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Pardavimo taksai gre 
šia visai šaliai

Gelbėdami korporacijų pelnus nuo taksų 
gali užkrauti biednuomenei naujus taksus

WASHINGTON, D. C., lap
kričio 18. — Jungtinių Valsti
jų Senatorius Josiah W. Bai- 
ley, iš Nortb Carolina, pareiš
kė ketvirtadienio debatuose 
senate, kad, jo manymu, tak
sai korporacijų pelnams reikia 
panaikinti arba griežtai suma
žinti, nors dėl to tektų parda
vimo taksai (sales taxes) vi
sai šaliai uždėti. Girdi, jis ži
no, kad dauguma kitų senato
rių jam pritaria.

Senatorius Borah ryšium su 
šiuo pareiškimu padarė pasta- 

fbą: Jei bus panaikinti neišda
lintiems • korporacijų pelnams 
taksai ir jei dėl to teks uždė
ti pardavimų taksai žmonėms, 
kurie jokių pelnų negauna, tai 
ar senatorius Bailey vis dar 
pritars sumanymui korporaci
jų pelnams taksus panaikin
ti?

Senatorius Bailey atsakė: te
gul bus šiaip ar taip, o jis vis- 
vien stoja už sakytų taksų pa-

naikinimą arba jų griežtą su
mažinimą.

Taigi atrodo, kad “reikalas” 
panaikinti arba^ griežtai suma
žinti korporacijų pelnų taksus 
grąso uždėjimu pardavimo fak
sų, kurie tektų mokėti visiems 
pirkėjams šaly. O milžiniška 
dauguma pirkėjų šaly yra kaip 
tik biednuomenė, gyvenanti iš 
savo darbo ir neuždirbanti per
teklių.

Dabartiniai debatai yra tik 
įvedąs sumanymui
ti biznio naštą”. Ką 
sas galų gale padarys, 
rodys ateitis.

Ketvirtadiėhį taipgi 
ta senatu1!, kad ūkio 
tams kontroliuoti
paruoštas ateinantį antradienį. 
Pietinių valstijų senatoriai ti
kisi, kad jie įstengs išlaikyti 
iki to laiko obstrukciją biliui 
atkreiptam prieš linčiavimus. 
Tuo budu linčiavimo klausimas 
bus atidėtas tolesniam laikui.

palengvin- 
kongre- 
tai pa-

praneš-
produk- 

bilius bus

Vokiečiai uždarys 
penkis konsulatus 

Rusijoj s

Italų kariuomenei 
Lybijoje dar 
$10,000,000 .

MASKVA, Sovietų Rusija, 
lapkričio 18. — Vokietija su
tiko uždaryti penkis savo kon
sulatus sovietų Rusijoje. Ka
dangi rusai Vokietijoje turi 
konsulatus tik Hamburge ir 
Koenigsberge, tai ir Vokietija 
telaikys Rusijoj du konsulatus, 
būtent Rieve ir Novosibirske. 
Savo konsulatus Leningrade, 
Tiflise, Charkove, Vladivostoke 
ir Odesoj Vokietija uždarys.

18.ROMA, Italija, lapkričio
— Praėjusį pavasarį Italijos 
vyriausybė paskelbė, kad ji 
laikysianti Lybi joj dalį savo 
armijos. Pasirodė, kad italams 
reikia daugiau karių laikyti 
Afrikoje, negu iš karto many
ta. Taigi Mussolinio vyriausy
bė asignavo dar $10,000,000 
kareivinėms Lybijoje pastaty
ti ir kitokiems įrengimams.

Šnipinėja savo vir
šininkus

Atremontavo garsią 
ją lėktuvų aikštę

WASHINGTON, D. C., lap
kričio 18. — Washingtone pa
skelbta žinią, kad vienas vi
daus reikalų sekretoriaus Ha- 
rold Ickeso pagelbininkas šni
pinėjo savo bosą. Tas pagelbi
ninkas sujungė sekretoriaus 
telefoną su garsiakalbiu savo 
ofise ir užrekorduodavo Ickeso 

r kalbas ir pasitarimus.
Pats sekretoriuj Ickes, pa

klaustas ar teisinga yra 
jos nepatvirtino, bet ir 
neigė. ,

žinia, 
nepa-

Paskyrė pasiunti 
nius; Latvijai ir 

Estijai

PARYŽIUS, Francuzija, lap
kričio 18. — Jau atremontuos 
ta garsioji La BouTget -lėktu
vams aikštė Paryžiuje, kurio
je gegužės 23 diena 1927 me
tais nusileido Charles Lind- 
bergh, perlėkęs Atlantiką.

Aikštės paskirties' iškilmės 
įvyks lapkričio 20 dienų, t.y. 
ateinantį šeštadienį. •> 

šiandien šioje aikštėje yra 
patalpos lėktuvams darantiems 
rautus praktiškai iš visų di
desnių Europos miestų, o taip
gi takiems, kurių kelionės sie
kia Kiniją, Australiją, vakarų 
Čibirą, pietų Afriką ir, Pietų 
Ameriką.

Sovietų Rusija, 
— Sovietų Ru-

. MASKVA, 
lapkričio 18 
sijos pasiuntiniu Latvijai pa
skirta politines ekonomijos pro
fesorius I. SAZotov, o Estijai 
profesorius Kuzma Nikitin.

,ORR&

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

Apsiniaukę; truputį šalčiau; 
sau4ė teka 6:44, leidžiasi 4:27 
valanda.

DARIAUS-GIRĖNO KARSTAI, — Prieš pąt vėlines musų didvyrių Dariaus ir Girėno kūnai 
buvo perkelti į Kauno kapinėse jiems pasta'ytą mauzoliejų. Dabar vėlinių dieną jų mauzoliejus 
taip pat buvo gražiai papuoštas ir kauniečių labai gausiai lankomas.

Litvinovo karjera 
pavojuje

IiO-
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Brazilijoj panaikinti Daugiau surasta fa 
federaliai teismai
RIO DE JANEIRO/ Brazilu 

ja, lapkričio 18. — Brazilijos 
diktatorius Getulio Vargas pa
naikino šalies federalius teis
mus ketvirtadieni, ^lapkričio 18 
dieną.

Už pasipriešinimą jo diktą-

šistų ginklų Pary 
žiuje

Amerikiečiai bėga 
iš Nankingo

RIGA, Latvija, lapkričio 18. 
— Ateinančiomis čia iš Rusi
jos žiniomis, sovietų užsienio 
reikalų • komisaras, Maksim 
Litvinov, šiandien veda didžiau
sią kovą savo diplomatinei kar
jerai išgelbėti.

Kai Litvinov buvo Brussels 
konferencijoje, tai GPU apkal
tino tris jo paskirtus amba
sadorius, keturius pasiuntinius 
užsienio valstybėms ir daugy
bę mažesnių sovietų diplomą- 
tų. ■

Jie yra įvelti į suokalbius 
nudaigoti Staliną.

Litvinov deda pastangas įti
kinti GPU viršininką N. Ježo- 
vą, ; jogei įtariami rusų diplo
matai nekalti. Kartu1 su tuo 
jis deda pastangas ir asme
niškai savo politinei karjerai, 
o gal gyvybei gelbėti.

Litvinovo žmonai ir dukte
riai neleista vykti su juo į 
Brussels konferenciją. Jos lai
kyta Rusijoj kaipo užstatas 

' pačiam” Litvinovui sugrąžinti į 
Maskva, v

IŠ LIETUVOS
Lietuvos byla šu danų 

firma bus Hagoje 
lapkričio 12 d.

turai teisinai panailynt^d&k[agoulą^įgL 
dešimtyje '' Valšt'ij'ųr^Ačf^^dri* :» Tos m
tori j oje ir federaliame Rio De 
Janeiro distrikte.

Panaikinus federalius teis
mus, vyriausi teismai Brazdi- 

i 
joje dabar yra karo teismai.

Vargas išvaikė federalį se
natą ir atstovų butą — Bra
zilijos parlamentą. Panaikintos 
taipgi visos valstijų legislatu- 
ros.

Jo oponentas, kuris statė 
kandidatūrą į prezidentus, kol 
dar Vargas nebuvo padaręs ša
lyje perversmo, Armando Šal
ies Oliveira, areštuotas “jo pa
ties gerovei”, . sako diktato
rius. ■ '

PARYŽIUS, Francuzija, lap
kričio 18. —. Praėjusį trečia
dienį Paryžiaus policija sura
do ginklų ir sprogstančios me
džiagos, kuria priklausė fašis
tinei organiząįijai vardu “Ca- 

medžiagos, sako polici
ja, butų ištekę visai miesto 
sekcijai išsprogdinti.

Ketvirtadienį surasta kitas 
ginklų sandėlis .'priklausąs fa
šistams. Naujai i surasta 45 Vo
kietijoj padirbti kulkosvyd
žiai, 135 šautuvai ir 20,000 šo
vinių. <

.-Iki šiol policija areštavo 8 
asmenis. Įsakyta padaryti kvo
timai 750 kitų asmenų ir pa
daryti kratas 450 namų.

>>

Apsivedė ir Simp 
sonas

Japonai prarado 
40,000 karių Shan- 

ghajaus fronte

SHANGHAI, Kinija, lapkri
čio 18. — Japonai pranešė pra
ėjusį ketvirtadienį, jogei jie 
prarado Shanghajaus fronte 
40,810 karių. Iš to skaičiaus 
9,760 buvo užmuštų, o 29,850 

X t

sužeistų.

BRĮDGEPORT, Conn., lap
kričio 18. — Windsord herco
gas paveržė iš Ernesto Simp- 
sonę. jo žmoną ir apsivedė su 
ja. Atvykęs Amerikon, apsive
dė’ taipgi Simpson su p-nia 
Mary Kirk Raffray, dabartinės 
Windsorienes gera drauge. 
Simpsonai šliubą paėmė ket
virtadienį Bridgeporte, Conn.

SHANGHAI, Kinija, lapkričio 
18. — Amerikos ir kitų šalių 
piliečiai ketvirtadienį bėgo iš 
Kinijos sostinės Nankingo, ja
ponų armijoms veržiantis pir
myn.

Nankingė/pasilieka tik nedi-
- jų 

tarpe daktarai ir misionieriai. 
Amerikos laivai tir Oahu plaukė 
kui. Jiems teks 
kos ambasadą 
kai tik Kinijos
liai paskelbs, kad 
iš miesto.

Prisiartinę ežerą 
ponai sumobilizavo
vėlių, luotų ir paramų tikslu 
per jį persikelti. Tatai reiškia, 
kad japonai mėgins pulti iš 
užpakalio kinus ginančius mie
stą Soochow.

Aliejaus laukų krizė 
Meksikoje

MEKSIKOS MIESTAS, Mek
sika, lapkričio 18.
šešetą mėnesių Meksikos alie
jaus laukuose 
streikas, kurs

Prieš

įvyko generalis
tęsėsi 12 die-

Luzon, Guam 
Nankingo. lin- 
iškelti AmerL 
iš Nankingo, 
valdžia forma- 

ji išsikelia

Taihu, ja- 
šimtus lai-

J. Valstijos ir Brita
nija derasi sutarčiai 

atnaujinti

Į kompanijų 
ginčą įsimaišė

Paves miestui 400 
akrų žemes

I SAN FRANCISCO, Cal., lap- 
kričio 18. — Ateinantį sekma
dienį, lapkričio 21 dieną, mie
stui San Francisco oficialiai 
bus pavesta 400 akrų naujai 
iškeltos žemės, čia vasario 18 
d. 1939 metais atsidarys pa
saulinė paroda ir tęsis iki 
gruodžio mėnesio 2 dienos tų 
pačių metų..

šią vietą atitaisė Jungt. Val
stijų armijos inžinieriai. Vie
tai ' iškelti aukštyn buvo1 su
versta 280,000 tonų uolų it 
datigiau kaip 20,000,000 k’Ubiš- 
kų jardų smėlio, išsunkto iš 
San Francisco įlankos* Darbas 
kaštavo $4,500,000

Mato tik turčiams 
palengvinimą

WASHINGTON, z D. C.į. .lap
kričio 18. — Atstovį buto fak
sų pakomisė darbuojasi biznio 
taksam’s palengvinti. - Ji jau 
buvo paruošusi ir įstatymui 
projektą? .

Tačiau taksų ekspertai, iš
analizavę projektą, surado, kad 
pakomisės planas palengvintų 
taksus tokiems ^ bizniams, ku
rie dabar moka taksajs dau
giau nei? 40 nuošimčių savo 
pelnų. O tąi reiškią, kad' šito
kių bizniu ‘ peiliai pranešaj $60,- 
000 arba $65,000 metams. ■

Ekspertų manymu/ palęng- 
vinimo reikalingi yra .bizniai, 
kuri£ turi mažesnių pelnų/

Nušovė unijos vadą
MINNĖAPOLIS, Minn., lap

kričio 18. *— Trečiadienio va
kare, lapkričio 17, nežinomi as
menys nušovė Patricką J. Cor- 
coran, 45 metų.

Corcoran rbuvo vienas Team- 
sters Unijos viršininkų.

Ryšium su šiuo įvykiu poli
cija klausinėjo Cedric Adanisą, 
vietos ; laikraščio kolumnistą, 
apie jo parašytą neseniai įspė
jimą, kad dar vienas darbo va
das bus paimtas “kelionei” 
dviejų savaičių bėgiu.;

** ? 'L **' '

Mussolinio meilužės 
nepriėmė

WA^HINGTON, D, C., laip- 
kričio 18. — Jungtinių Vateti- 
j ų , darbo departamentas įsakė 
deportuoti Magdą de T'dn- 
tanges, Francuzijos žurnalistę 
ir Italijos diktatoriaus > Muso
linio meilužį, kuri buvo atvy
kusi Amerikon*

WASHINGTON, D. C., lap
kričio 18. — Jungtinių Valsti
jų užsienio reikalų sekretorius 
Hull paskelbė, Didžioji Brita
nija ir Jungtinės* Valstijos, su
tiko pradėti derybas pirklybos 
sutarčiai atnaujinti. Panašų 
pranešimą padarė atstovų bu
tui Anglijos užsienio reikalų 
sekretorius Eden.

Medžiaga rinkta ir dirva su
tarčiai nagrinėta daugiau, kaip 
metus Jaiko.

Manoma, kad Anglija sutiks 
įleisti kai kuriuos Jungtinių 
Valstijų produktus pas save 
tokiomis pat sąlygomis, kokias 
gauna jos dominijos. O tai bir
tų \ didelis nuolankumas, nes 
nuo. 1932 metų Anglija teikė 
pirmenybę vien savo domini
joms, skirdama joms mažes
nius muitus.

Gavo Nobelio 
dovaną

STOCKHOLM.- Švedija, lap
kričio 18. — Viskontas Cecil, 
vienas iš tautų lygos žymiųjų 
darbuotojų praeityje ir buvęs 
Britanijos ministerių kabineto 
narys, gavo 1987 metų Nobe
lio dovaną už pasidarbavimą 
taikai, šiuo laiku Cecil randa
si Amerikoje, ■z

K AUNA A. — Jau buvo ra
šyta, kad “Hoygard Schultz” 
danų firma už Telšių •— Kre
tingos geležinkelio pastatymą 
yra pareiškusi pretenzijas Lie
tuvos vyriausybei dėl dolerio 
skirtumo. Kadangi geruoju ne
pavyko susitarti, tai danų fir
ma ginčą perkėlė į Hagą.

Komisijos pirmininku, kuri 
turėjo šį ginčą spręsti, buvo 
numatomas Čekoslovakijos užs. 
reikalų ministeris 
bet kadangi jis 
dentas, tai nebus 
gijos pirmininku.

Dabar teisėjų kolegijai pir
mininkausiąs olandas Karlbe- 
kas, o teisėjų kolegijos nariais 
busią vienas prancūzas ir vie
nas latvis; nuo Lietuvos tei
sėju bus ad hoc prof. M. Re
meris. Byla bus nagrinėjama 
lapkričio 12 d. Hagoje. Ginčo 
objektą sudaro keli milijonai 
litų. x

dr. Benešąs, 
dabar prezi- 
teisėjų kole-

Studentės nubalsavo 
1 boikotuoti japonų 

prekes

ir darbihinkų 
Meksikos vald

žia. Dabar prezidento Cardenas 
speciali komisija padėčiai alie
jaus laukuose ištirti yra pa
ruošusi raportą.

Jei kompanijos, kurių .dau
gumą valdo svetimšaliai, sutik
tų priimti raporto davinius ir 
jo rekomendacijas, tai joms 
kaštuotų apie $7,500,000 per 
metus. Antrą vertus, tokia su
ma padidėtų z 20,000 darbinin
kų algos.

Kompanijos sutinka mokėti 
priedo $5,560,000. Darbininkai 
reikalauja daugiau. Kompani
jos grūmoja sustabdyti' dar
bus. Jei, kompanijos sustabdy
tų darbus, reiškiama nuomonė, 
kad Meksikos valdžia gali pra
dėti operuoti aliejaus šaltinius, 
o dėl to kompanijos apeliuos 
į savo valdžias ir iššauks tarp
tautinį konfliktą.

Illinois politikieriai 
mokinasi Kansas 

valstijoj
18. 
le-

lapkričio 
valstijos 
atvyko į ši 
kokiu1 budii

legislatura

T0PEKA, Kas., 
— Grupė Illinois 
gislaturos narių 
miestą studijuoti, 
Kansas valstijos
prisiruošia stovinčiam prieš ją 
darbui. Norima kai ko pasimo
kinti, kad sparčiau Illinois le- 
gislaturos darbas eitų.

Japonai sakosi per 
laužę kinų liniją

SHANGHAI, Kinija, lapkri
čio 18. — Japonų kariuomenė 
atakavo kinų pozicijas abie
juose “Hindenburgo” linijos 
galuose. Jie praneša numetę 
atgal kinus taipgi prie Soo- 
chow, svarbioje“ kinų pozicijų 
vietoje linijos centre. Artileri
jos ugnies < padedami japonai 
pasiekę miestus Changshu ir 
Kashing.

SĘATTLE, Wash., lapkričio 
18. — Washington universite
to studentes, * Amerikos Stu
dentų Susivienijimo narės, pra
ėjusį .trečiadienį nubalsavo ne
bepirkti šilkinių pančiakų, 
mėgstu Japonijoj, iki japonai 
nepaliaus kariavę Kinijoj.

Laukiama pasvirimo 
Ispanijos kare

PARYŽIUS, Francuzija, lap
kričio 18. — Apskaičiuojama, 
kad Ispanijos civiliame kare 
jau žuvo 230,000 žmonių, o su
žeistų buvo daugiau, kaip 1,- 
200,000. Karas kaštavęs šaliai 
$2,860,000,000. Dabar jis kaš
tuojąs kasdien .$3,250,000. Su
kilėliai turį 350,000 karių, o 
lojalistai 450,000.

Gen. Franko ofensyvo lau
kiama kasdien. Reiškiama nuo
monė, kad ofensyvas nusvers 
Ispanijos padėtį vienon ar ki
ton pusėn.

PASIUSKIT y ! 
GIMINĖMS’U 
LIETUVOJ

DOVANŲ 
KALĖDOMS

(Si ''•>

O JUS SU KIEKVIENU 
SIUNTINIU C ---------
LIETUVIŠKA 
PASVEIKINIMO 
LĘ DYKAI.

GAUSIT 
KALĖDŲ 
KORTE-

SiuntimoNaujienų Pinigų 
Skyrius pasiųs jūsų pini
gus su užtikrinimu pilno 
ir greito išmoksimo.

NAUJIENOS
1739 S<J. Halsted St

CHICAGO, ILLINOIS
Ofisas atdaras kasdien nuo 

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

1 vai. popiet.
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t.
•It sejems that the more the 

chorus members sing the more 
they want to sing—and we 
mušt adinit that it certainly 
makes all of us feel good.— 
The mąre we sing the more 
\ve want to sing i s now 
myn’s molto.

•$ast Friday when the 
rus rehearsal was alrriošt 
M r.

Pir-

cho- 
o ver 

Stephens ęur director in- 
quired oi* the chorus i f they
would likę to sing any spė
riai songs. The wlrole chorus 
started yelling out dif/erent 
titles of various ,songs—we 
sang some of them būt, tipne 
would not afllQw us to sing all. 
We certainly enjoy it a Jot. In- 
cidentally, we might suggest 
to our director Mr- Stephens 
that it wouįdn,t be a bad idea 
at all to follow the above ex- 
ample Friday night.

•We hope all members will 
try to attend every single re
hearsal as there is štili much 
to be done and just loads of 
things to be accomplished, būt 
little 
fore, 
don’t 
keep

Vaizdas iš Ispanijos karo lauko. Visa kas dabar dedasi, 
toj nelaimingoj šalyj, šiandien galįipa pamatyti Sonolone 

, teatre, 66 $. Van Buren g.

NAUJIENOS, Chicago, UI.
-T-—------------- v-,-----------r------

Kur Gauti Old ' 
Gold Konkurso 
Blankas
Reikia rašyti Nęw York an, 

Lorillard Company, Varick 
Station, N. Y.

gauna

...... .......................................... ...................................................... ....... ' i .F.......ii. i i i -

Ateinančią Savaitę 
Moterų Skyrius 
Šeštadienį

.... Penkiadienis* lapt 10, 1937

..■■■■■■■

♦It was ‘ver ‘ver funny lašt 
Friday to hear our President 
Apthony Vaivada call Milda 
by her maiden name. Ipciden- 
taljy, she’s only his wife and 
oply lives with him. Now, Vai,

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

Tų' bląnkų-instrukcįj ų ciga
retų krautuvėse 1 bei vaistinėse 
dabar nebegalima gauti. Blan- 
kos buvo dalinamos krautuvė
se tik konkurso pradžioje,.

\ ' Ą. •

Nors konkursas jau įpusė
jęs, įstoti dar galima, bet blan
kų gauti reikia kreiptis tiesiai 
į Old Gold cigaretų bendro
vę. •’ ‘ Už

prašant blankos reikia siųs
ti laišką,. “Old Gold” Contest, 
Lorillard
St. Station, New York. Jokių 
pinigų už blankas siųsti nerei
kia. , ( (sp.)

Ątęįnapčią savaitę kętvirta- 
dięnį išpuęįa Thanksgiving 
Day šventė ir “Naujienos” tą 
dieną neišeis. Moterų Skyrius, 
kuris regųjiariai pasirodo ket
virtadieniais, ateinančią ' savai
mę išeis šeštadienį, lapkričiu 27 
d. 1

I .... .............. I I "■......     1 11,1 v ........ . " ’
t ;

Mrs. Anelia K. Jarusz 
Physical Therapj 

and Midwife / 
6630 So. Westera 
Avė., 2nd floor 

Hemlock 9JŽ52 
Patarnauju prie 

gimdymo oamuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massag? 
eleetrie t r e a t • 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

Ofląc TeL Virgfaih’9036 
Kesidence Jęl. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

41^7 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos:

Rezidenciją:
SOUTH CLAREMOJfT AVĖ
Valandos—9—JO Ą. M. 
Nedėlioj pagal sutarti,

—-r-

ADVOKATAI

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

ROSBLAND—CHICAGO, ILU 
, Tel. PULLMAN 1193-8277, .

Joseph was that nice.

Company, Varick

UJI.I 1 ■' ...... 'U....................... . I 1 'I -Į U I"1

PATRUKĘ?
Raištyą visoms patrūkimo rūšims 
BODY BRACES, E L A S TIC 
ŠTOCKINGS gatavai padaryti, ^r- 
bą pądirbsim tamprias pančiąkas 
jūsų mierąi. Mes esam specialistui 
planavime ir padirbime dirbtinų 
iajių ir visų kįtų moksliųių kunui 
prietaisų. Jej turit bet kurią ydą, 
kreipkįtes į mus—Specialistus mo-r 
kaliniuose prietąisuose per tris 
tęentkartes. /

KAINOS PRIEINAMOS 
Vyras ir moteris prižiūrėtojai 

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

I IJĮI I

ADVOKATAS 
ofisas—127 N. Dearborn 
1431-1484—Tel. Central 44H-2 
ofisas—3323 So. Halsted St. 

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80 
Telefonas Boulevard 1310

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarti.

Miesto 
Kamb. 
Namu

SL

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

2400 WEST MAD1S0N STREET 
Vai. 1 iid 8 po pietų, 6 iki 8 yak

TeL Seeley 7330
Namų telefonas Brunsmck 0597

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS
Telephone: Boulevard 2800 

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

Telephone: Republic 9723

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS |R CHIRURGAS 

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

Sekmadieniais susitarus
OFISAS IR REZIDENCIJA ‘ 

4300 So. Fairfield Avė. 
Tel. Lafayette 8016

weather

arąund 
now it 
around

above is an example vvhich 
certainly is enough proof that 
w.e do. A t f our o’clock on Wed? 
nesday at the new first Con- 
gregational Ghurch which is 
at 1613 W. Washington Bldg. 
Amelią Razmas and
Rack‘, Jr. will be United in holy 
matrimony—we, in behalf of 
the,fchorus are most happy to 
see this marriage take placs 
and wish this couple the best 
of luck and wishes and may 
their cup of happiness go way 
o’er the brim.

See ypi? Friday—
“RĄSKEL HUEY”

time to do it in. Thę^e- 
come on you Pirmynites, 
let a little cold 

you away.
ON THE 24th

•Cupid is buzzing 
these days. Oh yes, 
seems that he’s buzzing
Johnny Zickus and Josephine 
Aleksa as we just received a 
buzz that they’ve ben seeing 
each other very steadily-^in 
fact, not only weejdy būt night- 
ly. Oh well, here’s hoping!

ON THĘ 24th
•We hope that there ‘aren’t 

any members of the chorus that 
are staying m'y from chorus 
rehearsal because of tįe 
ticles vvhich were in nėvvspa- 
pers—yep, do not take this to 
heart, brother members, as 
everyone, regardless how good 
they 
very 
lives 
fer ?
knock 
boast.

•Amjither couple to w(alk 
down the aisle and both Pir
myn members—we can štili 
say that Pirmyn certainly seems 
to be the- place to meet your 
one and. only—Jonely ? Gome on 
down. Pirmyn- will take care 
o f that.,

- Į . . L " ■ ..... . ......
DABAR EINA 

didžiausias Vaizdas iš Is
panijos ■'

“ISPANIJOS
ŽEME” :

Ernesto Hemingway, žymaus 
rašėjo parašytas

•J 1 beto
“Kinija Mušą Atgal”
SON OTONE
Tęsis nuo pietų iki vidnakčio 

'Šiokiomis dienomis 25c iki 1 v.
po pietų. -

Pats

Vnn Iluren 
AVabash

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS — BAJORĖS DAINININKĖS — ARTISTAI-ĖS

ĮDOMIŲ ir nuolatinių

are a t some time receive 
serious knocks in their 
and vvho are w,e to dif- 
Hemember, 
that we

that 
receive

each 
is a

ON THE

RADIO PROGRAMŲ
♦ SEKMADIENĮ—
♦ PIRMADIENĮ—
♦ PENKTADIENĮ—

LIĘTUVIŠK1 PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius

— 9:00 VAL.
—10:00 VAL.
— 7:00 VAL. VAK.

VAK.
VAK.

24th
•While yours tmly was įtrying 

to think of some news or gossip 
to vvrite about we thought it' 
would be a good^ id&a to list; 
some of the famous words or, 
rather words which we heąr! 
our members repeat over and1, 
over—vve tliought we would
try a hand at it—here goes— 
we hope you likę it. 
Mr. Stephens—“Shoot’ 
Mrs. Stephens—“Eeek 
Anothony Vaivada— 
kinda” 
Stash Rimkus—“'Say 
Bųni Janulis—“Ugh!” 
Johnny Bukstala - 
Sweetheart”
Andy Norbut—“You know—’r 
Pete Kitchas—“Oh, Gosh!” 
Albiųa 
Chuck 
de” 
Aldona 
so?”'

■HBBRHBHBĮBIMB

?CAVALCADE?
Kentucky Bourbon 2 Metų Senumo

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

YRA GERESNIOSE TAVERNOSE

OLD CASTLE, Ine.
6005-7 West Roosevelt Road

CICERO, ILLINOIS

Such

Kid

Heilo

Trilik—‘“Fraidy Cat!” 
Matekunas—“Hy BJon

Joe Kąckj; (Amelia’s fiance)— 
“Will you—reajjy?”
Aniella Bažmus—“Yes,” 
Joe Rack—“When?”A 
Anjelia Rpck—‘Ayedpesday” 
TogeŲier—Joe Rack and. Amelia 
Razmus—“Darling” ' 

• ’ r
Yep, ’tis so—they finally de- 

cided on a date-r-you kn-ow, Mt 
struck us as it being very con- 
vepient tjist Cupid, sjiguld real- 
ly listen .to us.!and get results 
so ųuickly. As yoų knovp—-
lašt Friday in our column yye 
inqn‘ired a s to tbp date the 
wedding. Well, Friday night 
they decided the day to be on 
VVednesday November the 24th. 
So, yoir see Raskey Huey rėki- 
ly is in 
pi d—Ave

cąhoots \vith Dan Cti- 
4et results aM 'TM

NAUJIENŲ

KALENDORIUS
Mes pasiųsime jūsų giminėms ir 
draugams LIETUVON musų gražų 
su naujais paveikslais Kalendorių 
tiktai .

UŽ 10 CENTŲ. . / . :
Prisiųskit savo užsakymus tuo-

jaus. Kas uzsirasys jnaujiknas— 
gaus musų gražų kalendorių dykai

NAUJIENOS
1T39 SOUTH HALSTED STREET 

Chicago, Illinois

(RASE i
COAL COMPANY 
5332 So. Long Avė.

Tel. Repųbllp 8402 
POCAHONTAS Mine Run $7.50 
(Screened) .............  tonąs
SMULKESNĖS $7.25
Tonas ............ .'....../L..?.............. '

Perkant 5 Toąųs ar Daugiau

Garsinkites “N-nose”

BIZNIO REIKALU UŽEIKIT
. PAS

Juozapas Ažųkas
Bridgeporte išdegė keletas nąmų, 
kur žmonės neturėjo apdraudos 
nuo ugnies—ant savo, rakandų. 
Nelaukite pakol ^us tokia .nelai
mė ištiks — apsidrauskite tuo- 
jąus pas —

atstovauja
Juozapas Ažukas

PROPERTY OWNERS ASSOCIA- 
TION OF BRIDGEPORT

' 3303 So, Lituanica Avenue 
Tel. Boulevard 3450

(Atdara nuo 10 ryto iki 9 vak.)

KL. JURGELIONIS
A D V,O RATAS 

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room >1230

Ofiso Tel. CENTRAL
Namų Tel.—Hyde Park

DR. STRIKOLTS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal susitarimą

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

1824
3395

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
■t : ‘ ■ \' -r . .

SEjįlAįfelA JR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMŲ JStĄi0Ą

DIENĄ IR NAKTĮ .
Visi Telefonui YARDS 1741-1742 

4605-07 So. Hėrųiitage Avė. 
4W^!>South Fairfield Avenue

7 Tel. LAFAYETTE 0727 
r1""1.  ' .........

* koplyčios visose 
L Chicagos dalyse

i—■

Klausykite musų Lietuvių radįo programų Pirmadienio vakarais, 
10:00 vai. vakaro iš W. H. F, Ų. stoties (1420 K.) — Pranešėjas

T P. ŠALTIMIERAS.

LaidotuviųDirektoriai
NARIAI 

Chicagos,
Cicero, į 

Lietuvių I 
Laidotuvių 1 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Diena 

ir Naktį

TURIME .
KOPLYČIAS | 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

—----- ; -----—--- --------------------------
J. LIULEVIČIUS

1348 So. California Avenue Phone Lafayette 3572

----------

A. MASALSKIS
3307 Lituaaica Avenue z Phone Boulevard 4139

.. A, PETKUS
6834 So. Wcsterii Avė. Phone Grovehill 0142
14W boutli 49th Gourj -Cicero Phpne Cicero 2109

P. J. RIDIKAS
So. Halsted Street

li ■ ; <, 

1 Boulevard 4089

L J. ZOLP Phone Boul. 5203
1646 West 46th Street > phone Boulevard 5566

S. M 8KUDAS
718 West 18th Street ; . Plione Mbnroe 8377

------ *.'*t pr!'?ti ^'s^įytL-je  ———— .tt • r 
k A. Yards 1139

Yards 11383319 Liluauica Avqįuue

LACHAWICZ IR SENUS
23.14 West 23rd Placę < . Phone CanaT 2515 

u SKYRIUS: 43-44 Basi 108tlr Strfrt - Tel. Pullman tt70

: ^OTO^APAS'ĘŪPJĘIKIS IR TĖVAS ’
4704 So.Wesjern Avė- Phpnę Virginia 0883

2515

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI ’

6322 So. Western Avė.
VALANDOS*: 

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

Seredoj jr Pėtnyčioj PUo 2 iki 6 v. v.
Subatoj nuo 12 iki 6 v. v.

Tel. Prospect 1012

AKIU SPECIALISTAI

LIETUVIS
7 Mano 20 ipetų praktikavimas, 

’ - jūsų 'garantavimas.
Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

es£i, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svąigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir tolirėgystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsi
tikimuose egzatninavimas daromas 
sų elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 vai. 
Nedėlioj paęal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland Av. 
« Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Akinių Dirbtuve 
West 35th St. 

Halsted St.
10 iki 4, nuo 6 iki 1 

pagal sutartį. •
Valandos 8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI

- Amerikos Lietuvių Daktarų 
E^aujgij oa Nariai.

Phone Hęmlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS
6558 So. Western. Avė.

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

Phbne CANAL 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
.2201 West 22nd Street 

Valandos: ąuo 1—8 ir 7—8 
Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Boulevard 5913
; DR. BERTASH

756 West 35th St.
Cor. of 35th and Halsted Sts. 

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:80 
Nedėliomis patfal sutarti ■> 
4910 SO. * MICHIGAN BLVD.

TeL Kenwood 5107
Rez.

Phone Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZEUIS 

DENTISTAS. , 
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th btreet
’ Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutarti.

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

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija
< 3335 So. Halsted St'

>$ CHICAGO, ILL.

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St

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

"Šventadieniais tik susitarus
Phone BOULEVARD 8483

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

Dr. S. Jakubs
DENTIST

6322 S. Western Avė.
- VAL.: 9:00 ryto iki 8:30 popiet 
išskyrus sekmadieni ir trečiadienį.

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Motery ir vaikų ligų gydytoja

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

išskyrus seredomis ir subatomis

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IS RUSUOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs, gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligks 
Vyrų, moterių ir vaikų pą^l naujau
sius metodus X-Ray i^ kitokius ele- 
tros prietaisus. i

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

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

Rezidencijos telęfonąi: 
Superior 9454 ar Central 7464
‘——---------- .-.■■■■ r L7L-."' :----------—-------

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
'•i 2-ros lubos 

CHICAGO. ILL
, OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki J2 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po piet ir htio 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10„ iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880
... ....__ _____ — - _

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ

‘ Ofiso valandos:
Nuq 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų

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

Garsinkites “N-nose



NAUJIENOS, Chicago, ID.Penktadienis, tepk. 19, 1937
MM

RAKANDŲVėl nelaimė

Matai

pridėjo Čilė

AUTOMOBILISTAITel. Virginia 1515

šlaito paveik

CUKRUSKruizerį ir tanarj

komai)
BIG HIT

No. 1 kenas 15c

EVERBEST

Zenith Radios po

BIG HIT

29č

GARSINKITES “NAUJIENOSE
atsakė

ŪSE

24c

tarė Ari- 
“Mafija”, 

Ar tu ją

$48.50
$29.50

Gordon Patch (čieli
GOLDEN BANTAM

Maiš
5 sv»

24% sv 
Maiš.

ladės ir pilnos mokslo žinių 
Keras pasipūtė.

' — Tu ir netingi
Ta knyga

GRAPE JAM ,
16 unc. džiar 15c

Keras.
— tarė 
plieki.
tarė. —

Naujas Filmas 

“Ispanijos 
žemė”

DEAL CLIMATJNR 
B0WLENE

l did. pak. CLIMALENE
1 kenas B0WLENE

GREEN GIANT 
Minkšti

(LITERATŪROS
ŠVENTE)

ir bereikalingak kalti 
geležinkelį

J. H. O. ŠVIEŽUS
LIMA BEANS 2 No. 2 ken. 19c
ODESSA CUT
GREEN BEANS 2 No. 2 ken. 19c
COUNTRY KIST RAUKŠLĖTI
Saldys žirniai 2 No. 303 ken. 25c

DUNHAM’S 
eoeOANUT 

4 unc. pakeliai 

2 už 17c
Kiekvienas 9c

2 12 unc. kenai 25c 
Unico Pink

Grūdinti Agurkai 22oz.Jar 17c
STAR " , ’ '
Saldus Agurkai 22 oz, Jar 23C

bu Tiakiruj A
Specialiai*; 'uj/ur malte, 
ruot/un^ 'BaJcuvg

“Ispanijos Žemė” buvo fil
muotas Fuentadeena kaime, 
apie 4C mylių nuo Madrido prie 
Valencia vieškelio. Visi vaidin
tojai yra to kaimo gyventojai. 
Paveikslas tikras ir autentiš
kas. (Sp.) Budrike 25 Melų Prekyboje

GERA DOVANA AR KALAKUTAS DU0 
DAMA DYKAI PIRKĖJAMS

Visokių beprotybių ma- 
bet šitokie, tai pirma, 

kad Pleperis Ke- 
bet kad jis butų

— Na, o kodėl?
Tu skaitai dideles moks

liškas knygas —- tarė Arimas
— Tos knygos storos, kaip ki

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

Dining Rooiri Setai, 7 šmotų, padaryti pardavimui po 
$125.1)0, dabar tik po ............................................ $59.00
5 šmotų breakfast Setai po .................................  $14.50

Ant Miegamo Kambario Setų nuolaida 
nuo 20% iki 45% 

J ■ t

Angliniai pečiai po .......................................
Aliejiniai Pečiai (Oil Burners) po .............

(100 GALIONŲ OIL DYKAI) 
Pllilco 9X Radio, gražiame kabinete už ... 
RCA Victor Radios po ....’........................♦....

atsakė Ke- 
‘Riga bara- 

moksliškas vei- 
visai nė nėštu

mas 
ja’ visai nėra

/orECONOMY and 
SATISFACTION ūse 

Doub/e Tėsted!.Doub/eAdion!

SAKI N G 
ILV POV/DER.

Šame Price Todayas45YtarsAqo 
t 25 ou neės for 254 i.

FuII Pack ••• No Slack FiTlin^

•M*UP«JVA MOtfA • .
->1 ■’St od «»uiwponpjwd 

SIM3TI3dX3‘NIVd 
*tt4i|XA ||.ų 

kwp|A>u9[«l fiuo|«ui tipajng

£«]]aS rnĮnjfsntu

GERB. Naujiem įkaityto- 
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti | tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose

Sonotone Teatras, 66 E. Van 
Buren Street, šiandien pradės 
rodyti įdomų filmą vardu “Is
panijos Žemė’. Jis parodo kaip 
gyvena Ispanijos liaudis, kovo
janti su sukilėliais.

. Veikalo ’ autoriai yra garsus 
Amerikos rašytojai John Dos 
Panos, Lellian Hellman ir Ar- 
chibald Maohėish. Muziką pa
rašė Mare Blitstein ir Virgil 
Thomson. į

čiau, bet 
Aš maniau 
ras kvailas 
iki tiek subeprotėjęs, tai ne
maniau.

Jis vėl užsitraukė durną.
— Per kelias dešimt metų 

spauda švietė ir matai, kokių 
dar yra.

— O gadynė, o žmonės! — 
Tokių jau

3417-21 SOUTH HALSTED STREET 
Telefonas Boulevard 7010

KAVA
(Nestipri ir švelni)

1 sv. maiš. 21c

— Kaip tai?
Keras

— Ve .kame
Knygos vardu 

pasaulyje. Tai 
yra italų vagių. šaikos vardas. 
O tu sakei, kad tai moksliš
kas veikalas. . •

“Veikėjas” Keras paraudo.
— Kita knyga “Riga bara- 

ga” — tarė Arimas. — To
kios knygos irgi nėra. Tai yra 
ožkos vardas.

Kerui karšta.
—> Dabar knyga “Kaskara 

sagrada” — tarė Arimas. — 
Tu sakei, kad tai visų mokslų 
mokslas, o tikrenybėje, tai yra 
vaistų vardas, kurie*. liuosuoja 
vidurius...

Keras pasiuto.
Jis visas pradėjo . drebėt: 

Staiga atsistojo, spjovė ant 
radio ir išėjo. Arimas pasili
kęs alpsta iš juoko.

Jonas šliburis.

PRIRENGKIT KARĄ 
ŽIEMAI

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

rengs jūsų karui karboratorių ir ge
neratorių žiemos važinėjimui.

2. —Ir duos 20% nuolaidos kai pirksit 
heaterj.

Balzekas Motor Sales
' “U will Likę Us’

4030 Archer Avenue

Paklausykite gražaus radio programo nedėlioję 7:30 iki 8 vai. va
karę iš stoties WęFL, 970 k. Programe dalyvauja Helen D. Bartush 
Chicago Civic Operos dainininkė.

Extra Pranešimas 
Chicagos Lietuviams

Pranešam visiems Chicagos lie
tuviams, kad plačiai žinomas 
AMBROSE BROTHERS arba 

PALACE GARAGE 
724-26 W. 19th St.

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

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

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE

' MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei štorus. Ve
žam į farnias ir kitus miestus. 
Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatėm an
glis į visas miestą dalis.

3406 So. Halsted St.
Šaukit Tel. YARDS 3408

IŠPARDAVIMAS
Penktadienį ir šeštadienį — Lapkr. 19 ir 20

UNIVERSAL
Sandwich Spread 32 oz. Jar 29 C

p’astatė akis 
Kame dalykas?

tarė Ari-
Mafi-Prieš kelis metus buvo spau

dos jubiliejus. Rašytojų atsi
minimai ir paveikslai tilpo 
laikraštyje. Bet Pleperį Kerą 
jokiu veikėju niekas nelaikė ir 
jo paveikslą neįdėjo. Tužimas 
jo buvo neapsakomas. Jis pri
sigėrė. Sulaužė stalą, vištai ko
ją išmušė ir išdaužė visas lėk
štes. ;

Vėl šventėj
Laikraščio jubiliejus. Vėl ra

šytojų, poetų ir bendradarbių 
atsiminimai ir paveikslai, šį 
sykį ponas Keras nusitraukė 
paveikslą, pasidirbdino klišę ir 
prašė, kad ir jo marmuzą į d ė-

Chocolate Mints
Svaras .......... 35c
Paradise Malted

GRABAMS.. 17e

CALIFORNIA 40/50
Slyvos........ 2 sv. 21c
GRAŽUS BLUKINTI
Razinkos 2 sv. ? 1 e

ji pridėjo. — 
Turim siųst protestą.

Tuojau Čilė surado popie
riaus, o “veikėjas” Keras pa
simirkė savo pagaikštį į raša
lą ir tepe:

“Redaktoriui Tešlai 
Prakeiktas Redaktoriau!
Tu norėdamas įpus įžeisti, 

ir ant juoko palikti, .įdėjai to 
velnio išperos
šią. Judu abudu prakeikti kvai
liai ir pasiutę niekšai!

Sugrąžink mano klišę ir dau
giau su tokiu purvinu asilu 
nieko bendro nenoriu turėt.

Su panieka
Pleperis Keras ir Čilė.”

. Redaktorius Tešla patraukė 
durną, susišaukė redakcijos 
štabą ir parodė Pleperio Kero 
laišką. Jis pažiūrėjo į redak
cijos

Miss Frieda'Hanief, 34 m., 
savininkė standĮos netoli -Mi- 
chigan City, Inct, liko nuteista 
30 dienų kalėjiman už mela
gingą liudijimą byloje dcl ne
laimės gclžinkėjio kryžkelėj.

'Pilnesnėj byloj ji liudijo, 
kad dėlei netikusių bėgių kry
žkelėj automobilis turėjo nu
važiuoti nuo kelio ir užgavo 
mergaitę Rosemary Kieffer iš 
Michigan City, kuri nelaimėj 
prarado akį. Mergaitė' laimė- žadėjo vesti 
jo $50,000

Tame pačiame puslapyje jis 
mato ir raškytojo šlaito 
veikslą ir atsiminimus.

Niršta.
Jis nuėjo pas Čilę. Ta 

ilga, laiba, kaip kirmėlė 
vi ir, žiuri.

— Matai!

Tečiaus antru sykiu hagri- 
nėjant bylą, Hanief liudijo 
kad ji melavusi pirmame liu
dijime 
nusi geležinkelį., % PirhięMiis 
sprendimas liko % panaikintas, 
o Hanief dabar liko nuteista 
kalėjiman. Taipjau liko suim
ti ir visi kiti skundėjai ir liu
dytojai.

Skundėjai .gi tvirtina, kad 
ji atmainiusi liudijimą tik su
vyniota geležinkelio agentų, A • 
kurie ją visaip vaišino ir j)n- 

ji liudijimą

Preferred by liiilli&iis 
to mayonnaise..

• Choice ingredi- 
ents whipped to 
amazing creami- 
ness i n the /< 
Kraft Mir- /C 
acle Whip 
machine. • .* «*. r

čia aš — tarė 
Mano protas, tai 
Žinau d'rbt, val-

Autoinobilių nuo ugnies 
ir pavogimo, nuo sužei
dimo ar užmušimo žmo
gaus. Nuo sudaužymo ki
to automobillaus. Nuo 
sudaužymo savo automo- 
biliaus. Galite gauti bon- 
dsą (kauciją) iki $500.00, 
kuri tinka visoje Ameri
koje ir daug kitokių rų 
§?ų apdraudas.

NAUJIENOSE 
PER

A. RYPKEVIČIŲ 
galite gauti apdraudos 

polisus 
APDRAUSTI:

• Gyvastį
• nuo Ugnies
• nuo Vagių
• nuo Langų išdaužomo

Parlor Setai vėliausios mados padaryti pardavimui po 
$125.00, dabar tik po .......... .......... *...................... $59.00

Žirniai
No. 303 4 7C28OZ. 4,QC 
kenas ■ ■ ken . ■

FELS NAPTHA
MUILAS 4 gab. 17c
FELS NAPTHA
SOAP CHIPS
Dideli ee.2 raaži '1Qft 
pak IvU pak. Iw V

UNIVERSAL

Tomeitčs

APDRAUDA
(INSURANCE)

šiandien bu$ rodomas Scnotane 
teatre

? .v;-į A„,.

— Na, o knygą “Kaskara 
sagrada”, ar skaitei?,

— Skaičiau — atsakė Ke1- 
ras. — Tai visų mokslų moks
las. Tą veikalą perskaitęs žmo
gus pasidarai neapsakomai gu- 
dras.

Dabar Arimas pasileido juo
kais.

— Ko tu juokės? — paklau
sė Keras.

— Iš tavęs, ponas Kerai.
— Kodėl?
Jis vėl nusikvatojo.
— Nežinau, ar tu, ponas Ke

rai kvailas, ar tu mane u‘ž 
kvailą laikai?

Night and 1 Morning
miNE Promote a Clean, Healthy Condition
MĖtsĮjĮšlf Del Akių suerzintų nuo Saulčs, Vijo, 

ar^a Dulkiu* vartokite keletą lasų Mu- 
rine. Jis Atgaivins, Suramins,Pasmagins

Sale for Infant ar Adult. At all DruggistB.
Ivrite for Free Eye Book Murino Company, Dept. H. S., Chicago

mas
tai storas veikalas 
visą perskaitei-

— Netik perskaičiau, bet ant 
atminties išmokau — tarė Ke- 
ras.

— Mačiau knygą, kurios var
das “Riga baraga” — tarė Ari
mas. — Ar tu ir tą perskai
tei?

— . Žinoma, — 
ras. — Ta knyga 
ga”, tai labai 
kalas. Tu jos 
prastum./

— Ką jau 
Arimas. — 
kai šiaudai 
gyt, išsigert ir miegot, tai vis 
kas.

Keras svaigsta iš puiky

Galifornia ORĄNGES stuz. 33c.
Florida ORANGES tuz. 23c.
Jonathan OBUOLIAI 4 sv 17c.
EMPEROR .
Greipsai 2 sv. 15c
Canadian TURNIPS 4 sv. 10c,
BESĖKLIAI
Grapefruit 4 už 15c

tarė,
Ar ne prakeikti?

— Velniai
— To velnio šlaito paveikslą 
įdėjo mums prieš akis. Tai 
įžeidimas.

— Ką daryt?
ras. — To pakęst juk negali 
ma.

— žinoma

tarė Kruizeris. — 
niekas neapšvies.

— Bet puikybė 
šia. — Pasiputimas iki bepro
tybės. ' e

Jis suglamžė laišką ir ne
metė į gurbą. Atsilošė kėdėje 
ir traukė durną, paskui palei
do j orą.

Literato šlaito jubiliejus.
Redaktorius Tešla ir bendra

darbiai piešia nuopelnus auk
sinėms spalvoms.

Pleperis Keras dūksta iš pa
vydo. Jis serga. Daug ligų jis 
turėjo, bet- šita liga baisiau
sia. Kaip tai galima? Gerbia
mas turėtų būt, tik jis, o ne 
kas kitas. Protinę lygsvarą 
praradęs, jis rašo, kad reik boi- 
kotubt laikraštį-

Nesiseka.
Keli rašytojai ėmė ir pa

smerkė jo genialę mintį.
Eina Pleperis Keras pas kai

myną Arimą į skėčius.
— Na, o kaip viskas? \
— Gerai
— Apstojai rašyt? 

Arimas. — O būdavo
— Neparodyk! — 

Galiu editorialus rašyt.
— žinau, kodėl tau taip se

kasi. \

LOOSE - WILES BIS. CO

DEV-O-DIP įvairiausių
Chocolates sv.UNIVERSAL

PYČES
(PUSfiS)

2 8 unc. ken. 19c
No. 2^ OI C • 2 No-1 97c 

ken. ■■ I ken. “ ■ ,
PAUL SCHULZE BIS. CO.

OLD DUCH
GfflM'žCleanser

jįKjĮĮ \ Klausykitės

r “SENBERNIO VTIKAI”
—Kiekvieną dieną,

Išskiriant šeštadienius ir Sekmadien. 
per Stotį W.G.'N.—10:15 A. M. k

2 už 14c » 4 už 27c
Pamatykit Musų Mėsos 

DEPARTAMENTĄ 
Dėl kitų Specialų

Milkaš3K^21c
UNIVERSAL—CARNATION—BORDEN’S—PET

83113dX3-NIVd

UNIVERSA
F O Q O. STORE S

MILLIOHS OF POUNDS HAVE BEEN 
USED BYOUR.GOVERNMENT ,

J“? * B J *■.
■'‘A". •' rį’ 5 *" •

t . "i • '..J

, . 3;. s. ‘
«
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Latvijos nepriklausomybės sukaktis
Vakar sukako 19 metų, kai Latvija pasiskelbė ne

priklausoma valstybe. Taip pat, kaip ir Lietuva, karo 
audros nusikračiusi Rusijos jungo, Latvija buvo užpul
ta Vokietijos militaristų, susidėjusių su Baltijos kraš
to baronais, kurie norėjo per Rygą traukti ^Petrogra
dą ir atsteigti Rusijos carų imperiją.

v Vienu laiku musų brolia'mš latviams jau grąsino 
pavojus netekti savo nepiųklausomybės, — panašiau 
kaip Lietuvai kad grąsino pavojus iš Lenkijos imperia
listų pusės po to, kai jie užgrobė Vilnių.

Bet herojiškomis liaudies' pastangomis Latvijos ne
priklausomybė buvo apginta ir šiandie mes galime ją 
pasveikinti su 19 metų sukaktim.

Gaila tačiąųfkad ir Latvijoje šiuo laiku viešpatau
ja reakcija. Demokratinė respublika atmušė išorinių 
priešų atakas, bet ji neatsilaikė prieš saviškius atžaga
reivius. Latvijos demokratinė konstitucija buvo su
trempta ir kraštą dąbar valdo “tautos gelbėtojai”, ku
rie atėmė žmonėms jų pilietines teises ir sukišo į kalėji
mą laisvės kovotojus-

Tad, sveikindami .brolius latvius jų tautos šventės 
proga, mes linkime, kad Latvijos liaudis kaip galint 
greičiau pasiliuosuotų.

TUŠČIAS PAGYRAS

Vienas materializmo filosofi
jos “kritikas”, kuris biau’riai 
išpeizojo Dr. J. Šliupų ir kitus 
lietuvius laisvamanius, giriasi 
tautninkų spaudoje, kad jisai 
esąs labai moderniškas žmogus, 
o kiti, girdi, atsilikę nuo pro
greso. Sako:

“Grigaitis, kaip ir dr. J. 
šliupas, dr. J. Staugaitis ir 
kitų eilė, priklauso prie tos 
senos materialistų kartos, 
kuriai Molešotas buvo evan
gelistas.”

t • e
Jau iš šitų to “kritiko” žo

džių matyt, kad jisai nesižino 
ką rašąs. Grigaičio materializ
mas nėra toks pat, kaip 'Dr. 
šliupo. Grigaitis nėra Molešoto 
“dogmatinio materializmo” ša
lininkas.

O kai dėl teorijos apie elek
tronus ir protonus, kuri to 
“kritiko” nuomone sugriovusi 
materializmo filosofiją, tai čia 
irgi tuščia pasaka. Ta teorija 
tiktai aiškina materijos sudė
tį ir parodo tam tikras jos sa
vybes, bet anaiptol nesako, 
kad “dvasia” gali būt be mate; 
rijos.

BUTŲ, Iš TIESŲ, NAUDIN
GA PAŽVELGTI Į

PRAEITĮ

Vienas komunistas pataria 
“Naujienų” redakcijai padary
ti praėjusių 20 metų peržvalgą. 
Esą, ji surastų,— /

“kad ji ‘likvidavus’ komu
nizmą Kokį 50 kartų; ‘nu
griovus’ Sovietų valdžią apie 
tiek £ykių; ‘nubankrUtavus’ 
lietuvių komunistus dar daž
niau.”
Nors neturime laiko peržiu- svarbus klausimas yra' ne tai, 

rėti paskutinių 20 metų dien- kiek faiko ji išgyvavo, bet ką 
raščio komplektus ir suskaity- ji atliko ir kuria kryptim ji ei
ti, kiek kartų redakcija išreiš-na.

Užsakymo kalnai 
ęhieagoje — paštu:

Metams y----- --------------  $8.00
Pusei metų------------------------ 4.00
Trims mėnesiams__________ 2.00
Dviem mėnesiams________ „ 1.50
Vienam mėnesiui _____  .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija 3c
Savaitei ................__________  18c
Mėnesiui ___ _________ ____ ~ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams i ..... ............. ... $5.00
Pusei metų _____ ......__ _____ 2.75
Trims mėnesiams ................  1.50
Dviem mėnesiams  . .............. 1.00
Vienam mėnesiui ........------- .75

Lietuvoje ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams .......   $8.00
Pusei metų ..............   4.00
Trims mėnesiams -----  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

kė savo nuomonę vienu arba 
kitu klausimu, liečiančiu sovie
tų valdžią ir komunizmą, bet 
svarbesniuosius dalykus atsi
mename ir galime čia kai ką 
paminėti. *

Pradėsime nuo sovietų val
džios “griuvimo”. Tiesa, pra
džioje “Naujienos manė, kad 
bolševikų valdžia neatsilaikys, 
ir kelis kartu tai pasakė. Čia 
mes, žinoma, suklydome,—kaip 
kad suklydome (ne tik mes vie
ni, o ir komunistai ir kiti), ma
nydami, kad neilgai gyvuos 
Mussolinio diktatūra Italijo
je. Tačiau yra faktas, kad so
vietų valdžia, iš tiesų, kelis 
kartus buvo arti žlugimo. Pra
džioje net pats Leninas abejojo, 
ar ji išgyvuos bent tiek, kiek 
išgyvavo 1871 metų Paryžiaus 
Komuna (t. y. apie 70 dienų), 
ir kai ji tą “terminą” išbuvo, 
tai Leninas labai didžiavosi, 
kad jo valdžia “sumu’šė istori
jos rekordą!”

Bet laiko klausimas nėra pa
grindinis dalykas, kalbant apie 
visuomeninius ir politinius ju
dėjimus. Evoliucijos arba re
voliucijos tempą (spartumą) 
yra beveik taip pat sunku at
spėti, kaip orą. Nėra ir niekuo
met nebuvo tokio politiko, ku
ris šitame punkte nebūtų ap
sirikęs. Klaidas, kurias šian
die visi žįiio, darė ir didis so
cializmo teoretikas Marksas: 
jisai, pavyzdžiui, rašė “Komu
nistų Manifeste”, kad apie 48 
metus (pereitojo šimtmečio) 
jau įvyks Vokietijoje proleta
rinė revoliucija. O ar ji įvyko?

Tokiu budu tas zpriekaištas 
“Naujienoms”, kad jos neac- 
spė j tįsios, kaip ilgai išsilaikys
sovietų valdžia Rusijoje, • yra 
visai menkos vertės. Tikrai

Ar Lenino diktatūra įvykino 
bent vieną prižadą politikos 
srityje iš to, ką ji buvo iškil
mingai prižadėjusi? Ar ji davė 
Rusijos žmonėms daugiau lais
vės, negu Laikinoji Revoliuci
nė (Kerenskio vadovaujama) 
Vyriausybė? Ar ji leido veik
ti visuotinu balsavimu išrink
tam Steigiamam Seimui? Ar 
ji panaikino mirties bausmę?

Nieko panašaus. Ji pasielgė 
kaip tik priešingai, t.. y. pa
prastai kalbant, Rusijos žmo
nes .apgavo.

Antras dalykas, kurio musų 
komunistai nedrįsta’ nė pasa
kyti savo sekėjams, tai—kas 
pasidarė su “sovietine valdžios 
forma” Rusijoje? Juk naujoji 
(Stalino) .konstituciją tą so
vietinę formą iššlavė. Reiškia, 
sovietų valdžia pasirodė netin
kama ir pats Stalinas ją meta 
į sąšlavyną. Reiškia, jau vyk
sta tai, ką męs “pranašavome.”

Priešai, tiesa, sovietų val
džios nenuvertė, bet ji išsigi
mė ir dabar .ji pati save likvi
duoja.

Komunizmo “likvidavimas”
Musų oponentas nori publi

ką įtikinti, kad ir “Naujienų” 
ųuomonė apie neišvengiamą 
komunizmo žlugimą pasirodžiu
si neteisinga. Čia jisai nenori 
pažvelgti faktams tiesiai į akis.

Visi žino, kad jau 1921 metais 
Leninas komunizmą Rusijoje 
dalinai likvidavo, paskelbda
mas “naują ekonominę politi
ką” (Nep.). Pateisinti šitą sa
vo pasisukimą jisai praminė 
ekonominę sistemą, kurią bolše
vikai bandė Rusijoje įsteigt' 
per pirmuosius trejus metus 
po perversmo, “kariniu komu
nizmu”, duodamas tuo supras
ti, kad tas komunizmas buvo 
įvestas tiktai iš bėdos, kaip 
karo priemonė (Leninas buvo 
gabus šitokiais “triksais” pri
dengti savo klaidas).

Nep’ąs gyvavo iki 1926-7 m. 
Tuomet Stalinas vėl pradėjo 
gaivinti komunizmą, nes tik pa
naikindamas visą privatinę 
prekybą, bet ir sukolektyvizuo- 
damas ūkininkų žemes ir trobas, 
(net ir vištas!). Ar tai reiškia, 
kad Komunizmas Rusijoje jau 
dabar amžinai gyvuos? Jeigt 
taip, tai kodėl yra šiandie urmi 
eksportuojami pas Abraomą 
(ar pas Leniną) visi žymiau
sieji pasaulio komunizmo vadai 
ir Rusijos komunizmo steigė
jai? Kodėl visose sukolektyvi- 
zuoto ekonominio gyvenimo sri-i 
tyse (pramonėje, susisiekime, 
prekyboje, finansuose) Rusi
joje nuolatos reiškiasi “sabo
tažas”, “kenkimas” ir tokia 
baisi demoralizacija, kokios 
dar pasaulis niekur nėra ma
tęs?

Kas nori, gali tikėti, kac 
Stalino karalystėje viskas yra 
tvarkoje, bet mes netikime. 
Mums atrodo, kad tas komu
nizmo švarkas ira per visas 
siūles. Kiek laiko ims, iki ta 
supuvusi rudinė turės būt vi
sai numesta į šalį, kas gali tik
rai pasakyti? Bet kad jai vie^ 
ta senų skarmalų kamaroje, 
apie tai negali būti dviejų nuo
monių., 1
Amerikoniško komunizmo “Su- 

bankrotavimas”
Musų oponentas didžiuojasi 

da ir tuo, kad lietuviškas ko
munistų judėjimas Amerikoje 
“nesubankrotavo”. Mat. komu1 
nistai turį organizuotų pasekė
jų Augiau, negu socialistai.

Wt‘ll,—reikia pripažinti, kad 
komunistų organizacija yra 
veikli (kiek narių ji turi, to 
niekas nežino). Vadinasi, ko
munistai ęląr nėra “nuversti”. 
Bet ką jie pirmiaus skelbė, o 
ką jie skelbia dabar?

čia kaip tik jiems ir butų 
pravartu “padaryti 20 metų 
peržvalgą” ir palyginti sayo 
pirmesnį nusistatymą sų da
bartiniu. Visa, ką jie gerbda
vo, jie dabar smerkiąs visa, ką

jie smerkdavo, jie dabar gąr- 
bina (“buržuazinę” demokrati
ją, kooperaVimą su “buržuazi
nėmis” partijomis, tėvynės 
gynimą ir t. t.).

Tačiau ir su pačių komunis
tų organizacijos k “stiprumu” 
išėjo visai ne taip, kaip jie ti
kėjosi ir * publikai gyrėsi.' Jie 
skelbė per metų metus (ne 50 
kartų, bet, tur būt, 5,000 kar
tų!), kad socialistai netrukus 
visai išnyks. Buvo laikas, kada 
komunistų spauda diena iš die
nos kartojo, kad socialistų “jau 
nebėra”, jau jie “palaidoti”. 
O paskui staiga jie apsisuko įr 
Bako socialistams: “Sudaryki
me bendrą frontą!” Bendrą 
frontą su tais, kurie “palaido
ti!” •••<

Arba imkime šitą dalyką. 
Dar nepraėjo metai laiko, kai 
musų komunistai iš visų ka- 
nuolių bombardavo New Yorko 
“dešiniuosius socialistus” (“Se
nąją Gvardiją”) ir diena iš die
nos pranašavo, kad tie šiokie 
ir tokie “oportunistai” ir “at
žagareiviai” greitai pražus dar
bininkų judėjimui—ir kartu su 
jais pražusią tie lietuviai soci
alistai,. kurie pritaria “Senosos 
Gvardjos” nusistatymui. Bet 
kas išėjo?

Ta socialistų ‘Senoji Gvardi
ja” pasiėmė inciatyvą Ameri
kos Darbo k Partijos organiza
vime, ir štai musų komunistai 
ėmė kiek drūti į šitą judėjimą 
skverbtis, agituodami “draugus 
darbininkus” Darbo Partijos 
kandidatus remti ir už juos 
balsuoti. O “draugą” Norman 
Thomasą, kurį jie pernai me
tais garbino, kaip “tikrą socia
listą”, jie šiandie jau plusta, 
visokius šposus iš jo krečia.

Na, tai į<as “subankrotavo” 
—ar demokratinio sociąlizmo ša
lininkai, ar jų niekintojai ko
munistai? - z

Mes galėtume čia suminėti 
šimtus kitų; pavyzdžių, kur ko
munistams i išėjo panašiai, kaip 
šitame ginče dėl “dešiniųjų so
cialistų”. Bet pakaks. Baigdami, 
patarsime musų patarėjui, kad 
jisai patsA-,padarytų rimtą ir 
nuoširdžią “20 metų peržval
gą”—ir pasimokintų. Amžinai 
blofais publiką maitinti juk ne
bus galima.

P. Grigaitis 
Išvažiuoja į 
Rytus

Piųs Grigaitis
“Naujienų” redaktorius Pins 

Grigaitis šiandien traukiniu iš
važiuoja į Boston, Massachu- 
ssetts, kur pradės apie trijų 
savaičių prakalbų maršrutą.

Praleidęs 4-ias dienas Mas- 
sachussetts- valstijoje, red. P. 
Grigaitis, vyks į Cdnnecticut, 
!New Yorką,. Philadelphia, įPa., 
Bąltiiųore, Md., ir kitas stam
besnes lietuvių kolonijas. Chi- 
cagon grįž apie gruodžio 6 d.

LIETUVOS RUDUO KORESPONDENCIJA
(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Gražus ruduo
Saulutė žeme raičiojasi, kaip 

žmonės sako,— toksai šaunus 
šiemet ruduo Lietuvoje.

Įdomi M. Mačernio karjera
Bet čia ne vien jo kaltė. Pra

džios mokyklų^ algos tiek ap
karpytos, kad daug kas iš jų 
metė tarnybas ir ėjo kitur tar
nauti. Taigi Miškinis, tasai kle
rikalų išpera, nesugebėjo savo 
pareigų tinkamai eiti, žinomą, 
šiuodu valdininkai tarnybiniai 
nepaliko nuskriausti, abudu 
skiriami gimnazijų direktoriais.-

Kultūros departamento direk
torium dabar paskirtas Klaipė
dos instituto direktorius Sob- 
lys. Jisai taip pat kadaise su
kosi klerikalų tarpe. x

Laikinai Klaipėdoje Pedago
ginio Instituto direktoriaus pa
reigas eina Mačernis. Pono M. 
Mačernio karjera labai trumpa, 
bet drūta. Jaunose-dienose ji
sai buvo komunistas ir aktin
gai skaldė socialdemokratų jau
nimo kuopeles. Vargais nega
lais gimnaziją baigęs, porai me
tų atsidūrė Berlyne ir čia savo 
komunistiniais įsitikinimais pa- 
sigirdavo. Rodos, porą metų čia 
pasibastęs vėl grįžo į Lietuvą. 
Čia greit susiuostė su krikde
mais, tai yra klerikalais, kurie 
tuomet Lietuvos gyvenimu vai
ravo ir tuoj buvo Palangoje pa
skirtas vidurinės mokyklos di
rektorium. Ir štai kuriam laikui 
praslinkus tasai garbingas vy
ras, aukštojo mokslo nebaigęs, 
jau tapo paskirtas mokytojų 
seminarijos direktorium. Tauti
ninkams iškilus, vėl greit tasai 
vyrukas susimetė ir jau atsidū
rė net Klaipėdos Pedagoginio 
Instituto inspektorium. Rodos, 
bene kažkokio laipsnio ordinu 
apdovanotas! Tokia jo trumpa 
įr drūta karjera. Ar jis liks šio 
instituto direktorium, dabar 
sunku kas nors pasakyti. Tai 
vyras, kurio akys jokių durnų 
nebijo!

Spėjama,' kad pradžios moks
lo departamento direktorium 
greičiausiai busiąs paskirtas po
nas Kviklys, tasai vyras, kuris 
pas jus š. Amerikoje svečiavo
si (jis jau paskirtas. — Red,). 
Tai matote, kokių pas mus at
mainų esama. Jos nežymios, bet 
musų gyvenimę reikšmingos.

Leis laikrašti užsienio 
lietuviams

Kaip tenka nugirsti, Pasaulio 
lietuvių sąjuųgą, kuri faktiškai 
dar nęrą įsįkurusi, žada leisti 
savąįtyąštį. Tasai savaitraštis, 
rodos, iš pradžių eisiąs porą 
kartų per mėnesį. Sako, jisai 
busiąs gerąi iliustruotąs ir mė
ginsiąs tiesti tiltą į užsienių 
lietuvių širdis..,

Jo. vyrįąųsįų redaktorium bu
siąs pats tos sąjungos preziden
tas ponas advokatas Rapolas 
Skipitis, Kiti redakcijos nariai 
busią Trimito redaktorius J. 
Kalnėnas ir katalikų veikimo 
generąlinis sekretorius J. Lei- 
mąnas. J. Leimanas, rodos, pe
reitais metais š. Amerikoje 
lankė lietuviškąsias parapijas. 
Ir vis dėlto reikia laukti, kad 
laikraščiui toną duos tautinių- 
kai. Tai bus, jei norite, savo 
rųšies koalicija; žinoma, be
spalvė koaliciją, tai asmenų 
koalicija. Koksai to laikraščio 
tikras veidas bus, tai pamaty
sime, kai jisai išeis.

Tūrių dar vieną jums tokį 
l^eįstoką dalykėlį parašyti, tai 
jau liečia jus amerikiečiui
* . (Bus daugiau)

Baltimorietis 
V, Laukaitis 
Chicagoje

Chicdgon atvyko iš Bąlti- 
more,/Md., V, Laukaitis. JĄ 
kelionės tikslas politinis: ieš
kąs balsų į SLĄ Pildomosios 
Tarybos prezidentui. Jo kan
didatūrą remia kai kurie tau
tininkai.

V. Laukaitis yra Baltimore 
policijos trafiko teisėjas.

Saulėtos, skaisčios dienos. 
Lietaus beveik nebuvo, štai jau 
spalio mėnuo, o vis dėlto dar 
pakankamai šilta, nors naktimis 
jau šalnos’ pasirodo. Tai retai 
kada toksai ruduo būva! O štai 
tą rudenį dar apvainikavo gra
žutė didžiulė šiaurės pašvaistė, 
tasai retas svečias Lietuvoje. 
Tai tikrai žavėtinai gražus, 
neištirtas gamtos prajovas. /

Toksai retas ir netikėtas 
gamtos svečias, kaip tasai 
šiaurės pašvaistės reginys, ne
maža žmonių tarpe sukelia vi
sokių kalbų ir gandų. Šiokie ne
tikėti gamtos reiškiniai visuo
met rišami su kokia nors busi
ma skaudžia žmonių bendra ne
laime. Q baisesnės žmonių at
mintyje nelaimės, kaip kąrąs, 
nėra užsilikusios, todėl visi me
na — greitai busiąs karas.

Svarbios permainos
Na, o iš tikrųjų kas dabar 

Europoje nekalba apie karą. 
Juo labiau, kad jau dviejose vie
tose žmonių kraujas liejasi — 
ispanų, žemėje ir tolimoje Kini
joje. Bet ir mes čia Lietuvoje 
turime kai kurių staigmenų. 
Štai švietimo Ministerijoje at
leisti dų žymus valdininkai, ta 
kultūros departamento direkto
rius Juška ir’ pradžios mokslo 
departamento direktorius Mišr 
kinis. Dviejų, kad ir aukštų 
valdininkų atleidimas, įpusų po
litinėje santvarkoje jokių, žino
ma, atmainų bendrame politikos 
kurse neįneša. Bet šiuo ątsiti? 
kimu vis dėlto kaip kas naujo. 
Dalykas toks, kad šiuodu val
dininkai yra buvę žymus kleri
kalų veikėjai, kuriuodu, kad ir 
formaliai su savaisiais buvo 
nutraukę ryšius, bet jų ideolo
gijos nebuvo išsižadėję. Juška 
vedė višą laiką dviveidę politi
ką ir visur, kur tik galėjo, stip
riai palaikė ir protegavo kleri
kalus. štai studentams skirsty
damas 'stipendijas vykti į už
sieni studijuoti beveik išimti
nai jas skyrė ateitininkams, tai 
yra klerikalizmo ideologams. Be 
tp, jo žinioje buvo, amatų mo* 
kyklos ir čia tų mokyklų direk
toriais taip pat skyrė daugumo-, 
j e ąįškius klerikalus.

Juška įr Miškinis'
Šią Juškos politiką vįsį geyąi 

nujautė, net ir patiems tauti
ninkams tai nebuvo paslaptimi* 
bet jie vis kažkaip kentėsi ir 
pagaliau šio klerikalų šulo išsi
žadėjo. Taip, tautininkai jan 
juste junta, kad ąnt jų užkul
nio kiekviename žingsnyje kle
rikalai lipa ir daug rūpesčio 
jiems sudaro.

■ • *

Kaip kur provincijoje kleri
kalai tiek yra įsigalėję, kad vi
same vyrauja ir vietos tauti
ninkai veikėjai, turi tiesiog i jų 
dūdelę pusti.

Atleistasai direktorius M-ūki
nis dar turėjo ir kitų bėdų, ši
tasai vyras mažai ^savo pareigo
mis rūpinosi ir vis siekė savo
tiškų reformų. Pradėjo naikin
ti jhokytojų seminarijas, o jų 
vietoje steigti Pedagoginius in
stitutus. Bet mokytojų semina
rijas greičiau uždarė, pegu mo
kykloms reikiamą mokytojų 
skaičių paruošė, ir štąi šįenąet 
staigą pritruko pradžios ’ mo
kykloms mokytojų. Jų pritruko 
daugiau kaip dviejų šimtų. Va
saros metu reikėjo staiga ruoš
ti trumpalaikius kursus, kad 
bent kiek paruošus pradžios mo
kykloms mokytojų. I tuos kur
sus buvo prįfrnąųu bąįg$ gim
nazijas ir porą mėnesių pasį- 
mokę buvo skiriami mokytojau? 
ti. Tai jau didelis buvo truku
mas, , •’ ;

n

Waukegan, III.
“Big Apple”

Jei norite pamatyti kaip jau
nuoliai šoka “Big Apple”, arba 
kaip lietuviškai . sakytumėme, 
“Didelį Obuolį”, atsilankykite 
į Liuosybės Choro parengimą 
sekmadienį, lapkričio 21 d. 
(November 21), į Liuosybės 
svetainę, 8-tos ir Adajns gat
vių, Waukegan, III.

Liuosybės Choras rengia įvai
rų programą. Šiame programe 
dalyvaus “grenadieriai” iš Chi- 
cagos, Kenosha Lyros Choras, 
Liuosybės Choras, Liuosybės 
Moterų Choras, šokėjos Do
ro thy Yumplot ir Dolores Del- 
kus, ir keturios poros jaunuo
lių, kurie šoks “Big Apple”.

Big Apple bus šokamas po 
koncerto, apie 11-tą valandą 
vakaro. -—Helen Gabris,

Choro Korespondentė.

IŠ LIETUVOS
Latvių kalbos kursai
KAUNAS. — Lietuvių—Lat

vių vienybė savo pereito šešta
dienio posėdyj nutarė atidary
ti ir šiemet trijų mėnesių lat
vių kalbos kursus. Mokslas 
pradedamas lapkričio mėnesio 
5 d. 4 vai. po pietų III Valsty
binės gimnazijos patalpose 
(Kęstučio g. 7). Dėstyti pa
kviesta prityrusi pedagogė lat
vė mokytoja p. Kundzinia.

Apie Bedarbių 
Cenzo Blankų 
Pildymą

Lapkričio 16 d. visi gyven
tojai' gavo bedarbės cenzo blan
kas. Kiekvienas bedarbis ar 
darbininkas, kuris nedirba pil
ną laiką, turėtų tokią blanką 
išpildyti ir įmesti į pašto dėžu
tę.

Kadangi apie tas blankas ki
lo visokie gandai, pravartu lie
tuvius painformuoti, kad:

1. Blankas nereikia pildyki, 
jei žmogus to nenori daryti, bet 
kiekvienam patariama jas išpil
dyti;

2. Blankos išpildymas nereiš
kia, kad bedarbį deportuos, ar 
jis pilietis ar nepilietis;

3. Neišpildymas blankos pa
rodys, kad bedarbis nenori ko
operuoti su J. V. valdžia, kuri 
bando surasti kiek išviso yra 
bedarbių ir kaip juos reikės už
laikyti ateityje;

4. Baimė, kad blankos išpil
dymas reiškia deportaciją — 
neturį jokio pamato. Blankų 
tikslas yra suteikti bedarbiams 
pagalbą, o ne deportuoti;

5. Blankas reikia išpildyti ir 
grąžinti valdžiai nevėliau lap
kričio 20. Išpildytas blankas te
reikia jmesti pašto dėžutėm 
Pašto ženklų lipinti nereikia;

Bedai'biatL kurie negavote 
blankų, prašykite nuo laiškane
šio arba kreipkitės į paštą. .

Adv. Charles P. Ka’.

Jau Atėjo No. 1.0 
KULTŪRA

TURINYS : 
Kultūros kryžkelėse Besidairant — 

J Laužikas.
Komunizmo ir Fašizmo perspekty

vos Anglijoje — P. Slavėnas.
Eilėraštis Kruminas.
1917 m. pavasario revoliucija Rusi

joj — J. Paleckis.
žuvys surijo — J. Šimkus.
Paryžiaus gatvės ir liaudis — A. 

Adalas.
Kas buvo Vladimiras čertkovas — 

Edv. Levinskas.
Populiarusis Mokslas — Apžvalga 

ir t. t.
KAINA 45 CENTAI 

GAVIMA GAUTI
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Chicago, I1L
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DETROITO LIETUVIŲ ŽINIOS
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Žinios Iš Detroito Ir Kitur
t . ...... ==

ji sau plaukioja specialiai joms 
pavestame prūde*.

Išgarsėjęs Dr. Victor C. He’ser apie karą. — šeimos 
\ — Džiova pądide- 

Medžiojimo karštis, —- Už-
tragedija, Suvaldė smarkuolį.
jo, — Mainosi laikai. -**• '
tiko sau lygų. — Minkštos širdies medžiotojai. — 
Paskelbė šventę. — BemČsė savaimė. — Mėlyna žą 
sis. — Dėl degtinės nęteko laisvės.

šiomis dienomis Cass teatre 
kalbėjo išgarsėjęs Dr. Victor 
G. Heiser, kurię knyga Ame
rican Doctor’s Odyssey yra la
bai plačiai skaitoma. Faktiš
kai ta knyga priklauso labiau
siai skaitomoms knygoms, ku
rios liko išleistos pereitais me
tais. , ■ 1

Pirmiausia tenka pasakyti, 
jog Dr. Heiser yra išvažinėjęs 
visą pasaulį. Ki/r tik pasireiškė 
epidemija, tep važiavo ir Dr. 
Heiser. Tokiu budu Kinija ir 
Japonija jam yra gerai žinomi 
kraštai, /
. šiuo atveju savo kalboje Dr. 
Heiser palietė karą. Dabartinis 
karas Azijoje, pasakė Dr. Hei
ser, yra didžiausia žmonijos 
tragedija. Paskutiniais 
tais kiniečiai buvo 
paprastą pažangą 
srityje. Jie turėjo 
mių mokslininkų, 
žymėjo savo
Jei ne tas pasibaisėtinas kar-> 
as, tai visai galimas daiktas, 

. jog netrukus kiniečių daktarų 
išradimais butų naudojęsis vi
sas pasaulis.

Valdininkąs tik nusišypsojo 
ir išdavė leidimą.

Ludngton, Mich.—šiomis (lie
pomis vietos policija areštavo 
John PannhAUsen’ą, kuris buvo 
labai pasigėręs. Bekamantinė- 
dama policija patyrė, kad Pann- 
hausen yra nusikaltėliu kuris 
esti pabėgęs iš dviejų kalėj L 
su

žinoma, dabar/ jam ir vėl 
teks grįžti į kalėjimą.

' —Michigano Pilietis

Iš Detroito lietuvių veiklos
- - ■ ----------- - - -    - *

LSS 116 Kuopos Susirinkimas vo pusėtinai sunku's žmogus, 
tai taip skaudžiai'1 sušitrenkė 
(ypačiai galvą), jog netrukus 
ir mirė.

Apie įvykusią nelaimę žmo
na tuoj pranešė policijai.

Velionis paliko žmoną, 
kus ir tris brolius.

me- 
padarę ne- 

medicinos 
tikrai (žy- 

kurie pasi-
originališkumu.

Jis zurzė- 
žmonai te- 
kad galėtų 
iš vienuoli-

Anthony Gyurcsik (8030 Bur- 
■ deno Avė.) nuolat kivirčijosi 

su savo žmona dėl finansinių 
reikalų. Nepatenkintas jis bu- 

, . tuo, , kad jo Žmoną, jš Jo už
darbio nieko negalėjo atidėti 
“juodajai dienai”, 
jo visą laiką, nors 
ko sunkiai dirbti, 
pramaitinti šeimą
kos žmonių (turi devynis vai
kus). Juo labiau4 sunku buvo 
verstis dar ir todėl, kad pats 
Gyurcsik dirbo prie WPA. Va
dinasi uždirbo jis visai nedaug.

Pereitos savaitės gale Gyur
csik ir vėl smarkiai susibarė 
su savo žmona. Netekęs pu
siausvyros, jis pasitverė revol
verį ir kritiškai pašovė, savo 
žmoną. Dabar žmona kovoja su 
mirtimi ligoninėje, o jis laukė 
kalėjime teismo.

John Ą. Pash, dvidešimt ke
turių metų jaunuolis, kuris 
bandė “stffaituoti” kelis poli
cininkus, teisme buvo toks ra
mutis, kaip avinas. Tačiau tei
sėjas už smarkavimą vis dėlto 
paskyrė baudą: turės dvidešimt 
penkis dolerius arba sėdėti, ka
lėjime 30 dienų.

Kalamazoo, Mich,—Frank J. 
Vincek atsiduso policijos nuo
vadoje ir atvirai prisipažiho, 
kad jį, tur būt, medžiojimo 
karštligė buvo apsėdusi.

Mat, Vincek išmušė krautu
vės langą, pasiėmė pora šau
tuvų ir išėjo medžiotu Pagun
da, teisinosi Vincek, buvo ne
paprastai didelė, Juo labiau, 
kad ties pat langu dar ir plyta 
pasitaikiusi.

Flint, Mich.—čia buvo atvy-e 
kęs Newel Banks, buvęs šaškių 
čempionas. Sustojo jis vietos 
klube, kad pademonstruoti, 
kaip gerai jis lošia, Be jokio 
vargo jis kelis klubo narius su
varė J ožio ragą. Tačiau Guy 
Selby, to klubo čempionas, gar
bingai atsilaikė prieš Banks.

Beulah, Mich.—šioje apylin
kėje per dvidešimt penkerius 
metus buvo uždrausta bried
žius šaudyti. Tačiau šį, rudenį 
buvo paskirtos kelios dienos 
briedžiams medžioti. Kadangi 
niekieno nekliudomi briedžiai 
pasidarė gana jaukus, tai vie
tos medžiotojų klubas nutarė 
pagąsdinti juos. ''Pirmą medžio^ 
jimo dieną klubo nariai šaudė 
be paliovos tose vietose, kur 
paprastai briedžiai gyvena. Iš
gąsdinti miškų gyventojai bė- 
go į pelkes ir iš viso į tokias 
vietas, kurios yra sunkiai pri
einamos. Vėliau iš kitur /atvy
kusioms medžiotojams jau sun
ku bebuvo prie išgąsdntų 
džių prisiartinti.
- Tokiu budu klubo narių 
laširdingumas išgelbėjo 
džius nup skerdynių.

brie

mie- 
brie-

Adrian, Mich.—Apie šimtas 
vietos aukštesnės mokyklos 
mokinių nutarė, kad palaubų 
diena turi būti švenčiama. Į mo
kyklą jie neėjo. Bet mokyklos 
vadovybė patvarkė, jog jie tu
rės 
per 
bus

ilgiau mokykloje pasilikt* 
kelias dienas, kol laikas 
išlygintas.

Mich.—šio miesto, dar- 
žmonos jau 
nevalgymo 
ir ženkliukus 
savaitę aš

paskelbė 
savaitę.” 
su užra- 
nevalgau

PARENGIMAI
VAŽIUOJA Į KANADĄ •

Detroito- Dailės Choras nepa
sitenkina vien tik savo kolo
nija. štai finą sekmadienį cho
ro nariai vienbalsiai priėmė 
Toronto socialdemokratų kuo
pos kvietimą atvažiuoti į jų 
rengiamą pranfogą. Lapkričio 
27 d. choro nariai .aštuoniais 
automobiliais vyks į . kaimyni
nę Kanadą palinksminti To
ronto lietuvius.

iChort nariai' jau šveičia savo 
automobilius, kad gerai atrody
tų, bei tepa rateliui rateliu
kus, kad sklandžiai bėgtų. Ne
atsižvelgdamas į nieką, choras 
yra pasiryžęs Toronto aplanky
ti. P-lė P. Masalskiutė, choro 
vedėja, su atsidėjimu, kaip sa
koma, jnuštravoja narius, kad 
jie palotų vykusiai sudainuoti.

PRAKALBOS
Lapkričio 24 d. Detroito 

Draugijų svetainėj (4097 Por- 
ter St.) įvyks prakalbos, ku
rias rengia LDS 21 kuopa ir 
LDS 208 kuopa. Pradžia 7:30 
vai. vakaro. Kalbės visai nese
niai iš Ispanijos' grįžęs Litvi
nas, 
apie 
karo

Jis padarys pranešima 
savo patyrimus Ispanijos 
lauke.

VAŽIUOS ŠEŠI DELEGATAI
Detroito Lietuvių Laisvama

nių Etinės Kultūros Draugija 
savo vėliausiame susirinkime 
išrinko šešis atstovus, kurie 
važiuos į Etinės kultūros kon
ferenciją. Kaip žinia, konfe
rencija įvyks gruodžio 4 ir 5 
dd. Chicagoje.

šie
M.
M.

Delegatais liko išrinkti 
asmenys: K. Tamašiunas, 
Prokevičius, M. Masys; A. 
tyletelionis, M. J. Kemešienė ir
J. Baronas. Maųoma, kad dele
gatai važiuos automobiliais. '

—M, K.

♦ JUOKAI

Lansing, Mich.—Dr. A. W. 
Newitt, džiovos departmento 
direktorius, šiomis dienomis 
padarė pareiškimą, kad Michi- 
gan valstijoje padidėjo mirtin
gumas nuo džiovos.Daktaras, 
mano, kad • mirtingumo padidė
jimas yra depresijos pasėkos.

Flint, 
. bininkų 
‘“mėsos 
Jos dėvi 
šu ♦ “Šią 
mėsos.”

Sdkoma, kad apie 30,000 
1 žmonių skelbia mėsai boikotą, 
i Tt.'o budu bandoma kovoti prieš 

mėsos brangumą.

Mich.—-Tur būt

Jackson, Mich.—Laikai tik
rai kinta. Kas vakar buvo lai
koma nusikaltimu, šiandien iŠ 
to mes tik juokus darome. 
Štai šiomis dienomis čia »vie
nas vyras atėjo išsimti leidi
mų automobiliui vairuoti. Val
dininkas, kuris išduoda leidi
mus, paklausė ar aplikantas 
nębuvo kada areštuotas už grei
tą važiavimą. ' , i .

"Tikrai taip,” t atsakė apli
kantas, "1920 m. mane areštavo 
už tai, kad aš važiavau' septy
niolikos mylių greitumo per va
landą. Ne tik buvau tada areš
tuotas, bet dar turėjau ir de
šimt dolerių baudos pasimokė- 
ti.

Augusta* 
retai kam yra tekę piėl^ną žą
sį matyti. Kai kurie dar gali 
jpamjanyti, jog tokio padaro 
visai nėra.

Tačiau tolimuose šiaurių kraš
tuose tikrai yra mėlynų žąsų. 
Jos,'kaip ir kitos laukinės žą
sys, rudenį skrenda iš vienos 
vietos į kitą. Ir kažkokiu budu 
pernai rudenį bu*vo priklydusi 
mėlyna žąsis, šiemet ir vėl Jas 
pat atsitiko. Su kitomis žąsimis

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

LSS 116 kuopos susirinkimas 
įvyko lapkričio 6 d., atseit, šeš
tadienio vakare. Susirinkimas 
buvo laikomas paprastoje vie
toje—IAS salėje. . Pirmiausia 
buvo skaitomas protokolas ir 
išduoti valdybos raportai. Pas
kui. ėjo aptarimas nebaigtų 
reikalų. Pramogų komisiją pra
nešė, kad toje pačioje svetai
nėje pradžioje kitų metti (sau
sio 22 d.) bus surengta šaunia 
vakariene, Tikietai pardavinė
jami tik po 50. centų. Komisija 
prašė, 1 
butų padidintas iki penkių, nes 
'darbo numatoma labai daug. 
Susirinkimas tad prie' esančių 
komisijos narių (M. Strazdie
nės, J. Pilkos ir M. Masaičio) 
pririnko dar M. Weaverienę ir 
M. Kemešienę.

Susirinkime buvo perskaity
tas laiškas iš Chicagos centrali- 
nės kuopos. Pranešama, kad 
Dr. P. Grigaičiui yra rengia
mas maršrutas. Tuo pačiu me
tu jis baigs pasitarimą dėl su
sivienijimo LSS su LDD. Su
sirinkimas išrinko J. Besašparj, 
J. įPilką ir M. Kemešiehę į ko
misiją, kad susižinotų 
šruto rengėjais.

Kitas laiškas buvo 
tytas nuo soęialistų 
Prašo finansinės paramos ofi
sui išlaikyti. Laiško svarstymas 
liko atidėtas.

'Susirinkimais paskyrė vieną 
dolerį vietos Lietuvių kongreso 
komitetui ir penkis dolerius į 
centro iždą. >

Dar bi?vo ^aptarti smulkesni 
einamieji reikalai. Po to tvar
kos vedėjas J< Chesonis užda
rė susirinkimą paskelbdamas, 
jog kitas susirinkimas įvyks 
gruodžio 4 d. P

Sek r. J. Besasparis
Nelaimingai Mirė Stasys 

Nausėda
Lapkričio 3 d. nelaimingai 

mirė Stasys Nausėda, kuris bu
vo apie 48 metų amžiaus. Gy
veno jis adresu7 1224 Lindes- 
dale Avė.

Nelaimė atsitiko apie 4 
ryto. Per klaidą Nausėda 
darė skiepo duris (kaip 
gretimai yra tualetas) ir 
sirito žemyn. Kadangi jis

vai-

Ispanijoje Žuvo Detroitietis 
šiomis dienomis tuvo gauta 

žinia, kad Ispanijoje žuvo 
James Doherty, kuris Dėbso 

i brigadoje kariavo prieš fašis
tus. Doherty buvo socialistų 

, .v. I partijos narys.kad jos narių skaičius'
Rinkimų ' Ątgarsiai

Michigan valstijos veikiantis 
komitetas buvo sudaręs lygą iš 
įvairių pažangesniųjų unijų. 
Rinkimų metu lyga statė savo 
kandidatus į įvairias valdiškas 
vietas. Nors rinkimus ir ne
laimėjo, tačiau išgąsčio atžaga
reiviams tikrai daug įvarė. Juo 
labiau, kad lygos kandidatai 
visor atžagareiviams lipo ant 
kulnų.

Toks lygos pasirodymas tik
rai yra džiugus reiškinys. Jei ji 
pirmą kartą galėjo surinkti tiek 
daug balsų, tai galima tikėtis, 
jog visai netolimoje ateityje 
ji suvarys atžagareivius į ožio 
ragą.

Tragedija Lietuvių šeimoje
Mačys Sabaitis gyveno ne

didelėje farmelyje, Jturi yra į 
pietas nuo Detroito. Drauge 
gyveno ir jo'du sūnus. Jie visi 
dirbo Fordo dirbtuvėje ir pri
žiūrėjo farmą. Tokiu budu Sa
baitis tikėjosi, jog netrukus 
jis galės lengvai gyventi ir ra
miai savo amžių baigti. Bet 
štai prieš metus laiko įvyko dF 
dėlė nelaimė: sudegė beveik 
visi farmos pastatai. Gaisras 
įvyko nakties metu. Vyresnis 
sūnūs pašokęs iš miego, tuoj 
puolė gyvulius gelbėti. Ugnis jį 
tiek skaudžiai “aplaižė”, 'kad

žaizdos atsinaujinusios ir už
nuodijusios visą organizmą.

Sabaitis paliko žmoną po tė
vais Narauskaitė, tėvus, brolį 
ir kitus gimines.

Dėl sugaus mirties (mirė 
prieš mėnesį laiko) tėvas tiek 
susijaudino, jog tiesiog pu
siausvyros nebeteko.z Laidotu
vių dieną jis Narauskams jau 
pareiškęs, kad, girdi, tai ma
no paskutinė diena.

I

Parvažiavęs iš > laidotuvių, 
Mačys Sabaitis sėdo į automo
bilių ir pradėjo* lakstyti po far- 
mą, kaip galvos netekęs. Aiš
kiai buvo matyti, kad jis ty
čia taip smarkiai važiuoja. 
Tačiau vis* dėlto nieko blogo 
neatsitiko.

Po to nepaprasto pasivažinė-

. n rr 7X'. m

jimo velionis Sabaitis įbego į 
vidų ir spruko į savo kambarį. 
Žmona fr jos sesuo šhnanaus- 
kienė suprato, jog s<f juo kas 
nors negerai darosi. Įbėgusios 
į kambarį, jos pamatė, kad Sa
baitis laiko rankoje revolverį. 
Revolverį jis laikė nukreipęs 
sau į krutinę. Moterys šoko 
atimti ginklą, bet jau buvo per 
vėlu; pasigirdo šūvis ir Ma
čys Sabaitis susmuko t asloje. 
‘Mirdamas jis dar spėjo ištarti 
kelis žodžius, kad, girdi, jo vi
si vargai dabar baigiasi.

Velionis Ma^ys Sabaitis bu
vo apie 51 metų amžiaus. Kilęs 
jis iš Vilniaus krašto. Jo sū
nūs, ku'ris mirė dėl apdegimo, 
buvo 26 metų amžiaus.

—Detroitietis

su mar

perškai- 
parti j os.

j e pagulėti.• •
Atrodė, kad jisJ^ ligoninės 

grįžo visai sveikas. Pradėjo ir 
vai. v ei dirbti. Bet štai staiga pra- 
ati-JIejo jis ir vėl nesijausti gerai, 
tik Liko nugabentas į ligoninę, 
nu-' kur po kiek laiko ir mirė. Sa
bu- koma, kad greit užgydytos

H. BEGEMAN

«w

uidiliai
Net ir pats neatsargiausias pirkėjas ne

panorėtų pasirinkti anglis užrištom akim.
Bet, visgi, jis*su gana ypatingu atsargumu per
ka, kai jam tenka pirktis pasiremiant vien tik 
kainos pagrindu. '
Kaina už anglių toną turi tik mažą sąryšį su 
Verte, nes vertė yra nfetatoina pagal kokybę, 
švarų paruošiihą, karščio dydį, degimo savy- 

. bes—dalykus, kas negali būti svaru pasveria
mi. Moksliškas išbandymas parodo, kad tikro
je šildymo vertėje yra svyravimas nuo 75c iki 
dolerio už toną tarp aukštosios ir žemosios an
glių kokybės, paimtų iš tos pačios vietos.
Tad, kodėl nežinoti kokį kurą perkąs? Con- 
suniers Anglys ir Koksai yra. parduodami su 
absoliučiai aukštos kokybės garantija, garbin-/ 
gu svoriu ir kostumerio patenkinimu—jus turi 
patenkinti, arba mes jas atsiimsime ir sugrą
žinsime pinigus. Ar gali būti geresnio pasiūly
mo už šį ?
Jus nieko nerizikuojate, pirkdami Garantuo
tas ‘Anglis.

(onsumers (gmpany
OF ILLINOIS

į COAL-CO KE-ICE 
6400 BUILDING MATERIAL

Prie Ko Priveda Kritika
Vienas arųerikietis atvykęs į 

Europos didmiestį, užeina i sku- 
tyklą. Atsisėdęs į kėdę, jis ima 
girti darbo pasidalijimą, kurio 
dėka Amerikoje esą pasiekta' 
didelio patarnavimų tobulumo. 
/•Kiekvienas tik siaurą savo dar
bo šaką turi gerai išmokti ir ją
ja verstis—tai tik tada pavyz
dingai bus dirbama,” dar pri- 
duria.—Skutėjas tuo tarpu iš- 
mifilipo jam veidą ir atsisėdo į 
kampą skaityti laikraščio, Po 
poros minučių klausia amerikie
tis nustebęs: “Na, pagaliau! Ka
da Tamsta pradėsi jnane skųsti? 
—“Ko Tamsta stebies, Pas mus 
irgi praktikuojamas darbo pa
sidalijimas, Mes čia tik išmitili- 
name, o skųstis Tamsta turėsi 
eiti ten j kitą gatvę.”

Brighton Bark Vadovaująs Credit Jeweler 
DAIMANTAI IR LAIKRODŽIAI

NEIMAM NUOŠIMČIŲ NĖ PALAUKŲ

$ i nn IM0KfiT ’' 4 LuV PER SAVAITĘ
DAIMANTAI, JEWELRY, LAIKRODŽIAI 

IR SILVER WARE
ELGIN, BULOVĄ, GRUEN 

HAMILTON, GRANT
GERAS LAIKRODŽIŲ TAISYMAS. VISAS DARBAS 

GARANTUOTAS VIENIEM J^ĮETAM

4184 ARCHER AVENUE HID™į&o
V

NĖRA KO BIJOT

Baimė ima, kad po 
poros-mėnesių reikės 

atmokėt savo 
Morgičių!

MUSŲ SPULKA maloniai jums PAGELBĖS
i

Atsilankykite bile dieną nuo 8 iki 8 v. v. ir

musų sekretorius suteiks jums visas 
informacijas.

Nežinai, kada ir kur netikėtų nelaimę 
gali sutikti.

APSIDRAUSK pats save ir sava šeimos narius, tuomi užtikrinsi sau 
rytojų.

APSIDRAUSK didžiausioje iy turtingiausioje Lietuvių organizacijoje 
Susivienijime Lietuvių Amerikoje, kurioje, kiekvienam apdrąuda 
ir pašelpa yra1 užtikrinta. Kiekvienas gali apsidrausti nuo $150 
iki $5,000.00. Ligoje pašelpos gali gauti $6.00, $9,00 ir $12.00 
savaitėje.

Apart apdraudos ir ligoje. pašelpos, Susivienijimas šelpia savo na
rius .ir našlaičius, iš tam tikslui esančių fondų pinigais. 
Kiekvienas SLA. narys gauna savaitinį laikraštį “Tėvynę”.

Informacijas suteikia veitinių SLA. kuopų valdybos, arba kreipkis į
LITHUANIAN ALLIANCE of AMERICA 

(SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE)
307 W. 30th St Nėw York, N. Y

LITHUANIAN BUILDING, LOAN & 
SAVINGS ASSOCIATION

.   111 ■■■■-■■ I  ■ ■■y I i — m*
(MEMBER FEDERAL HOME LOAN BANK)

lo prašo Lietuvos žmonėsir, 
taip pataria Lietuvos bankai

Kaip žuvis be van
dens, taip geras 
lietuvis b» “N*»”iie- 
np” neturėtu būti.

1739 SOUTH HALSTED STREET 
Telefonas CANAL 8500



Penktadienis, lapk. 19, 1937

Biznierė Daugskurdas
Grįžo iš Lietuvos

BRIGHTON PARK">BRIGHTON PARK;— žymi 
biznierė . Della Daugskurdas, 
2543 W. 45 St. praeitą pava
sarį buvo išvykusi Lietuvon, 
kur linksmai viešėjo per šešis 
mėnesius. Ten bebūdama daug 
matė, daug ką patyrė.

Dabar iš ten grįžusi kostu- 
meriams ir pažįstamiems pa
pasakoja Lietuvoj įgytus išpil
džius ir apie krašto didelę eko
nominę ir kultūrinę pažangą.

Reikia pridurti, kad p. Daug- 
skurdienę labai patenkinta nu
vykimu Lietuvon.

Taipgi teko sužinoti, kad 
draugės jai rengia sutiktuves.

Rep. B. P.

Verti Rekliamos Bent 
Sykį į Metus

BRIDGEPORT. — Sąmonin- 
gieji biznieriai, Povilas ir Vin
centa Dambrauckai, kuriuodu 
užlaiko gerai įrengtą bučernę, 
adresu 858 W. 33rd St., su 
kuria, daro gerą biznį, gražiai 
auklėja savo vaikus, paremia 
kulturinius reikalas ir, paga
liau, su kaimynais gyvena ge
roj santaikoj. Reiškia, apie 
juos daug ką galima pasaky
ti. Betgi pp. Dambrauckai iki 
šiolei jokios rekliamos nėra ga
vę. O to jiedu verti, bent sykį 
į metus.

Kostumeris.

Guli 
Ligoninėje

, North Chicago ligoninėje gu
li Katie Letukas, žmona Petro 
Letuko, nuo 3435 Wallace St. 
Lapkričio 17 d./ ligonei buvo 
padaryta sunki vidurių opera
cija. - fV

Pažįstami yra prašdmi ligo
nę aplankyti. Ji guli kamba
ryje 301. Ligoninė randasi prie 
2551 North Clark Street. Lan
kymo valandos nuo 2 iki 4 ir 
nuo

Atvyksta Bridgeport,
Conn., socialistas

-• ____ . • ■ •

meras McLevy

Rengiamas bankietas gruodžio 
5 d. pagerbimui (Įr£- McLevy, 
trečių karta išrinktą. Bridge- 
port, Conn. mėru. ’ „

Į Chicago atvyksta Jasper 
McLevy, kuris trečią syki ta
po išrinktas Bridgeport, Conn. 
mėru. šiuose rinkimuose jis ir 
kiti socialistai laimėjo nepa
prasta dauguma balsų ir galu
tinai nušlavė susivienijusią opo
ziciją.

Jasper McLevy, kuris kartu 
yra Socialdemokratinės Fede
racijos pirmininkas, ątvyksta 
į Chicago pasitarti apie suda
rymą stiprios Amejįkos Darbo 
partijos, kuri jau aplaikė svar
bių laimėjimų rytinėse 
jose.

Pagerbimui šio seno 
listų darbuotojo, taipjau 
gerbimui nacionalio
mokratų sekretoriaus. Leo Melt- 
zer, sekmadienyje, gruodžio 5 
d., yra ruošiamas 
Dėbso Auditorijoje, 
mated Center, 333 S. 
Blvd. Pradžia 6 vai. 
lėtas $1.25. —

Bankiete dalyvaus 
socialdemokratų

valsti-

socia- 
ir pa- 

socialde-

bankietas 
Amalga- 
Ashland 

vak. B i-

žymiausi 
^darbuotojai. 

Kviečiamu dalyvauti ir lietu
viai darbininkai. Rezervuoti 
vietas galima 1256 S. Kedzie 
Avė. ir 3500 W. North Avė.'-

Išsiėmė Leidimus
V edyboms
(Chicago je)

John T^cleikis, Jr., 26, su 
Antoinette Davidauskas, 22.

John Dudo, 36, su Eleanor
Dūda, 

’ ’ j -----------------------------

Reikalauja
Perskirų

A >

Dorrin Rudnick nuo Mary Rud- 
nick ,

Skelbimai Naujienose
7 iki 8:30 vakare, kiek- duoda nRUdcĮ dėlto, 

Vieną. kad pačios Naujienos
yra naudingos.Reter.

SUSIRINKIMAI
Amerikos Lietuvių Piliečių Politiškas ir Pašelpinis Kliubas 12 

Ward laikys mėnesinį susirinkimą sekmadienį, lapkričio 21 
dieną, 1 v. popiet, Hollywood svet.,*2417 W. 43 St. Narių 
pareiga skaitlingai susirinkti ir • katrie nesugrąžinote ba
liaus tikietus, būtinai sugrąžinkite ateinančiame susirinki
me. —Paul J. Petraitis, rašt.

Cicero Lietuvių Kultūros Draugijos mėneisnis susirinkimas 
įvyks šiandien vakare, lapkričio 19 d., Liuosybčs svetainė
je, 8 vai. vakare. Nariai kviečiami skaitlingai dalyvauti —? 
galėsite čia-sumokėti mėnesines duokles, prie progos atsi
veskite naujų narių įsirašyti. —J. Cinikas, sekretorius.

Matą ue t te Park Lietuvių Piliečių Kliubo pildomosios tarybos, 
susirinkimas atsibus penktadienį, lapkričio 19 d., 8 vai. 
vakare, parapijos svetainėje, '68 ir S. Washtenaw. Visi na
riai esate kviečiami būtinai atsilankyti, nes turime svarbių 
reikalų aptarti. —John D. Simans, K-to pirm.

.. ........................................................................... ........................ 1 ..................................................................... ' *........................................................................................... .............................................................. ' ■■
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Naudokitės Proga!
XTauji nariai, kurie dabar jsirašys CHICAGOS 

LIETUVIŲ DRAUGIJON per musų konkur- 
santus, Draugijos narius bei ofise, iki gruodžio 
(December) 11 d., gaus nemokamai tfkietą vėrtes 
$2.50 j Draugijos bankietą, kuris įvyks gruodžio 
11 d^ Amalgamated Auditorium, 333 So. Ashland 
Boulevard.

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

V • ' ’ ; A * - ,. » -

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

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS OFISAS:

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

TARP MUSU 
BIZNIERIŲ

šę, turi šivežių vaisių kenuose, 
sviesto, kiaušinių ir kitko že
miausiomis kainomis,, nes jie 
pirkdami po daug, įauna pi
giau, todėl gali ir savo pirkė
joms perleisti pigiau.
grali, 
joms

'■— Neklysi- 
bizny vieni

Sėkmingi 
Biznieriai

. BRIDGĘPORT 
me pasakę, jog
progresuoja, o kiti regresuoja. 
Bet biznieriai Silvestras ir Ma
rijona Zolpai, kuriuodu užlai
ko pagąrsėjusią Builders Sup- 
ply krautuvę adresu 3562 So. 
Halsted St., tai tikrai progre
suoja. Jiedu ne tik gerokai iš
vystė savo turimą namų sta
tybai medžio sandelį, vadina
mą Builders Supply, bet dar
gi neseniai išpirko tos pat ru- 
šies didžiulį medžio sandėlį, 
vardu W. S. Lockwoc-d, kuris 
randasi prie 49 place ir Hals
ted gatvės. Vadinas, biznieriai 
Zolpiai visame kame progre
suoja. ' Rep. B. P.

Ruošiasi prie 
Grand Openingo

M ARQUETTE PARK. — ži
nomi biznieriai, Antanas ir 
Marijona Pavilioniai, neseniai 
įėję į tave-rno biznį savo na
me, adresu 6825 So. Western 
Avė., dabar ruošiasi turėti' 
naujos tavernos iškilmingą ati
darymą, lapkričio-Nov. 27 die
ną.

Kadangi jiedu turi plačią 
pažintį ir nemažai draugų, to
dėl reikia manyti, kad taver
nos grand openingas — gerai 
pavyks. ,

Rep. B. P.

Labai Gražys DeSoto ir 
Plymouth 1938 
Modeliai

BRIGHTON PARK. — Gra- 
žius ir viliojančius De Soto ir 
Plymouth automobilius parila^- 
vinėja gerai žinomas' musiį 
tautietis, Antanas Kasuliš, kurš 
yra su Charles Waszak part
neriuose, po vardu Charleston 
Motor Sales, adresu 3967-69 
Archer - Avė.

Prie progos reikia pasakyti, 
kad kas šiuos automobilius nu
sipirks, tas nepadarys klaidos, 
nes tai vienb iš geriausių vi
durinės kliasoš automobilių.

Tėmykite šeštadienio, laidos 
“Naujienai”, kuriuose pamaty
site jų skelbimą.

Rep. A.B.C.

Artinasi
Didžioji Šventė

Dar kelios dienos ir vėl šven
tė — Padėkos Diena, ši diena 
amerikiečiams yra lygiai tas 
pats kas ir kitos didžiosios 
šventės. O tai jau reiškia šei
mininkėms daugiau darbo ir 
rupesnio, kas pasitiekti val
giams tai dienai.

Kad palengvinti joms tą sun
kią naštą, mes todėl ir sakome, 
pirkitės' valgių prekes iš anks
to, nes tuo budu sutaupysite 
laiko ir pinigo. Jei reikalinga 
yra kokių daiktų ir namams ap
valyti, galite , visko rasti Mid- 
west Stores parduotuvėse. Bet 
valgomieji daiktai Padėkos Die
nai ištikrųjų, yra už vis svar
biausiu klausimu.

Tad, čia ir kila klausimas 
kur pirkti, kad visą atlikti kiek 
galint ekonomiškiau ir geriau. 
Midwest Stores parduotuvėse 
pasirinkimas didžiausias, pre
kės prieinamiausiomis kaino
mis, taigi ekonomiškiausias pir
kimas. Krautuvių savininkai sa
vo darbui atsakančiai pasiruo-

WELLINGTON ANGLYS
Lump ....... ....................... ..... $6.00
MINE RUN ................   5.75
EGG ........................-.......       6.00
NUT ............  6.00
SCREENINGS .........  .. 4.75
PIRKIT DABAR I! VEŽIMAIS 

KAINOS BUS DAUG AUKŠTES 
NES KITĄ MENESI

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

Tel. ARDMORE 6975

Didysis prekių 
prasideda šiandien 
šiandien telpa 
smulkmenas galim

X

išpardavimas 
Naujienose 
skelbimas, 
jame rasti 

1 v

ir įsitikinti ką ' už kiek galima 
nupirkti. ($kelb.)

■ .. R ........

Šuo išgelbėjo
Šuo pažadino ir išgelbėjo 

vastį John Bauer, 45 m., 
lūs gaisrui jo bute, 5945 
Chicago Avė. Bet pats šuo

gy- 
ki- 
W, 
at

sisakė apleisti degantį namą ir 
žuvo liepsnose.
-  ....................... ..———■—'— ------------------------------ ------------------------------- -----------------------------

JUS GAUNAT ' ,

Geresnį Maistą 
ŽEMESNĖMIS KAINOMIS 

Kuomet perkat “Midwest Stores”
IŠPARDAVIMAS! PENKTAD. IR ŠEŠTAD., LAPKRIČIO 19 IR 20

DIDELI ŠVARUS

Kiaušiniai
*<ŠPECIAL”~LIESŲS~BE~ODOS

Lašiniukai PIA^TkK. 14^2 - - - -- —- -- -
PUIKI i/2 sv OCp 
VIRTA / SV’ LUU

■ RINKTINIAI n r//2
No. 1 Kokybės Į įl '

TUZ. *-WC.

“RICHTER'S”

“CAMPBELL’S” BEAN su LAŠINIUKŲ SRIUBA 3 kenai ...j 25c 
;<JUSTICE’LSWEET CORN~ No. 2 kenai 3 už 25c
“JUSTICE” PUMPKIN Dideli 2'/2 kenai   3~už 25c
“MIDWEST” ŽIRNIAI Gražus, sijoti No. 2 kenai .. ....... 2 už 27c
“SNIDER’S’^PIAUSTYTI BUROKAI sv. stiklinis džiaras____10c
“SNIDER’S” DARŽO ŠPINAKAI No. 2 kepas .............     9c
“SHURFINE”
ČIELI APRIKOTAI didelis 2^ kenas 19ę 
“RĘD TAG” ŠVIEŽIOS SLYVOS 16 tmc. ken 2 už 190 
“KNOX” JELL visų skonių .......................   3 pak 140
‘7COMET” RYŽIAI ..... . ............... sv. pakai 2 už 190
‘<GOLDEN~NUGGET”~CHOCOLATE-CAKE ICING IR

,QUICK FUDGE 71"Z?: į % sv. pak. 17C 
DROMEDARY’ DATES be kaulų 7*4 unc. 2už2p^ 
“DROMEDARY”_Citrinų-Apalsinų-Lemonų žievės 2 pakai .... 19c 

SALDŲS'FLORIDOS ORANŽIAI Dideli. Tuzinas .....     29c
FANCY VIRIMUI OBUOLIAI ......   6 sv? 19£
SALDUS KALIFORNIJOS GRĘIPSAI ■ ■ ■ ■.... 2 sv. 150

,-FANCY NEAV YORK KOPŪSTAI .................  3 sv. 70
“SWANS D0WN’‘ 'PYRAGAMS MILTAI pakas .... 25^

. “CALUMET”* BAKING POWDER .......... sv. ken. 21£
-y-, ' T ; r - ------- 1----- ------------------------ :---- ----- ;

“PŪRQX’’; Reguliariai 10c pakeliai .vl...2. už 1O<* --— .... JĮL— —• -.-3------------ - ---- r;tU.r.7   : 
“PALMOLIVE” MUILAS . ... .. 4 už 23c
“OCTAGON” GRANUL. MUILAS didelis pakas 19£
“OCTAGON’’ MUILAS Dideli gabalai ....... 3 už 14ė

•____________________ r.iUR _________=__z_____________ ' . ..._____ __________________ ;__________

“SUPER Reguliariai Pakai ....... .... . 2 už 19£
“SUPER SUDS” Koncentruotas didelis mėl. pak. 18$

. “RIVAL” šunu Maistds sv. kenai 3 už 25c
$100 UŽDYKA KIEKVIENĄ SAVAITĘ 

TAUPYKITE MUSŲ KUPONUS

i .PIRK NUO MIDWE NES PIGIAU

MJWESTfflSTQRES
GREAT CITY LINEN SUPPLY

Hemlock 6740 and Cicero 1064
Pristatome visokias Linen Supplies.
Geriausios rųšies tavoras ir darbas

YOUTHMORE COATS, Ine
URMO GAMINTOJAI

Moterims ir Merginoms
pasinio geros kokybes kailiais papuoštų drabužių staką 

, visuomenei už , •
; *■■■ ■ -

TIKRAS URMO KAINAS , 
kas reiškia dideles santaupas!

KAINOS $22.75; $29.75; $39,75; $49.75
Tai drabužiai, kurie paprastai parsiduoda po
' ' $15 iki $25 ir aukščiau.

I ■ 1 . . -
Puikus papuošalai iš Beaver, iPersian Lamb, Caracul,
Martin kailių. Dirbtuvė ir parodos kambarys randasi 6-m

237 SOUTH MARKET STREET
> Telefonas DEARBORN 1482

' Atdara ir šeštadieniais po pietų.

MAD OS

4569

4569 — šilta ir patogi rudeninė 
suknelė. Tamsios spalvos vilnonis 
materiolas pritiks šiai praktiškai su
knelei. Sukirptos mieros 12,14,16.18, 
20, taipgi 30, 32, 34, 36, 38.'40 co
lių per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
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 Si., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, I1L

Čia įdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pa vyzd j No....... .......
l *

Mieros ___________  per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

TEATRO 
MĖGĖJAI 
ARTISTAI

Kai vasarą prasilavin- 
• šit—rudenyjp galėsite 

lošti. Štai keletas įdo
mių veikalų. Jei gerai 

. susilošit—publiką pra- 
- juokinsit — pravirk- 
' dinsit.

No. 87—PRIEŠ VfijĄ NEPA
PŪSI, 8 veiksmų kome
dija. Lošia 3 vy- 9E0 
rai ir 5 moterys

No. 78—GADYNES ŽAIZDOS, 
4 veiksmų drama. Lošia 7 
vyrai ir 2 mo- 
terys ....:.........

No. 79—GERIAUS VĖLIAUS, 
• NEGU NIEKAD, vieno 

akto komedija. Lošia 4 
vyrai ir 3 mo- 
terys .............

No. 84—MEDICINOS DAKTA- 
\ RAS, vieno veiksmo ko

medija. Lošia 6 
vyrai ir 8 moterys t

A -
Užsisakydami prisiųskite ' mo- 

ney order.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 

CHICAGO. ILL.

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS* lietu
viai įgyja naudingu .• 
žinių ir gėry pamo-

--------------------------------------------------- --- ---------------------------------------i- Į Į

Lietuviškas
Krupnikas

— 80 Proof —
Labair gardus ' gėri
mas. Gerkit Lietu-
višką Krupniką su I 
karšta arbata, paša-M / 
linsit slogas.
Mes parduodam tik| 
tavernus. Ten ir rei
kalaukit.
( kitus miestus ta- 
vernams orderius pa
siunčiamo ekspresu.

*
Pirkdami pastebėkit 

musų labelį

INTERNATIONAL 
.Wine & Liquor Co.

FRANK VIZGARD, Sav.
4611 So. Ashland Avė.

' Phone Boulevard 0470
CHICAGO, ILL.

Kepurinis Vakaras
Su Pamarginimais ir

(DOOR PRIZES)
— Rengia — 

Joniškiečių Labdarybės ir
Kultūros Kliubas

šeštadienį
Lapkričio 20,1937

HOLLYWOOD 
Svetainėj’

2417 W. 43rd Street
PRADŽIA 7 VAL. VAKARE 

ĮŽANGA 25c YPATAI
Bus šauni muzika šokiams, 
skanių užkandžių ir gėrimų 
iki sočiai. Užprašo,

RENGIMO KOMITETAS.

Garsinkites “N-nose

DAILY

BES1NESS
DIRECTORY

7

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

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

• FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija jrengta pir 
mos rųšies su moaer 
niškomis užlaidomis ir 
Hollywood šviesomis. 
Darbas garantuotas.

420 W. 63rd ST 
Tol ENG 5888-5R40

• LIGONINES- 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA

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

PALAGUI PAGELBA
LIGONINĖJE  -

PALAGO PAGALBA
NAMIE už ........... -

EKZAMINAVIMAS
OFISE .......... ............
DOUGLAS PARK HOSPITAL

1900 So. Kedzie Avenue
Tel. Lawnda1e 5727.

’12
$50
$20

RESTAURANTAI

UniversaI restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

750 W«st 31s6 Street 
,A. A. NORKUS, Savininkas 

Tel. Vietory 9670

AL. MASIULIS 
TAVERN 

BERGHOFF ALUS 
ir kiti rinktiniai gėrimai. Pilna res
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 AVEM 
Chicago, Illinois

M
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IŠ LIETUVIU DRAU
GIJŲ VEIKIMO

Nei vienas Vakaras 
Nedavė Nuostolių
Lietuvių Tautiško Demokra

tų Kliubo mėnesinis posėdis 
įvyksta šį vakarą, lygiai kaip 
8-ta vaj. vakare, Vingeliauskio 
svetainėje, 4500 So. Talman 
Avė, .

5

Šis posėdis yra svarbus irt 
visi nariai privalo dalyvauti 
nes komitetas išdubs raportą 
iš pereito mėnesio, Hamlin 
svetainėj. Kaip jau žinoma; 
balius buvo pasekmingas ir, 
rodos, kad liko pelno (nors 
teisybę pasakius dar šis kliu
bas neturėjo tokio parengimo, 
kuri# butų davęs nuostolių). 
Pęie to dar, neužmirškite visi 
senieji * nariai atsivesti po vie
ną naują narį; Taigi, kliubie- 
čiai iki pasiniatimo šį vakarą 
Vingeliauskio svetainėje.

—Korespondentas 

Daug Sujudimo Cice- 
.ceroje Šį Sekma

dieni

Kitą šeštadienį tai šienus 
metinis parengimas Shametp 
svetainėj Draugystės Tautiškų 
Lietuvos Seserų. Jos visuomet 
sutraukia daug linksmos pub
likos. šį sykį yra paskelbtas 
merginoms ir moterims nuo 16 
iki 25 metų amžiaus nemoka
mas įstojimas. Kurios tokių 
bargenų j ieško tai pasinaudo
kite.

Tai bus paskutinis' parengi
mas- prieš Adventą. Tiktai Ka
lėdų vakarą Raudonos Rožės 
Kliubas turėsKliubas turės savo metinę 
šventę. Kaip ir kiekvienais me
tais- Kliubo nariams ir jų draiP 
gams įžanga veltui. D.

Trečiadienį Iškilmin 
gai Palaidotas 
Vincas Rymas
Laidotuvėmis rūpinosi

Pa-Byriai Rengiasi į Įvairius 
rengimus, Iškilmes

CICERO — Draugystė Lietu
vos Kareivių turės savo ųične- 
sinį susirinkimą šį sekmadie
nį, pirmą valandą po pietų 
Liųosybės svetainėje. Draugai 
susirinkite laiku ir skaitlingai. 
Išgirsite pranešimą iš Sidabro 
Jirtnliejąus parengimo.
.. Taipgi, nepamirškite apie su- 
sirinkipią. Nauji nariai, kurie 
prisižadėjote stoti ■ Draugijom 
pabąr turite progą.

Šio šeštadiepio vakarę, čia 
bus nemažai sąjūdžio. Raudo- 

mps Rožės Klįubo grupė
j) važiupją^Melrose^aiįąnl į įpa,- 

rrengimą. Kita grupė važiuoja 
pas Baltos žvaigždės Kliubą, 
padėti švęsti ■ Jubiliejų 25 me
tų Kliubo gyvavitno. Dar kita 
dalis musų piliečių važiuoja 
Mildos svetainėn. Ten Klovai- 
piečių Kliubo parengimas. Pa
skutinė dalis pasilikusi
vietos dalyvaus įvairiai; vieni 
eina Shameto svetainėn 
piškenų parengimui; o kiti ir 
patys stambieji, tai biznio žmo
nes, rinksis pas Vincentą Gū
džių, 1387 South 9th Avenue. 
Jis rengia labai šaunų “Grand 
Opęning”. Gera muzika, skan- 

, ys užkandžiai. Yra Sutarta visų 
grupių susitikti pas p-ą Gūd
žią užbaigtuvėms. Tad, visi tu
rėkite tą atmintyje,

1 
J

Laidotuvėmis rūpinosi Chicagos 
Lietuvių Draugija

Pereitą trečiadienį, lapkričio 
17 d., Tautiškose kapinėse tapo 
palaidotas Vincas Rymas. Ve
lionis buvo kilęs iš Darbėnų 
miestelio,' Lietuvoje. Amerikoje 
išgyveno apie 30 metų. Buvo 
plačiai žinomas dekoratorius ir 
savo laiku turėjęs didelio pasi
sekimo tame amate.

Pastaraisiais laikais velioni# 
pradėjo nesveikuoti ir mąžaį 
tegalėjo uždarbiauti. Buvo vi
siškai suvargęs ir pagaliau# pa
simirė kauntės ligoninėje.

Kadangi velioni# per eilę me
tų priklausė prie Chicagos Lie
tuvių Draug jos, tai draugiją jį 
palaidojo. Laidotuvėms patar
navo direktorius J. F. Ęądžius. 
Dainavo St.. Rimkus, kornetą 
pagrojo p: Geo. Victor ir trumį- 
pą kalbą pasakė V. B. Ambrose.

Nors velionis, galima sakyti, 
mirė visai be cento, tačiau jis 
turėjo daug turtingų palydovų. 
Ypač daug biznierių iš 18 apier 
linkės. Chicagos Lietuvių Drau- 
gija padare didelio. įspūdžio pa
lydovams taip iškilmingai ne* 
turtingą narį palaidodama.

Draugas.

ant

Ku-

loUVLallttlO Visas Pasaulin 
Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street

Tel. BOULEVARD 7314

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

Papuošimams
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

“Pirmyn Diena” 
Ir Kalakutas 
Kriščiūno Alinėje
Dovanomis išdalins 12 kalakutų 

Padėkos Dienai

Sekmadienį
Northsideje nei
Parių, nei Vaišių

—1 1 'f ■1
Visi ruošiasi pamatytį “Diplo-
- mucjtą Gimnazistę9’

Visur Dega Bartkų 
Šeimoje!!

su
su-.

štai nepaprasta prog'a' įr ka 
ląkutą 
giving 
tikslą. 
. P-as
Ashland Avė

gauti Padėkos—Thapks- 
Dienai ir paremti kilnų

K. Kriščiūnas, 4501 So. 
užlaiko gražiai 

ir patogiai įrengtą alinę, “45th- 
Ashland Tavern”. Ji randasi 
aukščiau paduotu adresu.

Norėdamas paremti “Pir
myn” choro sumanymą važiuo
ti Lietuvon 1938 metais, p-as 
Kriščiūnas rytoj, šeštadienį, 
lapkr. 20 d., savo alinėje ren
gia “Pirmyn Dieną”. Visas tos 
dienos biznio įplaukas jis ski
ria choro kelionės naudai.

P-as Kriščiūnas kviečia visus 
savo' kostumerius, draugus, pa
žįstamus ir “Pirmyn” choro 
draugus rytoj sustoti jo alinė
je ir chorą paremti, nuperkant 
stiklą alaus, vyno ar kito gėri
mo.

Atsilankę svečiai, be to, tu
rės progos pareiti namo įr su 
kalakutu Padėkos Dienai.
Kriščiuno alipėje, vakarę dova
nomis “Pirmyn” eįipras išda
lins net 12 didelių gyvų kalaku
tu. Tad, kąs bus laįmįngae, tas 
pareis namo #u didęlių paukš
čiu ir turės tikrai amerikoniš
kus Thanksgiving pietų#.

“Pirmyn Diena” p. Krišč uno 
alinėje tęsis per visą dieną.;

Draugias.

P-no

JONAS BURČIKAS 
3849 W. 13th St., Tel.

Črawford 1353
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Lapkr- 1? d., 2:20 vai. popiet, 
1937 m., sulaukęs pusės ąpiž., 
gimęs ' Bitžų apskr., Papilės 
parap.. Kubilių kaime.

Amerikoj išgyveno 27 m . • 
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Elzbietą po tėvais Vi- 
tartaitę, sūnų Klemensą, sese- 

’rį Elzbietą Fraipaoniene, švo- 
gerį Petrą ir jų Šeimyną, p 
Lietuvoj seserį ir švogerį ir 
jų šeimyną ir brolį ir jo šei
myną, uošvius ir 2 švogerkas 
ir 2 švogerius ir gimines ir 
pažįstamus.

Priklausė prie Garfield Park 
Paš. Kliubo, Chicagos Lietuvių 
Draugijos ir Palaimintos Lie
tuvos Draugystės.

Kūnas pašarvotas Petkaus 
koplyčioj. 1410 So. 49th Ct., 
Cicero, III.

Laidotuvės įvyks Subatoj, 
Lapkričio 20 d., 8:00 vai. ryto 
iš kopi. į Šv. Antano parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas 

, į šv. Kazimiero kapines.
Visi a. a, Jono Burčiko* gi

minės. draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą

Nuliūdę liekame,
Moterių Sūnus, Sesuo ir 
kįtos Giminės.

Patarnauja laid. dir. A. Pet
kus, Tel., CICERO 2109

NORTH SIDE. — Sekmadie
nį, lapkričio 21 d., SLA 226 kp. 
statys veikalą “Diplomuota 
Gimnaziste'’, kurioje pirmu 
kartu tarpe lietuvių pasirodys 
nauji jaupos' kartos gabus ar- 
tistai. ’ ' .

Pąnelė Viliutė turės progą 
pasirodyti gimnazistėj rolėje, 
kuri yra gana sunki ir kompli
kuota. Jį taipgi ir režisoriauja 
šiam veikalui. Jaunasis Feiza 
loš kaipo gimnazistas, o leng
vesnes rolės atliks Radišauskas 
ir ponia Radišauskienė. Po per
statymui, muzikalią dalį pro- 
gramo išpildys Bijūnėlio drau
gija, po vadovyste panelės Ske- 
veriutės. Po programo šokiai 
prie geros muzikos.

Northsidiečiai visi atidėjo vi
sokiai pares tolimesniam laikui 
įr rengiasi Grigaičio svetainę 
užpildyti.

Sudegė Mergaitė

Elena Bartkaitė sunkiai 
žeista guli ligoninėje. Jos 
žieduotinis Vladas, užsidegęs 
pavydu, staigiai palieka kaip 
be sąmonės. Tėvas ir burdin- 
gierius Ignas, pasilikę vieni 
nąųiie, bando virti krupniko, 
bet' beverdant, jų virinys už
sidega. Motina ir Bronius už
sidegę rūpesčiu apie Elenytės 
padėtį, parvažiuoja namo ir at
randa, kad “Visur Dega”.... 
Pasiklausykite šįvakar kas to
liau įvyks Bartkų šeimynos 
gyvenime!! '

Bartkų šeimos pasaka yra 
girdžiama per Povilo šaltimie- 
ro programą ir leidžiama lė
šoms Standard Federal Sav- 
ings ir Loan Įstaigos, West 
Sidej, po numeriu 2324 South 
Leavitt Street, kuriai pirminin
kauja finansierius Justinas 
Mackevičius.

Pasaulio vėliausios žipios, 
aiškioje ir suprantamoje kalbo
je, žemaičių Lietuviška Radio 
orkestrą ir Povilas šaltimieras 
sudaro šią Įdomią radio valan
dą. šįvakar, 'kaip 7:00 vai. iš 
W.H.F.C. stoties (1420 kil.). 
Nepamirškite pasiklausyti!!

Klausytojas.

Phyllis Ann Bark, 9 metų 
mergaitė, iš Arlington Heights, 
norėdama pagelbėti savo dir
bančiai motinai bandė užkurti
pečių ir užkaisti vakarienę prieš 
motinai sugryšiant iš darbo. 
Bet pildama į pečių kerosiną ji 
apsiliejo ir savo drabužėlius, 
nuo ko drabužėliai užsidegė. Ji 
turėjo bėgtii.visą bloką jki pa
siekė kaimynus, kurie degan
čius drabužius užgesino ir mer- 
maitę išvežė-1 į ligoninę. Bet gy
vasties neliėpasisekė. (išgelbėti 
ir mergaitė’ZJnirė kauntės ligo
ninėj nuo sunkių apdegimų, 
----------- - —į.——------------------------------------------------------------------

Budriko Programas 
Iš WCFL

Dalyvauja Operos Artistė 
Helen Bartush

Miscellaneous 
įvairus

Tel. Victory 4965 s 
STOGDENGYSTfi

Mes dengiame ir pataisome visokios 
rųšies stogus, taipgi dirbame ftriėties 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagei
daujama.

BRIDGEPORT ROOFING CO.
A 3216 So. Halsted Stieet

-y. . ,, ■ _ - - y > - -

Furnished Rooms
RENDON KAMBARYS dėl vyro 

ar moters prie pavieųios moters. 
4062 Sd. KimbalLAve., antros lubos.

........... i

For Rent_______
RENDON GRAŽUS 4 KAMBA

RIŲ FLATAS. Visi parankamai — 
renda pigi. 8934 So. Rockwell St.

RENDON FLATAS — penkių 
kambarių, šviesus — pigį renda. 

3044 West 41st St.

Partners Wanted
Partnerystės Reikia

PAIEŠKAU partnerio j tavern 
biznį — vienas negaliu apsidirbti.

700 West 51st St.

Situation Wanted
Darbo Ieško

_______Automobiles_______
1937 PLYMOUTH 5 keleivių de

luxe sedan ........      $525
1987 CHEVROLET 5 keleivių de

luxe trunk sedan   .................  $545
1935 PLYMOUTH 4 durų deluxe

sedan $395
1936 DODGE Touring sedan, ek

stras, $495; mainais ar išmokesčiui.
Klauskit Mr. PUPKA

46?8 West Washington Blvd.

IEŠKAU DARBO PRIE NAMŲ— 
žinau v5są šeimininkės darbą, paty
rusi. Kalbu angliškai ir lietuviškai 
—turiu automobilių — moku drai- 
vyti. Anna Dunauskienė, 111 Lo- 
cust Si., Batavia, III.

Help VVanted—-Eemale 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA VIRĖJOS — namų 
ruoša—šeima iš 4 — privačias kam
barys,—liudymas. $10—$12.

Superior 0983.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

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

10353 So. Michigah 1 Avė.

PARSIDUODA TAVERNA vi
sas jrengimas — Brighton Park su 
2 aukštų budinau — gyvenimui 
kambariai iš užpakalio—karšto van
dens Šildymas — 8 furnišiubti kam
bariai renduojami. Gera ; proga > at
sakančiam asmeniui. Kreiptis.

Naujienos, Box 741 , :

BIZNIS pietvakarių pusėj veikia 
per 10 metų. Grosernės ir mokyklų 
reikmens su gyvenimui kambariais, 
žema repda. ^aviniukas pori vpaau
koti greitam pardavimui. !J)eP smul
kesnių žinių šaukite VIRGINIA 0435

PARDAVIMUI TAVERNA — ge
ra vieta prie gatvekarių linijps — 
pigi rendą — parduosiu pigiai, nes 
turiu du tavernų. Atsišąukite 6810 
Stony Island Avė.

PARSIDUODA
Mokyklos krautuvė, gera vieta 

skersai stryto nuo augštosios mo
kyklos. nėra kompeticijos, iš prie
žasties ligos. Šaukite Boulevard 
1538.

PARSIDUODA BUČERNĖ pigiai 
—tirštai apgyvento] apielinkėj. Ki
tos bučernės arti nėra.

Naujienos, Box 744

’ AMELIA* MiATKAITIENĖ ’ 
(po tėvaįs Stankaitė)

Persiskyrė sų šiuo pasauliu 
Lapkr. 17 'd/, 8:30 vai. ryto, 
1987 m., sulaukus pusės amž., 
gimus Šiaulių apskr., Žagarės 
parap., Špaigių kaime.

Arperikojį išgyveno 24 m.
Paliko dideliame nuliudime 

vyrą Aleksandrą, sūnų Joną; 
dukterį Alice, 4 brolius, Povi
lą, Pranciškų, Kazimierą / ir < 
Stanislovą Stankus ir 4 bro
lienes 1 Švogerką ir jų šei
mynas ir daug kitų giminių. 
Lietuvoj pusseserę

'Kūnas pašarvotas 11035 So. 
Spąulding Avė. Laidotuves 
įvyks Šeštąd., Lapkr. 20 dieną 
8:30 vai. ryto iš namų į St. 
Christiha^ ) parap. bažnyčią, 
llOth St. ir So. Homan Avė., 
kurioje atsibus gedulingos pa- 
jnaldos už velionės sielą, o iš 
tep bus nulydėta į šv. Kązi- 
piiero kapines. s

Visi a. a. Amebos Matkai- 
tienės giminės, draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Vyras Sūnus, Duktė, Broliai, 

šypgerkbs įr Gimines.
Patarnauja laid. dir. J. F. Eu- 
deikis, Tel./YARDS 1741.

Sekmadienį vakare iš didžiu
lės WCFL radio stoties, 970 
kil., nuo 7:30 iki 8 vai. girdė
site puikų radio programų, ku
rį duos savo lėšomis Juozas 
Budrikas. Apart; didžiulės Bu- 
drilp radio orkestrus, progra- 
me ‘ dalyvaus žymiausia- lietuvių 
dainininkių, Chicagos Operos 
artiste Helen Bartush, kuri sa
vo puikiu dainavimu musų 
skambių liaudies dainų palie
ka klausytojuose ilgą ir gilią 
atmintį. Bus ir pranešimų apie 
tai, kad Budriko krautuvėse 
3409 ir 3417 So. Halsted Stf 
dabar, prieš Padėkos Dieną, yra 
didelis išpardavimas rakandų, 
radių ir skalbyklų, žymiai nu
pigintomis kainomis. Ir kala
kutas duodamas dabar dykai.

S. S.

MERGINA NAMŲ DARBUI — 
sumani—patikima—vienas vaikas — 
savas kambarys — $7.00 pradžioj.

Aramore 0867.
PARSIDUODA TAVERNA — ge

roje vietoje tarp dirbtuvių — biznis 
išdirbtas per 18 metų. 611 West 59 
Street.

Heip Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS' JANITORIAUS 
pagelbininkas. unijistas (?). Pašau
kite Drexel 3689.

Furniture & Fixturesr ,
Rakandai-Itaisai r:

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE- 
RIUS 1937, visokio didžio su ’Coil 
Baksais ir sinkom. Taipgi Storų 
fikčerius dėl ■faile kurio biznio įskai
tant svarstykles, registerius ir ice 
baksius. Cash arba ant išmokėjimo. 
Pamatykite mus pirm negu pirkai
te kitur.kitur.

S. E.
1915

SOSTHEIM & SONS 
SO. STATE STREET 
CALumet 5269.

Real Estą te For Sale 
N amai-žemė Pardavimui

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

Tel. BOULEVARD 2800
Perkam, parduodam ir mainom na- 

lotus, .biznįus ir fąrma,s; -in|iu- 
riname 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

PIRK ŠIĄ Mažą FARMĄ; TADA 
GYVENSI BE RŪPESČIO.

10 akerių geros žemės su, budinkais 
arti Willow Springs, parsiduoda už 
$3500.—5 kambarių medinis namu
kas su dideliu lotu. Kaina $2500.— 
Ir

Iš ATLIEKAMŲ SIŪLŲ NUMEGSTA KALDRA

■M

WPA Atleidinėja 
Lietuvius Nepiliečius 
Iš Darbo

IŠVYKSTANT Į FLORIDĄ paau
kuos gražius 8 kambarių rakandus. 
Gyvenimo kambario, valgomo kam
bario, miegkambario setai, French 
sofa, krėslai, komodės. lempos, 
veidrodžiai: 10x14 — 9x12 kauras 
$10.00., Hudson Furkautis $35.60. 
Viskas turi būti parduoti šią savai
tę. 4616 N. CIarendon Avenue, Ard- 
more 0277.

šnapselis saidvokn. Man neliko 
nei lašelio — bu... Hu...

Kai kurie neturi nei pčmųjų 
popierių

šiaip kitų bargenų.
2. S. M1CKEV1CE AND CO.

6816 So. Western Avenue.
/ Hepilock 0800.

PARDAVIMUI NAMAS su ta
vernų; yra kambariai gyvenimui 
arba mainysiu j privatišką namą.

2462 West 46th Place.

GREIT PARSIDUODA 2 aukštų 
plytinis budipkas — krautuvė ir 
flatas — aliejum šildopias — paau
kuos. 1745 W. 47th, St.

CROCHETED AFGHAN PATTERN 1623
Į • * . # . A • ■ į ‘

No. 1628—Jei turėsit kantrumo nusimėgsti šį taip gražų 
apdengimą ir aprašykit jį Moterų Skyriuje. Kas nors turės jus 
už tai pagirti

KASTANTINAS 
MĘŠKAUSKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Lapkr. d., 2:00 vai. popiet, 
1937 m., sulaukęs 25 metus 
amžiaus, gimęs Chicago, III,

Paliko $deliame nubudime 
inoteri Jošęphine. po tėvais 
Čerapikę, motiną Eleną, uoš
vius Juozapą ir Olesę Čerapųs, 
dėdę Steponą Meškauską, te
tą ir dėdę Barborą ir Kazi
mierą Ąlišaųskius ir daug ki- " 
tų giminių, Lietuvoj tetą Liud- 
visę Bakienę ir gimines.

■

Kūnas pašarvotas koplyčoj, 
3807 Lituąnica Avė. Laidotu
vės įvyks utarninke. Lapkr. g 
28 d., 8:00 vai, ryto iš kopi. į 
Šv. Jurgio parap. bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingo# pa
maldos už velionio sielą, o iš k 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi a a. Kastantino Meš
kausko giminės, draugui ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kyiečiąmi dalyvauti laidotuvė-* 
se ir suteikti jam paskutini 
patarnąvĮmą ir atsisveikinimą. I

Nuliūdę liekame, . ■
Moteris, ir Giminės.

Laid. Direktorius S. P. Mažei*- 
ka/ Tel- YARDS 1188,.

JURGIS VITKUS
Persiskyrė sų šiuę pasauliu 

Lapkr. 16 ’įd ? 7:30 vai, vakaro, 
1937 iu., sulaukęs pusės ąmž.. 
gimęs Telšių mieste.

Amerikoj išgyveno 33 m.
Paliko dideliame nuliudime 

sūnų Simoną, marčią Gigą, 
broli Jiip Vitkų ir daug kitų 
gimipių.

Kūnas < pašarvotas Lachayi- 
hąus koplyčioj, 2314 W. 23rd 
PI. Laidotuvės įvyks šeštadie
nį, Lapkr. 20 d., 1:30 vai. po 
pietų. Iš koplyčios bus nuly
dėtas į Tautiškas kapinęs,

Visi ą. a, Jurgio Vitkaus 
■ giminės, draugai ir pažįstami 

esat nuoširdžiai kvečiami da- 
I lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
| jam paskutinį patarnavimą ir 

atsisveikinimą.
Nuliūdę liekame,
Sūnūs, Marti, Brolis ir 
Giminės 5

Laid. Direktorius LachaviČius 
ir Šunai, Tel. CANAL 2515.

18 APIĘLINKĖ. — šiomis 
dienomis musų apylinkėje 
WPA paleido keletą vyrų nuo 
valdžios WPA darbų, ir tik to
dėl, kad paleistieji neouvo pilie
čiai, neišsiėmė nei pirmų pilie
tinių popierik.

Gaila, kad taip yra, bet 
tys žmones ;ra kalti. Darbų 
tekimas yra didelis smūgis
vieniems vyrams, nes jie gau
davo $55 mėnesiui nuo pašal
pos (relief) įstaigos; gaus tik 
trečdalį.

pa- 
ne- 
pa-

“Nelaimė”

Rengiasi “Artistams”
P-lė Estella Skudaitė spar

čiai r. ngiąsi veikalui “Artis
tai”, kuris yra statomas šį sek
madienį Apv. Dievo parap. sve
tainėje, 18 kolonijoje. P-lė Sku
daitė dainuos naują dainą: 
“Mano Rožė”, pas mus dar ne
girdėtą. Vakarą rengia vietos 
didžiausia draugija, Sus.' Brolių 
ir Seserų Lietuvių. Pradžia 
6:30 v. vakare.

Dvi sesutės-Kleboniutčs, vie
tos geriausios šokejes, šoks 
scenoje, kaipo balerinos. Daug 
kas girdėjo apie paneles Klebo- 
niutes, bet mažai kas matė. Da
bar bus proga pamatyti 
“Artistuose”. —-Bynsas.

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

PARDUOSIU 160 akerų farmą 
105 akerių dirbamos, kita ganlykla 
ir giria, 150 mylių nuo Chicagos su 
gyvuliais, geromis mašinomis, 10 
kambarių namas ir kiti; budKnlcsfc 
Yra valdžios morgičius ant 35 ime- 
tų. Atsišaukite laišku,, 1789 South 
Halsted St. Box 730.

5 AKRAI — Gera vieta — U S. 
20—arti Michigan ežero ?—.• turtin
ga juodžemė—-6 kambarių namas— 
barnės — tiktai $2100. Tom Tobin, 
908 Franklin, Michigan City, lud.

E 
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, Tūlas pilietis buvo pasiųstas 
į krautuvę “puspantukes” par
nešti. Nusipirko ir grįžta namo, 
bet, nelaimė, ta nelaboji “pus- 
pąntuke” išslydo iš rankų ir, 
tykšt, ’ ant* šąlygatvio.

Žmogus stovi, lyg stabas, 
Šluostosi ašąr^s. • Praeiviai žiu
ri ir nesuprąflta kas čia atsiti
ko, ko tas žnwus verkia. Vįe- 
pą moterėlė priėjus (jį; pažinūs 
ypątiškai), “Ną, o ko tu verki, 
Mąikeli?” — užklausė.

“£Jagi> yeįzčk, nešiau aš pus- 
pąiųtę, o tą man tik šmukšt iš 
rauku, ir štąį dabar liejasi

Konfiskavo ūki
Pasiremiant senais jūrinin

kystės įstatymais, federalinis 
teismas konfiskavo $30,000 ukj, 
kuris priklausė John Jursich ir 
jo dukterei Eleanor, 21 m., nes 
tame ūkyje pereitą vasarą bu
vo rasta gerai įrengta munšai- 
no dirbtuvė.

Konfiskuotas ūkis susideda 
iš 151 akro žemės sarti Wood- 
stock, MdHenry akunteje.

į

I

JEI TURIT
KA PARDUOT

PAGARSINKIT 
NAUJIENOSE

čia įdedu 10 centų įr prašau atsiųsti man Pavyzdi No

s

I Adresas I

3
Ė

į ■ 
Ė
I

sI
NAUJIENOS NEEDLECRAĘT DEPT., 

’ 1739 So. Halsted St., Chicago, III.

4 ».<■

■ Vardas ir pavardė

M

JEI IEŠKOT 
BARGENŲ

SKAITYKIT
NAUJIENAS

NELAUKIT
ILGAI

Pašaukit mus tuojau

CANAL 8500
Apgarsinimui kainos pri 
einamos. Už pakartoji 
mus gausk nuolaidą.

iAiaiAMuaamuiAAAAAwtAimuuawuuik
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NAUJIENOJ CHcago, 111 V Penktadienis, lapk. 19, 1937

Pasidavė Po 33 Metuj- • « pabėgo. Auo to laiko jis ėjo
fjdlSVvS į tiesiu keliu ir tikisi, kad seno

ji bausmė bus jam atleista.
Pasidavė gi jis bijodamas sa

vo uošvės įskundimo.

Harry Burns, 9 N. Leavitt, 
St., per 33 metus ėjo tiesiu ke
liu, buvo darbštus ir turėjo di
delę šeimyną iš 8 vaikų, kurių 
vyriausia duktė, 23 m., yra jau Moka Alimentus 
ištekėjusi. Jis visą laiką dirbo, 
tik prieš porą 
lemtas iš darbo 
ūo iš pašelpų.

Bet. štai aną
į Desplaines policijos stotį ir jįėturb 
pranešė • nustebusiai policijai, 
kad jis yra pabėgęs iš Pennsyl-' 
vanijos kalėjimo. Policija' tam' 
nenorėjo tikėti, bet jo prašoma 
patelegrafavo Pa. ] 
patvirtino jo tvirtinimo teisin- ' pasišalinimo gimusiam kildi
namą. j kini. Teismas priteisė $25 į

Pasirodė, kad 1904 m., kada! mėnesį. Ir niro to laiko Tho- 
Burns buvo tik 16 m. amžiaus, J mas Harmon nustatytus ali- 
jis su kitu vaiku išlaužė gu-1 mentus išlikimai moka štai 
mos mašinas ir paėmė $30, ku-jū111 Per 28 metus, 
riuos pasidalino pusiau. Jis bu-!
vo pagautas ir gavo 3'/2 metų k ėjo. Pas dukterį . 
kalėjimo. Jam pasirodė perdaug jos motina.
didelė bausmė už $15 vagystę tarnavęs

metų buvo at- j 
ir dabar gyve

dieną jis atėjo

28 Metus
pašto 
vedė 
bene 

pabė-
vėl sugryžo, dar

Thomas I). Harmon, 
klerkas, prieš 30 melų 
žmoną. Bet pagyvenusi 
........s mėnesius žmona 

| go. Paskui 
i kelis kartus bėgo iki už 16 
mėn. po vedybų ji galutinai 
pasišalino ir pareikalavo ats-

sujaukęs 65 m. arpžiauš, išėjo 
pensijon, iš kurios jis dabar 
i r gyvena ’(] is gauna; $100 į 
mėnesį). Bet alimentai nė 
kiek nesumažėjo ir nepasilio
vė. Jis jau kelis sykius yra rei
kalavęs panaikinti tuos amži
nus alimentus, bet vis be pa
sėkų. Dabar jis užvedė teis
me naują bylą ir vėl pareika
lavo panaikinti alimentus. 
Kaip jam pasiseks nusikraty
ti alimentų, kuriuos jis mo
ka jau 28 metai ir kurių su- (v 
mokėjo jau toli per $8,000 už mas Marshall,

Rado Lavoną Buv 
Uniios Agento 
. :• ,Y. I

Marshall nestojus j teismą.
x Tečiaus policija abejoja apie 
tikrumą identifikacijos. GRAŽIOS

Kortelės tinka privatiškiems 
asmenims ir biznieriams. At
skiros kortelės be įspausdinto 
vardo—po 10 centų. Paštu 
prisiusime nemažiau 5 korte
lių.
Prisiųsta t monoy orderį arba 
čekį su užsakymu.

LIETUVIŠKOSMirė Bridgeporto 
bankierius

Prieš1 kelias dienas laukuose 
prie 102 gt. ir, Pulaski Road, 
Evergreen hark, buvo rastas 
veik visai supuvęs lavonas ne
pažystamo dviem kulkom nu
šauto žmogaūs. 7

Dabar tą lavoną Mrs. Mar- 
shall, 5501 Berteau Avė., iden- 

••tifikavo kaipo savo vyro Tho- 
44 m., buvusio 

“stationary” engineers unijos 
biznio agento. -

Marshall prapuolė balandžio 
mėn., 1936 m., už menesio po 
grand jųry apkaltinimo jo dėl 
išgėdinimp Mrs. Viola Buębler, 
35 m., 4)105 N. iMrfield Avė.

Identifikavus jo lavoną Mrs. 
Marshall dabar galės išgauti 
$7,000 apd raudą,. o Bobert Mar- 
cus, profesionalia fbondsmanas, -A
galės atgauti $5,000, kuriuos 

loj betgi tęsiamos, nors įr su jis buvo už Marsh'all užstatęs 
dideliu vargu. ; ir kurie buvo teismo nusavinti,

kelių mėnesių vedybas, 
rodys ateitis.

pa-

KALĖDŲ

policijai irįkįro užlaikymo sau ir jau po Apdegė mokykla

Wendel Phillips High School, 
prie 38 ir Prairie gatvių, iš
tiko eksplozija -ir gaisras, ku
rie pridarė nuostolių už $15;- 
000. Priežasties eksplozijos dąr 
nenustatyta. Pamokos mokyk-

Pereitą antradienį po 6 sa
vaičių ligos savo namuose 8831 
Pleasant Avė., mirė Ignatius 
Chap, 75 m 
Bridgeporto real 
ir -per 20 metų 
West 31st Street 
prie 31 gt., arti 
Paliko žmoną, dvi 
sūnų. Laidotuves bus šiandie.

Velionis Chap yra gerai pa
žystamas ir Bridgeporto lietu
viams, si? kuriais jis darė biz
nį per daugelį desetkų metų. 
.Jo nedidelis bankas yra vienas 
iš nedaugelio mažesniųjų ban
kų, kurie atlaike depresiją ir 
įstengė pergyventi visus kra
chus, kurie paklupdė ir daug 
didesnius bapkus. '

PASVEIKINIMO
mirė
gal seniausias 

estatininkas 
prezidentas 

State Bank, 
Wallace St. 
dukteris ir

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

SU JŪSŲ ISPAUSDINTU 
VARDU:

25
50
75

100

korteles 
kortelių 
korteles 
'kortelių

$3.00
5.00
6.50
8.50

42 metus ir

užaugo irO
iš te

gyvena ir 1739 South Halsted Street 
Chicago, Illinois

i

Britanijos vakarų Indijos moteris iš Ąntigua kiųjikiu ne
šini vyksta į turgų. "(Priėjusi bažnyčią, atsiklaupė ir mel- LietUvos “Maisto” Ų-vė nuolat savo gamybą ir išvežimą į užsienius plečia, čia matome pra

PADEGĖ MOKYKLĄ. — Trys vaikai (iš viršaus į 
apačią) Francis Denham, 10 m., James Denham, 8 m. ir 
John Krikas, 7 m., kurie prisipažino padegę “portable’’ 
mokyklą prie 1123 Berwyn Avė. Tečiaus teismas juos 
paliuosavo, nes -ęlel jų jaunumo, jie negali būti forma-.- 
liai teisiami už nusikaltimą. *

džias! už kūdikio laftnę. dėtą naują statybą ir išvež mui parengtus bekonus.

Viskas paversta griuvėsiais. Motinos renkasi savo vaikų lavonus., Potvynis buvo užliejęs 3,000 ketv. mylių plotą ir,paliko per 50,000 žmonių be 
pastogės. 1,235 žmonės gi žuvo potvyny. Bus didelio vargo atstatyti šalį, nes dirbamos žemės Syrija turi visai mažai ir ta daba* liko sunai- 

i| kinta potvynio, kuris buvo pasiekęs 'dagi tyrus.




