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Rusai Pasirengę 
Karui su Japonija

Maršalas Bluecher įspėja japonus, kad ru
sai nęduos nė vieno colio savo žemės 

, nilAt i l ■■■■■ ■■■■-!■■ U

tik laukia patogaus momento 
pulti Sovietų Rusiją.

“Karo pavojus ypatingai gy
vai jaučiamas čia, tolimuose 
rytdose, kur karo liepsnos jau 
liečia išimtus milionų darbo 
žmonių. Sovietų Sąjunga pa
tvariai laikosi taikos politikos, 
bet kovodami už taikų mes 
nublat stipriname musų socia
listinės tėvynės apsauga.

“Mes pareiškiame, kad ši ar
mija ir Pacifiko laivynas ne
leis fašistų blokui užimti nė vie
no colio musų rubežiaus. Jei 
mes busime priversti paliauti 
konstruktyvį .taikos darbų ir 
pradėti karų,-tai- mes vesime 
jį l*ž musų socialistinės tėvy
nės ribų.”

Tai yra stiprus įspėjimas 
japonams, ypač atsižvelgiant, 
kad jį daro atsakingas armijps 
vadas. Jis rodo rusų-japonų 
santykių įtempimų.

MASKVA, Sovietų Rusija, 
lapkričio 19. — šiomis dieno
mis Maskvoje gauta maršalo 
Vaslij Bluecherio pareiškimas, 
jogei sovietų laivynas ir armi
ja Rusijos rytų pasienyje 
prisiruošę ne tik Rusijai 
ti, bet ir karui už Rusijos 
nų vesti.

Bhrecher yra vienas žymiau
siųjų raudonosios armijos 
dų. Jis komanduoja rusų karo 
pajėgoms rytuose. Jo pareiški
mas, išleistas Chabarovske ir 
užrekorduotas kaip “įsakymas 
330”, dalimis skamba seka
mai:

“Mes žinome, kad pagal fa
šistų planus, ofensyvas prieš 
Kinijos ir Ispanijos žmones 
yra prisiruošimai 
tų Rusiją.

“Niekuomet 
Stalino įspėjimo,

yra 
gin- 
sie-

pulti Sovie

neužmirškit 
kad priešai

Rusai įspėjo Ispani
jos" lojalistus

LGNDONAŠ,'‘"-AHgflJti,* lap-
- įtusai leido SU-

įspėjo Francuzijos 
parlamentą

kričio 19.
prasti Ispanijos lojalistams, 
kad jie nori likviduoti pagal-
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bų Ispanijai. Priežastis yra ta, 
kad vis daugiau dėmesio rei
kalauja iš rusų karo pavojus 
Tolimuose Rytuose.

Opus rusų reikalai Tolimuo
se Rytuose, pasak stebėtojų, 
buvę priežastimi taipgi to, kad 
rusai sutiko anglų pasiūlymui 
pripųžinti taip Ispanijos loja
listams, kaip ir fašistams ka
riaujančiųjų teises.

Rusai tačiau dar parūpins 
ispanams tų karo medžiagų, 
kuriai buvo padarę kontrak
tus.

Gumos darbininkų
' streikas

AKRON, Ohio, lapkričio 19. 
— Goodyear Tire and Rubber 
kompanijai nutarus paleisti iš 
darbo 1,600 darbininkų prasi
dėjo sėdėjimo streikas. Kom
panija samdo apie 12,000 dar
bininkų.
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“DEVYNI SENIAI”. —iOficialė fotografija dabartinio šios šalies augščiausiojo teismo kartu su naujuoju teisėju Hugo L. Black, kuris 
užėmė vietų pasitraukusio teisėjo Van Devanter. Iš šių “devynių senių”, teisėjai Louis Brandei^, Benjamin N. Cardozo, Harlan Fiske Stone ir 
Hugo L. Black yra liberališki. Pirmininkas Charles Evans Hughes ir Owen J. Roberts yra svyruojantys. Likę trys teisėjai — George South- 
erland, James Clark McReynolds ir Pierce Butler yra konservatoriai-at galeiviai.

CARDOZO STONI M;*-

ILLINOIS VALSTIJA MĖGINS 
SUTVARKYTI SAVO DARBĄ

kričio 19. — Francuzijos prem
jeras Chautemps penktadienį 
pranešė parlamentui, jogei ty
rinėjimas Cag'cįulards organiza
cijos Veiklos yra rinkąs daly
kas, nes valdžia sdMuškinę 
pavojingų esamai šalies tvar
kai organizacijų. Vėliau Chųu- 
temps vadovaujamai vyriausy
bei parlamentas išreiškę pasi
tikėjimą. • •

TOPEKA, Kas., lapkričio 19 
— Illinois valstijoje legislatu- 
ra, susirinkusi sesijai, eikvoja 
daug laiko iki susiorganizuo
ja, iki pradeda savo darbų. To
liau — įneša kuris legislatu
ros narys bilių, ir vėl vargas: 
neturima pakankamai davinių, 
faktų tinkamai klausimų sprę- 
W skiriama ' Ifdmisijos, * 'Tyri
nėjama, daroma atsiklausimai 
ir 'tt. Darbas užtruksta ilga

Kansas valstija turi nuola
tinį ękSpertų štabų, kurie pa
ruošia visų reikalingų medžia
gų sumanytiems įstatymų pro
jektams nušviesti. Kansas le-

Naciai ištrėmė 3,500 
profesionalų

NEW YORK, N. Y., lapkri
čio 19. 
teikti 
paskelbė^ kad nuo 1935 iki 1937 
metų liepos mėnesio nacių val
džia ištrėmė iš Vokietijos 3,~ 
500 mokslininkų, tyrinėtojų ir 
profesijos žmonių, vyrų ir mo
terų.

— žydams pagelbos 
komitetas . penktadienį

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

Gal būt snigs; vidutinio stip
rumo vakarų ir šiaurės vaka
rų vėjai; saulė teka 6:45, lei
džiasi 4:26 valandą.

Visai policijai pini
ginė ir kalėjimo 

bausmė
HARRISON, Ark., lapkričio 

19. — Taikos teisėjas John Ed 
Watkins paskyrė visiems vie
tos policininkams bausmės 
kiekvienam po $50 ir po vie
nų minutę sėdėti kauntes ka
lėjime už nepagrįstų sumuši
mų asmens, kurį jie areštavo. 
Policijos viršininkas padavė 
rezignacijų, jo du padėjėjai 
sutiko atlikti bausmę.

Reikalauja ištirti 
gyvenimo reikme

nų brangimą
WASHINGTON, D. C., lap

kričio 19. — Prezidentas Roo- 
seveltas penktadienį kreipėsi į 
federalią pirklybos komisijų 
reikalavimu ištirti jr raportuo
ti jam kaip galima greičiau 
pranešimus apie . gyvenimo 
reikmenų brangimų. Praneši
mai sako, kad dėl kilimo/gy
venimo reikmenų brangumo 
dalimi yra kalta monopolistų 
praktika ir nepadorus biznio 
metodai.

LONDONAS, Anglija, lap
kričio 19. — Jungtinių Valstk 
jų ambasadorius Anglijai Ro- 
bert Worth Bingham grįžta į 
Jungt. Valstijas. Kalbama, kad 
ambasadorius pasitrauks iŠ tar
nybos.

gislaturos nariai gauna visų 
medžiagų ir j susipažįsta su/ja 
pirm, negu j susirenka sesijon 
įstatymams leisti.

Todėl Ęanšas valstijos legis- 
latura posėdžiauja trumpesnį

tą
/

$11,000 atlyginimo 
už nurodymą gal

važudžių
MINNEAPOLIS, Minn., lap

kričio 19. Praėjusio trečia
dienio vajkare nežinomas pik
tadarys ar piktadariai čia nu
šovė Patrickų J. Corcoran, ve-

laikę, išleidžia mažiau įstaty- žėjiį (teamsters) unijos sekre- 
mų ir mažiau jų atšaukia. Ben- torių-iždininkų. Jo mirtis ir iš-

Illinois legislaturos narių 
tarpe, kurie dabar lanko Kan
sas valstijų, yra noras išban
dyti panašių i; sistema savoju 
valstijoje^ Fak tinai 'bandymus 
jai šioje valstijoje netolimoje 
ateityje esąs užtikrintas.

žudyti dar kdtūriš darbininkų 
vadus sujudino7 taip vietos, 
kaip visos valstijos policija. 
Savo keliu gubernatorius Ben- 
son paskyrė $500, laikraštis 
“Minneapolis Star” $500 ir ve
žėjų? unija $10,000 tam asme
niui arba asmenims, kurie nu
rodys galvažudį ar galvažud
žius. ■

UŽSIMOJIMAS FAŠISTINIAM PERVER
SMUI FRANCUZIJOJ ATIDENGTAS

PARYŽIUS, Francuzija, lap
kričio 19. — Per paskutines 
tris dienas Paryžiaus policija 
daro kratas ir randa sensa
cingų radinių.

Ji užtiko sandėlius ginklų, 
slaptas radio stotis, pašieptas 
ligonines, net kalėjimų įna-

Bet kas yra tie teroris-

Cagoulards draugija, 
kartų policija apie juos 
ryšium su keliais bom- 

Paryžiuje Šių

sekti, 
tai?

Tai 
Pirmą 
patyrė
bų sprogimais 
metų rugsėjo mėnesį. Arešta
vusi’ keletą asmenų anuomet 
policija sakytos draugijos veik-

Naujų pirklybos su
tarčių ieškoma

WASHINGTON, D. C., lap- 
kričio 19. — Jungtinių Valsti
jų užsienio reikalų sekreto
rius pranešė penktadienį, kad 
vedama derybos su Kanada 
Jungtinių Valstijų-Kanados pif- 
klybos sutarčiai. Kiek anksčiau 
buvo pranešta, jogei Jungtinės 
Valstijos ir Anglija svarsto 
pirklybos sutarties klausimus.

Šios /try‘s šalys daro stam-r 
bų tarptautinį biznį viena su 
kita. Naujų sutarčių tikslas 
esąs sumažinti muitus ir tuo 
budu stimuliuoti biznį. Noro 
yra, kad viena- kitai šios trys 
šalys teiktų prekių, kurių tu
ri daug, ir viena iš kitos im
tų tokių prekių, kurių jaučia
ma trukumas.

, Kliūčių šitokioms sutartims 
yra nemažai — ypač Didžiajai 
Britanijai. Mat, ji iki šiol'tu
rėjo sutartis su savo domini; 
jomis, pagal kurias dominijų 
prekėms buvo duodamos mui
tų lengvatos, palyginus su ki
tomis šalimis. Jungtinės Val
stijos ieško panašių lengvatų. 
Reiškiama nuomonė, kad Ka
nados pavyzdžiu ir kitos do
minijos paseks, padarydamos 
sutartis su Jungtinėmis Val
stijomis.

J “ 4
Del viesulo žuvo 123 

filipinai
MANILA, Filipinų • Salos, lap

kričio Ifiiė — Vėliausios žinios 
sako, kad dėl viesulo Filipinų 
salose žuvo 123 žmonės, o tur- 
tui žalos padaryta suma $4,- 
000,000.
T .‘-Ą 'L- t

Kur pinigai sle 
piama 311 mylių per valan 

dą automobiliu

lai yra daugumoje vokiečių ir 
italų išdirbimo. Jie susideda iš 
eksploduoj ančių kulkų, toli 
šaujančių šautuvų, 
džių, nustatyto laiko 
rankinių granatų ir 
rių. šiems ginklams 
daugybė amunicijos.

Policija turi jau savo ran
kose svarbius dokumentus vi
sai teroristų organizacijai su-

kulkų, 
kirikosvy- 

bombų, 
revolve- 
surasta

dokumentai rodo 
fašistine organi-

gerai aprūpinta

gi užgriebti 
Cagoulardus 
zacija esant.

Ji, matyti,
fondais. Iš visko atrodo, kad 
jos nariai ir rėmėjai rimtai 
ruošėsi fašistiniam perversmui 
Francuzijoje padaryti. Tačiau 
tyrinėjimai ir kratos tebedaro
ma, ir laukiama daugiau Ca- 
goulards veiklos davinių iške
liant viešumon.

metų
Patsy Mancini su-

SOMERVILLE, Mass., 
kričio • 19. — Devynių 
mergaitė 
grąžino vietos viešam j am kny
gynui perskaitytų knygų. Kny
gyno tarnautoja pravėrė su
grąžinta knyga ir rado joje 
$115. Atsiklausta mergaitės 
tėvų. Pasirodė, kad mergaitės 
motina, norėdama paslėpti pi
nigus, nužiūrėjo saugiausių 
vietų jiems busiant knygoje, 
ten juos ir paslėpė.

Savos rųšies 
“streikas”

PHILADELPHIA, Pa., 
kričio 19. — P-nia Minnie 
lot ir jos trys vaikai pikieta- 
vo praėjusį penktadienį tūlo 
Charles Zolct rakandu dirbtu
vę. Vienas vaikų nešiojo afišų 
su užrašu: “Kodėl musų dėdė 
miims nepagelbsti ?”•

< Dųilydžių unija, nežinodama 
kaip likviduoti šį .“streikų”, 
atsiuntė savo žmogų, kurs ne^- 
šioj o plakatų su užrašu: “ši 
dirbtuvė yra gera darbinin
kams.”

lap- 
Zo-

Brussels konferenci
ja nepavyko

PARYŽIUS, ' Francuzija, lap
kričio 19. — Fjranduzijps už
sienio reikalų ministeris ^Yvon 
Delbos pareiškė parlamentai 
penktadienio vakare, kad Brus
sels konferencija kinaiųs-japo
nams taikyti; sugriuvo.

BONNELVILLE SALT 
FLATS, Utah, lapkričio 19. — 
Anglas, kapitonas George Ey- 
ston, savo automobiliu “Thun- 
derbolt” sumušė automobilių 
greitumo rekordų čia praėju
sį penktadienį. Jis į valanda 
laiko padarė 311,42 mylių ke
lionę. Pirmesnis rekordas bu
vo padarytas irgi anglo, S ii’ 
Malcolm Gampbell, 301,13 .my
lių .valandai.

Automobilių darbi
ninkų streikai

DETROIT, Mich., lapkričio 
19. — Automobilių darbininkų 
unijos Lansingo lokalas laikys 
susirinkimų šeštadienį. Bus 
svarstomas klausimas, ar pa
skelbti Fisher Body dirbtuvė
se streikų.

Pontiac dirbtuvės penktadie
nį buvo uždarytos. 14,000 dar
bininkų nedirbo.

Reikalauja ištirti 
Amerikos ambasad. 

vizitą Lenkijai
| WASHINGTON, D. C., ' lap
kričio 19. —- Illinois Valstijos 
senatorius Lewis ir Michigan 
valstijos senatorius Vanden- 
betg penktadienį senate reika
lavo ištirti gandus/ kad Jungt. 
Valstijų ambasadorius Bullitt 
buvo pasiųstas į Lenkiją tik
slu* įspėti jų nesidėti prie , ja- 
ponų-vokiečių-italų pakto,

k* L

IŠ LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS 20 ME

TŲ PAMINĖJIMAS

iš-
20

Kaunas—Lapkričio 12 d. 
rinktas Garbės Komitetas 
Metų Nepriklausomybės Sukak
čiai ruošti, į kurį įėjo Nepri
klausomybės Akta pasirašę tuo
laikinės Valstybės Tarybos Na
riai ir šiaip keliolikų žymiausių 
Valstybės ir visuomenės atsto
vų, viso 67 žmonės. Darbo Pre
zidiumų sudaro 12 asmenų. Ko
mitetas sudarys visų iškilmių 
planų.

Nuteisė mirti tris 
mokytojus

MASKVA, Sovietų Rusija, 
lapkričio 19. —- Leningrade 
nuteisti mirti du mokytojai ir 
viena mokytoja. Jie buvo kal
tinami 
kiniais 
niams 
šalyje
mokytojai nuteisti kalėti nuo 
10 iki 20 metų.

žiauriu elgesiu su m )- 
ir • skiepijimu moki- 
nepasitikėjimo esamu 

režimu. Aštuoni kiti

. DARIAUS IR GIRĖNO 
PAMINKLAS

PASIUSKIT y ! 
GIMINĖMS 1A
LIETUVOJ J

Kaunas—Paskelbtam konkur
se paminklui paduota 34 projek
tai. Komitetas išrinko Pund- 
žiaus projektų. Paminklas bus 
iš gran.’to, 24 metrų aukščio.

Kaunas^—GALUTINAI SU
DARYTI PREKYBOS, Pramo
nės ir Amatų Rūmai: įėjo' 47 
nariai lietuviai ir 28 žydai. .

$60,000,000 valstijos 
pinigų bankuose

SPRINGFIELD, III., lapkri
čio 19, e— Valstijos kasieriua 
John C. Martin paskelbė, kad 
šiuo laikų valstija 'turi $60,- 
000,000 pinigų padėtų 270 val
stijos ir nacionalių bankų.

DOVANŲ
KALĖDOMS

O JUS SU KIEKVIENU 
SIUNTINIU GAUSIT 
LIET UVIŠKĄ 
PASVEIKINIMO 

, LĘ DYKAI.

KALfiDŲ 
KORTE-

Siuntimo’ Naujienų Pinigų 
Skyrius pasiųs jūsų pini
gus su užtikrinimu pilno 
ir greito išmokėjimo.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Si

CHICAGO, ILLINOIS
Ofisas atdaras kasdien nuo 

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

1 vai. popiet.



NAUJIENOS, Chicago, ID. -
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Mrs. AneKa K. Jarusz

estetu
flopr . GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

#252* l 4157 ARCHER AVENUE
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ADVOKATAI

Ofiso valandos:
:—4 ir nuo 6—8 vai. vakaro 

Rezidencija:
SOUTH CLAREMONT AVEį 
Vafendbs—9—1*0 A. M. 
Nedalioj pagal sutartį.

nuo

8939

Physical Therapy 
and Midvrife 

6630 So. W, 
Ave„ 2nd 

Henttock I 
Patarnauju prie 

gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duod-tt m^ssage 
eleelric t r e a t - 
ment Ir magne- 
tic blankets ir ft. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

Ofiso T4L VlrglniV 0036 / ’
Resfdence Tel. BEVERLY • 8^44 • 

UR. T. DUNDULIS ‘
25 Metų 
Jubiliejus

.iki 40 m. su puse mokesčio.
Draugija gerai gyvuoja, turi' 

apto> 500 narių ir apie $110,000 
caah< Matine mokestis yra $7. 

| Išmoka ligps .pašalpos $5 į sa
vaitę, p pomirtinės $Š00.

Tai iki pasimatymo lapkričio 
21 d. Lietuvių. Auditorijoj.

Kak rašt. G, & P. •

J. Stankūnas z** •
Chieagos lietuviams fotogra

fas Stankūnas yra žinomas per 
daugelį metų. Jis įsteigė m*>- 
savą fotografijų studiją 2& me
tai atgal. Ji randasi prie 381$ 
S. Hafeted Street.

žymių Lietuvos veikėjų pa
veikslai randasi Stankūno stu-

Laisvamanių 
Vakaras Pavyko

Į' BOSEUNKlirt. Laisv. E- 
tinės Kultūros dr. buvo siirm- 
gtrs vakarui 14 d. lapkričio, su 
vakhndma ir dainoms. Scenos- 
mylėtojų ratelis perstatė kome
dija “Knarkia paftepus”’. Vad
inimas nusiseki iš visų) atžvil-

Damos publikai patiko-, kaip i 
rodė gausus plojimas. Oktetas 
laiko' pamokas^ kas penktad-ienio 
vakarą, Šameto- Svet., 33 pi. fr 
Lituarrica Avė. Jei kas mylėtų 
dainuot, tai kviečiame ątšilan- 
kyti. Tohau buvo atsilankęs 
“Vilnies” rčd. Jagminas. Jis ta
rė kelis žodžius.

•>■ - ■ * * ,.•. », ... . ,

Taigi, laisvamaniai taria ačįų 
Rateliui, vaidintojams, oktetui 
iir ponioms Dombrauskienei ir 
^uČfnslfeneiy kuriuos visų laikų 
jihbo*. ^-Stepukas

Kur Gauti 01d 
Gold Konkurso 
Blankasv

. * t ■ /■ •
1 . 1 '■ . / .

/M - '' ; 7
, > • -

Reikia rašyti New York an, 
Lorillard Company, Vartote 

Station, Nr Y.

vičiaus, Art. J. BabravfėiatiSy 
Br. Balučio, Bronislovo Vargšo, 
rašytojos žemaitės, Dėdės Šer- 
nor M. Ičo, ka®. Tumo, komp. 
Naujalio, kompt Šimkaus, prof. 
Biržiškos, Dr. ŠEupo, Martyno 
Yankstis, kon. Žajdeikio, kon. 
KaFvaiČio ir daug kitų. Taipgi 
visokių profesionalų, biznierių, 
draugijų, ne vien tik iš Chica- 
gos, bet ir iš kitų valstijų.

Pirma didžiausia grupė, ku
rią Stankūnas nufotografavo, 
buvo Naujienų metinis koncer
tas, kuriame dalyvavo 1600 
žmonių.

Pirmas bankietas, kuri nufo
tografavo, buvo išleist u ves Dr. 
Basanavičiaus. ‘ Traukė” ir 
šiaip įvairių bankretų, veikimų, 
komunijų, mokyklų užbaigimų, 
vestuvių, šeimynų rr pavienių 
asmenų paveiks’us.

Viso Stankūnas yra nufoto
grafavęs 1,000,000 žmonių.

W. J. Stankuro šeima suside
da iš šių narių:,Ona Stankūnie
nė, veikėja Chicagos Moteyu, 
Kliube; duktė Genovaitė, v$Tūs, 
gyvena Vafders, Wis.; sūnūs 
Ksaveras, mokinasi tėvo profe
sijos; duktė Gloria, lanko šv. 
Kazimiero mokyklą.

Linkėtina p. Stankūnui ir ja 
šeimai ilgiausių ir laimingiau
sių metų. —G.

Didelis Sujudimas i 
Ciceroje

Šiandien Ciceroje didelis su
judimas. Kupiškėnų K uit mos 
Draugija rengia vakarą su pro
gramų šemeto salėje, 1500 So. 
19th avenue. Programą pildys 
Kupiškėnų jaunuoliai. Jis bu
siąs labai įvairus ir įdomus. 
Muzika šokiams busianti labai 
šauni. Jeigu sveikata lers, tai 
šeima pasodinęs vežime, trauk
siu į Cicero, persitikrinti apie 
viską savo akimis.

Kadangi šiandien šeštadienis, 
tai jeigu patiks, pabuvosiu Ci
cero) ilgiau, o jeigu ne, tai vėl 
grįšiu į Ameriką. Mat, seniau 
sakydavo, kad Cc.ro nepriklau
so prie Amerikos. Bet kaip ten 
nebūtų, aš busiu ir mano ku
rnąs Rudinskas bus. —Jokūbas.

taip Sr būt negali, nes Visi val
dytos- yra gana patyrę ir tiko 
savo rolėms.

Kapitonas — B. Lfntkevičia. 
Jis ir režisorfsi Kapitemienė— 
Griškėnienė; Dgatevfc©1—P. Ba- 
Babelis> Tarnas—-Andrijauskas.. 

■ Jie ir veikime pasirodė gana ak-

ku susirinkti ^'aktikoms, fai fr 
nepavėluos nei’ mmu'Čs. Taip* 
keikiant, pasekmes- visad geros.

Po vaidinimo buvo dažiios^ ku»- 
rios padainavo Liet. Vyrų Ok
tetas. Nors 2 damoriar neatvy
ko, bet vis dėlto- nenusiminė 
dainoriai ir padainavo sekste
tas.

SIowik Drabužių 
Krautuve (

BRIGHTON PABK. . Prie 
14282 Archer Avenue yra Sfo>- 
i vrik Clothęs Shop — arba vy- 
;rų ir berniukų drabužių krau
tuvė. Turi gatavų paltų ir siu- 

i tų jauniems ir dideliems labai- 
^prieinama kaina. Siuitai geri, 
1 tikriau pasakius, “kriairčraiTS 
darbo’ drabutžiai”. Paa<tų gąjlma 

i gauti net už ^22.50, o' jei ki- 
■šėnė išneša, galima gauti* ir viž 
: $501.00*. čia jau tikrai taip^ 
į kaip kam parin ka.

Mr. SloAvik t verčiasi bizniu 
> prie Archer Ave-nue per dvy-
'lika metų, kas sakyte sakoy 
kad jis duoda pirkėjui tai, ko 
jis ieško.

“Naujienos” kąšdien gaufte 
j paklausimų apie kur ir 
ik&ip*' galima gauti Ol'd Go-kt 
: cigaretų kotitarJsto’ btakas, hfe- 
struikcijas bei \ konjkųrsD pa> 
įveikslty pavyzdžius. \.
1 Tų bfenjk^m«1^ukeij!ų eiga- 
i retų kraitftwėse bėj‘ vailstiiiėsė 
dabar nebegalima' g&iti. Bla^ 
kos' btiivo kratiit^^
se tik kohktao 'pradžtojė.. • 

‘ ; • y’ •. : '• *> r.,'. . ’

: Nors' koirkursąs į Jau įpusė
jęs, įstoti dar galima,, bet blan- \ 
:kų gauiti reikia įreiptis- tiesiai Į 
į DM. Gold cigaretų bendro-; 
vę. . ■ *

i Prašant blanko®. reikia siųs-; 
>ti laiškų,. “OM Gold”’ Contest;: 
LoriHiard Comparty, Vartėte; 
St. Statiort, New įork. Jokių ! 

■ pinigų- Už blankai Šiųsti nere^- į 
įkM ’ ?<'■' . (sp. j i

(Skelb.)

. CRANE .
COAL COMPANY
5332 So. Long Ave.

Tel. , Republic .8402
POCAHONTAS MineiRūn $7.50
(Screened) tonas
SMULKESNĖS $7.25
Tonas .........

Perkant & Tonus ar Daugiau

:y ’ ■ . / '■ '''

PATRUKĘ?
Kaktys’- visoms patrūkimo rūšims 
ROM BKACES, ELASTIC 
ST'GCKllfcGS' gatavai padaryti, ar- 

;!>a> pądflrijsim tamprias pančiakas 
iusųi mūksrak Mes esam specialistai 
pliatoiarvftMi© padirbime dirbtinų 
Juliui kįtų mokslinių kunui
prietaisų.- Jej' turit'bet kurią ydą, 

i kreipkitės įi rmis—Specialistus mo
ksliniuose prietaisuose per tris 

j gentkartes.
KAWS1 PRIEINAMOS 

Vyras if moteris prižiūrėtojai 

GHiem ORTHOPEOIC GO.
183 W. Lake St.
Arti prie- Wells Street

DR. I. E. MAKARAS
10758 S. Miehisran A»e 

ROSELAN D—CHICAGO, JLL ♦ 
Tek PULLMAN 1193-8277 .

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

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

2400 WEST MADISON STREET.
VaL, 1 iki 8 po pietų, 6 iki 8 vak

Tel. Seetey 7330
Namų telefonas Brunswidk 0597

■

.... ii r .... .................. .......... ..
BIZNIO REIKALU UŽEIKIT 

PAS
Juozapas Ažukas 

i Bridge^onte’ išdegė keletas namų, 
ku* irnoitiSs neturėjo apdraudos 
nuo* ugnies—ant savo rakandų. 

' Nelaukite pakol jus tokia nelai
mė ištiks — apsidrauskite tuo- 

, jaus- pas — 
i , atstovauja

Juozapas Ažukas 
PROPERTY 0WNERS ASSOCIA- 

1 TION OF BRIDGEPORT 
3303 So*. Lituanica Avenue 

į ’ Tel. Boulevard 3450 
! (Atdara nuo’ 10 rvto iki 9 vak.)

Garsinkitės “N-nose” Garsinkitės “N-iiose

v-

BŪ

LAtbol'ijviŲ direktorius 
■ > ' v to ; ŪPĄ* \iwmi MF1* 1 * ■’ ■John F. Eudejkis

*. * ■ ■ ■' iu ■
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA 

ambulance^ 
»■ .DIENA IR NAKTĮ ■ 

Visi l^ęgnai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hermrtage Avė. 
4447^ South Fairfield Avenue

: : Tel. LAI- AYETTE 0727

v

ii

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

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekm?.dieaiais— 

pagal sutarti.

JOSEPH J. GRISK 
ij LIETUVIS ADVOKATAS 

Telėphone: Boulevard 2800 
,4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Rea. 6515 So. RockwelV St.
Tele phone: Republic 9723

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3407 LoWe Avė, Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn
Room 1230

Ofiso Tel. CENTRAL 
Namų Tel.—Hyde Park

st
1824
3395

KAL & ZARETSKY
i • • .

LIETUVIAI ADVOKATAI
6322 So. Western Avė.

VALANDOS:
Panedėlį, Utaminke ir Ketverge 

nuo 2 iki 9 vai. vakare.
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 2 iki 6 v. v.

Subatoj nuo 12 iki 6 v. v. , 
Tel. Prospect 1012

AKIU SPECIALISTAI

Dr. A. J. Shimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sekmadieniais susitarus 
OFISAS IR REZIDENCIJA 

4300 So. Fairfield Avė. 
,, Tel. Lafayette 8016 ;

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

Ofiso, valu Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal susitarimų

Ofiso Tel.: Boulevard 7820
Namų TeL: Prospect 1930

> Pitone Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELTS

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro

Kiti Lietuviai Daktarai

T ' 1 > 1 4 koplyčios visose
1—<±:L I Chicag'03 dalyse

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

L Pr ŠALTIMĖĖRAS.

Laidoiiivių Direktoriai

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

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS —BAJORĖS DAINININKĖS — ARTISTALĖS

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

< RADIO PROGRAMŲ
• SEKMADIENI—

• PENKTADIENĮ—

t

Phąnc Virginia 0883

t

•<l

S. P. MAŽEIKA Yard» H39
3319 Liftianica Avenue Phone Yards 1138

•' » ■ ■ • : i .
-T “ • - L .

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

! ■ ■«

............ n <r»

. . ■ 1 ■ .. .................... .

3307 Lituąhič^ Averitiė
---- Z---- ... ,7■ f .'K..

S.M^SKUDAS 
718 West 18th Street _ Phone Monroe 3377?CAVALCADE?

Kentucky Bourbon 2 Metų Senumo
Spirito varykles supilstyta ir distiliuota, kuri buvo įsteigta 

1795 metais. '
YRA GERESNIOSE TAVERNOSE

OLD CASTLE, Ine.
6005-7 West Roosevelt Road 

CICERO, ILMNOIS 
— t......... . II 1,1 ^,,.4,

: T. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street u Boulevard 4089

K? J

J ^ČIULEVIČIUS
1348 SDį California Avenue Phone Lafayette 3572 

?— ----- :-------------------  -------------

>^ . II....,,..,.............  ■' .4 ,1, — 1, .......... ... < Ii M.I.I. ,1^ ,. ■■< '..^1—... ———-----—

LĄCHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23|*d Place Phorte Canal 2515
SKYRIUS: 42^44 East 108th SkveCt- Tek Pullman H79
■ „ . . n nft-i .nir.Ariy-rf, i i«r^'i r.n,i .-M.. - 10 . i,: .

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
4704 So.. VVest^rit Avę. Phąne Virginia 0883

NARIAI,
Chicagos,

Cicero ,
Lietuvių

. Laidotuvių
Dirėktdrf®7
Asfjciųidjioi'''’

Ambulance 
Patarnavi
mas Dienų 

i: ir Naktį

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsi
tikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas,. Specialė atyda atkreipiama 
j rftokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 vai. 

i> Nedėlioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atitaisomos ! Į be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland Av.

Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 .
Pritaiko Akinius

Kreivas Akis ♦ 4 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
; 756 Wefit 35th St.

; kampas Ųaįsted St.
Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 

Nedėliomis pagal sutarti.
8

t Tei; Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 1 
iki 8:80 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a.m.

DR. S. NAIKEL1S
'GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas ir Rezidencija
•3335 So. Halsted St“

• >' j - į, • v*1" *! ** 7 ■ *
Dr. Margeris ;

3325 Šo. Halsted St.
Valandos: ųuo 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.: 9:0$ ryto iki 8:30 pppielf 

išskyrus sekmadienį ir tręčiadienį.

Tel. Office Wentvrorth 6330
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

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

išskyrus seredomis ir subatofnis
, ■ , . I! |l>l|li..ll I ... .1 ,, —.

KITATAUČIAI

Vakaras Su Gražiu 
Programų

Bridgeporto Dr-ste Palaimin
tos Lietuvos rengia šarmų va
karą su gražiu vaidinimu sek
madienį, lapkričio 21 d. Chica/ 
gos Lietuvių Auditorijoje, 3133 i Z • PHIMaIbenį 
S. Halsted £<t. Pradžia 0:30 vai. y -______________________
vak. LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius

Draugija vieną sykį i me’us 
rengia tam panašų vakarą, kad 
nariai sueitų su savo draugais 
ir draugėmis ir linksmai la ką 
praleistų ir peremtų draugijos 
iždą.

Tas vakaras bus įdomus, nes 
bus sulošta “Mirta Cinciberai-i 
tė”, 3 verksmų komedija. Be į 
to, bus duodamos dovanos tiems: 
nariams, kurie nesirgo ir ne
ėmė pašalpos per 20 ir 10 me
tų. Bus priimami nauji nariai, 
kaip vaikinai, taip ir mefg’nos, 
nuo 16 iki 30 metų veltui, be 
įstojimo mokesčio, o nurr 30

LIETUVIAI

A. »3_.

TA

Boiirevard 4139 
i....l,........

A. PETKŪS
- 6834 So. VVeąteįrn '■ Avė. „ Phone Grovehill 0142 

141U South 4’Jth CoitriN Cicero Phone Cicero 2109 ----  ------ ;----- 1—..1^^—u---- —  1^.' u'. ———    ......................

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 
t; Drauguos Nariai.________

• Phone Hemlock 2061 ' *♦'
DR. JOSEPH KELLA

DBNTISTAS
6558 So. Western Avė.

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Serėdoj pairai nutarti

DR. HERZMAN
?, IŠ RUSIJOS

> G^rui lietuviams žinomas per 31 
niekus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas-ir akušeris. /y,

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyry, moterų ir vaikų, pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokius plė
tros prietaisus. ' .

Ofisas ir Lybpratorija: . , 
1034 W. I8fh St., TtėUlf Morgan St.

Valandos-nuo 10—12 pnstųrr ' * 
' nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro

' “'Tel. Canal
f• ‘ , Rezidencij$>s .telefonai:

Superior 9454 ' ar Central 7461'

■ ..a: . .. .........        „u ><. 1 i>.

I. J.ZOLP Phone Boul. 5203
1646 West 46th Street Phone Boulevard 5566

, . . ■ ■ t ■ I ■ , . ...................... ,

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS , 

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

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

Telefonas Repuhlic 7868
• J ' ' ■'- ■ " ■ ' ■■■■» 1 ■ ——-

Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
! 756 West 35th St

Cor. of 36th and Halsted Sts. 
Olįiso valandos nuo 1-8 nuo 6:39-8:31 

Nedėliomis pagal autartį 
Rez. 4&10 SO. MICHIGAM BI.VD

TeL Kenirood 5107
’ ’

. Dr. Charles Sega!
> OFISAS : 

4729 Sol Ashland Avė.
„ 2-ros. lubos , • , ■ ■.

* CHICAGO, 1LL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pfet Ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki ii 
valandai dieną.
/ . , ■> Phone MIDWAY 2880■ L:.... /y ___u.4—

Telefonai Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631. SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo, 10. iki 12 di^ta, 2,ikP3 jto
7 Ui 8 vai. NedSl. nuo 10 iki 12 

Rez. Tejephonr PLAZA 2409 .

u <<• — -Garsinkitės “N-nose-”—



šeštadienis,' la£k.’ 20, 1937

JUOKAI

kasi

RAKANDŲ
Du Kiškiai

savo

Pinigais ar KREDITUI!

imc

J U 0 K AI
TASTĘ1

moteriškas ir v

USB

4148 ARCHER AVENUE Lafayette 3847
fVritcfor Free Eye Bęok

$48.50
$29.50
$19.95

mie 
išge-

GRAND OPENING
ŠI VAKAR; rengia

Kur dingo 
pinigai?

Puikus rankinis moterų 
laikrodėlis, kaina tik

379 sv. moteris 
pagimdė kūdikį

Policistas peršovė 
pojicistą

Pavojingi keliai
5 žuvo

Šiandie paskutinė 
bedarbių cenzo 
diena

$12-00 .DIAMOND RING

Progresą Bendrovės 
Krautuvė ruošia spe
cialiai gražų ir įdo

mų programų

$24,95DIAMOND RING

•***—

GIVE HIM THE
BMP®BOB

21 JEWELS

Prieš kelias dienas prasidėjęs 
bedarbių surašinėjimas baigia
si šiandie.

Antradieny laiškanešiai išne
šiojo po namus tam tikras klau
simų korteles, kurias bedarbiai 
ar dirbantys tik dalį laiko, ar 
ir tik laikinai dirbantys turi at
sakyti. Šiandie yra paskutinė 
diena tų kortelių išpildymui ir 
išsiuntimui.

Nelaimingas Įsimylėjėlis
' ‘ ’ I . . ■ • X

I . . • . • ' ,

“Aš jai pasakiau, kad mano 
meile kaip šitas žiedas—be gą- 
lo! Ir ji atsakė, kad jos meile 
irgi kaip šitas žiedas—be pra
džios!”

Puikus vyrų laikrodėlis 
su dirželiu, kaina tik

‘AMERICA 
CLIPPER" 
17 Jewels 

?2975

Kuris bedarbių nėra gavęs tų 
kortelių, gali jų gauti artimiau
siame pašto skyriuje. Paštas 
taipjau pagelbės išpildyti kor
teles tiems, kurie patys negali 
jų išpildyti. Išpildžius korteles 
reikia jas įmesti į pašto dėžu
tę, nelipinant prie jos jokių 
pašto ženklelių. >1 * •

Bedarbių cenzas daromas tik 
surašymui bedarbių ir dalį lai
ko dirbančiųjų, kad valdžia, ži
nodama Jikrąjį bedarbių skai
čių, galėtų tiksliau kovoti ne
darbą.

1337 South 49th Avenue, Cicero, III
• * * ■ * * I l * * - * • ’

... . • • . • . * • . t

Veltui užkandžiai ’ ir gera muzika visą naktį. Prašome 
atsilankyti visi draugai ir seni pažystami

A popttlar new model. only

Sudriko 25 Melų Prekyboje
GERA DOVANA AR KALAKUTAS DU0 

DAMA DYKAI PIRKĖJAMS

SIU TAS 
š V E N T Ė M S

4 ‘< Koronerio jury neįstengę iš- 
įšpręsti kaip mirė Charles Dahl 
78 m., 6185 S. Francisco Avė. 
kuris susižeidė prie, neišaįškin- 
ių aplinkybių.

DY BULOVA ... 17 Jewels $ 
t with two diamonds . . <

Pas mane ‘galite' užrtisakyti 
tok j' siūtą’,, kokš'. tik A fu ra b.*? 
patinka. Padarysiu1 pigiai? .z

. F. MICKAS
FineC tįstom; Tai loring

4146 Archer Avenue 
TeL LAFAYETTE 9832 ;

D'ining Room Setai, 7 šmotų, padaryti pardavimui po 
$125.00, dabar tik po ................................... ;........ $59.00
5 šmotų breakfast Setai po ................................. $14.50

Ant Miegamo Kambario Setų nuolaida 
’ , nuo 20% iki 45%
Angliniai pečiai po .......................................
Aliejiniai Pečiai (Oil Burners) po ..............

(100 GALIONŲ OIL DYKAI)
/

Philco 9X Radio, gražiame kabinete už ...
RGA Victor Radios po .............. .................
Zenith Radios po ...........................................

Basi! Ryan, New Yorko 
turtuolis, nuvykęs į South 
Caroliną kalnus prisigėrė 
stipraus munšaino ir kada 
jis pabudęs; kaip jis tikri
na, radęs šalę gulint 
žmoną, buvusią Miss Mar- 
tha Barkley (viršuj) ir jos 
pavainikį kūdikį., Ji gi tik
rina, kad jis visai nebuvęs- 
girtas kada jiedu susituokė. 
Dabar jis guli ligoninėje.
__ •___________ m:.-. _____ ... -

Night and Morning i
Promote a Clean, Healthy Condition
Dėl Akių suerzintu nuo Saulės, Vėjo, 
arba Dulkių, vartokite keletą lašų Mu
rinę. Jis Atgaivins, Suramins.Pesmagiųs

Sale for Infant or Adult. At all Druggists.
Murinę Company, Dept. R. S., Chicago

Taipgi,turim ELGIN, 
HAMILTON ir kitų 

išdirbysčių

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

Kur Bėgi? Pas Liberty Tailor
Išvalom, suthisom ir suprosinąm moteriška? ir vy* 
rišikas drapanas. Taipgi taisotne branginą kairi
nius ir dirbame Jėketus, Darbas garantuotas už 
prieinamas kainas, reikalui esant kreipkitės, pas mus

Ę, SAKALAUSKAS, 
3212 So. Halsted Street

TeLVICTORY 1S08.

Kriminalio' teismo 
Lewe teko išklausyti dvi pasa
kas apie dingimą $3,200 akun- 
tės pinigų.1 

’r /• , i

Kauntės iždininko raštinės 
priėmėjas Jack D. Chisholm, 27 
m., 2617 S. 61 Avė., Cicero, ku
rio sąskaitoje tų pinigų pasi
gendama, sako, kad vieną dieną 
vyriausias teleris įsakė užrakin
ti savo pinigų narvus ir eiti 
pas kauntės iždininką Gili, ku
ris norys jiems pasakyti pra
kalbą. Jis sudėjęs pinigus į 
maišelį ir užrakinęs narvą.’ Su- 
gryžęs iš prakalbęs, jis maiše
lį su pinigais padėjęs į vaultą. 
Ant rytojaus jis neatėjęs į dar
bą, nes patekęs į ligoninę ope
racijai. Kada atidaryta vaultą, 
tai nebesurasta $3,200. Jis spė
ja, kad pinigai buvo paimti, ka
da jis klausėsi iždininko Gili 
kalbos.

PRIRENGKIT KARĄ
ŽIEMAL :

Du Svarbus Dalykai: įSsSKuiKĮ/
1. —Balzekas Motor Sales DYKAI pr|- >

rengs jusų karui karboratorių ir ge- Į
nerątorių Žiemos važinėjimui;-. Į H W Jw/

* . A t X JTk J&F jįy /

2. —Ir duos 20% nuolaidos kai pirksit ar'
heaterj. ’l

Balzekas Motor Sales
“U will Likę Us”

4030 Archer Avenue TeL Virginia 1515

kumštynių pelno, nes jis lavi
nąs savo kumštininkus Grays- 
lake miestelyje ir tikisi gerokai

f

iš jų pelnyti, taipjau padengti 
ir trukumą savo > sąskaitose 
kauntės iždinėje.

Teisėjas atidėjo bylos nagri
nėjimą.

Bet visai ką kitą pasakė pro
kuroro padėjėjas Coghlan, ku
ris įkalbėjo ne kaipo prokuro
ras, bet kaipo liudytojas. Pa
sak Coghlan, tuojaus po arešto 
Chisholm prisipažinęs prie tru
kumo'pinigų, bet prižadėjęs pi
nigus grąž’nti iš laukiamo iš

Pas Gydytoją
“Ne, panele Plikyte, Tamstos 

širdis visiškai sveika. Aš'norė
čiau Tamstos širdį tureli!”

“Tai visai įvykdoma, pone gy
dytojau, aš dar laisva... !’*

Užvakar iškrito pirmas di
desnis sniegas, tuojaus pradėjo 
Šalti ir keliai pasidengė ledu, 
pasidarė slidus ir todėl pavo
jingi automobilistams’ Iš prie
žasties slidžių kelių įvyko daug 
nelaimių su automobiliais. To
se nelaimėse penki žmonės — 
trys moterys ir du vyrai — li
ko užmušti, daugęlis gi sužeis
ta, o mažesnių nelaimių buvo 
šimtai, kurios sutrukdė judėji
mą mieste. Policijęs tvirtinimu, 
mažesnių nelaimių dėl slidžių 
gatvių užvakar buvo nuo 500 
iki 600.

“Taigi aš kalbu dėl to, pone 
direktoriau, - kad .. .hm ... no 
rėčiau llabai.. .taig ...”

. “Tamsta pasakyk aiškiai, ko 
nori: ar mano dukters, ar pa
skolos?”

“Abiejų, pone direktoriau!”

Mrs, Helen Bendore, 32 m., 
8012 S. Ashland Avė., sveria 
379 Svarus. Jos vyras John yra 
33 m. ir svetia tik 165 svarus. 
Dabar Mrs. Bendote pagimdė 
8»/2 svarų kūdikį. Kaip motina, 
taip ir kUd’kls yra sveiki. Be- 
dore yra vedę tZ metų, bet tik 
dabar susilaukė pirmo kūdikio.

3417-21 SOUTH HALSTED STREET 
Telefonas Boulevard 7010

Budriko Nauja Rakandu Krautuve
3409-11 SO. HALSTED ' STREET

Alkoholis
“Jei tu mažiau gertum 

jau butum buhalteriu var 
ninku!”

“Galėčiau ir jais būti, 
loji, bet kai aš bent kiek 
riu, tai jaučiuos ka p ir direkto 
rius.

Turime 102 1937 metų modelio karų .visų išdirbysčių. kai kurie 
naujutėliai—ir 98—1936 metų karų visų išdirbysčių ir virš 100—1935 
metų, 1934 ir 1933—ir kitų modelių už taip pigiai kaip $25.00.

Ar jus norite naują ar vartotą karą, mes visvien garantuojant, 
kad jus sutaupysite pinigo

Visi karai garantuoti 90 dienoms ir 10 d'enų bahdymui
/

Priimsim jūsų seną karą kaipo rankpinigius, o likusią dalj jus 
galit sumokėti mažais mokėjimais per 2 metus.

U. S. AUTO FINANCE CO. 134® W. 63 St
Atdara kasdien iki 10 P. M. ir visą sekmadienį

NęfVer, Jeweler
:;-;/';'-:;4j48.;;AilCilER AVENUE- "

PIRKIT SAU KAR| DABAR-NELAUKIT 
ATĖ1K1T Į DiriHIAUSl CHICAGO] AVTOMOB1L1Ų 

IŠPARDAVIMĄ ’
Dar niekad musų 20 metų automobilių finansavimo ir pardavimo 

patyrime nebuvo kainos taip žemos.
Virš 300 automobilių—didžiausis Chicagoj stekas puikiausių ka- 

rų pasauly—kiekvienos išdirbystės ir modelio praktiškai už jūsų pa
čių kainą. —

Nelaukit—Ateikit Šiandien

Ryt, nedėldienį, litą valan
dą prieš piet, užsistatę savo 
radio ant Stoties W.G.E.S., tu
rėsite malonume gražiai pra
leisti z smagią valandėlę, be
klausydami žavėjančių dainų ir 
smagias muzikas, kūnas išpil
dyti, Progresą Bendrovės Krau
tuvė Užprašė grupę žymių dai
nininkų ir muzikų.

Prie to> “Patarėjas” advoka
tas Gugis patieks naudingų In
formacijų, o programo vedė
jas Jonas .Romanas, kaip ir vi
suomet, ’ nVJrodys Tamstoms 
vietas, kur daugiau ir geres
nių prekių už savo pinigus ga
lėtumėt .pasipirkti, Taipgi da- 
žinosite.. ką musų , organizuota 
visuomenė veikia, , ■
Y ; Rep* J/

Policistas Frank Ptak peršo
vė ir sunkiai sužeidė kitą poli- 
cistą, Wilbur Davis, 32 m., 
44.57 N. Lamon Avė., kuris vb 
josi plėšikus, išplėšusius gro- 
semę 4906 N. Seeley Avė.

Davis, kuris buvo civiliuose 
drabužiuose, pirmas atvyko į 
plėšimo vietą ir vijosi bėgan
čius plėšikus. Tuo tarpu atvy
ko policistas Ptak, kuris nepa
žinęs policisto Davis pradėjo į 
jį šaudyti. <

Vienas plėšikų irgi liko suim
tas, bet kitas pabėgo.

21 Jewels
W A TC H 

FOR THE MAN 
Į "b I ŠORI MIN AT INO

JBE A.RIZGEN
J1AVELUY KRAUTUVE

3249 So. Halsted St

Pirkdami kokią dovaną, pirma Užeikite pas mus. Mes už- 
laikom dideli pasirinkimą laikrodžių, auksinių, deimanti- 
nių ir kitokių Kalėdinių dovanų, Taipgi tatsom visokius 

___ laikrodžius.
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(Musų specialaus korešpondentb Lietuvoje)

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

Subscription Rates:
$8.00 per. year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.
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Užsakymo kalnai
Chicagoje — paštu: •

Metams — -- - . $8.09
Pusei mhtų .— > ___ 4.00
Trims mėnesiams . ......... _ _ 2.00
Dviem mėnesiams _____ ___  1.50
Vienam mėnesiui _____

Chicagoj per išnešiotojus:
----- .75

Viena kopija _________ ____ ... 8c
Savaitei ________  ____ ........ 18c
Mėnesiui _______ __ ___ ....... 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicago j,
paštu:

Metams ............................. .... $5.00
Pusei metu _______ ............... 2.75
Trims mėnesiams ........... ___  1.50
Dviem mėnesiams ......... __ _  1.00
Vienam mėnesiui __ .....____ .75

Lietuvoje ir kitur užsieniuose
(Atpiginta) r

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

Orderiu kartu su užsakymu.

Žmonės užmoka
Italijos diktatorius užkariavo Etiopiją ir dabar ban

do užkariauti Ispaniją, ieškodamas sau didvyrio liaurų. 
Bet sąskaitas užmoka Italijos žmonės.

Neseniai buvo pranešta iš Romos, kad Mussolini 
uždėjo specialią 10% mokestį bizniams padengti “impe
rijos” išvystymo išlaidas Etiopijoje. Tai reiškia, kad 
kiekvienas biznis turės dešimtą dalį savo kapitalo ati
duoti valdžiai.

Jeigu Amerikoje arba kitoje kurioje šalyje valdžia 
norėtų šitaip konfiskuoti dešimtą dalį kapitalo, tai kil
tų baisiausias riksmas, kad biznis esąs smaugiamas. Bet 
Italijoje biznieriai negali nė murmėjimu pareikšti savo 
nepasitenkinimą — jiems burnos uždarytos.

Vakar telegrama iš Romos pranešė, kad fašistų’’ 
valdžia pakėlė 40% mokestį gazolinui. Dabar gazolinas 
kaštuos 66 centus už galioną. Ar daug žmonių Ameriko
je galėtų važinėti automobiliais, jeigu reikėtų tięk mo
kėti už gazoliną?

Italijos žmonės dabar patiria, kad diktatūra tai la
bai brangi prašmatnybė.

KRIKščIONYBe ir 
SOCIALIZMAS

DAR VIENAS STALINO 
NUOPELNAS

nuo 19.7 iki 
tarpu kitose 
tik gimusių 
tesiekia nuo

Amerikos komunistų laikraš
čiai gavo iš Maskvos labai svar
bią žinią: sovietų specialistai 
surado, kad Sovietų Sąjungoje 
kūdikiai gimsta sunkesni ir di
desni už kitų šalių kūdikius. 
Esą, —

“Surastos tokios duome
nys: vidutinis Sovietų kūdi
kių aukštis yra 
20.8 colio, tuo 
šalyse vidutinis 
kūdikių aukštis
19.2 iki 16.5 colio. Sovietų 
kūdikių vidutinis svoris esti 
tarp 7.3 ir 7.9 svaro, tuo tar-.' 
pu vidutinis svoris kapitalis
tinių šalių kūdikių esti tik 
7.15 svaro.”
Padavęs šituos SSRS “specia

listų” suradimus, vienas lietu
vių komunistų organas sako, 
kad dabar “Chicagos menševi- 
kiški burtininkai” turėsią pra
kaituoti, kol surasią pateisini
mą “taip svarbiai fenomenai”.

Jisai klysta, 
fenomenui “ 
burtininkų nereikia, 
paprastas dalykas: 
Stalino nuopelnas.

Sudėjus į daiktą 
niališkumą ir sovietų “specia
listus” (ne tuos “specus”, ku
riuos GPU siunčia pas Abrao
mą, bet tuos, kurie yra ištiki
mi “generalinei linijai”), darosi 
viskas galima.

Kad sovietų kūdikiai užgema 
tik vienų ar puse colio ilgesni, 
negu kapitalistįnių šalių kūdi
kiai, tai kas čia tokio? Ot, jei
gu jie, vos užgimę, galėtų iš at
minties pasakyti visus “leniniz
mo ‘teįius”, tai jau butų kuo 
prieš pasaulį pasigirti.

Tačiau ir tai nebūtų stebuk
las, nes Stalino kūdikiai (nors 
ir ne Sovietų Sąjungoje gimę 
šiandie redaguoja laikraščius, 
sako prakalbas ir mokina prole
tariatą, įr su šituo “fenomenu” 
visi seniai yra apsipratę.

Tam svarbiam 
pateisinti” jokių 

Čia visai 
tai draugo

Stalino ge-

Ro-Dr. A. Rakauskas skaitė 
mos-Katalikų Federacijos kon
grese referatą apie socialinį 
klausimą, išvadžiodamas, kad 
“krikščioniif visuomeninis mok
slas” esąs geriausias, nes jisai 
esąs vidury tarp liberalų ir so
cialistų mokslo. Apie socialistų 
mokslą jisai kalbėjo taip:

“Socializmas laikosi pozici
jos kitame — priešingame 
liberalizmui kraštutinume, 
reikalaudamas kapitalistinės 
santvarkos visiško nugriovi
mo (? — “N.” Red.). Socia
listai skelbia, kad vienatinis 
ir pagrindinis visuomenes (? 
— “N.” Red.) veiksnys yra 
darbas ir tik jis esąs gamy
bos ir turto (? — “N.” Red.) 
elementas, suteikiąs daik
tams ekonomiškąją vertę; 
vertė gi esanti įkūnytas į 
daiktą darbas, o to daikto 
(darbo? — “N.” Red.) mas
tas esąs laikas, reikalingas 
tam laikui (daiktui? — “N.” 
Red.) pagaminti. Jei vertės 
esmė butų tiktai darbas, o 
jos mastas — tik darbo ilgis, 
tuomet, suprantama, visas ką 
darbininkas pagamintų, jaln 
teisingai priklausytų, nes 
darbas taptų vienatiniu ir iš
imtinu nuosavybės šaltiniu. 
Tiems gi, kurie veda įmones, 
teikia įrankių, žaliavos ir pi
nigo ir tikrumoje yra' tikri 
gamintojai, socialistų mokslu 
nieko ar beveik nieko nepri
klausytų.” (

šitą neva socialistų mokslą 
Dr. Rakauskas kritikuoja: >

“Perdėm aišku, kad ši san
tvarka yra^ klaidinga. Darbas 
juk nėra Vienatinis vertės 
elementas;
vienatinis turto ir gamybos 
veiksnys. Gamta ir darbas 
yra pirmaeiliais turto .ir ga
mybos šaltiniais. Kapitalas 
negali būt laikomas tokios 
pat reikšmės turto ir gamyklų”?

lygiai jis nėra

bos šaltiniu, kaip gamta ir 
darbas, nes jis iš darbo y^a 
kilęs. Kapitalas ir tarpiškas 
turtų' veiksnys. Jo vaidmuo 
gamyboje' vienok begalima 
laikyti antraeiliu ir kenks
mingu. Gamybos vystymąsi 
be kapitalo bendradarbiavimo 
nėra galimas. Dalykams taip 
esant, gamybai telkiąs kapi
talas turi teisės prie pelno 
pasidalinimo. Kapitalas yra 
nuosavybė ir kaipo tokia ten
ka gerbti ir be tinkamo atly
ginimo kapitalo savininkui 
nėra galima toji nuosavybė 
imti. Kapitalas, neturėdamas 
teisės prie pelno pasidalinimo, 
aišku, atsisakytų duoti kapi
talo, o tuomet gimtų liūdnų 
išvadų ir gamybai ir visam 
kraštui.”
Gailą, kad Dr. Rakausko refe

rato' kalba vietomis yra taip 
supainiota, kad sunku suprasti, 
ką jisai norėjo pasakyti. Pav. 
ką reiškia ‘^kapitalas.... atsisa-’ 
kytų duoti kapitalo”?

Bet blogiau yra lai, kad re
ferato autorius nepasistengč 
kaip reikiant susipažinti su 
mokslu, kurį jisai bando kriti
kuoti. Socialistai nesako, kad -j 
darbas esąs vienintelis “turto” 
šaltinis. Kai kalbama apie tur
tus, tai reikia neišskirti ir 
gamtos turtų, žuvis vandenyje 
yra turtas, auksas žemėje yra 
turtas, miškai yra turtas —- 
nors šitos gamtos dovanos nė
ra žmogaus darbu pagamintos.

Bet tuos turtus žmogus gali 
suvartoti savo naudai (paversti 
juos maistu, pinigu arba kuru), 
tiktai pridėjęs savo darbą. Juo 
daugiau darbo reikia pridėti, 
juo tie daiktai įgjja didesnę 
vertę, kaipo prekė, kaipo eko
nominio gyvenimo dalykas. 
(Prekės 'vertė, beje, ne visuomet 
supuola su jos kaina, bet j tai 
čia nesigilinsime.)

Antra, netiesa, kad socialis
tai saką, jogęi vien tik darbi
ninko '(mechaniko, • leiberio) 
darbas gamina vertę. Gamina 
vertę ir -darbas inžinierio, ku
ris padaro planus ir prižiūri, 
kad jie butų tinkamai išpildyti. 
Gamina vertę ir darbininkų už- 
veizda (formanas, “bosas”), ku
ris prižiūri, kad kiekvienas dar
bininkas butų savo vietoje ir 
kaip reikiant atliktų savo už
davinį.

Gamina vertę, pagalios, ir 
kapitalas — taigi ir kapitalui 
priklauso tam tikra dalis pada
rytame produkte, prekėje. Dr. 
Rakauskas stengiasi apginti ka
pitalo “teisę prie pelno pasida
linimo”, polemizuodamas su sę- 
cialistais, o tuo tarpu socialis
tai visai nebando nuneigti ka
pitalo “teisės”. Jie nesako, kad 
kapitalas nedalyvauja vertės 
pagaminime; jie tik sako, kad 
kapitalas nepagamina didesnės 
vertės, negu ta, kuri jame yra. 
Kapitalo vertėj taip sakant, 
sinaujina prekėje — kiek 
buvo įdėta į kapitalą, tiek 
pereina į naują daiktą.

Kas kita darbas. Darbas 
gamina daugiau verias (norma
liose aplinkybėse), negu į jį yfa 
įdėta, t, y. daugiau, negu dar
bininkas suvartoja savo pra
gyvenimui. Tokiu budu dlarbas 
gamina pelną.

Bet pelną pasiima kapitalo 
savininkas, štai kame yra ka
pitalizmo sistemos esmė. Bet 
pagal Dr. Rakausko aiškinimą 
išeina, kad kapitalistai dalina
si pelnu su darbininkais, ir ji
sai neriasi iš kailio, stengda
masis įrodyti, kad kapitalistams 
tos “teisės” nereikia atimti!

Vadinasi, jo “krikščionių 
mokslas” tai bandymas įrodyti, 
kad nabagai kapitalistai nepri
valo būt “skriaudžiami”. Bet 
ką pasakė Kristus apie kapita
listus? Jisai pasakė : “Lengviau f ko pasimokyti... 
bus kupranugariui perlįsti per 
adate^ skylę, negu turtuoliui 
patekti į Dangaus Karalystę!”1

Tai kodėl Dr. Rakauskas tą 
kapitalistų pasigailėjimo moks-f jie nori, nes

at
jos 
jos

pa-

(Tęsinys)

“Vilnies” štabas ir gen.
Ubarevičius

Anuomet užėjau pas vieną 
savo pažįstamą ir, žiurau, pas 
jį ant sienos kabo Čikagoje ei
nančio dienraščio Vilnis kalen
dorius., Susidomėjau. Verčiu pa- 
mėnesiui lapus. Kas mėnuo vis 
naują komunistų veikėjų foto
grafija. Liepos mėnesyje aiš
kiausiai įdėta lietuvio Ubiarevi- 
čiaus fotografija ir parašyta, 
kad tai lietuvis Baltarusijos ar
mijos raudonasis generolas! 
Taigi “Vilnis”, matyti, didžia
vosi, kad .šitasai vyras taip' 
aukštai pakilo ir todėl jo foto
grafiją įdėjo! Visą liepos mėne
sį Vilnies skaitytojai gėrėjosi 
savu generolu ir štai vėliau jis 
sušaudytas! Nežinau, kiaip Vil
nies redakcijos štabo vyrai su 
tuo kalendoriumi pasielgė, bet 
mano pažįstamasai jį laiko'kaip 
kokią relikviją, kaip kokią 
brangenybę!

Gal latleis “Vilnies” redaklto- 
riai, kad čia jiems primenu to
kį nemalonumą. Gal dėl to jie 
net gali turėti kokių nesusipra
timų, — juk gali juos įtarti 
UbareviČiaus šalininkais buvus!

Juk generolo UbareviČiaus ša
lininkai dabar SSSR šaudomi; 
na, laimė, kad “Vilnies” redak
toriai sėdi jūsų Čikagoje. O jei 
tai butų Maskvoje, tai, vyru
čiai, butų*Tabai riestai! ...

Tikrai, nuoširdžiai nelinkė
čiau “Vilnies” redakiejos šta
bui tokio likimo ’ sulaukti.

Saugiau yra garbinti 
iširusius

žinote, su tais SSSR didvyrių 
garbinimais^ 
reikia būti 
Čia visokių 
ma sulaukti, 
riaį, matyti, 
vyrai 
jie 
Čikagoje..;P?Bet jei

iki jie gyvi yra, 
labai atsargiems, 
netikėtinumų gali- 
“Vilnies” redakto- 

labai neatsargus
Na, aš juos suprantu, 

gyvena ne Maskvoje, bat 
Vilnis” ir 

sekančiais metais leis savo ka
lendorių, tai patartina dėti, sa
kysime, Puškiną, Lomonosovą, 
Su'vorovą, Kutuzovą, Petrą Di
dįjį ir kitus rusų na'cionalius 
didvyrius, tai gal neapsiriks ir 
visokių nesusipratimų išvengs. 
Mat, visi šitie vyrai seniai jau 
mirė ir dabar Stalinas juos 
įtraukia į šventųjų tarpą. Bet 
Markso reikėtų* visais atvejais 
vengti dėjus, nes sunku paša* 
kyti (nors jis ir miręs) kokio 
likimo gali susilaukti. Pirmiau
sia jis yra žydų kilmes, paskui 
jisai apie rusų žemę anuomet 
jau ne taip skoningai yra ra
šęs, o svarbiausia tai šukurė to
kią teoriją, kuri SSSR jau se
nokai yra paneigta. Suprantu 
“Vilnies” patriotišką nuotaiką, 
jie norėtų dar Jdėti Vinco Kap
suko fotografiją, 
ręs, tartum galėtų būti nepa
vojingas, bet juk gyvas Ąleksa- 
Angarietis, „o šitas vyras sker
somis į Kapsuką žiurėjo... Vy
ručiai, bukite su Kapsuku at-. 
sargesni. Geriau1 nosį laikyti 
visuomet pavėjui, tai bent ne
apsiriksi! SSSR žemėje dabar 
tokių atmainų esama, kad sun
ku atspėti kas ? rytoj bus gar
binamas! Juo labiau Čikagoje 
gyvenant slinku būti bet kokiu 
pranašu iš SSSR gyvenimo!

Tikra painiava
Tai, matote, užkliuvau 

“Vilnies” redakcijos durų! 
noma, pigu čia man Kaune juo
kauti, bet jei bučiau Maskvo
je... Vis dėlto “Vilnies” redak
toriams butų labai pravartu 
Maskvą aplankyti ir tenais kaip

eina, kad sunku ir gudriam su- 
sivaikyti, tai ką jau čia bekal
bėti apie Kauno Maskvos davat
kas, jei jūsų “Vilnies0 Štabas 
štai ėmė ir Ubarevičiaus foto- ! 
grafiją J savo kalendorių įdėjo.

Lietuvos bendrovės
I

Lietuvos laivininkystės ben
drovė Baltijos Lietuvos Lloydas 
savo pagrindinį, kapitalą dar 
pusantrų milijonu litų padidino. 
Bus išleistos naujos- akcijos, 
kurios neabejotinai bus greitai 
išpirktos. Taigi, Lietuvoje akci
nės bendrovės pradėjo tarpti. 
Štai elektros bendrovė taip pat 
skuba savo akcijas realizuoti, 
nors ne taip sparčiai, kaip ti
kėjosi. Mat, ši bendrovė įsikū
rusi tuoj ’ pasižadėjo kai kurių 
savivaldybių esamas elektros 
stotis perimti, tai tos savival
dybės’ užprotestavo ir dabar 
dar eina ginčai. Tie ginčai viso
kių gandų sugelia, * tai ir kaip 
kas susilaiko akcijas pirkęs. Vi
sose tose bendrovėse valstybė 
dalyvauja stambiomis sumomis, 
kurios praneša 51%.

Kitaip tarus, pati valstybė 
čia busx vyriausias šeimininkas, 
šitoks valstybės dalyvavimas 
.kaip pas ką sukelia didesnį pa
sitikėjimą, todėl ir akcijos greit 
išperkamos ir jos išperkamos 
pačių lietuvių.

Lietuvoje jau sėkmingai vei
kia vienas gumos fabrikas. Da
bar jau šios pramonės šakai 
vystyti įsikūrė nauja’ akcinė 
bendrovė, kurioje dalyvauja 
daugiausia kitataučiai, ir čia 
valstybė savo kapitalo nededa.

Bendrai Lietuvoje pramonės 
gyvenime matyti šioks toks gy
vumas. Mat, krašte daugiau 
liuosų pinigų atsirado, tai ir 
gyvumo <daugiau esama. Ūki
ninkas pasidarė pajėgesnis dau-. 
giau pirkti. O be to, pramonė 
kaip ką jau ir į užsienį pajėgia 
išvežti. i

šalia pramonės pamažu auga 
ir savas prekybos laivynas. Jo 
ateitis Lietuvoje užtikrinta, nes 
juo užinteresuolos Lietuvos 
stambiausios eksporto įmonės, 
kaip Maistas, Pienocentras, 
Cukriną ir kitos.

PATARIMAS “PIRMYN” 
CHORUI

Kiekviena meno bei kultūrinė 
organizacija rūpinasi savo gar
bę palaikyti tinkamoj aukštu
moje. Jei kas yra’ apie organi
zaciją rašoma arba kalbama, 
tai tuo norima, kad organizaci
jos vardas butų Šveikai parėktai 
muotas. Bet, deja, visai kas kita 
yra su musų “Pirmyn” choru. 
'“Pirmyn” choro angliškame 
skyriuje “Sharps and Flats”, 
apie šio choro gražų, kilnų dar
bą meno srityje negauni žinių 
nė supratimą, bet jame randi 
kažkokį šlykštų jovalą. Tokie

raštai daro gėdą rimtai meno 
organizacijai, taipgi pačiam jau
nimui, kuris dalyvvauja’ “Pir
myn” chore, nemažiau daro ne
malonumą ir pat’ems “Pirmyn” 
choro rėmėjams. “Pirmyn” 
choras nėra jonavaikių choras, 
bet graži, garbės verta meno 
organizacija. Nereikia jo var
dą leisti terlioti.

Kam norėtųsi persitikrinti li
teratūriniais “Pirmyn” choro 
perlais, tegul pasiskaito “Nau
jienų” num. 273. Tokiais perlais 
tas skyrius yra 
domas. Reikėtų 
galas.

—“Pirmyn”

nuolatos užpil-
padaryti tam

choro rėmėjas

KORESPONDENCIJOS
PO DE KALB KOLONIJA PASIDAIRIUS

De Kalb Mieste Daugiausia Gyvena Suomiai—Suomis 
Yra ir Miesto Majoras,—Dirbtuvės ir Darbai.—Lietu
viu Organizacijos.—Miesto Išvaizda.—Mykolas Tarutis

yra vaka- 
nuo Chica-

♦

jiš yra mi-

uz 
ži-

Matote, dabar ir Kaune pas 
mus kažkaip Maskvos davatkų 
takai susipainiojo — nesusikal
bėsi su jais, nesusigraibysi, ko 

patys neišmano,
s Įą- vadina “krikščionių moks- ko norėti privalo. SSSR ^yve- 
-’lu”? ' Inimas tokiais vingių vingiais

Vežimėlis girgžda
Savo laiku pas mus daug kal

bėjo apie busimą naują konsti
tuciją, bet dabar pamažu tos 
kalbos aptilsta. Mat, šiais ne
pastoviais laikais, naujos kon
stitucijos šalininkams sunku 
kas naujo sugalvoti. Bet netek
tų manyti, kad naujos konsti
tucijos šalininkai butų savo 
darbą galutinai palaidoję.

Šiaip jau jokių kitokių nau
jienų nenujaučiama. Vežimėlis 
slenka, na, tai ko čia daugiau 
reikia. Kad ir sukiužę ratai, 
bet tautininkai šiaip taip va
žiuoja, nors ir girgžda ratai, 
bet kai tepiami, tai vis dėlto 
tasai girgždėjimas jiems nėra 
taip įkyrus.

Tai tokios naujienos Lietu
vos vėlybo gražaus rudenėlio.

Jūsų Keistas.
(GALAS)

mingai gyvuoja’ ir De Kalb Lie
tuvių Kultūros Draugija, sky
rius Chicagos Lietuvių Draugi
jos. Ši draugija hko įsteigta 
prieš metus laiko. Žymiai reiš
kiasi draugijos veiklumas. Jau 
buvo surengtos trys promogos. 
Dabar vėl planuojama statyti 
dramos veikalą.

Visa tai teko patirti nuvykus 
pas šios draugijos pirmininką 
Joną Karėtą. P-nų Karėtų jau
na ir graži duktė Anna yra šios 
draugijos sekr.-ižidninkė. Jos 
pastangomis liko įtraukta dau
giau jaunuolių. Dabar šioj drau 
gijoj yra 45 su viršum veiklus 
nariai. Pasitikant visų šios 
draugijos viršininkų veiklumu, 
galima drąsiai sakyti, kad De 
Kalb mieste bus atlikti dideli 
kultūriniai darbai.

Apie pati De Kalb miestą rei
kia pasakyti tiek, kad čia yra 
daugiausia vėliausios struktū
ros namai. Yra ir naujų pasta
tų ir dabar statoma. Pro pat 
miesto vakarų linkme praeina 
Kiswauke upė. čia yra ir du di
džiuliai parkai. Miesto Anna’s 
park yra skiriamas turistams, 
kur suvažiuoja kitų miestų žmo 
nės atostogauti. Hopkins Park 
aikštėje yra įrengta maudynės. 
Iš gamtiško atžvilgio parkas 
gražiai atrodo. Pats De Kalb 
miestas nesudaro didmieščio 
vaizdo. Ot, tik yra švarus ir ty
kus miestelis, kur žmones ra
miai gyvena.

Vienos dienos vizitą padarė
me De Kalb’oj su geru pažįs
tamu Mykolu Taručiu. P-nas 
Tarutis per daugelis metų šiame

De Kalb miestas 
ruošė už 65 mylių 
gos. Miestas yra nusidriekęs 
lygumoje ant dvviejų kvadrati
nių mylių žemės ploto, šia gy
ventojų yra 10,000. Daugiausia 
De Kalb mieste yra apsigyvenę 
suomių tautos žmonės. Todėl 
jie ir miestą valdo. Suomis yra 
miesto meras, kuriam mokama 
$1,000 algos per metus. Be ki
tų tautybės žmonių, De Kalb’oj 
yra apsigyvenę ir lietuvių 50 
šeimynų. Viso pavienių lietuvių 
čia gyvena apie 300. Lietuviai 
čia turi tik dvi valgomų daik
tų krautuves, kurias užlaiko 
Justinas Misiūnas ir Antanas 
Barauskas, čia yra ir dvi kir
pyklos. Būtent, Bruno Sadaus
ko ir Vinco Bložea.*Yra ir vie
na taverna John Patumsio.

Kitokių biznių lietuviai čia 
neturi, šiame mieste ne vieno 
lietuvio profesionalo nėra. Prieš 
45 metus, kai lietuviai pradėjo 
.apsigyventi De Kalb’oj, jie už
ėmė įvairius darbus dirbtuvėse, 
tuo ir dabar tebesiverčia. De 
Kalb niekuomet nėra mačiusi 
tiek blogų nedarbo laikų, kiek 
Chicago ir kiti didmiesčiai. 
Mat, šiame mieste dėl 10,000 gy
ventojų yra įsteigta devynios 
įvairiems darbams atlikti įmo
nės. American Steell and Wire 
Co. samdo 700 darbininkų. Dėl 
nedarbo ši dirbtuvė dabar yra 
uždaryta ir visi darbininkai at
leisti. Wurlitzer Co., kuri išdir
ba pianus ir kitokius muzika
lius instrumentus, samdo 700 
darbininkų. Dabar tedirba tik 
600. Stander Foundry and Fur- 
nace Co., viso dirba 50 žmonių, mieste yra gyvenęs. Jis su vi- 
Creamery Package viso dirba s.ajs kolonijos lietuviais 
300. Dabar dirba tik penkias draugiškai sugyvena ir gerai 

juos pažįsta. Vadinasi, ir My
kolui Taručiui buvo malonu juos 
aplankyti.

ĮVAIRIOS LIETUVOS 
ŽINIOS

UNIVERSITETO KLINIKOS

Kaunas—Statant klinikas, nu
tarta kasti tunelį, kuris jung
tų visus septynius pastatus ir 
butų naudojamas vidaus susi
siekimui. Bendrai visa klinikų 
statyba kaštuos apie 12 milijo
nų litų ir bus baigta per trejus 
metus.

K. STASYS PALEISTAS

Vilnius—Lapkričio 9 <L jm'o- 
kųjus 10,000 zlotų,' Lietuvių 
Komiteto Pirmininkas paleistas 
iš kalėjimo.

300. Dabar 
dienas. Delmcnte Canning Co.! 
samdo 400, dabar tedirba viso 
15 darbininkų.

Nekhing Electrical Works vi
so dirbo 200 žmonių. Dabar te
dirba 5-kias dienas pėr savai
tę# Marųurdt Co. išdirba pašo
mus (matrasus) ir kitokias na
mų reikmenes. ši dirbtuvė sam
do 75 darbininkus. Dabar te
dirba 56 darbininkų po penk’a’s 
dienas. per savaitę. Cyclone 
Fence Co. dirbtuvėje dirba 300 
darbininkų trimis pakaitomis. Iš 
šių skaičių galima spręsti, kad 
šiuo tar0u Be. Kalb mieste dar
bai neina per geriausiai. Vienok 
iš darbininkų nematyli didelio 
.nusivylimo. Mat, tikimasi, kad 
trumpoje ateityje vėl 
pašaukti dirbti.

De Kalb lietuvviai 
šia’ yra progresyviški 
čia savo laiku buvo 
švento Petro ir Povilo Draugi
ja. Gana gerai gyvavo ir Lietu
vių UkMų Khibas# l>abar Šios Kviečiame visus pas mus pa- 
dvi draugijos yra susiliejusios silinksminti. Įžanga 50 centų, 
ir turi iš viso 80 narių, čia sėk-

—F. Bulaw

Waukegan, 111
Liuosybes Choro Koncertas ir 

Balius su Pamarginimais!

*

visi bus

daugiau- 
žmonės. 
Įsteigta

Įvyks sekmadienį, lapkričio 
21 (November 21), 6:30 valan
dą vakare. M

Kur? Liuosybes svvetainčj, 
(Liberty Hali)’, prie 8-tos ir 
Adams Gatvių, Waukegan.

Dalyvaus: Grenadieriai iš 
Chicagos; Kenosha Lyros Cho
ras; Waukegan Liuosybes Cho
ras; Waukegan Liuosybės Mo
terų Choras; mažos šokėjos Do- 
lores Deikus ir Dorothy Yum- 
plot ir keturios poros jaunuo
lių, kurie šoks “Big Apple.”

Helen Gabris, Choro Koresp.

r
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Kalėdoms Dovanos

Truputis iš Praeitie^—“Piratai*’ 
—“Audra Giedroje” — SLA 77 
kp. Jubiliejus*

•■/ r'   "i ——r- 
jaiš važiuoti kaip ir šU visiš
kai naujais.j (Sl^elb.)ROCKFORD LENKTYNIEOJA SU CHICAGA 

PARENGIMAIS '
mų netrūksta, štai, pereitą sek
madienį, lapk. 14 d., Rockfordo 
Lietuvių Kultūros ,Draugija su
rengė vakarą, operetę, “Pira
tai iš Pemanco”, kurią at
liko “Naujos Gadynės” chor
as” iš Chicagoė, po vadovybe J* 
Steponavičiaus. Aš čia trumpai 
pasakysiu, kad pastatymas pa
vyko gana gerai, ir, ne tik man 
bot, turbut,^ visiems patiko.

ROCKFORD, III.—Rockfordie- 
čiai dabar stengiasi lenktyniuo
ti su Chicago lietuviškais Pa
rengimais. Tais Taikais, kai aš 
atvykau į Rockfordą (1910) 
vietos lietuvių kultūrinis veiki
mas buvo silpnas, nors jau bu
vo kelios palaipinės draugijos, -Rockfordiečiai, kurie matė vei 
kaip šv. Mykolo ir Šv. Petro ir 
Povilo. Bet jos jokiais kultūri
niais parengimais neužsiėmė.

Tais pačiais metais buvo su
organizuotas Lietuvių Socialis
tų Skyrius ir Lietuvių Ukėsų 
Kliudąs. Reikia pripažinti, kad 
socialistai buvo veikliausiai— 
daugiausiai rengdavo prakalbas, 
teatrus ir diskusijas. Tai buvo 
įtekmingiausia ir veikliausia or
ganizacija Rockforde. Ji veikė 
sėkmingai iki 1920, iki skilimo 
L$S. Taipgi reikia pažymėti, 
kad LSS narių pastangomis bu
vo suorganizuotos laisvos, pa
šaipiuos draugijos, kaip Lietu
vos Sūnų ir Dukterų Draugija, 
ir Lietuvių Ukėsų Kllubas, ku
ris dar ir šiandien tebegyvuoja. 
L. S. ir D. D-ja likvidavosi, už
ėjus influenzos epidemijai.

1913 metais susiorganizavo 
SLA 77 kuopa, bet per keletą 
metų, būdama neskaitlinga na
riais, negalėjo pasekmingai veik 
ti. Bet vis vien, retkarčiais su
rengdavo tai prakalbas, kokį 
teatrėlį arba šokius. Narių tuo
met turėjo apie 50. Nuo 1919 
metų khopa pradėjo smarkiai 
augti ir netrukus narių susilau
kė 250 ir paliko didžiausia vie
tos lietuvių organizacija.

“Piratai”
Bet atleiskit, kad nukrypau 

,.,.., a nuo savo • temos, . Noriu t. kai be t i 
apie tai, kaip Rockfordas lenk- 
tyniuoja su Chicago parengi
mais Paimk “Naujienas”, ten 
matysi įvairiausių parengimų 
kas sekmadienį, kartais net po 
kelis. Taigi, pas mus parengi-

kalą, Chicago je, lapk. 7 d., sako, 
kad šį kartą jis buvo geriau su 
loštas.

Publikos buvo nemažai, bet 
daugelis visai mažai supratimo 
turėjo apie piratus, štai, maę 
no žmona klausia, kas yra tie 
piratai? Aiškinu, kad tai juros 
plėšikai. Tuo kart pakyla už
danga ir matom didelę grupę tą 
žiaurių piktadarių geriant. Vi
si apsiginklavę peiliais ir revol
veriais.

šalę sodintis žmogus sako, ar 
žinot kas toji Piratų moteriškė? 
Tai buvusi Rockfordo panelė 
V. Ladigiutč, o anoji, aukšta, 
graži mergina — tai panelė/ F. 
Latvėnaite, irgi - rcckfordiete. 
Mano žmona man sako, »tai, ma
tai, kokios doros mergaitės “su 
piratais susidėjo.”

Neilgai trukus pasirodo ir ge
nerolas Valentas, taipgi rock- 

lošimui, 
gra- 

matė

fordietis. Pasibaigus 
žmona pareišKie, kad tai 
žiadsias “show”, kokį ji 
savo gyvenime.

Audra Giedroje”

mus

KADA PANORĖSI KARTAUS 
GĖRIMO, PAREIKALAUK

SHAKNIS
Tai ypatingai pui
kus lietuvių • kar
tusis gėrimas.

Supilstytas b u te- 
liuose su žolėmis 
ir šaknimis.

80 Ptbof

■

A Produci of
National Cordial Co., Ine.

CHICAGO, ILL.

Chevrolet Vartoti 
Automobiliai

Padidėjus naujų Chevrolet au 
tomobilių reikalavimui, vienkart 
padidėjo ir vartotų Chevro’et 
automobilių pirkimo skaičius. 
Tai ypač pastebiama šį rudenį, 
1938 metų modelius paskelbus. 
Taigi, su naujų automobilių pir
kėju lyglalrečiai išeina į rinką 
ir vartotų tų pat Automobilių 
pirkėjas.

Delko taip, nesunku suprrą* 
ti. Kada buvo paskelbtas 1938 
metų Chevrolet modelis, daugu
ma automobilių savininkų, r.ors 
nieko dar apie naują nemanyda
mi, taip susižavėjo naujojo mo
deliu, kad greit pakeitė savo 
nuomonę ir tuoj griebė už nau
jo, o seną pasiuntė į pirklių 
sandėlį. Tų, thd, skaičiuje pasi
taikė gana daug ir mažai varto
tų automobilių.

Taigi, norėdami padėti tiems 
savo kostumieriartis,’kurie išei
dami iš taupos sanprotavimo, 
perkasi vartotus karus, kad jie 
butų tikri savo pirkta preke ir 
tikrai , gautų tą, ko jie ieško, 
pirkliai ėmęsi taisymo darbo ir
dabar tie automobiliai yra tiek bus progos ne tik kuopos na- 
va'rtojimui paruošti, kad galima riams, bet ir visiems Nor'hsi-

Rytoj North Sidę ; 
aplankys Diplomui) 
ta Gimnazistė

diečiams gražiai ptsillilksthintii 
nes dabar SLA 226 kp. yra vie
ninteli organiaadjtt,- kuri North 
Sidėję suruošia, žymesnius pa
rengimus. ’ ' S-:;''

Vakaras įvyks J. Grigaičio 
svetainėj*^ 3832 Armitage Avė.
6 vai. vak* '

' Lapkričio 21 d<» pas 
įvyks LDD 17-tos kuopos ba
ilus, o 28-toj ir vėl turėsime di
deles iškilmes toj pačioj vietoj, 
kur “Piratai” buvo atvykę, A- 
ragonb salėj ė. SLA 77-ta kuopa 
stato scenoje “Audra Giedroje“, 
3-jų aktų vaizdą iš gyvenimo, 
kurį suloš musų kuopos geriau
si vaidilos. Sakydamas geriausi 
vaidilos, nesigiriu, bet sakau 
tikrą teisybę, nes vietos publika 
jau patyrė iš praeities, kad S 
LA visuomet stengiasi perstaty
ti 'veikalus kuo geriausiai, ne
žiūrint, kad kartais pasidarytų 
ir nuostoliai.

Taigi, šis veikalas “Audra 
Giedroje” suteiks daug smagu
mo ir juoko. Įsigykite bilietus 
iš anksto—35 centai, prie durų

Ateinančiais metais SLA 77 
kuopa rengiasi iškilmingai pa
minėti savo Sidabrinį Jubiliejų, 
tai yra 25-ių metų sukaktuves. 
Iškilmės įvyks, rodos, sausio 
30 d., toje pačioje Aragon salė
je. Lietuvis

25 METU JUBILIEJUS
Kiekvienas užsisukęs, nemažiau 6 paveiks
lų, gaus DYKAI 1 padidintą ir spalvuotą 

paveikslą
Paprasti vestuvių paveikslai $12.00

W. J. Stankūnas Studio
3315 S. Halsted St. Yards 1546

y
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Ji bus vakare J. Grigaičio sve
tainėj pavydale linksimos ko
medijos.
Tarp North Side didesnių or

ganizacijų yra ir skaitlinga 
SLA 226 kp. Pats SLA yra di
džiausia lietuvių organizacija 
Amerikoje ir rūpinasi ne tik 
apdrauda ir pašelpa ligoje, bet 
ir lietuvių kultūrinių gyvenimu. 
Tame kultūriniame darbe gyvai 
dalyvauja' ir vietos SLA 226 kp.

Suteikimui savo rariams ir 
jų draugams pramogos, atei
nantį sekmadienį, lapkričio 21 
d., SLA 226 kp. repgia gražų 
vakarėlį, kuriame bus suvadin
tas veikalas “Diplomuota G'm- 
naziste”. Jo pastatymu vado
vauja čia augusi p-lė Zuzana 
Viliutė, kuri pasirinko ir čia 
augusius artistus. Tad rytoj

MASTER WIND0W SHADE CO.
S. J. Vpndrak Tel. Lafayetie 4560

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo
FIRANKOM LAZDAS * . . MES NUMIERUOJAM IR UŽKABINA M 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS.

1803 WEST 47th STREET (ARTI WOOD ST.)

' DIDIS

Išpardavimas
Šią savaitę ant Halsted gatvės tarpe 36 ir 31 
M- b! Gatviij. 1J-;

$100.00EXTRA EXTRA

Bul/U! IŠDALINS nyLojUjltdi Pirmadienį ir Antradieni įJj RUl
Taupykit savo tikietus ir/ temykite languose 

laimėjimų numerius.
— ATMINKITE —

Kad jus turite būti pirmadienį ar antradieni 
tiktai kad pristatyti' savo laimėjimo tikietus 

už $5.00 ar $10.00
PREKIŲ KUPONUS

BUKITE IŠMINTINGI
Pirkite ant Halsted Gatvės tarpe 36 ir 31 

gatvių.

Jus sutaupote pinigų
Jus gaunate patarna

vimų
Jus gaunate kokybę

Jus gaunate dovanas
Jus gaunate tikietus
Jus gaunate vertybes

Madni AKioiai

Reikia dar priminti, kad kitą 
dalį programų išpildys Bijūnė
lio choras, vadovaujamas p-l£s 
O. Skeverlutės. Po programo gi 
bus smagus šokiai. —X. š.

Artinanti* Kalėdoms p. P. 
Nover,,4148 Archer Avė., pri
pildė pilną savo krautuvę, vi
sokiais deimantiniais, auksi
niais ir kitokiais daiktais. Ne
turintiems pinigų pilnai užmo
kėti, duoda ant ilgo išsimokė- 
jimo. Tėrtiyk šios dienos ap
garsinimą. ■> r

Alex Ambrpsp.
*

Patikimas Banko Patarnavimas nuo 1882

KRAUTUVĖSE
PARDUODA

Specialiai Sumažintomis 
Kainomis 

PADEKAVONfiS 
DIENAI

Sykiu' duoda didelį kalakutą 
ar žąsį dykai su pirkimu

NAUJOS MADOS 
CONSOLE RADIO

Čia galite pasiskirti naujus
1938 Mados

Kablegramos • Radiogramos
Banko Perlaidos • Užsienio Perlaidos 

į Visas Pasaulio Puses
Daug kas reguliariai siuntinėjąs lėšas j tėvynę pageidauja Dro- 
vers Patarnavimo. Jie turi didŽiAusį pasitikėjimą Drovers Banko 
patyrimu ir atsakomybe,t Jie patyrė, kad kiekviena operacija su
tinka greitą, asmenišką priežiūrą ir rūpestingą a'psėjimą. Kada 
siųsite perlaidas draugams ir giminėms j užsienį — kreipkitės 
j Drovers Banką. Musų Užsienio Perlaidų Departamentas turi 
pilną parankamą. Musų mokesčių dydžiai yra žemi.

Ateikit, šiandien ir sutvarkykit švenčių perlaidai pasiųsti. 
Kreipkitės j p. Stungį prie 22 langelio.

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

ŠEŠTADIENIAIS: 9 A. M. IKI 2 P. M.

g J:..

■O*
n 3K • -

R C A Victor 
Philco 
Zenith 
etc.

Už Specialiai Žemas Kainas 
1938 Console Radios

Nuo .................

1938 Midget Radios
• Nuo ................. $22,5°

Kalakutas Dykai 
Lengvus Išmokėjimai 
Didelė Nuolaida už 

Seną Radio
'<W T frį S T R E E D į ĄS'Hi ĄN D' AVE K į|E/‘’ C H tC AtšĮO

Drovers National Bank
Drovers Trust Savinos Bank

MEMBERS, FEDĖRAL LzPOSIT INSURANCE CORPORATION

Kam Kentėti Nuo Sugedusių Vidurių?
JEI VIDURIAI NEGERAI VEIKIA ------
JEI VIDURIAI SUKIETĖJA ------
JEI VIDURIAI NEVIRŠK1NA ------x
JEI GASAI VIDURIUS IŠPUČIA, -----

NIEKO NELAUKDAMI NAUDOKITE

NIDA
Alkaline Digestant Powder Miltelius

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

Nida Laboratories
A. G. KARTANAS, Sav.

2555 West 69th Street, Chicago
Telefonas Hemlock 0318

— / .... .   — •

e

■

KRAUTUVES
2536-40 W. 63rd St.

M. T. KEZES, vedėjas 
HEMlock 8400

4179-83 Archer Avė
J. NAKROŠIS, vedėjas 

LAFayette 3171 
CHICAGO

II I ■■111.11 ....................................... I'II IIU *

F. KUZMARSKIS'

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

2635 W. 39th Place
Tel. LAFAYETTE 2358.

Tel. Boulevard 2508 
TURKIŠKA PIRTIS 

JUOZAS BIKNIUS. Sav.
Pirmoš rųšies turkiško metodo 
pirtis. Maudimosi dienos yra ket
virtadieniais. penktadieniais, šeš
tadieniais ir sekmadieniais iki 
popiet. Pirtis dėl vyrų ir moterų 
tom pačiom dienomis, atskiruo
se kambariuose. Kaina 40c ypat.

4625 SO PAULINA ST.

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

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS.
CASH 

or 
CREDIT

Už mažą depozitą jūsų dovaną palaikysime iki Kalėdą... 
arba pasinaudok LENGVAUS IŠMOKĖJIMO musą PLANO NAUDA

JOHN A. KASS 
MUSIC AND JEWELRY STORE 

421,6 Archer Avenue
ė

" t
Su Garsiaisiais

SKAITYMUI, SIUVIMUI
AUROLEX Stiklais , 

ARBA tolumui
APDRAUDOS CERTIFIKATAS DYKAI

Išduddafna su kiekviena Winner akinių parduota pora, 
Užtikrinant jnsijf pilniausią pasitenkinimą

Pasitarkit su musų Valstijoj Registruotais Regėjimo Specialistais, 
išėjusiais Pripažintas Kolegijas... Joks keisas nėra Persunkus.... Mes 
specializuojamas Sunkiai-Pritaikomuose keisuose. Prisidėkit prie eilių

Tūkstančių dėkingą klijentą visoj šaly

ATGAL Į MOKYKLA
Bet Pirmiau į Winner Optical Co. Mokinių Departamentą Asmeniš

koj Vadovybėj Dr-0 Albert Earl Winnėr, O. D., D. O. S.
LIBERALĖS KREDITO SĄLYGOS

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

3206 W. 63rd St. Near Kedzie Avė.
Atdara Antradienį, Ketvirtadieni, šeštadieni iki 9 vai. vak. 

Krautuvės Daugely Didžiąją MUntą

4

NAUJIENŲ
————•—MMKALENDORIUS

- WINNER?OPTICAlįęO|

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

. UŽ 10 CENTŲ.
Prisiųskit savo užsakymus tuo- 

jaus. Kas užsirašys NAUJIENAS— 
gaus niusų gražų kalendorių dykai.

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED STREET 

Chicago, Illinois

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

Taisom visokius automobilius ir 
trokus. Greitas patarnavimas ir 

kainos neaukštos.

4406 S. Western Avė.
TeL LAFAYETTE 6261

A. Butchas
Hardware Krautuvė

Užlaikom visokią malevą, var- 
nišią ir kitokią namams 

reikmenų.

4414 So. Rockwell St.
Td. LAFAYETTE 4680

—--------------X-----------.A—

Skelbimai Naujienose 
duoda naudot dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.
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Ameba Razmus

Vestuvių 
Varpai

Padaryta Operacija
>.    > • V . •••' • , .

Sekmadienį
Farsas “Artistai”
18 Apielinkėje
Vaidina Kolonijos Jaunuoliai

• .■.,><■ i ?s

■ w

18 KOLONIJA — Rytoj mu
sų vietos didžiausia draugija 
“Susivienijimas Brolių ir Sese
rų” turės savo metinį balių su 
gana juokingu perstatymu far
šo “Artistai”. Vakaras įvvyksta 
Apveizdos Dievo parap. svetai
nėje, prie 18 ir Unibn gatvių. 
Pradžia 6:30 vakare. Po progra- 
mo šokiai iki vėlybos nakties,

Veikale dalyvauja Antanas

Šimkus, žinomas 18’ kolonijai, 
kaip gabus jaunuolis ir geras 
komikas. Jis publikos yra mie- 
giamas. Prie jo Jonas Rukštala* 
taipogi jaunuolis. Iš musų mer- 
ginų-panelių dalyvvauja Skudai- 
tė, Rimkaitė, Banikaitė, sesulės 
Kleboniutės, L. Stuparaitė, Iš 
senesnių; Juozas Kuzmickas—- 
Uktveris ir B. Liudkevicius, ‘ga
bus’ monologistas.

O tikri artistai atvažiuoja iš 
kito miesto, net iš Gary, Indi
ana. Pilnai tikimasi, kad,šiame 
vakare publika' tyrės iki sočiai 
^juokų ir linksmumo. Naujų na
rių priėmimas bus be įstojimo 
mokesties. Bynsas

DEL ŠVENČIŲ- 

hogress 
Krautuve

7 Pąsiulo Dideles Vertybes 
ant

SKARVADŲ SETŲ

Panelė Amelia Razmiutė, ge
rai žinoma “Pirmyn”- Choro 
narė ir tarp Aštuoniuolikiečių 
pasižymėjusi jauna siuvėja, at
einantį . trečiadienį ištekės už 
Juozo Rack, jauno ir žinomo 
Kenosha biznieriaus.

Ve'stuvių puota įvyks jauno
sios motinėlės namuose, ties 
2107 South Halsted Street. Jau
navedžiai žada vykti “honey- 
moon’ui” į North Woods, Wis. 
Kai sugrįž iš kelionės, jaunoji 
toliau tęs savo nuolatinį 
bą, kaipo rūbų siuvėja.

Kleofas
Michael Reese ligoninėje vakar rytą buvo 

padaryta sunki vidurių operacija žymiam rašy- 
tojui-poetui* ir advokatui Kleofui Jurgeloniui. 
Atrodo, kad operacija pasisekė. Lankytojai per 
savaitę-daugiau laiko nebus įleidžiami.

dar-

Užtvirtinti 
Palikimai

Sofija Minauskas, mirė 
kričio 13 d., 1937.
$3,000. Įpėdiniai
dukterys. Palikimo adminitra- 
torė—Mary BakAnauskas, duk
tė.

lap- 
Palikimas 

sūnūs ir dvi

Išvažiavo
Į Springfieldą

CICERO. — Adv. Norbert 
Tumavick, 1227 South 50th 
Avenue, trečiadienį, lapkričio 
17 d., išvažiavo į Springfield, 
III., dalyvauti valstijos viešų
jų mokyklų tarybų narių kon
vencijoj, kuri tęsis dvi dienas, 
lapkričio 18 ir 19 dd.

SUSIRINKIMAI
_ i '

• * • ••■• . . ■. ' ?

Lietuvos Ūkininko” mėnesinis susirinkimas įvyks ry- 
po 
su

Dr-jos
• toj West Side svetainėj ev 2244 W. 23rd Place, 1 vai 

pietų. Nariai ’malonėkite susirinkti ir tie, kurie atsilikę 
mokesčiais, prašoma užsimokėti. —J. žurkauskas, pirm.

Amerikos Lietuvių Piliečių Politiškas ir Pašeipinis 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, rast.

Adv. Tumavick, būdamas 
Cicero mokyklų tarybos nariu, 
itstovaūs 14-tos vietos viešų
jų mokyklų.

Konvencija manoma tvar
styti ir anglių klausimą. Pa
gal naują valstijos įstatymą, 
visos Illinois mokyklos turi 
vartoti apie pusę anglių, kastų 
šioje valstijoje. Bet Cicero mo
kyklų pečiai nėra tinkami toms 
anglims ir negalima rūmų ge
rai apšildyti. Naujus pečius 
dėti perdaug kainuotų.

Atsisveikindamas su saviš
kiais, p. Tumavick išsitarė, 
kažin ar gaus progę^'^bje kon
vencijoje susidurti nors su vie
nu lietuviu ir pasitarti lietu
viškai/

Linkim jam susilaukti gerų 
pasekmių Cicero visuomenės 
naudai.

Pilietis

PARENGIMAI 27, su Ste

GREAT CITY LINEN SUPPLY
Hemlock 6740 and Cicero 1064

į ■ ■ . . ■ ' ' •
>1 *' * \

Pristatome visokias Linen Supplies.
'■ Geriausios rūšies tavoras ir darbas

DRAUGYSTE PALAIMINTOS LIETUVOS
• • - -! 1 ’ ■ ; i • / .

— RENGIA —

Gražy Vakarą su Perstatymu 
“MIRTA CINČIBERAITĖ,” 3 veiks. Komedija 

SEKMADIENĮ 
CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJE 

, 3133 SO. HALSTED STREET

Perstatymą išpildys žymus artistai. Po perstatymo šokiai 
Šokiams grieš gera orkestrą

PRADŽIA 6:3-0 VAL. VAKARE ĮŽANGA 40c. ŠOKIAMS 25c.

Visi dalyvaukite, * busite užganėdinti.
. Kviečia Valdyba ir Komisija.

KUPIŠKĖNŲ KULTŪROS DRAUGIJOS

Balius su Programų
‘ t • ‘ • « • • • * * 9 • • » % A • ‘A •% > .J < ’ • R / J

’V’)? ’il* “■ *, -• •’»>/•' ' j , «

Šį Vakarą, pradžia ,7:30 vakare
- p 4 ; / ’ • .

Shamato Svetainėje
>' ••1500 So- 49tll Avė., Cicero, III.

Nuoširdžiai prašome gausiai atsilankyti
. ‘ ' * KOMITETAS.

Didelis pasirinkimas pui
kiausių ir naujausių madų 
skarvadų setų už specialiai

SUMAŽINTAS KAINAS

Krupnikas
** 80 Proof —

t

Labai girdus gėri
mas. Gerkit Lietu
višką Krupniką su 
karšta arbata. pAša- 
linsit" slogas.
Mes parduodam tiki 
tavemus. Ten ir rei
kalaukit.
į kitus miestus ta- 
vernams orderius pa
siunčiamo ekspresu.
Pirkdami pastebėkit 

musą tabeli

INTERNATIONAL
.Wine & Liquor Co.

FRANK VIZGARD, Sav.
4611 So. Ashland Avė.

Phone Boulevard 0470 
CHICAGO, ILL.

32 dalių skarvadų setai, 
verti $6.00 parsiduoda

*3.95
50 dalių skarvadų setai, 
verti $12.50, parsiduoda

*7.95
95 dalių skarvadų setai, 
verti $28.00, parsiduoda

*17.95

po

pa

Stainless peilių ir šakučių 
setai po .................. $1
Didelės mieros porceliuoti 
roasteHai po .............. 98 £
Dubeltavi elektrikiniai
Toasteriai po .... 98£
Specialiai sumažintos kai

rios ant kitokių reikmenų
Padėkavonės Dienai.

3222-26 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

i Tel. VIGtory 4226 , 
J. KALEDINSKAS, Vedėjas

JUS GALIT 
PELNINGIAU 
PARDUOTI

Garfield Park Vyrų ir Moterų Pašalpinis Kliubas rengia balių 
šįvakar 7 v. v., Lawler sveL, 3929 W. Madison st. Kvie
čiami nariai ir svečiai. Baliaus Kom.

Kupiškėnų Kultūros Draugijos balius su 
vakarą 
Avė. ir

Bridgeporto
3134 S.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicagoje)

Robert.. Hanson,
phanie Kazlauskas,

Joseph.. Perry, 28, su Eliza-
beth Skuturna, 24

Stasys Draugelis, 45,
phie Churas, 42

Stanley.. Jiancauskasi,
Hedwiga Butumas, 20

su So

21,. su

Reikalauja
Perskirų '

Julia Wait nuo Rcbert Wait

programų įvyks šį 
Shameto svetainėj, 1500 So. 49 Avė. -Kampas 49 
1’5 st., Cicero, III. , >
bučerių parengimas įvyks rytoj Mildos svetainėje, 
Halsted g. Pavaišins — kviečia dalyvauti.

J. Balčiūnas.
Diplomuota Gimnazistė“ — juokinga 2 aktų komedija — sc3r 

noje stato SLA 226 kuopa, J. Grigaičio svetainėje, 3804 
W. Armitage avė. Pradžia 6 vai. vąkare. Įžanga 35c ypa- 
ta’i. Po perstatymo dar bus dainos; dalyvauja “Bijūnėlio” 
choras po vadovyste p-lės Onutės Skeveriutės, “surprise 
number” išpildys dainininkės p-ia Benikaitienė, p-lė Gri- 
caitė ir jaunutė Violeta Benikaitytė. Vėliau — šokiai ir 
vaišės. Įvyks rytoj, lapkričio 20 d. Kviečia

. Rengimo Komisija.

Reserve this Date!
Why?—L. U. C. “C oi be g e 

Nite!”
Where?—Medinah Athletic 

Club Celtic Room
When?—Dec. 4, 1937 at 9

‘Diplomuota Gimnazistė’
Juokinga Komedija bus sulošta Sekmadieni,

Lapkric o 21 d., 1937
— Rengia S. L. A. 226 Kuopa —

J. Grigaičio Svetainėje
8804 Armitage Avenue '

Po lošimo miizikalis programas, 
kuri išpildys Bijūnėlis ir p-lė Skeveriutė.

PO PROGRAMO ŠOKIAI
‘ f ' ■

Pradžia 6 vai. Vakaro. Įžanga 35 Centai

PAGARŠINKIT
SAVO BARGENUS

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS' 
VISI SKAITO...

PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500
Musų apgarsinimų kainos 
prieinamos. Už pakartoji 
mus duodame re ra nuo
laidą.

i GERB. Naujienų •kaityto
jo* ir skaitytojai prašomi 

' pirkinių reikalai* eiti i ta* 
. krautuves, kurio* skelbia*! 

Naujienose.

S

Naudokitės Proga!
‘ v •—-T

XTauji nariai, kurie, dabar jsirašya CHICAGOS 
LIETUVIŲ DRAUGIJON per musų konkur- 

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

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

Draugijos ofisas atdaras ketvirtadieni nuo 9 
vai. ryte i!0 9 vaL vakare; pirmadieni—nuo 9 ry
te iki 5 va), vakare ir sekmadieni nuo 9 vai. ryte 
iki »1 vaL popiet. .

f "* •

Mickey Limon Orchestra and 
an evening off entertainment 
wi'th a galaxy of “stars”. Tic- 
kets are $1 and may be had 
from and LUC merhber or tho 
Sočiai Committeė: ,’

Ann Skrickus
Algird Pnisis X
Genevieve Ketvirtis G 
Valerie Skrickus

i Birutė Rutkauskas
Watch for further Informa

tion and -ieserve the date Dec. 
4 for a truly good time.

21 Metinis Farengimas

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS OFISAS:

1739 So. Halsted'St. (2-ros lubos)
• , ■“ ■■ V - - 7

A iUni

AUGŠTOS RŲŠIES ANGLYS
Lump ...................... $6.00

5.75
6.00

NUT    .........    6.00
SCREENINGS  ...................4.75
PIRKIT DABAR!! VEŽIMAIS 

KAINOS BUS DAUG AUKŠTES
NES KITA MENESI 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

Tel. ARDMORE 6975............... ' .... ' ' ..........

MINE RUN
EGG ......

L. P. D. P. KLIUBAS
perstato komediją “AHA, JI VYRAS” 

Bus ir kiti pamarginimai bei šokiai.

Sekm., Lapkričio 21d.
/ WEST SIDE HALL,

2242 West 23rd Place.
Grieš geva Henry. Peters orkestrą.

Svetainės durys atsidarys 4:30 vai. popiet
Pradžia 5 vai. popiet. Įžanga 35c

k » • «* • Ir k i • ■ *. ' ’ ■ ;
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,Bbsses Won't 
Hire People with 
Halitosis ( BIUEATH )
People who get and hold jobs 

keep their breath agreeable
•*S > Z

Mth the bent to chooae from theee daya, em- 
ployere fąvor the person who h most attrac- 
tive. In buaineu lite as tn the sodai vrorid, 
halitosis (unpleasajit breath) is oonsidered the 
worst of faults.

Unfortunatelv everybody suffers from this 
offensive conditlon at some time or otner— 
many more regularly than they thl .k. Fermen- 
tatlon of fooa partlclee skipped by the tooth 
brush ia the cause of most caaes. Deeaying 
teeth and poor digestion also cause odom.

The quick, pleasant way to improve your 
breath is to ūse Liaterine, the qulck debdoran^ 
avery morning and everv night.

Llsterine halta fermentatlon. a major cause 
of odore, and overcomet the odors themselves, 
Your breath becomes sweet and agreeable. It 

■hu not offend others.
Tt you valus your job and your friends, ūse 

Lir cerine. the safe antiseptic. regularly. Lam- 
bert Pharmacal Company, SU Louis, M o.

Don't offend others«Check 
halitosis with USTER1NE

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. Ve
žam j farmas ir kitus miestus, 
žema kaina. Musų Darbas ga- 
antuotas. Taipgi pristatom an

glis i višas miestą dalis.
3406 So. Halsted St

šaukit Tel. YARDS 3408

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 x savo 
amate gerai patyręs ant visokios 
išdirbystės karų. Darbas yra ga
rantuojamas už prieinamų kainą. 
Reikalui priėjus kreipkitės. Pa
tarnavimas dieną ir naktį. 

TeL CANAL 6558.
Sav.: Paul ir Charles Ambrose

*■■■'■ .. .....■■■...........«■.*■«! i i ... ............................  II .

DAILY
BLSIE'ESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄ- 
RAŠAS—ALFABETO / 

TVARKOJE ? < -
Šis skyrius yrą vedamas tikslu M- 
gelbėti musą skaitytojams susirasti, 
kur galima nusipirkti įvairių pap
rastų ir nepaprastą daiktų, Jntaisų 
ir reikmenų. Jeigu iš telpančių Ha 
skelbimų negalite Susirasti -kp ieš
kot, pašaukite Naujienas, CanaI 8500 
ir klauskite Biznio Patarėju/Čia jąs 
gausite informacijų, jeigu tik jų boa 
galima gauti,. . v-';

• FOTOGRAFAS 7
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija }rengta pir
mos rųšies su moder
niškomis užlaidomis Ir 
Hollywood šviesomis- 
Darbas garantuotas.

420 W. 63rd ST
Tel ENG 5888-6840

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA

TONSILAI IŠIMAMI
u i

PALAGUI PAGELBA
LIGONINĖJE

PALAGO PAGELBA
NAMIE už .... .

EKZAMINAVIMAS
OFISE
DOUGLAS PARK HOSPITAL

1900 So. Kedzie Avenue
Tel. Lavvndale 5727.

*12
*50
*20

• RESTAURANTAI

Universal restaurant 
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

750 West Street 
A. A. NORKUS, Savininkas 

Tek Victory 9570 / 
» ' i jr'1 '■■‘i" 1h'i »i..i .u. ii.

AL, MASIULIS 
TAVERN 

BERGHOFF ALUS 
ir kiti rinktiniai girimai. Pilna res
tauraciją su visais patogumais. Val
gius gamina Mrs. Masiulis.

2055 WEST CERMAK RD. 
TeL Seeley 9224.

W. C. LUKAUS. Sav.
6425 SO. ASHLAND AVE^,

LEGION TAVERN 
Grovehill 4563 

FAMOUS BERGROFF BEER 
Taipgi visokį kiti rinktini gėrimai



te*

Iš Draugijų Veikimo |
" ■■■ 1 ■  „ I ĮĮIĮ^Į I |I"ML! |

Tai Juoksitės

For Rent£

-

Business Chances
Pardavimui BizniaiNorthsidės SLA 

Kuopa ruošiasi 
Prie Vakaro

Nori PrisidėtiI
Prie Stipresnės 
Draugijos

• Jei norit praleisti vieną va
karą vien juokais, tad pašvęs- 
kit tam sekmadieni© vakarį* 
Lap. 28>, ir atsilankykite Holly- 
woodo svetainėje, 2417 W. 43rd 
•St. ' ‘ .

Vaišes “Pirmyn” 
Naudai “45- 
Ashland Taverne”

, Bus išdalinta ir 12 ka’iakutų;
' * . .

NOftTftSIDE—22& SLA Kuo- 
pa... ruošia puikų vakarą.

Apie tą.vakarą įvyko maž
daug toks pasikalbėjimas:

—Ei, Jonai, kur tu bėgi?
-^Nugi, ar nežinai Petrai, kad 

lapkričio 21 d., Grigaičio sve
tainėje ties 3Š04 W. Armitage 
avenue, įvyks puikus vakaras. 

7Bėgu naujų drabužių pasipirk
ti. Girdėjau, kad bus gražių

CICERO — Vietos Vyrų 
Moterų Apšvietos Draugija no 
ri likviduotis ir prisidėti prie 
kitos, stipresnės organizacijos.

I

Spalio 31 d., įvyko Draugijos 
susirinkimas, kuriame tas klau
simas buvo svarstytai.

Kaip visada, į susirinkimą at
silankė labai mažas skaičius na
rių. Didžiumą laiko jie pašven
tė tiems patiems dalykams, kaip

merginų, net iš kitų miestų, bendras frontas, apsirgimai, ir 
■> /r Į i . • j • j • 1 •Matais bus suvaidinta juokinga 
komedija, kas man labiausiai 
patinka. Galėsiu gardžiai pasi
juokti. Po programo bus šokiai, 
daug gėrimų, skanių užkandžių. 
į .

Tą vakarą bus sulošta labai 
juokinga komedija ir juoksiifeš, 
kaip niekad dar nesijuekėt. Ko
medija yra originališka, parašy
ta specialiai ta mvakarui. Daly
vaus didelis būrys artistų ir ko- 
medijantų. Tą satyrišką ir juo
kingą veikalą, kuris pavadintas 
“Majoras Bovas ir jo Amato- 
riai’/ parašė Vytautas Beliajus, 
Amerikos) lietuvių kalboj ir at
vaizduoja įvykius' radio stotyje. 
Vakaro pelnas eis padengimui 
šokikų grupės kelionės Lietu
von ateinančiais metais.

v —Well, Jonai, gal reikės ir 
man ten.būti.

. —Nugi, žinoma. Mes kvie
čiam ir visus k.tus Northsidės 
lietuvius atsilankyti. Visi busi
te patenkinti ir srtiagiai laiką 
praleisite. Pradžia 6 v. v. Įžan- 
g,a‘ 35 centai.

Pakėlus klausimą apie Drau
gijas tolimesnį gyvavimą, na
riai vienbalsiai nutarė prisijung
ti prie kitos draugijos. Buvo1 
proponuota kreiptis prie Chica- 
gos Lietuvių Draugijos, bet ga
lutinas planas palikta Draugi
jos Valdybai pagaminti. Lauk
sime pasekmių. Narys

Ši grupelė, kuri susideda iš 
šešiolikos šokikų, yra jau gerai 
prisiruošiusį kelionei ir mano ap 
leisti Chicagą 23 gegužės mėne
sį. Pereitą sekmadienį susirin
ko ir susiorganizavo ir tėvai, 
kurie' pasižadėjo pagelbėti pri- 
rengimui Šokikus Į kelionę.

Kazimieras Kriščiūnas

v.i - ž.

Garfieldparkiečiai 
Linksminsis

Garfield Parko lietuviai (tu
rės progą linksmai laiką pra
leisti ir vienas kitą sutikti, šį
vakar, lapkričio 20 d. Vietinis 
Myry ir Moterų Pa’šelpinis Kliu
bas rengia šaunų rudeninį ba
lių Lawler salėje, ties 3929 Ma- 
dison Street, antram aukšte 
(virš 3 Sis terš restorano}.

Sakoma, kad šokiams gros 
geriausias Chicagoje orkestras. 
Na, na, tai bus svarbu pama
tyti.. Kiek yra žinoma apie šio 
kliubo praeitus rengimus* tai 
nereikia abejoti, kad ir šiame 
vakare bus smagu.

Kliubo nariai sugyvena drau
giškai, remia visokius gerus su
manymus, tad įsigijo gerą var
dą ir nuo pašalinės publikos. 
Kliubas yra laisvas,
klausyti abiejų lyčių ir visų ti
kėjimų žmonės. Taigų visi va
žiuokime į balių. Jaunuoliams 
įstojimo nereikės mokėti, suau
gusiems numažinta kaina. To
kių progų mažai yra. Galima 
pasinaudoti, ko»l -nevėlu.

Kliubo Sargas.

galį pri

RENDON GRAŽUS 4 KAMBA
RIŲ) FLATAS. Visi parankamai — 
renda pigi. 3934 So. Rockwell St.

RENDON FLATAS — penkių 
kambarių, šviesus — pigi renda. 

3044 West 41st St.

RENDON 4 kambarių cottage su 
visais parankumais už $16.00 ant 69 
ir Komensky Avė. arba parduosiu 
ant lengvų išmokėjimų.
Atsišaukite 4743 So. Maplevvood 

Avė. Tel. Virginia 2911.

RENDON PENKI KAMBARIAI, 
trys bedruimiai. Viduj yra toiletas. 
Namas ant Union Avė., netoli baž
nyčios. $10.00 j mčnesj. Savininkas. 
1616 So. String St. J. Klibinis.

, PARSIDUODA BUčERNfi pigiai 
—tirštai apgyvento j apielinkėj. Ki
tos bučernės arti nėra.

Naujienos, Box 744

PARSIDUODA TAVERNA — ge
roje vietoje tarp dirbtuvių — biznis 
išdirbtas per 18 metų. 611 W»st 59 
Street. ' » . \

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

6818 So. Ashland.

PADĖKAVONĖ

<

JURGIS VITKUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Lapkr. 16 d . 7:30 vai. vakaro, 
1937 jn-» sulaukęs pusės amž.. 
gimęs Telšių mieste.

Amerikoj išgyveno 33 m.
Paliko dideliame nuliudime 

sūnų Simoną, marčią Olgą, 
broli Jlnf Vitkų ir daug kitųt

\ 1 F'
Kttnas pašarvotas Ladhavi-

* ‘koplyčioj, 2314; 23rd 
PI. Laidotuvės įvyks Šeštadie
ni, Lapkr. 20 d., 1:30 vai. po 
pietų. Iš koplyčios bus nuly
dėtas i Tautiškas kapines.

Visi a. a. Jurgio Vitkaus 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kvečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimų*

Nubudę liekame,
Sūnūs, Marti, Brolis ir 
Giminės

Laid. Direktorius Lachavičius 
ir Sunai, Tel. CA^AL 2515.

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

KASTANTINAS 
MEŠKAUSKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
ipkr. 18/d., 2:00 vai. popiet, 

.37 m., sulaukęs 25 metus 
amžiaus, gimęs Chicago, III.

Paliko dideliame nuliudime 
moteri Josephine po tėvais 
Čerapikę, motiną Eleną, uoš
vius Juozapą ir Olesę čerapus, 
dėdę Steponą Meškauską, te
tą ir dėdę Barborą ir Kaži-. 
mierą Ališauskius ir daug ki
tų giminiu, Lietuvoj tetą Liud- 
visę zBakienę ir gimines.

Kūnas pašarvotas koplyčioj;

p. G. Norbutas, 
biznierius, kuris 
ties Emerald ir

Partners Wanted
_______ PjĮrtnerysfės Reikia

PAIEŠKA U PUSININKO eiti į 
tavem — turiu patyrimą — nėra 
skirtumo ar ženotai porai ar pa
vieniui. 1807 W. 46th St. antros 
lubos, Anna Beach.

PARSIDUODA PIGIAI Ice Cream, 
pieno, saldainių, groserio ir kitokių 
dalykų štorelis. Geras biznis— už 
fikčerius ir staką kaina $195.00. 
Renda pigi 
gyventi. Randasi netoli Marųuette

kaina $195.00. 
maža šeimyna. Gali

Parko ant Kedzie Avė. Kreipkitės
2502 W. 69 St TeJ. Grovehill 0306

Kcal Estą te For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Situation Wanted
Darbo Ieško

TAUTIŠKOS' PARAPIJOS 
VAKARAS

Tautiškos parapijos nariai rengia 
du pasilinksminimo vakarus. Lap
kričio 24. ir 25-tą (Dėkos Šventėje), 
Parapijos svetainėje, prie 35 ir 
Union Avė. Pradžia 7 vai. vakaro.

Kviečia: .VALDYBA.

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

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

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

Tel. BOULEVARD 2800
Perkam, parduodam ir mainom na

mus, lotus, biznius ir fąrmas; inšiu- 
ruiame namus, rakandus ir auto
mobilius. Taipgi turime daug gerų 
namų pardavimui arba mainymui už 
gerus bargenus;, greitas ir teisingas 
patarnavimas. Reikalui priėjus krei
pkitės:

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

3807 Lituanica Aye. Ląidotu- H 
-vės utarninke. Lapkr. ft
23 d., 8:00 vai. ryto iš kopi. į 
Šv. Jurgio parap. bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
teų bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi a a. Kastantino Meš
kausko giminės, draugai- ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvė-1 
se ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Moteris, ir Giminės.

• K'

Laid. Direktorius S. P. Mažei
ka, Tel. YARDS 1138.

KASTANTAS VIT ARTAS
Mirė lapkričio 5 1937 m., 

6:45 vai. vak., sulaukęs pusės 
amžiaus. Buvo kilęs iš Telšių 
miesto;
Paliko liūdinčius seseris, švo- 

gerius ir gimines.
Po gedulingų pamaldų Auš

ros Vartų parap. bažnyčioje
palaidotas lapkričio 9 d. Šv 
Kazimiero kapinėse.

Mes, seserys dėkojame gerbv 
klebonui kuri. M. Urbonavi
čiui už gedulingas pamaldas 
ir pritaikytą pamokslą. Toliau1 
dėkojame vargonininkui J. 
Brazaičiui, altoriaus vaikams, 
Šv. Mišių ir gelių y aukuoto- 
jams, grabnešiams visiems 
lankytojams pašarvoto velio- 
nies, dalvvavusifertis pamaldo
se ir lydėjusiems į kapines.

Širdingai ačiū tariame gra- 
boriuį1 Lachavičiui' ir sunams 
UŽ rūpestingą patarnavimą.

O tau, mielas brolau užbai
gusiam šią žemišką kelioąę, 
tesuteikia Gailestingas* Dievas 
amžiną atilsį.

Nuliudusios Seserys.

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

Ardmore 0867.

m,
Help VVanted—Malė

Darbininkų Reikia

p. Notbąto alinėje davė 
d reikia t:kėtis,

18

SIENAI PANELIS

tu
su

ANTANAS' IŽDONI'S
Persiskyrė su šiuo pasaulin.1 

Lapkričio 18-tą dieną, 9:30; V- 
vakare. 1937 m „ sulaukęs 59* 
metų amžiaus rimęs Lietuvoj, 
Raseinių apskr.. Kalilųjų pa- 
rąp. ir mieste.

Amerikoj išgyveno 35 m.
Paliko dideliame nuliudime 

brolį Liudviką, seserį Barbo
rą ir švogerį Stanislavą Glo
bį, pusseserę Apoloniją ir švo- 
geri Juozapą, Jenienius ir gi
mines Amerikoj, Lietuvoje — 
motiną Oną. seserį Zofiją ir 
švogerj, Viktorą Šukius, anū
ką Liudviką Šukį, dėde Petrą 
ir dėdienę’ Barborą Radžiu* 
nienę, pusbrolį Juozapą Rad
žiūną ir esmines.

Priklausė prie HMnois Lie
tuvių Pašelpinio Kliubri.
* Kūnas pašarvotas Masalskio 
koplyčioj, 3307 L;tuanica Avė. 
Laidotuvės Įvyks Antradienį, 
Lapkr. 23 d., 1-mą vai. popiet. 
Iš koplyčios bus nulydėtas į 
Liet. Tautiškas kapines.

Visi a a. Antano Iždfthio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat' nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Brolis, Sesuo, švogeriai, Pus

seserė ir Giminės.
Laid. Direktorius A. M. Phil
lips, Tel. t Boulevard 4139.

WALL HANGING PATTERN 1613
No. 1613—Tai labai gražus panelis. Jei gerai sutaikysi! 

spalvas bus tikras papuošimas, net gražesnis už nupieštą pa
veikslą.

i ftvninęLUVLIlVIv Visas Pasaulio 
Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms* Bankietams 

ir Pagrdbams
3316 So. Halsted Street

Tel. BOULEVARD 7814

šiandien yra svarbi diena 
45th-AshlaTid alinėje, kurios' sa
vininku yra geras lietuvisi ir 
veiklus Town of Lake veikėjas, 
p. Kazimieras Kriščiūnas.

Jo alinėje šiandien įvyks ant
roji “Pirmyn Diena”, kurios 
pelnas eis Choro Lietuvos Ke
lionės Fondui. Pirmą tokią die
ną surengė 
Bridgeporto 
užlaiko alinę 
,35th Street. .

“Pirmyn. Diena” p. Kriščiūno 
alinėje reikš tą, kad visos die
nos pajamos bus atiduotos Fon
dui Pirmyn 'Choro- Kelionei Lie
tuvon, kuris globoja pinigus, 
skirtus tam tikslui. Tuo budu 
pi Kriščiun^ą/fpąrodo pritarimą 
kelionės sumanymui ir jį pare
mia finansiniąį. “Pirmyn Die
na”

. $206 pelno*į
kad p. Kriščiūnas neatsiliks.

Kalakutai dovanų
AtsiMukę svečiai, be to, 

rėš progos pareiti.namo ir
kalakutu Padėkos Dienai. P-no 
KriščiuYiO alinėje, vakare dova
nomis “Pirmyn” choras išda
lins net 12 didelių gyvų kalaku
tų. Tad, kas bus laimingas, tas. 
pareis namo su dideliu paukš
čiu ir turės tikrai amerikoniš
kus ThanksgiVing pietus.

“Pirmyn Diena” p. Kriščiūno 
alinoje, tęsjs per visą dieną.

P-as Kriščiūnas kviečia .visus 
savo ir “Pirmyn” draugus šian
dien jo įstaigoje atsilankyti.

Draugas.

Pereitą 'tre-

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

|dedu; 10 centų Ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No

I Vardas pavardė

| Adresas

Urba Flower Snoppe
Gėlės Mylintiems—Vestuvėms 

Bankietams—^ątdotuvėmoi—
- Papuošimams

Phone LAFAYETTĘ 5800 I

Juozapas Jokšas Pa 
laidotas Tautiškose 
Kapinėse

» !' > ■. Į|^

BPvIt)GEPO^T -
čiadieijį,17 d. Tak
tiškose Kapines? tapo- palaido
tas Juozapas Jokšas.. Vėllionis 
buvo gimę^. lietuvojie, gyvenęs 
Bygoje, ir Afijiorikojie išgyvenęs^ 
apie 30 metųrl ęBuvo' latvių kil
mės.

Mirė sulaukęs 64 metų am
žiaus. Paliko ^lindime dvi dusk 
teris: Fred$ ir. Valeriją* sū
nų Povilą Ir’ Agnės ii 
žentą Mauti,' taipgi anukus, Ko- 
nald ir Gen^l^vė; Vėžionis bu
vo plačiai žiįtomas bfznierit^s,; 
kuris užlaikė kliaučių' dirbtuvė
lę per eilę metų. Būdamas jau-, 
nesnis, velionio buw labai veik
lus pažangiame judėjime

Laidotuvčms patarnavo p. Ma 
sa’skis ir jo asistentas P* Phil
lips. Trumpą kalbą koplyčioje 
ir kapinėse pasakė V. B. Aitok 
brose. -Reikia pasakyti; kad p; 
Masalskis jau parūpino kalbėto- 
j ui lempą ir stalelį* kut galinga 
kur kas gefigas matyti iš raš
to, negu būdavo pirmiaus, kada 
kalbėtojui reikėdavo) matyti sa
va raštą prie Žvakes žiburio. 
Valionis Juozapas Jokša buvo 
labai iškilmingai palaidotas iT
palydovų ’ tur^įp. Labai didelį bu- 

p *4- __ ĄP rb. —-a.

Į .j

CHEVROLET 
DEALERS

Chicago, Illinois
CHEVROLET dealers Chicago.

Ashland Avenue Motor Sales 
5436 S* Ashland Avė.

CĄLEY BROS. 
10524 Sk Michigan Avė, 

Clark Maple Chevrolet, ‘ Ine. 
1036 N. Clark St.

Division Chevrolet $ales, Ine. 
1725 Division St.

Drexel Chevrolet Co 
4733 Cottage Grove Avė 

Gateway Chevrolet Sales,. Ine.
5145 Mihvaukee Avė.

Hydę Park Chevrotet Garage, Ine.
5506 Lake Pirk Avg^.

KEYŠTONE MOTOR CO: 
3100 Lawrence Avė, 

Kushler Chevrolet Sales, Ine.
6317 Broadway

James Levy Chevrolet Co. 
4400 Archer Avė.

Lewis Auto Sales, Ine.
3400 Ogdeh Avė.

Mclnerney Motor Co.
2715 N. Cicero Avė.

MdMANUS MOTOR SALES 
6711 S. Western- Avė 

Michigan Avenue Chevrolet 
2345 S. Michigan Avė. 
Mid-City Chevrolet Co.

< 1147 W. Jaekson- Bllvd.
Miller Chevrolet, Inerf .
1810 Irving Park Blvd'.

Mihva'Ukee Avenue Motor Sales 
2504 Milwaukee Avė.

Nelson Chevrolet Sales, Ine. 
1002 Diversey Parkvvay 

Nickey Chevrolet Sales, Ine. 
4114 Irving Park Blvd.

Nieburger Chevrolet Co. 
7744 Stony Island Avė.

N0RT0WN CHEVROLET CO.
6501 N Western Avė.

Ray‘ 0‘ConnelI Motor Co. 
4'625' W. Madison St.

A- J. Oosterbeek Motor Co., Ine.
7541 S. Halsted St.

OPAS CHEVROLET CO. 
1768 S. Ashland Avė.

RUBY CHEVROLET, Ine.
1422 Eaat 67th St.

Seip Chevrolet Sales 
8622 Commereiar Avė 
Sheetš Chevrolet Sales 

6522 Cottage Grove Avė. 
Southwest Chevrolet. Ine.

9220 B. Ashland Avė.
Superibr Motor Sales Co.

6943 S. Halsted St 
UPTOWN MOTORS CORP.

z 4859 Broadway
->L _ —ft-,- r ? 1 ->■

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

į REIKALINGAS . geras KRIAU
ŠIUS! j Cleaning šapą — pastovus 
darbas, 1707 So, Halsted St.

REIKALINGAS PORTERIS į ta
verną, — geistina, kad butų paty
ręs prie virimo. Kambarys ir mo
kestis — dėl platesnių žinių šauki
te COMMODORE 1946.

Furniture & Fixtures
RakandO’-ftaisai

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE- 
RJUS’ 1937, visokio didžio su Coil 
Baksais ir smkom. Taipgi Storų 
frkčerhis dėl bile kurio biznio įskai
tant svarstykles, registerius ir ice 
baksius. Cash arba ant išmokėjimo 
Pamatykite mus pirm negu pirksi- 
te kitur.

S. E. SOSTHE1M & SONS 
1915 SO. STATE STREET 

CALumet 5269.

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

Autbmobiles
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MisceHaneous
Įvairus

z 8T0GDEN0YST®
; Mes dengtame Ir pataisome visokios 
' pušies stogus, taipgi dirbame blėtioi? 
darbus.. Lerigvos stygos,, jei pagei-

! dujama.
ROOFJNG co.

Šou Rateted Stieet
I >wpiN ii . iiąįĮiĮjjgį

Ftttnished Rooms
' rendo^ Kambarys dei vyro 
;ar' moters prie pavienios moters. 
4062 So. Kimball Avė., antros lubos, 

»4i < ■»■■ ■ i■ i n »>■■■ v ■ .......................

RĖNDON KAMBARYS apšildo- 
irios, prie mažos šeimynos — su 
ar be valgio 7034 So. Rockwell' St.

i iMAmiifr tetiL fc.nl >■!—.iiiueiM ............... . ■< Ii . |»I w m I

RENDON KAMBARYS dėl vyro 
ar moters priė mažos šeimynos — 
visi patogumai; yra telefonas. Vic- 
tOry 6146, 3231 So. Eųierald Avė., 
2-ro slubos priešaky.

RENDON DIDELIS švarus 
BARYS, su skalbimu — prie 
seįmylios, antros lubos. 3419 
Union Aye.

KAM- 
mažos 
South

French 
lempos, 
kauras 
$35.00.

1937 PLYMOUTH 5 keleivių de 
luxe sedan .................................. $525

1937 CHEVROLET 5 keleivių de 
Iuxe trunk sedan ...................  $545

I 1935 PLYMOUTH 4 durų deluxe 
sedan ........................ j.................................. $395

1936 DODGE Touring sedan, ek
stras, $495; mainais ar išmokesčiui. 

i Klauskit Mr. PUPKA
4628 West Washington Blvd.

FORDAS VĖLYBAS 1936 De Luxe 
Sėdau su baksu, heavy duty tairai, 
kaip nauji, tik keletas mėnesių va
žiuotas. Taipgi De LOXe Coupe. Ga
rantuotas kaip naujas. Tikrai paau
kausiu už $295 ant -išmokėjimo.

3138 Clyboum Avenue

. Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA TAVERNA — vi
sas įrengimas —Brighton Park su 
2 aukštų budinku -— gyvenimui 
kambariai iš užpakalio—kaęšto van
dens šildymas — 8 furnišiuoti kam
bariai renduojami. Gera proga at
sakančiam asmeniui. Kreiptis.

Naujienos, Box 741

PIRK ŠIĄ MAŽĄ FARMĄ; TADA 
GYVENSI BE RŪPESČIO.

10 akerių geros žemės su budinkaie 
arti Wiliow Springs, parsiduoda už 
$3500.—5 kambarių medinis namu
kas su dideliu lotu. Kaina $2500.— 
ir šiaip kitų bargenų.

Z. S. M1CKEV1CE AND CO.
6816 So. Western Avenue. 

Hemlock 0800.

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

2462 West 46th Place.

2 aukštų 
krautuvė ir

GREIT PARSIDUODA 
plytinis budinkas 
flatas — aliejum šildomas — paau
kuos. 1745 W. 47th St.

$200 NUPIRKS 7 kambarių ka- 
tedžį'— likusi kaip renda — kairia 
$1250.00—kreiptis 1647 W. 47th St., 
antras aukštas.

5 KAMBARIŲ PLYTINIS angliš
kas kolonijalis bungalow— Tile vir
tuvė ir maudynė—garažas.

6440 So. Kilpatrick Avė.

PARSIDUODA LABAI PIGIAI 
4 flatų mūrinis, št.vmu apšildomas 
ir štoras, kuriame dabar yra taver
na, Stock Yard distrikte — arba 
mainysim į mažesnį namą ar ūkį 

CHAS. URNICH (URNIKAS) 
56 W. Washington St., Room 514 
arba 4708 So. Westem Avenue

Farms for Sale
Ūkiai Pardavimui

PARDUOSIU 160 akerų farmą 
105 akerių dirbamos, kita ganlykla 
ir giria, 150 mylių nuo Chicagos su 
gyvuliais, geromis maŠinbmis, 10 
kambarių namas ir kiti budinki- 
Yra valdžios morgičius ant 35 me
tų. Atsišaukite laišku, 1739 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, Ind.

Business Service
Biznio Patarnavimas

Pataisyk Stogą ir 
RYNAS DABAR

Pašauk mus’ dėl dykai apskaitKavi
rau. 25 metai patyrimo. Blėkorius ir 

stogų dengėtas.
Leonas Roofmg Co.

3750 WALLAČE STREET* 
Tel. BOULEVARD 0250.

IIHIIHIIIHmiUHHMMUIIUl

| KA PARDUOT
i PAGARSINKFT

NAUJIENOSE

BIZNIS pietvakarių pusėj veikia 
per 10 metų. Grosernės ir mokyklų 
reikmens su gyvenimui kambariais. 
Žema renda. Savininkas nori paau
koti greitam pardavimui. Dėl smul
kesnių žinių šaukite VIRGINIA 0435

I JEI IEŠKOT 
jBARGENŲ 

SKAITYKIT 
NAUJIENAS

= I

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

Mokyklos 
skersai 
kyklos, 
žasties 
1538.

PARSIDUODA
krautuvė, gera vieta 

stryto nuo augštosioS * mo- 
nėra kompeticijos, iš prie- 
ligos. Šaukite Boulevard

i Ę
i

NELAUKIT
ILGAI

Pašaukit mus tuojau

CANAL 8500
Apgarsinimu kainos pri 
einamos. Už pakartoji 
mus gausit nuolaidą. ■
HIUUMMtMmmHhĮIL ............
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Cicero policistai 
ruošia 
metrašti

nių aldfermanų teisėjas Fischer 
išmėtė, nes tą algų sumažinimą 
bb’Vo pravedą patys aldermanai.

Cicero policistų šelpimo drau
gija, kiyri susideda vien iš po^ 
licistų ir rūpinasi paliegusių ir 
sergančių policistų likimu, da
bar ruošia metraštį ir renka 
jam. skelbimus.

Policistai tikisi gyventojų ir 
biznierių paramos, nes juk ir 
policistai ištikimai tarnavo gy
ventojams per visus 
pinosi jų apsauga ir 
linkės saugumu, tad
bais ir užsitarnavo paramos.

AMERIKOS LIETU
VIŲ DAKTARŲ DR- 
JOS BANKIETAS IR 

ŠOKIAI

Keturi suimti 
už gaminimą 
munšaino

metus, rifj 
visos apie- 
savo dar-i

Ex-aldermanai rei
kalauja nedamokė- 
tų algų

13 ^buvusių aldermanų užve
dė byla ir pareikalavo i' mies
to sumokėti jiems nedamokėias1 
algas. Nedamokėjimas pasidarė 
kada miestas buvo nukapojęs 
algas visiems savo valdininkams 
ir darbininkams tarp 1932 ir 
1934 metų. Teismas jau p‘r- 
miau pripažino, kad algos nega
lėjo buti sumažintos tiems ren
kamiems valdininkams, ku
riems algos yri/ nustatytos įsta
tymais. /

Bet panašią byią 27 dabartį-

Rytoj LaSalle viešbučio 
Grand Bali Room patalpoje 
įvyks Amerikos Lietuvių Dak
tarų Draugijos bankietas ir šoi 
kiai. Tai bus tos draugijos 25 
metų gyvavimo, sukakties pa- 
minėjimas. Tenka pasakyti, jog 
draugija per tą laikotarpį yrą 
tikrai gražių darbų nuveikusi. 
Ji sukūlė . tūkstančius dolerių,- 
kuriais buvo sušelpti Lietuvoj 

b r.uo karo nukentėję žmonės;
Nors prieš septyniolika metų 
draugija nebuvo nariais gau-į 
singa, o vis dėlto jos nariai su-j 
dėjo $550 Lietuvos > universite
tui.

Federaliniai agentai padarė 
kratą 71 akro ūkyje Emil Ii. 
Beisner netoli Arlington iftb 
ghts ir rado veikiantį 500 ga* 
lionų munšaino varytuvą. ■

Be- paties ūkininko Beisner 
liko areštuoti ir trys chieagie- 
čiai, būtent Adam Widzes, 
4402 S. Artesian Avė., Georgė 
Meiss, 4236 S. Artesian 
ir Ėdward Farber, 5400 
Madison St.

Kaunte numato 
deficitą

Avė.
Wešt

Bankietas rytoj prasidės 7 
vai. vakaro. Reikia tikėtis, kad 
daktarai susilauks, nemaža sve
čiu.

Atsisako kaltinti
Grand jury atsisakė apkaltin

ti Miss Cora May Marsh, 28 
m., buvusią mokytoją, kuri sa
vo ...naujagimi pavainikį kūdiki.

Kauntės taryba gavo -atei
nančių.metų biudžeto apskai
čiavimus. Jame numatomas pa
didėjimas ^išlaidų, bet sumažė
jimas pajamų,, taip kad nežili-; 
rint esančio kauntės ižde per
viršio, ateinančiais metais kaun- 
tė turės nemažą deficitą. Nu
matomos išlaidos siekia per 
$20,000,000, o numatomos pa-: 
jamos sieks per $19,000,000.

numetė 10 augštų į incinerato- 
rių. Koronerio gi jury buvo ati
davęs ją grand jury už žmog
žudyste.

Kriaučių lokalas 
paliko senąją 
valdybą

k ■ • i <» i' ' nU—«
’ I-’ ’? U / &

Ruošiasi sąvo susirinkimus 
marginti pą^kaiioinis ir 
zika. Darbai pas kriaučius su
mažėję. *

.. Organizuoti lietuviai kriau- 
či-ai, kurie priklauso prie Amal- 
gamated Clothing Workers uni
jos 269 lietuvių lokalo, penkta
dieny, lapkr. 10 d., unijos sve
tainėje, Amalgarriated Center, 
laikė mėnesinį susirinkimą, ku
riame buvo rėrkarna ir nauja 
lokalo valdyba ‘ateinantiems me- 

’ • • i 'J < t

tams. 1 j į
Visa valdyba* palikta senoji, 

būtent pirminijika& J. Bočiunas, 
raštininkas F. Prušis, iždinin- 
kas J. Bertašit^,{'maršalka P. 
Ėrazjs. Pastarasis \yra tėvas Dr. 
P. Brazio, kuris dabar atlieka 
praktikos darbą Šy, Kryžiaus 
ligoninėj ir neužilgo atidarys 
savo kabinetą. Kiti valdybos 
nariai pasiliko irgi senieji, tik 
vieton atsisakiusio A. Čepaičio 
tapo išrinktas M. Gintai*.

Susirinkimas buvo skaitlingas 
ir tvarkus.

Darbai pas kriaušius „ eina 
įvairiau vienur geriau, kitur 
prasčiau. Abelnai kriaučių dar
bai Chicagoje šiuo laiku eina

pa 
ir mu

................. 1 - ....... ............................ .... .............. ..

prasčiau, negu buvo pereitais 15 iiiiiiiiioiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiioiiiiiiiiiiiinHiiiiiiiiiiūiiiiiiiiiiiiniiiiiiiimiHiiiiiiHiiiiniiiiiiiiiiiiBiHiiimhmHuiiiiiiiidiiMittHMiniiiuiuiHim

paskaitą

Pelningos 
perskiros

Mrs. Genevieve Dunn, 2231 
E. 67 St., gavo perskiras nuo 
savo vyro Wm. C. Dunn, pre
zidento Merchant’s D-istilling 
Corp.; iš Terre I-Iaute; Ind. Ji 
gavo/he tik $100,000 vertės dur
to, bet dar gaus $100 į mėnesį 
savo sUnaus užlaikymui.

Kviečiai 
pabrango

Kuomet vieniems būna nelai
mė, tai kitiems laimė ir džiaug
smas. Grudų spekuliatoriai Chi- 
cagoje džiaugiasi, nes kviečiai 
pradėjo brangti ir i dieną kar
tais pabrangsta po 5c u‘ž buše
lį — tiek 
mai.

kiek leidžia istab 
€ *■

Kviečių 
delei šalnų 
derliaus Argentinoje.

brangimas pradėjo 
sunaikinimo kviečių

metais, tad ir bedarbių skaičius'i 
yra padidėjęs.

Kadangi lokalo susirinkimai 
pasidarė tvarkus ir greit atlie
kami visi reikalai, tai manoma | 
po susirinkimų turėti kokį 1 
trumpą programą — muzikos, | 
dainų, ar kokią pamokinančią |

I □S 
i

GERIAUSIA

DOVANA
NAUJIENŲĮ 

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

Tai bus geriausia dovana iš visų dovanų. 
Jie džiaugsis šita dovana ne vieną dieną, bet 
šešias dienas į savaitę per visus metus.

Naujienos metams Chicagoje ................................. :
Kitur Suvienytose Valstijose ir Kanadoje ......... -

$8.00 
s.oo

c
IŠPILDYKIT ŠITĄ KUPONĄ ŠIENDIEN

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted Street, 
Chicago, Illinois.

Aš Čia prisiunčia už Naujienų pretiumeratą visiems me-

tams. Pradėkit siuntinėti nuo 
šituo adresu:
Vardas ......................................

dienos
I 
E

|

= Adresas
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KEISTAS PAUKŠTIS. —• Didžiasnapis'tbucari iš' Pietų Amerikos, iš
statytas kartu su šimtais kitų ypatingų paukščių C.r'eatėr: Chicago Cagė ... v... . t % .v . . ; j■ -•<
Bird kliubo paukščių parodoje Sherman hotelyje. Nors, jo Sriapas ir yra Mri ;sioin,s dienomis išskrido lęktuvu į Rio de 

........... . - • > - . o . : : Janeirb susituokti; su Jungi. Valstijų ambasadorių
Brazilijoje Jėffefsoįi Caffery.. JĄ šutų o k t ų vės 
įvyks lapkričio 20 d., Brazilijos sostinėj.

nepaprastai didelis, tečiaus jis vargo su snapu neturi, nes jis yra iš kie
tos, bet labai lengvos medžiagos.

. Čhicagietė turtuolė Miss Gertrųde McC&rthy,

P
I

□

E I■

B

VĖLINĖS KAUNE. — Lietuva kasmet iškilmingai mini vėlines, lapkričio 2 d. Tą1 dieną ka

SUMODERNIZUOTAS “MOTHER GOOSE”. — Vai ižia norėdama padėti stiskurdusiems ą^tistams buvo!?už- 
sakiusi jiems paruošti daug įvairių piešinių valdžios triobėsiams. Bet dėl daugelio piešinių kilo aštrus ginčai, nes 
daugelis jų išėjo keisti, modernistiški. Veliausį ginčą sukėlę šis iš “Mother Goose” vaikų pasakų paveikslas, kurį 
nupiešė Bernice Cross, WPA. artistė, dėl Glen Dale, Md. džiovininkų sanatorijos. Distrikto sveikatos komisionie- 1 
rius Dr. Ruthland paveikslą vadina “pabaisa” ir įsakė jį užtepti. Bet kiti sako, kad tai yra valdžios nuosavybe ' * 
ir jos naikinti negalima. Kritikų džiurė išspręs ką daryti su tokiu keistu paveikslu. <

pai papuošiami- žvakutėmis, gyvomis gėlėmis ir vainikais, čia matome Vytauto Didžiojo Karo

Muziejaus sodnelyje vėlinių dieną gyvomis gėlėmis, gedulo vėliavomis ir kitokiais gedulo ženk-
. . 4 •> L' 1 • '' 1 • • ’ *• * • ' . - s 1 • »

lais papuoštą Nežinomojo Kareivio kapą. Prie jo stovi karo invalidų garbės sargyba.

, “Maistas” stato naujus tvartus ir hales, visa tai užims apie V2 ha ploto.
• Ai r. /i ' 1 r s v- k
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Veda—NORA

ONA KUBILIENĖ

ONA KUBILIENE —
ARTISTĖ-DAINININ-

* Ona Kubilienėr buvusi ehi- 
cagietė, yra Naujienų Moterų 
Skyriaus bendradarbė. Dabar 
ji gyvena jau keliolika metų 
Boston’e, kur baigė New Eng
iami Conservatory of Music, o 
vėliau studijavo muzikų ir la
vino balsų Europoje (ji turi 
turtingų kontralto). šiomis 
dienomis ji koncertavo drauge 
su viena norvege dainininke, 
p-le Helena Marshall, ir armė
nė “pianologist”, p-le Avakian, 
Maine valstijoje.

“Ponia Ona Kubilienė geriau
siai pasirodė pildydama operos 
kurinius. Pažymėtinai puikiai 
išpildė arijų Voce di Donna iŠ 
Poncbielli operos “LaGioconda”. 
Ypatingo smagumo suteikė jos 
interpretacija “Rosary” (Ne- 
vin). Solistė, lietuvišku kostiu
mu* apsirengusi, pildė dar dalį 
programos, susidedančios iš 
Kur Bakūžė Samanota (Šim
kus) ir Vasilkėliai (Kuprevi
čius)”.

šis aprašymas yra paimtas 
iš recenzijos, kurių išspausdi
no Portland (Maine) Herald, 
iš lapkr. 6 d. 1937 m. P-ia 
Ona Lutkus iš So. 1 
prisiuntė jų Muzikos žinių ve
dėjai su prierašu, kad “norė
jau parašyti* Jums jau labai 
seniai, kaip mano šeimyna la
bai’ gėrisi ir randa naudingo 
Jūsų vedamam skyriuje Nau
jienose apie muzikų. Mano duk
tė yra pianistė, todėl mes labai 
įvertinam žinias, susijusias su 
muzika, nes jos yra Ibai bran
gios mums visiems. Priimkite 
mano i 
geriausiam pasisekimui Jūsų 
darbe.”

ir dailės mylėtojų,, ypačiai apie 
jų! dalyvavimų kitataučių tar- 
j5e (tai darau norėdama pažin
ti juos ir jų veiklą kuoplačiau 
šiai), tačiau juk nėra galima 
gauti viso pasaulio laikraščių 
ir žurnalų. Todėl tikrai busiu 
dėkinga už prisiuntimą man iš-

su Joseph šimbel, Felix Tho
mas, Alfred Lankus ir Char
les Rudauska's, kurie pildė 
Suktinį, Lengvos Kojos, Vestu
ves ir Dzūkai, buvo gražūs pa
vyzdys musų augančio jauni 
mo, kuris randa grožio ir pa
sitenkinimo besimokydamas se
noviškų lietuvių šokių ir in
terpretuodamas juos svetimų 
malonumui. Publikoj buvo gir
dėti gražių atsiliepimų apie šių 
jaunuolių pasirodymą.

Kad Beliajus turėdamas tik
tai aksominę uždangų scenoje 
įstengė su maža sugestija 
(kaip lietuviška juosta, stal
dengte, rateliu, arba vėdykle, 
samavaru, etc.) priduoti tinka
mą atmosferų tos šalies, ku
rios šokį pildė. Nors tas vis
kas gali atrodyti tiktai maž
možis, bet buvo gan efektin
ga. , :

Kad daug dėmesio buvo at
kreipta į tinkamą kostiumavi- 
mą visų dalyvių. Kostiumai vi
sų buvo tikrai įdomus ir tur
tingi. ,

Apie paties p. Beliajaus ta
lentų pasakė Chicago Daily 
News kritikas, p. Eugene Stin- 
son,t tame pačiam paragrafe, 
kalbėdamas apie Harold Kreutz- 
berg, tų pasauliniai žymų šo
kėjų, kuris tą pačių dieną tu
rėjo du programus Civic Tea
tre. P-as Stinson’as trumpai ir 
aiškiai pasakė, kad “kitas šo
kėjas, kuris nėra dar visiškai 
subrendęs, bet turįs nuostabų 
talentų, V. F. Beliajus, šoko 
su savo grupe Moterų Klubo 
teatre sekmadienį popiet. P-as 
Beliajus žudo didelę dovanų, 
jeigu jis neatkreipia pirmiau
sia dėmesio į tobulinimą 'sa- 
*vęs? • ;

Panašių pastabų teko asme- 
h niškai girdėti besikalbant su

susijusių su* lietuvių Veikla 
muzikos pasaulyje, kad galė
čiau jas paminėti Muzikos ži
niose.

galima

BELIAJAUS ŠOKIŲ 
SPEKTAKLYJE 
PASTEBĖTA

Kad norėdamas kaip
labiau ir tinkamiau supažindin
ti ąvetimtaučius su lietuvių 
liaudies ir kitais šokiais, Be- 
lajus iš programos 17 nume
rių septynis turėjo lietuviš
kus. ,

Kad visoje programoje pa
žymėtinai gerus akompanimen
tus suteikė p-lė Helena Pečiu- 
kaitė, musų įžymi dainininkė 
ir muzikė. Ji taipgi sutaisė 
muzikų vienam meksikonų šo
kiui ir įdomiai sutaisė akom
panimentą “Tykiai, tykiai Ne
munėlis teka”, kurį Beliajus 

* puikiai interpretavo. Vadinasi,
Boston’o Į p-le Pečiukaitė vis progresuo

ja, vis tobulina savo talentą,
ir mes džiaugiamės jos gabu
mais.

Kad p-lė Wanetta Grybiutė 
pasirodė padarius nemaža pa
žangos savo šokio mokykloj. 
Jos asmenybės švelnumas ir 
grakštumas visai atatiko in
terpretaciją tų kurinių, kuriuos 
ji pildė drauge su p. Bęliajum. 

___ ______ ____ ___ Jų Šokiai paliko kažkokį malo- 
nuoširdžius linkėjimus'nų jausmą publikoj.?

Kad norėjosi matyti p-lę Bi
rutę Kremainiutę pildant dar 

Ačiū poniai Lutkus už pri- kelis numerius, nes ji parodė 
siųstas iškarpas ir gražius lin- tokį gražų progresą, šokdama 
kėjimus šiam skyriui. Džiau- tik Pas D’Espan su jos ma
giuos, kad kaip ponia Lutkus, kytojum p. Bęliajum. Įdomu 
taip ir jos šeimyna randa Jdo- Į sekti visų šių jaunuolių darbą 
maus ir naudingo šioje koluni- 
noje.

Nors dedu nemažai pastan
gų, kad galėčiau surinkti kiek 
galima jaugiau žinių apie vei- 

'» kimą musų lietuvių menininkų

kai kuriais iš publikos. Nors 
p. Beliajus yra padėjęs daug 
energijos, parodęs daug suma
numo ir gabumo dirbdamas 
tarp lietuvių jaunuolių, būtent, 
rengdamas dailės parodas, etc., 
tačiau, kada jisai rengia savo 
programų, tai lietuviai negau
singai susirenka, kad galėtų 
pažinti bei parodyti jo paties 
darbo įvertinimų.

—<o—*
AR ŽINOTE KAD:

Parmos provincijoj, Italijoj, 
aukščiausia alga mokama sim
fonijos orkestro nariui yra 
$2.25 už koncertų. Iš to atro
do, kad Amerika yra rojus 
simfonijos muzikantams. Žino
ma, tiems, kurie nėra be vie
tos ir nepriversti 
lauko į vidų, kada 
gauna geras algas 
vaičių į metus?

žiūrėti iš 
jų kolegos 
per 50 sa-

Nacionalė Konservatorija Rio 
de Janeiro, Brazilijoj, įsteigė 
kontestą vaikučiams tarp pen
kių ir šešių metų, kad galėtų 
surasti tinkamų talentų, ku
riems ši įstaiga duos pilnų mu
zikali mokslų nemokamai.

ir gėrėtis jų pasiekimais.
Kad jaunųjų lietuvių šokė

jų grupė, kurią sudarė Milda 
Jakubka, Mary Staškus, Eye- 
lyn Kazys, Venus Tumosa ir 
Josephine Kasmauskas, drauge

&&&

Courtesy of Art Institute of Chicago

LAIMĖJĘS PREMIJĄ—Joseph Vorst’o piešinys, pa
vadintas “Drifters on the Mississippi”, už kurį gavo N. V. 
Kohnstamm premijų $250 48-toj metinėj visos Amerikos 

. meno parodoj Art Institute.

Vacys šiugždinis

RUDUO
Bėga, skuba rausvi lapai prieš niane...
Kur jie skuba, ko jie blaškos — nežinia.

Rudens saulė prasiplėšus pro miglas 
•'Tiesia Žemei jau atšalusias 'pankas*;-

Ir kai vėjas švilptels per medžius staiga, 
Per šakas nurieda ašarų banga.

Dvasele be vietos skundžias pakelio beržai;
• Ko jie rauda, ko dejuoja —• nežinai.

Tik širdim, tik siela liūdinčia menu — 
žemė gailis saulėtų dienų...

Iš “Amžini Stabai”.

Vacys šiugždinis

TIK ŠIEMET
Tik šiemet pamačiau kaštonų žiedus žydinčius, 
Tik šiemet!
Baltų žiedų eglutėse — žemčiuginė rasa;
Kalėdų pasaka, Kalėdų šventė
Žieduose!

Kodėl lig šiol tiek daug pavasarių, 
Tiek daug žiedų nuėjo pro mane? 
Palaidojau tiek ilgesio, tiek ašarų 
Gyvenimo triukšme.

Dabar visi žiedai byloja tiek daug žodžių, 
Švelniai niūniuoja ir linguoja prie naipų. 
Ir vos tik saulė horizonte pasirodys — 
Su jais drauge dainuot imu.

Veda MIKAS ŠILEIKIS

Lietuvos Menininkai Ir Tarptautinė Meno 
Paroda Art Institute

Povilas Augustinavičius ir Vaclova’s Rataiskis 
pripažinti tarptautinio meno pažibomis.

mm■

Menininkas

nininkų. Latvijai — du; Jugo
slavijai — du; Estijai — du; 
Kinijai — du; Norvegijai — 
vienas. Neskaitant Amerikos 
tik Anglija ir Vokietija turi 
daugiausia eksponatų.

Amerikos eksponatai dau
giausia yra suskolinti federa- 
lės valdžios, kuriai dirbo Fed- 
eral Art Project (W. P. A.) 
bedarbiai menininkai.

Visi eksponatai, išskyrus 
valdžios nuosavybę, yra parda- » 
vimui. Jų kaina įvairuoja nuo 
$2.00 iki $50.00. Povilo Au
gustinavičiaus kūrinys katalo
ge pažymėtas $50.00, o Vaclo
vo Rataiskio — $20.00.

Paroda labai graži ir verta 
kiekvienam meno mėgėjui jų 
pamatyti. Truks iki sausio 10 
d. 1938 m. '■

POVILAS AUGUSTINAVIČIUS
Povilas Augustinavičius gi

mė žemaičių Kalvarijoje prieš 
28 metus. Jis mokėsi Telšių 
gimnazijoje, o vėliau Kauno 
meno mokykloje, kurių baigė 
su* pasižymėjimu 1935 m. Bai
gęs meno mokyklą, jis išvyko 
studijuoti į Paryžių.

Povilas Augustinavičius yra 
K. Augusto (Augustinavičiaus) 
sūnėnas. Augustai 1935 m.
parsivežė iš Lietuvos kelis Po--su* "didelėm iškilmėm: muzikš-

JAU ATSIDARĖ
VISOS AMERIKOS
MENO PARODA

Praeita ketvirtadienį popiet 
Art Institute atsidarė 48 me
tinė visos Amerikos meno pa
roda. Paroda buvo atidaryta

vilo kurinius.-Tarp jų ir labai 
gražų albumų “Lietuva 
kyta”.

•aplan-

Praeitų- savaitę toj 
vietoj buvo trumpai 
apie tarptautinę litografijos''ir 
medžio graviūros meno paro
da, kuri dabar yra Art Insti
tute (Chicagoje).

Parodai atstovauja 26 val
stybės. Viso eksponatų yra 
374. Du eksponatai yra lietuvių 
menininkų, kurių darbus pri
ėmė “džiurė” kaip pilnai me
niškus ir svarbius kurinius. 
Vienas jų yra jaunuolio Povi
lo Augustinavičiaus (Kasto Au- 
gustinavičiaUs brolio 
Lietuvoje)

pačioj 
rašyta

Nors Offęhbach’as parašė 
nemažai gražių kurinių, tarp 
kurių yra opera “Hoffmano 
Pasakos”, tačiau jo negalima 
priskirti tikrai dideliems meis
trams. Vienok jo laikais kai- 
kiirie laikė 
konkurentu.

jį rimtu Wagnerio

Wagrieris kovojo, 
gauti pripažinimų,

.Kuomet 
kad galėtų 
jis stengėsi, kad jo opera “Die 
Meistersinger” butų statoma 
Austrijoj, tačiau gavo man
dagų atsakymų, kad Vienos 
publika buvo taip. sužavėta 
Offenbachu, kad nėra laiko nė 
pageidavimo ' išgirsti Wagnerio 
kurihio. Kokias permainas lai- 
kafe atnešė?

Jeigu norite praleisti sma
gią valandėlę besiklausydami

Jlili ui

Ir džiaugsmo ašaros atbėga į akis,
O, kokia laimė pult į žemę, žydinčių dangum!
Ir juoktis norisi, ir verkt, ir svaiguly šventam — 
Pabūt tikru žmogum.. ;

gražiai išpildytos muzikos, tai 
galima padąryti atsilankant į 
Y.M.C.A. įstaig'ą (Wabasli 
Avenue ir $-ta gatvė, kur di
džiojoj auditorijoj ponia Lulu 
Raben-Micevičiene ir jos trio, 
susidedantis iš smuiko, cello ir 
piano, teikia įvairios piuzikos 
valandą tarp astuonių ir devy
nių kiekvieno pirmadienio va
karą. Jokios įžangos nėra. 
Prieš kiekvienų numerį p. Mi
cevičienė duoda trumpų ir įdo
mų paaiškinimą apie patį, kom
pozitorių ir to kurinio, reikš
mę, todėl klausytojai, gali ge- 

patį kurinį. • 
vakarą būna

riąu įvertinti 
Kiekvienų ir

Iš “Amžini Stabai”.

solistė. Pirmame koncerte, ku
riame lankiaus, p. Micevičienė 
pildė jos pačios sutaisytą' ku
rinį, pagristą Talla t-Kelpšos 
“Mano Sieloj šiandien šventė”. 
Nepaprastai buvo įvairus jos 
sutvarkymas( ir išpildymas. Pra
eitų pirmadienį jos kontribu
cija buvo to vengrų kompozi
toriaus Hubay spalvingas kū
rinys “Hejri Kati”, pagrįstas 
tos šalies šokiais, tfž tą kuri
nį ji susilaukė karštų ir ilgų 
ąplodisniėntų. Ponia Micevičie
nė yra viėha aittište-smuikinin- 
kė ir mokytoja, kurios darbo 
programa yra pūšetinai pilna.

sunaus 
spalvotas medžio 

drožimas, pavadintas “Banns” 
— užsakai. Antras, tai Vaclo
vo Rataiskio medžio graviūra, 
pavadinta “Jūratė ir Kastytis” 
■— literatūros iliustracija. Abu 
nedidelio formato ir, nežinant 
katalogo numerio, sunku butų 
iš kitų išskirti. Katalogo nu
meriai yra: P. Augustinavi
čiaus No. 115, o V. Rataiskio 
No. 116. Katalogas parsiduoda 
po 35c. Paprašius, muziejaus 
sargas suras ir be katalogo.

Pirmų premijų, $75, (tik 
viena ir tebuvo) laimėjo ame
rikietis Byron Thomas Už li
tografijų, pavadintą “Man”, 
kurioj jis vaizduoja nuskuru
sį, sielvarto ir nusiminimo ap
imtą bedarbį. Figūra sėdi su
silenkusi, sermėgos rsiulės pra- 
įrę, kišenėj laiko suvyniotą 
laikraštį, antrašte “America”. 
Puiki piramidinio stiliaus kom
pozicija. Pilnai verta premi
jos.

Rusų tautybė kataloge pa
dalinta lyg ir į dvi valstybes: 
“Russia” ir “U. 5. S. R.” Pa
skutinei atstovauja Irene Kol- 
sky su kuriniu “Impressions of 
Spain III.”
atstovauja trys žymįs rusų 
menininkai: Nicolai Fechin, Nil 
Chase wicz ir Georgės Tcher- 
kessof.

Lenkijai atstovauja 16 mą-

Antrąjai “Rusijai

Įiu ptograpu, arbatėle ir pre
mijų paskirstymu. Buvo išda
linta apie tuzinas piniginių 
premijų, suteikta pažymėjimų 
ir išdalinta keletas medalių.

Yra išstatyta du šimtai ke
turias dešimt šeši tapybos eks
ponatai ir apie pora dešimčių 
skulptūros kurinių. Sprendėjų 
komisijai, kuri išsijojo ekspo
natus, buvo prisiųsta apie trys 
tūkstančiai kurinių, o tik ma
ža to skaičiaus dalelė tebuvo 
priimta. Vadinasi, šiton paro- 
don menininkui patekti yra 
taip sunku, kaip dainininkui 
yra sunku patekti operon. Ki
tas dalykas tai tas, kad šimtą 
eksponatų muziejaus direkto
rius priėmė “kaip užkviestus” 
— be “džiurės” sprendimo.

šiemet “džiurė”, 
eksponatus, atsižvelgė 
rinę Amerikos meno 
Eksponatai buvo 
maždaug tokie, kurie 
ja Amerikos žmonių 
mų. Perėjęs per parodą randi 
daug ko nauja, įdomaus. Ma
žiau yra landšaftų, kurie bu
tų be figūrų arba kad nieko 
jie nereikštų ir nepasakytų. 
Kiekvienas eksponatas rekor- 
duoja gyvenimo veiklų, ypatin
gai jaunesnieji menininkai grie
biasi kūrybinių priemonių: 
vaizduoja grupes žmonių gat
vėse, apie krautuvių langus, 
valgyklose, karčiamose, kortų 
lošimą, sporto rungtynes, va
sarotojus prie maudyklių, pik
nikų grupes,* šeimininkių ruo
šas, nuskurusių namų prieša
kius, ūkininkus ir tt. ir tt.

Premijas laimėjo šie meni
ninkai: chicagietis Aaron Boh- 
rod už “Wyomingo Landšaftų” 
gavo Frank Logano $500 ir 
aukso medalį. Ernest Fiene 
laimėjo Norman Wait Harris 
$500 ir sidabro medalį už ♦‘Ry
to Pošalį”. Norman Wait Har
ris bronzo medalis ir $300 te
ko Lilai Copeland už “Gelžke- 
lio tiltą”. Kohnstamm pilemi- 
ja, $250, teko Joseph Vorst už

(Tąsa ant 2-ro pusi.)

rinkdama 
j kultuf- 
pažangų. 
parinkti 
vaizduo- 
gyveni-

...
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(Tąsa iš 1-mo pusi.) 
kurinį “Drifters on the Mis- 
sissippi”' (praeitų metų potvy
nio tragedija).’ $200 premiją 
gavo Rdbert Lifvendahl, už 
“landšaftą”. Martino B. Cahn 
$100 premija teko Instituto 
meno mokyklos profesoriui Bo
risui Anisfeldui už kurinį, pa
vadintų “Studija”. William M. 
R. French atminties aukso- me
dalis buvo, duotas p-lei Gladys 
Davis už paveikslą “The Lute”. 
Keturiems buvo suteikta auk
šti pažymiai; du teko skulpto
riam.

Yra keletas paveikslų tikrai 
gerų, kurie buvo atlikti su di
dele energija ir drąsiais mos
tais. Portretisto Leopoldo Sey- 
ffert’o portretas vaizduoja dvi 
figūras “Jesus Galvez su vai
ku Benjaminu” ir Wayman 
Adams’o “Jose Lupez” paste
bėtinai puikus kūrinys. Leon 
Kroli ypatingai puikus paveik
slas.

Tradiciniai landšaftai, atro-

mo, kurie prieš dešimtį metų 
turėjo daug adoratorių. Mo
demiška mokykla davė naujų 
menininkų, kurie atmetė aka
deminį realizmą ir griebėsi “pa 
Liidor,” technikos, ieškodami 
ekspresijos ne iš gamtos, bet 
iš savo studijų. Šitoj parodoj 
yra geriausia proga matyti 
‘ naująsias madas”, kurios da
bar yra laikomos vadovaujamu 
menu.

Paroda truks iki sausio 15.

LIETUVOS DIENRAŠ 
TIS APIE AMERIKIE 
ČIŲ PARODA
Eagina surengti Kaune pasąy 

Ko lietuvių meno parodą/"

Kaune leidžiamas dienraštis 
“Dešimt Centų” spalių mėn. 29 
d. laidoj gražiai atsiliepė apie 
( hieagos lietuvių meno paro
da, kuri buvo taikyta MandeI 
Bros, krautuvėje.

l’atb: “šiaurės Amerikos lie- 
' tuviai menininkui Čikagoje bu

vo suruošę savo meno kurinių 
parodą. Didis menininkas ir 
kritikas Oscar Gross, kuris ne
seniai vešėjo Europoje ir lan
kėsi Austrijos, Vokietijos, Ven
grijos ir Prancūzijos žymiau- 
siuuso muziejuose, geriausiai 
įvertino lietuvių menininkų M. 
.1. šilcikio ir jaunuolio Edvar
do šmotelio kurinius, šių dvie
jų menininkų kuriniai premi- 
juoti. Dabar M» Šileikis. ir E. 
šmotelis nutarė geriausius sa 
vo meno kurinius pirmiausiai 
progai, pasitaikius pasiųsti i 
Lietuvos meno parodą. Svetur 
gyvenančių lietuvių menininkų 
tarpe ruošiamasi uoliai daly
vauti 1938 metų meno parodo
je Lietuvoje, jei tokia paroda 
Lietuvos nepriklausomybes 20 

butų 
kad 

ank- 
Lic-

melų sukaktuvių proga 
suruošta. Butų pravartu, 
Lietuvos menininkai jau iš 
sto paskelbtų 1938 metų 
tuvos meno parodos laikų ir
joje dalyvavimo sąlygas. To
kioje Lietuvos meno parodoje 
dalyvautų ne tik Jungtinių 
Amerikos Valstybių, bet ir Pie
tų Amerikos ir kitų kraštų lie
tuviai menininkai. Kiek tenka 
patirti, Pietų Amerikoje išgar
sėjęs lietuvių menininkas Jonas 
Rimša taip pat ruošiasi 1938 
metais atvykti į Lietuvą.”

FRANK’S BATTERY 
STATION

ST. KUBAUSKAS, Sav. 
Parduodam naujas bateris ir patai
som senas Taipgi atliekam visą au
tomobilių elektrikinj darbą. Turime 
15 metų patyrimą ant tų darbų. 
Taipgi užlaikom visokios rūšies 
aliejų dėl automobilių, inžinų Ir an- 
ti-freezerius dėl radiatorių.

650 West 35th Street 
Tel. YAKDS 6701

) ’

SLA Nominacijų 
Rezultatai 
SLA Ž73 Kuopoj

HAMUONI}, Tnd.—lapkričio 
7 d.Į 'įvyko SLA 273-čids kuo- 
pos susirinkamas, kuriame buvo 
nominuojami SLA Centro vir* 
šininkai.

Kuopa turi 18 narių, visi ge
rame stovyje. Balsavo 13. Bal
sai pasidalino sekamai:

Į PiTniinihkus
F. J: BAgožrūs—6
V. Laukaitis—7

1 V’ce^Pfeziaientus •
J. K. MAžhkna—7
V. Bukšnaitis-r-6

I Sekretorius
M. J. Vinikas—7
V\ Michelsonas—Q
į: Iždininkus

k. P. Gugis—4
J. J. Bačiūnas—9

Į Iždo Globėjus ’ 1
E. Mikužiūtė—6
3. Mockus—10
P. Pivorunas—4 
Jdnas. Jarus—3 
V. A. Kersevičius—2 K

Į Daktarus‘Kvotėjus
3. Biežis—10 ,
i. S. Standslow—2

G raičiunas—1

mž‘įlodami ne:

mažoj j

Teko patSmyti laikraščiuose, 
5LA 152 kp. • sąrašą. Matėsi 
;:n nuomonių vienodumas1. Visi 
ie.’ odo plauko —nėra nei žilų, 

lųdų. nors kuo\ a - i -gi tu d: 
21 r ar į.r ;

MfA- s Sąramą Vikiais
k

Pirkite savo anielinkčs 
kraut u v ė s e

liror Um&l AMERICKS SMARTEST 
NLllLllIlIf LOWPRiCED CAR
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De Soto ir Plymouth
Pamątykit šiuos naujus 1938 m. automobilius. Tai vieni iš geriausiu kary. Mes duodame dau

giau už jūsų vartotus karus. Kurie manote pirkti automobilių už cash ar- mainais, matykite mus.

CHARLESTON MOTOR SALES, INC.
Tel. Lafayette 3967 3967-69 Archer Avenue.

ANTON KASULIS ’ CHARLES WASZAK

Pinigų TaiipylOjams Išmokam |
Kiekvieno Asmens Pinigai 

Apdrausti iki $5,000.00 v
Duodam Paskolas and 1-mų 

> Morgičių
Turtas $2,500,000,.00

StandardFederalSavirgs&LoanAssociation oiGhlcago
‘J- » ’ 'r 1 , • J, t ’ . • . J t ’* ■ <• ,

2324 S. Leavitt St* Justin Mackiewich, Prez
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1 (MEMBH! FEbEKAL HOME LOAN BANK)

Svarbus praitešiinas 
miisų skaitytojams
AlsidarV Kita Proga Visam 

Amžiui • Praturtėtu
iŠ mūsų sk’^itytbjų 

kreipiasi , pagelb'oš pfPaš^dAmi 
naujame 01d Gdld Ci gar etų 
koAtestę. Tai, žinoma, nėra ga^ 
hmas * daiktas, nes bilo kokia 
tame dalyke publikacija reik
štų-, khd kOntestas yra galimas 
laiMėti visiems. Tačiau, tuks- 
taiičiai bAndč savo kelius; to- 
dčr, patariame ir visiems kR 
tiems pasekti jų pavyzdžiu,

Pėr šį Old Gold kontestĄ ti
kimas susilaukti driugų skai
tytojų ir mes, nes gerai žinome, 
kad rūkytojai mėgsta dirbtuvės 

1 šviežumo ir rinktinio derliaus 
tabako cigaretūs o tokiais kai 
tir ir yra Old ’ Gdld: cigaretai.

Kitas dalukas. Tarno Old Gold 
kontėste nėra ir mįslių. O. tai 
padaro ir patį kontėstą lerig-- 
vesniu. čia gali lAiniėti papras- 
črausias mechanikas aukščiau
sią. ddvarią, lygiai, kaip ir ko
legijos profesorius; Pėskui, yra 
pašalinti ir k'iti netikslūmai.

Tad, jei dilr neįstojote į. tą 
kontestą, tai padarykite tuo
jau, nes dar nevėlu. Viskas kb 
reikia, tai nueiti pas ci^aretų 
krautuvininką ir iš jo gauti 
Old Gold juokingų paveikslų 
su instrukcijomis. Jas reika
linga atidžiai persiškaityti. Jei 
pas j j negalėtumėte jų gauti,

t : . _ • tai kreipkitės į Naujienas, mes
Prieš balsavimus buvo kalbū- i ju<ms norjaį patarnausime 

ta už ką balsuoti, bėt pasirodo, I _ ___ ______ ________
kad apie kandidatus nariai ture- 1 
o lobai mažai sūpralimo. Kai • 
tiria skatj a Ir išeitis, o kiti- 

le. rama.ę kur kandidatų skėl
imą,nariai tąiįir mano, kad tie.

candii'atai geri
ras jie yra, nei kam jie t nka.it 

ATema’onu, kad tokioj 
k liepoj yra toks nuomonių pasi 
alinimas.

Moderniškas LIGONINES APTARNAVIMAS
Dabar prieinamas visieins už žemas nustatytas, kaina ; <

TONSILAI
Išėmimas tonsilų ir adenoidų su 
gulėjimu’ užlaikymu, gazų anti
septikais ir chirurgo patarnavimu. 
24 valandas prabūti ligo- <41 ££ 
ninėjd. Vaikams ....... ;.....  ? ■ **< \ ir /
Užaugusiems . $20

Buvimas Ligoninėje
Dešimts dienų prabuvimas ligo
ninėje. Pragulėjimas prieš gimdy
mą ir po gimdymo.
Pilnas aptarnavimas    V v

AKLOJI ŽARNA
Su dešimties dienų prabuvimu li
goninėje, gazų antiseptikas, chiru
rgo; patarnąvįmas. - Kambarys ir 
užlaikymas. Pilnas ^aptarnavimas. 
nm, »100^125

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

BEAINE RAMSAY HOSMiAL 
į 35 South Hoyne Avenue 4" 

(Tarpe Madison ir Mpnroe) : <. ij 1
Telefonas dieną ir naktį , SEELEY 4700 L

Dabar 1938 Motų Modelis žymiai Skyriasi 
‘nųo kitij' Ržidios. Švelnesnis balsas, aiškiai 
sgrajina, išvaizda ko puikiausi, o kaina nė 
kiek nėra brangesnė. ,

FURN8TURE COMPANY
2310 W. ROOSEVELT ROAD

NAUJIENOS, Chicago, III.
........ ...... . ... .

Sililo nriedinius 
ittišiiius naktinėms 
smuklėms

ves- 
bmsT„. 

šfnuidėMs» kurios ribti įpĄs'š Lk^ 
Ii. atdaros po • 11 vai..'' nakties, 
kad' miestas gMi$ Alit į&ftigiau 
pajamų; iš smuklių Ir MaOįi.

. ‘ ’t ' L'" • • . x n \

J Pasak i nešėji.r, ir dabar da ug 
smukliu1 tylim1 Md^rį ^ak- 
tį. R'ėt - tokios smuklis turi mo- 
kėti kyšius policijai ■ lt jįd'liti- 
kierianiB. ’.Tw'ir'kshj'diAa'-, to- 
kioms smuklėms priediniūš .lais
čius, kad : sUfuokami kyšiais pi
nigai įeitų nei.-'alškirieins ‘pplicis- 
įams 'ar politiklėriabis^.bet■ tek
tų- pačiam rtiiestu-i. Manoma, 
kiad ųVedUs dėkiUs jĄišiiiuS, mies
tas surihktty: pajačicih’is iš 
smukli^ dari $750,00'0 į' -nietus.

Paliuosavo pasida-

Harry Bdrns, kulis įjtoidavė 
policijai, mes jis y ta prieš 33 
nietūs pabįėg^s iš Penilsylvanija 
kalėjimo, lifeo joalfuosujot^š, nes 
PėnnsyiVania atlęidd visus jo 
piriheshiihs riusikaitihlus ir at
sisakė reikalauti išdAvimo. Ka
dangi jis per tuos 33 hietus nė
ra nusikaltęs ir išauklėjo dide
lę šeimyną, tad ir Chicagos 
^eismas jį tik pasveikimo ir pa-* 
nuosavo, kad galėtų gryšti prie 
savo šeimynos; >

M 0 K AI
; Sužieduotttvvių

t • j ■■■' ■ ■ ■ i' • ■ ' • ■

• ■ “Ko tu verki, mano brangio
ji ? Ar žUk taye kokiu ■ klausimu 
nugąsdinau ”

“O ne, mylinrįsai,” ji atsidus 
ta, “Visai ne tai! Aš verkiu iš 
džiaugsmo. Ma'tna'vis sakydavo, 
l^d aš nerasiu nė vieho asilo, 
Iduris tiek1 butų kvailas, kad 
sižiedotų, o dabar štai tave 
liu!”’ '

su- 
tu-

Tikimas Prekybininkas
“Ar Tamsia nesi pasiruošęs”, 

klausia teisėjas, “atsiimti tuos
rtr»fVK‘. c t . •.' • rr ”
' - - — - U-l    X   _________ -.. . . . 

ZENITU' 
Radios 

^ISAbos 
METUS 

HRMIAd

cSrnho

s E i TH EV$^ 
PR1VACY PtUG*-IN 
— or hard bf h»*rirtg d«v(c». 
E^Mgr)>ody« including th» 
dMt’lilrtfcn* in *t no*tnalvol- 
u*«, ln»xp»ntW*0«H«cHv»

!HE NEW

laHG DISTAHCE * R A D I 0' 
i/M A Y f A'R A HE A D 
1H-:N£^:F:EA.TURES

Telefonas SEELEY 8760
į.: CHICAGO. ILLINOIS

į".;?;...' .to.■■■ .■■■■■' i ..J. i
w—r*»—'■  ■ iuwi »   i...

NĖRA KO BIJOT

MUSŲ SPULKA maloniai jums PAGELBĖS
Atsilankykite bilė (Jfeną nup 8 iki 8 v. v. ir 

musų sekretorius suteiks jums visas 
‘ ' .. ’y>- .

- - w ' informacijas.
<>

LITHIIAMAN BUILNNG, LOAN & 
SAVINOS ASSOCIATION

1789 SOUTH HALSTED STREET 
t Telefonas CANAL 8500 •

'■ ; L'- - i

1 
r

/. .;

įžeidžiančius žodžius, kuriais 
Tamsta įžeidei kaltintojŲ ?”

“Aš apgailestauju, pone teisė
jau,” atsako prekybininkas Pli
kis, “bet aš iš principo nieko 
neimu atgal. Bet galiu pridėti, 
kad jei kaltintojas nori, aš ga
liu tik pakeisti!”

Dvejopa
Plikiui pasidarė sunku. Jo rei

kalai pašlijo ir jis nuėjo pas 
advokatą. Išklausęs visos kalbos 
advokatas taria Plikiui: 
Tamsta nori išgirsti tikrą 
no nuomonę?”

“Ne, ne, saugok Dieve,” 
tosi Plikis, “aš noriu, tik Tam- 
stos, kaip advokato, patarimo 1”

“Ar
mk-

kra-

Bdimė ima, kad po 
poros mėnesių reikės 

atmokėt savo 
Morgičių!

šeštadienis, lapk. 20,

THE PERFEOT OI L! 
Naku Yoar ttoator t Stovą 

MORE EFFICIENT 
—Yat Sosto No Moro!erfmll

ISTOVDL
NEVADA ★ AUSTIN 

★ VINCENNES* <RH

Jus galit laikyti 100 
galionų vietoj 50 ir 

*' SUTAUPYT 1c už gal. 
įsigijafit naujų musų 

110 gal. TANKĄ 
Įrengtas su Kranais 

pristatomas už

su užsakymu

“STOVO!”

Visi Negaliavimai— 
LIGOS!

švelni ar kroniŠka liga: skilvio, 
kepenų, tulžies, pūslės, žarnų.- inks
tų, plaučių, kraujo, nervų, prostrate. 
moterų, odos, raumenų, kaulų... visi 
negaliavimai ir ligos. Jauskis ge
riau į savaitę. Išgykite į 1 arba 
3 mėnesius—be peilio, be laiko gai
šinimo su Natūraliu Gydymu Herb 
Remedies, tiktai namuose $1.00 ir 
$2.00 ar ofiso gydymu už $1.00 ir 
$2.00. Keturiasdešimts metų pasek
mingas patyrimas su tūkstančiais į- 
tikinanti$ įrodymas. Ateikite dėl 
specialiu pasiūlymo. Konsultacija 
V i KAI. Ekzaminacija jei reikalin
ga $1.00. Dykai su gyduolėmis ar 
patarnavimu, arba siunčiama ban
dymui uykai kunui išvalyti tonikas.

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

ARM1TAGE 8200
Atdara nuo 11 iki 8 P. M. Sekma
dienį iki 1 P. M. Dykai Naturalės 
Sveikatos Paskaitos “Gydykis Pats” 
reuKtadieniais 7 vai. vakaro.

Jau Atėjo No. 10
KULTŪRA
Kuituros kryžkelėse Besidairant — 

J Laužikas.
Komunizmo ir Fašizmo perspekty

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

joj — J. Paleckis.
Žuvys surijo — J. Šimkus.
Paryžiaus gatvės ir liaudis

Adalas.
Kas buvo Vladimiras čtrtkovas —

I Edv. Levinskas.
Populiarusis Mokslas 

ir t. t.
KAINA 45 CENTAI 

GALIMA GAUTI

A.

Apžvalga

aNAUJIENOSE”
1739 SO. HALSTED STREET 

Chicago, III.

VENK OPERACIJOS 
IR LIGONINES 

IŠLAIDŲ—KYLOS 
Jus galit numesti paraiščius ir 

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

HEMORRO1DA1 (PILĖS)
. Ta skaudi ir pavojinga svei
katos padėtis nereikalauja opera
cijos ir ligoninės priežiūros. Mu
sų be skausmo, be kraujo būdas 
atsiekia nuolatinių pasėkų ir jus 
nesutrukdys nuo darbo.

Alės gydome ir kitas sėdimos 
žarnos ligas, turime nepaprastų 
pasekmių ir vyrų prostrate gy
dant. .. .

VERICOSE VEINS
Šiuose atsitikimuose operacijų 

reikia vengti, nes mes dabar ga
lime tas gislas sumažinti ir ne- 
daleisti žaizdoms atsiverti. Nerei
kia piaustyti, gydymas saugus ir 
tikras—jus pagydysime tuojau. 
Ateikit ir leiskit padaryti ekzk- 
minaciją dykai ir išaiškint nau
juos us budus. .

SLOGOS, NOSIŲ LIGOS
Viena .iš blogiausių vietų įde

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

NATŪRALŪS* GYDYMAS
; Pradėk dabar savo kūną -nuo 
nuodų valyti, vartodamas musų 
Botanicalr Compounds, Klauskite 
informacijų.
, NURTHWEST 
HEALTH CENTER 
4734 Milwaukee Avė. 
Valandos: 10 v. r. iki 8 v. p. p.

ŠeŠtadienj iki 1 v. p. p.
Tel. Kildarė 4239
DR. H. G, ŠHEK

Veda registruotas gydytojas.

Remkite tuos, kurie 
garsi 

“NAUJI! >1
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Backed the Wrong
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CREDIT

Būt, as poli ties often makes

Northwestern

Tel. MONroe 6600

Kalėdinė Ekskursija

Dabar Laikas
VARTOTŲ

AVJŲ 1938 M Chevrolet karų populiaruKARŲ

PATIKIMĄ

7318

3500
2142

35005300

3400

9172

United
Czecho-

police
South

Regent 
Avenue

8826
5767
1470

a Free Press 
Shall Inherit the

Furnasai
Boileriai 
Pečiai

is wise. 
in New 
eleetion.

Pataisymai 
Dalys

“Big Jim” 
Horse

Martyr to 
The Meek 

Earth

Backed the Wrong 
Horse

Didelis Stakas 
Visose Krautuvėse!

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

CHICAGO, ILL.

i_JZ/«bh»į

"į* CHEVROLET D YLERJ dabar

freąuentty gives a sarddriic 
ttvist. Sėldom ate such twištį 
mbre stnking than thfe;
ample of today’s reactionaries 
trying to wėar the ’garments 
of y estery ear. Good instąnces 
are the Daughters of the Ame-

The meek shall ihh’erit thfe 
Messiąnic 

steadily

ployment., Referring to the 
Mdrmon boys and girls whom 
she mušt tum down because 
Utah’s ąuota is filled, this per- 
sonnel worker said, “They were 
eager, intelligent, well-trained, 
energetic and willing to tufrn 
their hands to anything.”

Trained and' toughened in 
the hardest of the hard school 
of expenence, though “ill- 
housed, ill-clad, and ill-nourish- 
ed”, surviving, educating them- 
selves, pushing ahead—the 
meek shall inherit the earth.

buvusių vartotį karų modelių. Padarėme gana 
atsakančias kalnų nuolaidas,/ kad paliuosuot vie- 

to z
' > •/ • V * ** i 'A I; * /

tį vis didėjahčiam įmainomų tų karų į naujus
Chevrolet’ skaičiui.

of the Old World and their dėfci 
scendants, by. people who lėft 
their homelaAd to secure poli< 
tical, religious, ahd econdmiė. 
freedom.

For long, dark years Poland, 
Ireland, and Czečho-sldvak’ia i 
were the hewers of wood and : 
the drawers of water for 
strong, haughty nations—for 
Russia and England, Prussia"

Tik įvardyk dalį kurią 
reikalauji, vardą ii* 

numerį furnaso, 
pečiaus ar boilerio, ir- 
mes pristatysim dalis 

garantuojant, kad 
tiks

pirkt patikimą VUrtotą k&rą 
atsakančiam žiemos važinėjimui

>*—■ ■■■ ■■■ -........ f...........................III

naujienų
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdien nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak; Nedaliomis

herded to work at the muzzle 
of a rifle? What did Hoover 
do in the fall of 1936 when 
Terre HAute refused to let 
Communist ’Browder speak? 
Or what did the former presi- 
dent do when Chicago 
massacred sirikers in 
Chicago lašt may?

Leaguers, and the Dėfėhdėrs. of 
the Constittttion.

Pėrhaps the ihost< š^lrddiiiė 
of all; however; is for JlčbVėb 
špokesman of the DuPonts and 
Whitneys, of the Melione and 
hockefellers, to be chošen chief 
speaker on Lovejoy Sunddy^ a 
d&y sėt aside-to honor*A “fed” 
niattyred in the cause of‘a freė 
i>ress.

Automobilių huo ugnies 
ir pavogimo, nuo sužei
dimo ar užmušimo žmo- 
gaus; Nuo sudkužymo W 
to automobiliaus; Nėo 
sudaužymo savo automo- 
biliaus. Galite gauti bbn- 
dsą (kaucijų) iki $500.00, 
kuri tinka visoje Ameri
koje ir daug kitokių, rų* 
šių apdratrdkš. V

NAUJIENOSE

Tai yra jūsų proga pasiruošti žiemai su ka
ru, kuris yra tinkamai prirengtas žiemos kelio- 
nei. Jus sutaupysite karo žiemos išlaikymo iš
laidas ir tolimesnj vertes puolimą, savo seną į- 
mainantį patikimą karą dabar. Pasinaudokite 
šia pinigų taupymo progos nauda.

Gatery CJiev. Sales, Ific. PensacoĮa<901O 
5145 Milwaukee Avė. > ,

Gold Coast Chev. Sis. Co., Ine. Win. 785
666 Center St., Winnetka

H. & K. Chevrolet Co. LaGrange 6450 
412 Burlington Avė., La Grange

Hi-Way Chev. Sales, Ine. Park Ridge 68 
Toughy & BuSse Hgwy. Pk. Ridge

Hydė Park Chev. Garage, Ine. Dor. 8600

Keystone Motor Co.
3100. Lawrence t Avė

John Ilolmes;* 46 m 
cagos, kuris tapo išrinkto 
Swift and Co. prezidentu. Tai 
kompanijai jis tarnauja jau 
31 metai, ^radČj ęs j oje tkr 
nauti paprastu ’ pąsitimtiniu.

Michigan Avė. Chevrolet Calumet 6155 
2345 S. Michigan Avenue

Mid City Chevrolet Co. Monroe 0332 
1147-59 W. Jackson Blvd

Miller Chevrolet, Ine. Graceland 7076
1810 Irving Park felvd.

Milwaukee Avė Mtr. Sales Spa. 0456 
2504 Milwaųkee Avenue

Nelson Chevrolet Sales, Ine. Bit. 7300 
1002 Diveršey Parkway

Nickey Chevrolet ;Sls., Ine.. Pėn. 3670
4114 Irving Park Blvd.

Nieburger Chev. Co> So. Shore 8796 
7744 Stony Island AVenue

Northtown Chevrolet Co., R011ycourt 5800
6501 N.’ Western Avenue

Ray O’Connell Motbr Co. Austin 3068 
4625 W. Madisont St.

A. J Oosterbeek Mtr. Co., Ine. Tri. 1610

M. BERTASH 
Pristoto i Valgyklas Visokios rų- 
HOs mėsas. Restourantų aprūpi
nimas • MUSU SPECIALYBĖ. 
3239 So. Halsted St.

Tel. VICTORY 2031-2

Of all -Americans, Hoover 
would seem the least fitting to 
bear witness to Martyr Lovejoy, 

a “red” in his day. If Hoover 
had been living in 1837, he 
would undoubtedly either have 

nor L.enman, ana oenator egged on the mob that muT- 
,Wagner all backed the wrong (iere(] tjie courageous cri/sader 
horse in New York’s mayoral- 
ity eleetion when they put 
their money on Tammany’s 
Judge Mahoney to defeat Ma- 
yor LaGuardia, really a New 
Dealer For Mahoney ran a- 
bout half

and Austria-Hungary. When 
wąr and revolt removed the 
yoke, those underdog , count- 
ries shot forward likę a re- 
lėased spring.

It is the šame with oppres- 
sed groups and races. Ihdia’s 
“Untouchablės

Al .
foot of their country’s rigid 
caste system, those who do the 
lowešt and dirtiest work in so- 
įiety-—those pariahs, accord- 
ing to Liouis Bromfield’s new 
hėvel abdut India, form the 
strongest, healthiest, and most 
intelligent class of Hindus.

in this country, too, perse- 
čūtėd groupš and races have 
develbped an intelligence and 
ability that bftėn shames more 
iaVored follt. \Vhen pitted ag- 
ąihst JėWs and Negroes in te
dera! ciyil šervice examinations, 
\Vhit6j native American’s, bhief- 
iy Hitlėr’s Nordics, fall likę 
ni’nepin. JBven with a veteran’s 
five to tėn per cent preference, 
Čė.ucasian ex-soldiers of native 
ktock are h'ardly in the running.

Similarly, the . Mormons, 
šcourged by the rod of perse- 
eution and prejudice, forced to 
make the dėsert blossom likę 
a rose, are “tops” in a WPA 
pėrsonnel officer’s long experi- 
ence with metropolitan em-

earth”—that great 
prophecy slowly būt 
becomes a fact.

Among nations, th 
States and Ireland, 
slovakia and Poland are good 
examples. Down through the 
decadės, from the landing bf 
the Pilgrims to the present 
time this country has been 
peopled and' built largely by 
the down-trodden anc| oppressed

Elmwood Pk.

1400

Ashland Avė. Motor Šates Repubjic 6200
x 5436 S. Ashland Avenue

Bergl . Chevrolet Sales Crawford 2702
5346 W. Cermak Rd., Cięero 

Calcy Brothers Pullman
10524 S. Michigan *Ave 

Chicago Avė. Chevrolet Co s Austin
15 Chicago Avė. Oak Park Euclid 

Clark Maple Chev. .Co.; Ine. Mohawk
1036 N. Clark Street

Clayton Dean CheV. Co. Austin
138 W. Madison, Oak Park 

Division Chev. Sis., Ine.. Brunswick
• 1725 W. Division Street

Drexel Chevrolet Co. Drexel 3121
4783 Cottage Grove Avenue

Drije Motor Sales Lawdale 7800
6527 Roosevel Rd , Bėnvyn .

Dunaway Chevrolet Maywood 8820
511 S. 5th Avė., .Mayyvood. Auštin. 8118 

Bruce Egąn Chevrolet, Ine. Wflm. 4414
6il Maln St., Wi!nrctte

Martyr to a Free- Press
Martyr to a free 

that was Elijah P. 
abolitionist editor of 
server, a St. • Lotfis

press—- 
Lovejoy, 
the Ob-

weekly 
which condemned slavery, būt 
advocated gradual emančipa- 
tion.

VVarned to desist, Lovejoy 
refused and replied that he had 
th£ right—the federal consti- 
tution guarantees freedom ♦ of' 
the press—to publish his opin- 
ions freely. When threatened 
with violence, in 1836 he moved 
to Alton, llinois, then a free 
slave. Būt a pro-slavery mob 
followed hito; destroyed- his 
press four times; and ofl the 
night of November 7, 1837, 
the blood-thirsty m-ob killed 
him while he wass defending 
lūs press. Stirring the North 
profoundly, Lovejoy’s martyr- 
doia inereased the abolitionist 
sentiment.

Midway 
f 6522 Cottage Grove Avenue

Soiithwest Chev., Ine. Cedarcrest 
9220 S. Ashland Avenue

Sūperior Motor Sales Co. Engi 
6943 S. Halsted Street

UptOtfn Motoru Corp. Long Beach 
, ( 4859 BroadV/ay

n i x m . •, .Vog'edinž Chev, Co. Greenleaf 8000
Opas Chevrolet Co.’ Haymarket 0220 JI 11 Chicago Avė., Evanston Bri. 7800 

J Z08 S. Ashland Avenue

‘Big Jim” Farley, Gover- 
Lehman, and Senator

BALTASIS ŠVEDŲ
LAIVYNAS

NEW YORK — , 
KLAIPĖDA

Per Gothbnburgą, Švediją
- IŠPLAUKIA Iš NEW YORKO

GRIP8HOLM * ........... gruodžio 8
DROTTNINGHOLM .... Sausio 22

Sutaupysi pinigą pirkdamas 
’ laivakortę ten ir atgal.

Ekskursijų brošiurfilS ir t khinoraŠ- 
tis gaunama nemokamai 'pas visus 
musų autorizuotus laivakorčių 

agentus, arba
SWEDISH AMERIGANiflNfi 

181 North Michigan Avenue
. . .. '.... Chicago,. JM.. . .. .

Aukštesne važmos kaina ir Guffy 
Bilius pakels kainas. 

UŽSISAKYK DABAR
100% POCAHONTAS MINE <r«T AE 
RVN, geriausios .......  ■ **
8UPER MINE RUN, Egg ar $5.75 
Lnmp. gerai dega, aukfi. karSėio^^ * ** 
TIKROS FRANKLIN COUNTY fl»Į- A (J 
STOKER. be dulkių ir iiliejuot. «P**«^**

Greitas pristatymas visur— 
Chicago] Ir Priemiesčiuose

SUPER COAL CO.
“Quallty Coal Dlstributors”

10 S. La Šalie Street
Dearborn 0264-0258

Atdara vakarais iki 0:30 vai.

”—those at the

Ruby Crevrolet, Ine. Fairfax 9600 
1422 E. 67th Street t

Schellenberger Chev., Ine. JMferrimac 9200 
7229 W. Grand Avė.,

Seip Chevrolet Sales 
8622 Commercial 

i
Sheets Chevrolet Sales

A: RYPKEVIMŲ 
galite gauti apdrausta 

polisus 
APDRAUSTI:

> Gyvastį
> nuo Ugaies

APDRAUDA
(INSURANCE) 

AUTOMOBILISTAI:

Thfe Meek Shall ihhėHi: tWe< 
Earth

5506 Lake Park Avė.
Keystone 3400 

3100 Lawrence. Avė. .
Kushler Chev. Sis , Ihc< Sheldraka 7^10

6317 Broadway i ; J
Jas. .Levy Crevrolet Co. Virinta 1141 -! 

4400 Archer Avenue -
Levis Atito Sales, Ine. Crawford 4205 

3400 Ogderi Avenue
Mčliierney Mbtor ' Co. Spaulding 3400

2715 N. Cicero A ve.
McManus Motor Sales > Republic 5300

6711 S. AVėstėrn Avė*' \ -

November 7, 1937, the gov- strange bedfellows, so history 
emor of MAine has sėt asidė " 
as Lovejoy Sunday. Colby cob 
lege, f tom whieh Lovejoy 
dūAted, has establishęd1 thų 
Colby-Lovejoy collection of 
manuseripts and other posses- 
sions of the editor. Hoover, 
strangely enough, is to speak 
at the anniversary exercises.

against “human slavery,” or 
he vvould silently or openly 
have approved Lovejoy’s death.

For \vhat did Hoover do when 
the coal miners of ėastern 

million votes be- Kentucky were for years denied 
hind LaGuardia in a totai of freedom of expression and were 
nearly 3’4 million ballots cast.

Farley, Lehman, and Wag- 
ner backed a wind-bro!ken 
horse because they worship- 
ped at the shrine of party “re- 
gularity”, because Mahoney 

kwas a Democrat and they felt 
that they mušt stand by the 
party and support its candi- 
date.

While party “regul&rity’’ is 
yery important in getting laws 
passed in a government of 
checks and balances likę ours, 
there are times when desert- 
ing party for principle 
Sucli was the case 
York’s mayorality , 
Mrs. Roosevelt, wiser than the] 
party ųnanagęr himself, rea-1 
lized this truth and appear-j 
ed with LaGuardia at a politi- 
cal rally.

For Administration Demo- 
erats to oppose LaGuardia 
was a inistake because to ten 
million New Yorkers La Guar- 
dia is daily proof that the New 
Deal can vvork. Standing for. 
and applying the sočiai and 
econoniic philosophy of the 
New Deal, La Guardia is, in> 
fact, one of the most success- 
ful practitioners of that philo- 
s°phy- i ; J

Hencc, for Farley, Lehman, 
and \Vagncr to oppose La( 
Guardia in support of TamJ 
many’s man Friday was wrong 
on two counts. It was wrong 
first, bęcause slapping at a 
great New Dealer casts some 
doubts upon the sincerity of 
the trio’s progresaiveness. A- 
gain, opposition to La Guar
dia was unwise because Ma
honey had Ii t tie or no chance 
of winning.

To bet on a probable loser 
is usually foolish. Būt- for 
New Dealers to prove untrue 
to the New Deal philosophy 
to back a wind-broken horse 
is truly assinine.

I . .



1910 metais, vieną gražią 
dieną iš traukinio Chicagos 
stotyje išlipo jaunas, aukštas 
vaikinąs. Išėjęs į gatvę, apsi
dairė smalsiomis akimis. Tai 
čia ta garsioji Chicago, į ku
rią tiek daug lietuvių suvažia
vo geroves ieškoti! Kažin kas 
laukia manęs — galvojo, jau
nuolis — ar duos Chicago ir 
man laimę ir pasisekimą? Ar 
ji kaip daigelį kitų, manęs ne
su vils?

šiandien tasai jaunuolis yra 
žinomas ne vien kiekvienam 
Chicagos lietuviui, bet jo pa
vardė yra minima už šimtų my
lių nito Chicagos. Atvykęs be 
rekomendacijų, be privilegijxų 
ir didelio turto, tasai jaunuo
lis vien rankų ir smegenų dar
bu bei pasiryžimu iškilo į_ vir
šų ir davė pradžią įstaigai, ku
ri šiandien yfa viena iš di
džiausių tos rųšies įstaigų ne 
vien tarp lietuvių, bet ir tarp 
kitų tautų, šiandien ta įstaiga 
švenčia savo Sidabrinį Jubilie
jų — 25-kių Metų Sukaktu
ves.

Tasai jaunuolis, kuris 1910 
metais atvyko Čhicagon laimės 
ieškoti, buvo ne kas kitas, kaip 
garsusis Juozas Pranas Bud- 
rikas (Joseph F. Budrik), o 
įstaiga švenčianti Sidabrinį Ju
biliejų yra J. F. Budrik, Incor- 
porated, rakandų, radio apa
ratų, brangenybių ir kitų na
minių reikmenų krautuvių fir
ma.

------------ —-------------- ---------- - --------- —.....,

DALYVAUJA BUDRIKO RADIO 
PROGRAME

Mrs. Josephine ’ Budrikas

Pradžia
Naujos aplinkybės, naujos 

gyvenimo sąlygos Chicagoje 
nenugąsdino jauno Juozo pir
maisiais metais Amerikoje. Ap
leisdamas gimtą kraštą, JĮakių 
miestelį, jisai užsibrėžė sau 
tikslą. Nepraėjus nei dviems 
metams nuo atvykimo Chica- 
gon, jis jau pradėjo tą tikslą 
vykinti. Mažoj patalpoje, prie 
3036 S. Union avenue atidarė 
pirmą savo krautuvę. Norėjo

Juozas F.' Budrikas 
-____ .

būti biznierių, tad biznierių 
paliko. Patyrimo toje srityje 
atsivežė iš Lietuvos. Jį įgijo 
padedamas tėvuli Pranciškui 
Budrikui prižiūrėti krautuvę 
Skuode, čia gavo pirmas biz
nio pamokas ir čia pamėgo 
krautuvę.

Pačios pirmosios Budriko 
biznio prekės — biznio pama
tas — buvo knygos, rašymo 
reikmenys ir spausdinti pa
sveikinimo laiškai.

“Gramafonų Gadynė”
Netrukus krautuvė pasidarė 

permaža ir p. Budrikas persi
kėlė naujon vieton, ti^ 3343 
South Halsted Street. Apie tą 
laiką prasidėjo “Gramafonų 
Gadynė” ir spėdamas, kad tas 
muzikalis instrumentas turės 
pasisekimą tarp lietuvių, J. F. 
Budnikas įvedė gramafonų sky
rių savo krautuvėje. Jis atspė
jo teisingai. Gramafonus lietu
viai pamėgo. Eidamas toliau 
p. Budrikas pradėjo derybas 
su plokštelių bendrovėmis ir

' Helen D. Bartush
Pasiklausykit rytoj Budriko radio 

programo iš stoties WCFL, 970 k. 
7:30 iki 8 vai. vakare. Programe da
lyvauja Helen D. Bartush, Chicagb 
Civic Operos dainininkė.

<->,r

i UŽ*

J. F. Budriko Krautuvė — Rakandų Sandėlis ties 3407 S. 
Halsted Street. Kitos dvi krautuves randasi ties 3417 S. Halsted 
st., ir 3343 Spu|h Halsted St. \

•m
Į

privertė jas gaminti lietuviš
kas plokšteles, garantuodamas, 
kad jos turės pasisekimą ir 
kad jis pats jas išplatins. To
kiu : budu*, per p. Budriko pa-.

stangas, buvo pagreitinta ir 
gamyba lietuviškų plokštelių, 
kurios dabar yra nępavadoja- 
mos lietuviškuose radio pro- 
gramuose ir beveik kiekvieno

Meksi
kos ir kitų kraštų ir kontinen
tų. '

“Vienas traukia vežimą”
Dažnai yra sakoma, kad J. 

F. Budrikas yra “Lone Wolf”, 
kitaip pasakant, “vienas trau
kia visą vežimą”.

25-ių metų sukaktuvėms at
ėjus, reikia pasakyti, kad jis 
tą vežimą traukė gerai. Trau
kė-ne lygiu keliu, bet kopė 
preš kalną, progresuodamas, 
nugalėdamas kliūtis, nešdamas 
naudą ne vien savo įstaigai, 

, bet ir visiems Chicagos lietu-

dirba 20 
lietuviai.

Budrikui
žmona, p. Josę-
ku'ri koncent-

darbi-
Gera 

biznio

lietuvio namuose, kur tebėra 
gramafonas.

“Gramafonų Gadynei” pasi
baigus, madori įėjo pianai, ypa
tingai “playeriai”. Prisitaikin
damas naujam laikotarpiui, J. 
Budrkas įvedė savo krautuvė
je* ir pianų skyrių. Netrukus 
pridėjo ir akordionus. Vėliau, 
vos rinkoje pasirodė radio apa
ratai, J. Budrikas paėmė ir 
juos savo “globon”.

Sistematiškai vystydamas 
biznį, prisitaikindamas savo 
klientų norams ir numatyda
mas jų reikalavimus p. Budri
kas iš mažos smulkių dalykų 
krautuvės išvystė didžiulią įs
taigą, kuriai reikia net trijų 
patalpų. Įvairus J. F. Budrik, 
Ine., biznio skyriai nebesutel
pa' po vienu stogu.

Ties adresu 3417 S. Halsted 
Street, randasi radio aparatų, 
elektra varomų šaldytuvų (ref- 
rigeratorių) ir skalbiamųjų 
ųiašinų škyriiiš; (ten taipgi 
yra ir J. F. Budrik, Ine., cent
ro raštinė); ties 3409 South 
Halsted Street, naujai pastaty
tam ir moderniškai įrengtame 
name, randasi didžiulis rakan
dų sandėlis, o ties 3343 South
Halsted Street — yra brang?,-. Budrik, Ine., gavo atsiliepimų

nybių — laikrodėlių, žiedų, iš Pietinės Amerikos, 
akinių . ir kitų liuksusinių ir 
brangių daiktų skyrius.

Tuos^ skyriuose ir prie pre
kių išvežiosimo bei patarnavi
mo pirkėjams 
ninku, — visi 
talkininkė p. 
vedime yra jo 
phine Budrik,
ruoja savo darbuotę brangeny
bių krautuvėje.

Radio programai
Kalbant apie J. F. Budrik,

Ine., įstaigą, negalima pamirš
ti lietuviškų radio programų. 
Tie du dalykai yra sinonimai, viams. Niekas negali užginčyti, 

kad per paskutinius 25 metus, 
J. F. Budrikas ir jo įstaiga la
bai daug prisidėjo prie Chica
gos lietuvių kultūrinio gyveni
mo. Vargu yra draugija, kuri 
nebūtų gavusi paramos iš 
Budriko; vargu įvyko paren
gimas, prie kurio Budriko ra
dio neprisidėjo pranešimais ir 
rekliama; Chicagoje yra tūks
tančiai namų, kuriuose groja 
radio aparatai ir gramafonai 
ir pianai iš Budriko krautuvių, 
populiarizuodami muziką tarp 
lietuvių ir suteikdami jiems 
daug valandų malonumo. Mu
zika — tai smagumo forma, 
kuriai tyrumu* niekas kitas ne
gali prilygti. Dėdamas į laik
raščius garsinimus J. F. Budri
kas remia ir lietuvišką spaudą 
Chicagoje. Jo įstaiga yra išsi
šakojusi į veik visas lietuviško 
gyvenimo dalis. Firmai, žino
ma, svarbu biznio interesai, 
bet tiesioginiai ir netiesiogi
niai ji neša ddelę naudą ir vi
siems lietuviams.

Sidabrinio Jubiliejaus proga, 
“Naujienos” ir Chicagos lietu
vių kolonija sveikina Juozą F. 
BiMriką ir linki jam toliau pa- 

• sėkmingai gyvuoti, o jo įstai- 
> gai — toliau vystytis, tobulėti 
s ir žengti pirmyn tokiu pat 

greitu tempu, kaip ir per pra
bėgusį ketvirtadalį šimtmečio.

J. F. Budrikas pats pirmas 
pradėjo radio programus ir da
bar tų programų daugiausiai 
turi. Pirmu kartu Budriko įs
taiga ‘‘pasirodė ore” 1929 me
tais, leisdamas programą kartu 
su* “Naujienomis” iš didžiulės 
rhdio stoties WLS.

Vėliau, J. F. Budrik, Ine., 
savirankiai pradėjo leisti pro
gramą per WęFL, kurį lietu
viai gali išgirsti kas sekmadie
nį iki šiai dienai. Kitus Budri
ko firmos programus regulia
riai transliuoja stotys WAAF 
(kasdieną) ir stotis WIIFC 
(ketvirtadienio vakarais). Pro
tarpiais pirma leido programus 
ir iš kitų stočių, kaip WGES 
ir kitų.

Sekmadienio 
yra lietuviškų 
ba. Dalyvauja
kestras ir pirmaeiliai solistai. 
Programas gerai tvarkomas 
ir yra populiarus ne vien tarp 
lietuvių, bet ir tarp svetimtau
čių.

1932—1933 metais Budriko 
įstaiga taipgi finansavo nakti
nį programą trumpomis bango
mis iš stoties WCFL. Jis buvo 
taikomas tolimesnėms vietoms 
ir buvo leidžiamas nuo 2-tros 
valandos naktį, vieną kartą į 
savaitę. Iš to programo J. F.

programas — 
programų paži- 

simfoninis or-

“MAŽOJI MEKSIKA” CHICAGOJE.—Meksikietės šokėjos,. tautiškuose kostiu- ' . Į

muose, Chicagoje,. ... - \ 1 :

Projektas parkų distriktų administracijos raštinės, kuri bus pristatyta prie Soldiers Field. To triobėsio 
pastatymas kainuos- $1,500,000 ir užtruks metus laiko. Delei to kiek padidės ir pats stadionas, kuriame ir da- 
bąr gali susėsti . 78,000 žmonių, . , -




