SHADE C0.
Š. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo
IHRANKOM LAZDAS . . . MES NUMIERUOJAM IR UŽKAB1NAM 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS.

1803 WEST -47th STREET (ARTI W00D ST.)

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

NIEKO NELAUKDAMI NAUDOKITE

NIDA• ■ : v • , x

Alkaline Digestant Powder Miltelius
Didelė Dėže Tik už 50 centų

Klauskite Vaistinėse arba Pirkit tiesiog nuo

Nida Laboratories
A. G. KARTANAS, Sav.

2555 West 69th Street, Chicago
Telefonas Hemlock 0318

Madni Akiniai

AUROLEX Stiklais
ARBA ■ TOLUMUI
AS DYKAI

Su
SKAITYMUI, SIUVIMUI

apdRaudos
Išduodama su kiekviena Winner akinių parduota pora,

užtikrinant jūsų pilniausią pasitenkinimą
Ųasitarkit su musų Valstijoj Rėgistruotais Regėjimo Specialistais, 
išėjusiais Pripažintas Kolegijas... Joks keisas nėra Persunkus.... Mes 
specializuojamas Siinkiai-Pritaikomuose keisuose. Prisidėkit prie eilių 

Tūkstančių dėkingų klijentų visoj šaly

ATGAL Į MOKYKLĄ
,Bet Pirmiau j Wirtnet Optical Co. Mokinių Departamentą Asmeniš

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

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

WINNER OPTICAL CO.
3206 W> 63rd Near Kedzie Avė-

Atdara Antradieni, Ketvirtadieni, šeštadieni iki 9 vai. vak. 
Krautuvės Daugely Didžiųjų Miestų

INI .............................  U.......................  l ^» Ii ■ II II lill.ll ■ ■■■■

M. BERTASH 
Pristato i Valgyklas Visokios rų- 
šies mėsas. Restaurantų aptupi* 
nimas MUSŲ SPECIALYBĖ. 
3239 So. Halsted St

Tek VIOTORY 2081“2 - —
, .............. '■........  u* - .. ■■11.111—>

F. KUZMARSKI8
Kriaučius—Tailot

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

2635 W. 39th Plhce
TeL LAFAYETTE 2358.

■ ........................................... .................TF

| Tei. - 
i I ■ ,1
| Pirmos Rųšies Photo Studio I 
f Vestuves, grupės, laidotuvės, šeb
= mynos ir pavieniai tai musų spe

cialybė.

3200 So. Halsted

Calumet Residene*
4258. Yards 5034

Banis Studio

A. Butchas 
Hardware Krautuvė

* • * . ; ’. / K ». i ,,

Užlaikom visokių malevų, Vaf- 
nišių ir kitokių namams 

reikmehų.

4414 So. Rockwell St.
TeL LAFAYETTE 4680 , , ■

i t i .i i r m > iiimiMH

■i . ■ i ............ .. m-

P. J. V. GARAGE
P. J. VAI6IS, sav.

/
Taisom visokius automobilius ir 
trokus. Greitas patarnavimas ir 

kainos neaukštos.

4406 S. Westerh Avė.
TcL LAFAYETTE 0201 , . ,.

Kalėdinė Ekskursija

BALTASIS SVED 
LAIVYNAS

NEW YOtlK — 
KLAIPĖDA

Per Gothenburgą, Švediją 

IŠPLAUKIA Iš NEW YORKO

DROTTNINGHOLM lėpk*. IŠ 
GR1PSH0LM gruodžio 8
Sutaupysi pinigą pirkdamas 
. laivakortę ten Ir atgal.
Ekskursijų brošiūrėlė ir kainoraš
tis gaunama nemokamai pas visus 
musų autorizuotus laivakorčių 

. . agentus^, atba > v .*•
SAVEDISH AMERICAN LJKfc

181 North Mlchlgaft Avcntte
> Ghloago, .-s r

VENK OPERACUOS 
IR LIGONINĖS s

IŠLAIDU—KYLOŠ
Jus galit numesti paraikius- ir 

. išvengti ligoninės. . nes musų 
naujasis būdas ant visados pa
šalina negerumus be skausmo ir 
laiko gaišinimo. Nepaisydamas 
kiek laiko neši tuos negetuiAue, 
ateik ir persitikrink be (Piieyolių* 

HEMORliOIDAI (PILfcS)
Ta skaudi ir pavojinga svei

katos padėtis nereikalauja opera
cijos ir ligonines priežiūros, Mtt* 
sų be skausmo^ be kraujo būdas 
atsiekia nuolatinių pasėkų ir jus 
nesutrukdys huo darbo.

Mes gydome ir .kitas sėdimos 
žarnos ligas, turime nepaprastų 
pasekmių ir vyrų prostrate gy* 
dant. '

VĘR1COSE VEIKS
šiuose atsitikimuose loperacijų 

reikia vengti nes mes dabar ga
lime tas gišlas sumažinti ir tie- 
daleisti žaizdoms atsiverti. Nerek 
kia piaustyti, gydymas saugus.dt 
tikras—-jUs pagydysithe ’ tuojau. 
Ateikit ir. leiskit padaryti ekza- 
tninaciją dykai ir išaiškint nau- 
juosus budUs. >

SLOGOS, NOS1V LIGOS
Viena .iŠ blogiausių Vietų įde

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

NATŪRALŪS GYDYMAS ;
Pradėk dabar savo kulią nuo 

nUodų valyti, vartodamas musų 
BotanicaĮ Compounds, Klauskite 
informacijų,. \ ’

northwest
HEALTH CENTER 

4734 Mihvaiikee Avė. 
Valandos: 10 v. r. iki 8 V. p. p.

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

Veda registruotas gydytojas.
...... .
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PASAULIO ĮVYKIAI PAVEIKSLUOSE

Hm

ne

ežerą. prie

v- Fotografine nuotrauką vaizdžiai parodo kaip sėkmingai veikia Chevrolet “knee action 
dviem lemputėms automobilis—viena ant automobilio stogo, o kita 
rodo nuotrauka, nors ratai ir šokinėja, bet delei “knee action”, pats automobilis bėga lygiai 
sujudindamas, tarsi važiuotų: labai lygiu keliu*

. 10,000 MYLIŲ TROKU. — Pernai buvo padarytas nepaprastas ekonomijos 
bandymas, kada pusės tono Chevrolet trokas su 1,000 svarų kroviniu buvo pasius
iąs apvažiuoti pasieniu aplink visas Jungtines Valstijas. Trokas padarė 10,244 
mylias ir jam teko važiuoti visokiausiame ore ir visokiausiais keliais. Pirmoj nuo
traukoj matome jį važiuojant per Wisconsino sniegus. 2—pervažiuojant Continen
tal Divide, Rocky kalnuose. 3—Pačiame pasienyje, -prie imigracijos raštinės Blai- 

Wash. 4—prie laivo Seattlc, Wash. 5—San Francisco po tada dar baigiamu 
Golden Gate milžinišku tiltu. 6—Daytona. Beach, Fla-, smiltynuose. 7—Bostone ir 
8—sugryžus atgal į Detroitą. Trokas visą kelią sunaudojo pusaštuntos kvortos 
aliejaus ir padarė vidutiniškai 20.74 mylių su galionu gąsdino. Bandymą prižiū
rėjo' A A A. kontestų taryba. !

vairo
žmonės. “Kločius” yra naudojamas tik pradėjimui ir
Naujas .vairas, įdedamas su, automatine “transmision

OLDSMOBILE “KNEE ACTION”,—Nepaprastai patogų važiavimą ir lengvą 
vairavimą, taipjau ir didesnį saugumą.suteikia pagerintas “knee action” 1938 
metų Oldsmobile automobilis.

LENGVA OPERUOTI AUTOMATINĘ “TRANSMISSION”. — Oldsmobile 
saugi ir automatinė “transmission , kurią galima gauti už nedidelę mokestį dėl 
6 ir. 8 cilinderių automobilių, yra operuojama pagelba mažos rankenukės prie 

Ji neužima vietos ir tada priekinėj sėdynėj patogiai gali susėsti' trys 
Kločius” yra naudojamas tik pradėjimui ir sustabdymui automobilio, 

neužsto j a instr umentų.

Įrengtas su 
rate, važiuoja duobėtu keliu. Bet kaip 

nė kiek nepa-
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