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Anglija sutinka grąžinti 
Vokietijai kolonijas

Japonai rengiasi vi
są Shanghajiį 

paimti

Kviečia vokiečius grįžti į perorganizuotą 
Tautų Lygą

kores- 
Vokie- 
lordas 
Hitle-

Nekliudys Hitlerio užsimojimams Čekoslovaki- 
> '• ' jos ir Austrijos linkme
4. --------------

• BERLYNAS, Vokietija, lap
kričio 21. — Kai kurių 
pondentų pranešimais iš 
tijos/ anglų , įgaliotinis 
Halifak pasimatyme su
riu davė vokiečiams suprasti, 
kad Anglija sutinka pripažinti 
Vokietijai kolonijų teisę. Kad 
ji sutinka pati grąžinti vokie
čiams dalis Cameroono ir To- 
golando, kurias buvo iš Vokie
tijos atėmusi. Be to, ji sutin
ka atskirti Tautų Lygą nuo 
Versaliaus taikos sutarties. v Ir 
pagalios sutinka pašalinti iš 
Tautų Lygos statutų patvarky
mus, kurie reikalauja 
(bausmių).

sankcijų

reikalau- 
j Tautų 

kad

Už visą tai Anglija 
ja vokiečius sugrįžti 
Lygą, pertvarkytą taip, 
Lyga butų simpatiška Vokieti
jai. Jeigu Vokietija nesugrįž
tų į perorganizuotą Lygą, tai 
Halifax užtikrino vokiečius, jo- 
gei Anglija stffiks padaryti pa
skirai eilę su

čiai iš seniau reiškė noro pa
daryti jas.

Vokiečius Halifaxo prižadai 
taip sudomino, kad Konstantin 
von Neurat, Vokietijos užsie
nio reikalų ministeris, sutiko 
padaryti vizitą Anglijai ir tę
sti toliau pasitarimus.

Kodėl anglai taip staigiai pa
suko savo frontą? Aiškinimų 
duodama keletas. Vienas jų 
yra tas, kad Anglija norinti 
taikos su vokiečiais iki ji pa
pildys savo ginklavimosi pro
gramą. Kitas aiškinimas yra, 
kad Anglija nori atskirti vo
kiečius nuo italų. Tretysis — 
kad ji norinti susibičiuliuoti su 
vokiečiais, pirm negu su jais 
susibičiuliuos rusai, jei 
joj įvyktų perversmas.

Beje, Halifax pasirodė 
neįdomaująs Vokietijos
žios nusistatymu link Čekoslo
vakijos ir Austrijos. Kitaip sa
kant, jis parodė, kad Anglijos 
vyriausybė nemano kliudyti 
Hitlerio užsimojimams, kurie 
liečia šias dvi „valstybės. . . :

SHANGHAI, Kftiija, lapkri
čio 21. — Shanghajuje, be ki
nų apgyventų kvartalų, yra va
dinama tarptautinė zona, o 
taipgi kai kurių šalių konce
sijos, taip sakyti, autonomi
nes miesto dalys.

Sekmadienį japonai įteikė 
tarptautinės zonos ir frąncu- 
zų koncesijos vyriausybėms 
stiprius’ reikalavimus.

Vienas reikalavimų buvo pa
vesti japonams kontrolę kinų 
jureivyštės muitus, pašto ir te
legrafo administraciją ir . teis
mus. Japonai pasisakė, kad . jie 
reikalaus teisės savo kariuo
menei žygiuoti per tarptauti
nę zoną, uždaryti kinų valdžios 
bankus ir išvyti apie 6Q0 žy
mių kinų.

Trumpai sakant, japonai rėi- 
kalaus tokių teisių, kokias, 
svetimšalių reikalais, praeityje 
turėjo Kinijos vyriausybė.

KINĄI PERKĖLĖ SAVO SOSTINĘ
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SHANGHAI, Ęinija, lapkri-mėgins sulaikyti japonus, ku- 
čįo 21. — Praėjusį šeštadienį, 
lapkričio 20 dieną, kinai iš 
Nankingo pradėjo- kelti vald
žios departamentus į miestą 
Chungking, •' kuts randasi 750 
atstumoje huo Nankingo, ša
lies’ gilumoje. ' t

šeštadienį japonai paėmė 
miestą Soochow. Kinai, japonų 
spaudžiami, įtrąųkėsi savo nau
jos apsigynimų linijos linkme. 
Naujoji kipų kariuomenės li
nija yra' pamatyta »nuo Kain- 
gyin, prie Yangt^e upes iki 
Wusih, prie,..ežero Tai.

Pasiekę šįą liniją kinai vėl

vartus, 
sargai

rie veržiasi Nankingo linkui.
Neoficialiais pranešimais, ja

ponai paėmė miestą Soochow 
faktinai be mūšio. Apie 20 ja
ponų karių, pasinaudodami pra
stu oru ir ,' užsigaubę veidus, 
prisiartino Soochow 
Pusiau t užmigę kinai
įleido juos į miestą, čia japo
nai iškėlė savo vėliavą. Į var
tus pradėjo briautis kiti buvę 
arti japonai, . įvyko trumpas 
ranka į ranką susirėmimas, kai 
kurie kinai žuvo jame, kiti pa
bėgo, o pasėkoj japonai už
ėmė miestą.

Rusi-

visai 
vald-

ių -su /tokie

Lietuvos Naujienos
Senis Simpatizuodamas 

Savo Pudkrai, Nužu
dęs jote Vyrų

Rekordinis mokinių 
skaičius žiem. žemės 

ūkio mokyklose

Kariuomenė atga 
benta streiko 

vieton

Vokietijos Smurti
ninkus. smerkia, o 

Ispanijos giria

Japonai grūmoja 
amerikiečiams ir 

anglams

Įsakė Brussels kon
ferencijos dalyviams 

grįžti namo

AKRON, Ohio, lapkričio 21. 
— Goodyear Tire and Rubber 
Co. viršininkai paskelbė, kad 
pirmadienį, lapkričio 22 dieną, 
jie atidarys dirbtuves, kuriose 
buvo paskelbtas streikas. An
trą vertus; darbininkų unijos 
vadai pareiškė, kad jie pikie- 
tuos dirbtuves. Į streiko vietą 
atgabenta 2,000 milicionierių.

Pikietuoją New 
Yorko teatrus

WASHINGTON, D. C., lap
kričio 21. — Praėjusią savai
tę čia įvyko 82 Jungtinių Val
stijų katalikų bažnyčios virši
ninkų suvažiavimas. Dalyvavo 
jame kardinolai, arkivyskupai 
ir vyskupai.

Katalikų bažnyčios vyriau
sybė pasmerkė 'Ispanijos loja- 
listus ir užgyrė generolo Fran
co vadovaujamus fašistus Is
panijos pilietiniame kare. Ji 
pasmerkė Hitlerio vyriausybę 
Vokietijoj, kuri yra artima 
Franco bičiulė.

Legionierių vadas 
nori priverstino 

kareiviavimo 
——■ — 

INDIANAPOLIS, Ind 
kričio 21. — Amerikos Legio
no nacionalis komanduoto jas 
Daniel Doherty pareiškė, kad 
jo vadovaujama organizacija 
reikalaus kongreso išleisti tuo
jau įstatymą, kurs nusakys vi- 
suotinį ;
mą šioje šalyje/'karo mętu. Ki- 
ti legiono reikalavimai yra to
kie: tinkamas šalies apsigynU 
mas, federalės valdžios apsau
ga veteranų ; vaikams ir naš
laičiams, primenybč vetera
nams fėderaliuose valdžios pro
jektuose. ' .

■ 1 ■.1 '

SHANGHAl, Kinija, lapkri
čio v21. — Japonų armijos va
das Shanghįijaus fronte, gen. 
Iwane MatsUi, įspėjo amerikie
čių ir anglų ’vyriausybę Shan- 
ghajaus taųptautiniamą kvar
tale, jogęi jis nępakęs priešin
gos japonams veiklos tame 
kvartale. Gjrdi, jei amerikie
čiai ir anglai nesustabdys jos, 
tai jis, Matįsui, įsimaišys.

BRUSSELS, Belgija, lapkri
čio 21. — Patirta, kad Jung
tinių Valstijų vyriausybė įsa
kė savo taikos delegacijai grįž-1- 
ti namo iš Brussels konferen
cijos. Norman Davis, delega
cijos viršininkas, dar dalyvaus 
konferencijos posėdyje pirma
dienį, lapkričio 22, bet tuoj 
po to, tur būt trečiadienį, de
legacija iškeliaus į Jungtines 
Valstijas.

šešiems Broadwayk 
paskelbta streikas.

Popiežius subarė 
kun. Coughliną

Sudaužė narkotikų 
vertelgų grandinį

.< „ _______■

WASHINGTON, D. C., lap
kričio -21. — Iždo sekretorius 
Morgenthau Jr. ką tik pareiš
kė, kad federaliai agentai veik
dami visoj šalyje sudaužė ver
telgų narkotikais grandinį, 
kurs darė per metus $750,000 
biznį. Septyniolika narkotikų 
importuotojų ir • stambesnių 
narkotikais vertelgų areštuo
ta.

NEW YORK, N. Y., lapkri- 
čio 21. 
teatrams 
šeštadienio vakarę juos pikie-
tavo samdiniai. PikietUotojai 
reikalauja, kad samdytojai pri- 
pažijt^ų jų uniją — Theatrical 
Mandgers, AgentsT and Trea- 
surers lokalų No.,-18032.

pažibų jų uniją -

Ir Coughlin prikan 
do liežuvi v

lap-ROYAL OAKS, Mich 
kričio 21. — Sekmadienį ku<- 
nigas Coughlin atsisakė savo 
pastabas daryti ryšium su pa
skelbtu jam popiežiaus papei
kimu. Ir Coughlin prikando lie
žuvį. x

WASHINGTON, D, C., lap
kričio 21. — šeštadienį pa
skelbta popiežiais pareiški
mas, kuriuo oficialiai buvo už- 
girta cenzūra Detroito arkivy
skupo .Edvardo Mooney, uždė
ta paskilbusiam radio kunigui 
Coughlinui. Tuo pačiu pareiš
kimu Coughlin buvo ir pa
smerktas.

Tokį atsakymą davė popie
žius Coughlinui, kurs stengėsi 
gauti savo parapijos nepri
klausomybę nuo Detroito arki
vyskupo.

Artilerija vęikia 
Aragono fronte 

Ispanijoj

Atsiekta susitarimo 
dėl streiko

kb R HSŽ
Chicagai ir apielinkei fede- 

ralia oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Didėją debesiai; šalta kaip 
buvę; lengvi daugiausia Šiau
rės vakarų ir šiaurės vakarų 
ir šiaurės vėjai.

AKRON, Ohio, lapkričio 21. 
— Sekmadienį įvyko gumos 
darbininkų unijos susirinki
mas. Keletą valandų pirm su
sirinkimo pranešta, kad unijos 
ir Goodyear kompanijos at
siekta susitarimo, dėka kurio 
artimoje ateityje bus * atnau
jintos normalios darbo opera
cijos. .

Paskyrę Etiopijai 
Italijos vice- 

karalių
ROMA, Įįąlija, lapkričio 21,( 

ii} paskyrą Etiopijos vicekara- 
liumi Aosta kunigaikštį, Itali
jos - karaliaus Vittorio Ema
nuelio pusbrolį. Tuo pačiu lai
ku Mussolini užėmė italų Af
rikos ministerio vietą. Dabar 
Mussolini užima penkias vietas 
Italijos ministerių kabinete.

Kooperacija laimėjo
WHEELING, W. Va., > lap

kričio 21. — 1932 metais 240 
subankrutavusios vįetos gatvė- 
karių kompanijos samdinių sa
vo sutaupomis <-atpirko kompa
nijos turtą ir .teises—rvisųpirma 
tikslu4 išlaikyti savo darbus. 
Šiandien jų kooperatinė gatvė- 
karių kompanija nėturi skolų, 
operuoja dar dvi busų linijas 
ir patarnauja 35 apielinkės 
miestelių susisiekimui.

Visi pirmieji kooperatinin
kai tebedirba, išėmus penkis, 
kurie mirė.

• j 1 ' r* ' • >.

Nepajėgia sudaryti 
Belgijos ministerių 

kabineto
f ■

Čio121 
liberalas, šeštadieni ' praneŠc 
karaliui, kad jis nepajėgęs su
daryti ministerių kabineto. 
Van <Zeelando vadovautas ka
binetas rezignavo spalio 20 
dieną ir iki šiol dar nesudary
ta naujas.

- Paul Emile Janson,

Jau 3 mėnesius truk 
doma pramonė

HENDAYE, lapkričio 21. — 
Ispanijos vyriausybės artileri
ja Aragono fronte bombardavo 
fašistų ' pozicijas visą šeštadie
nį ir sekmadienį. Bombardavi
mo tikslas buvo kliudyti suki
lėliams susiformavimą ofensy- 
vui. šiaip gi nė lojalistai, nė 
fašistai ypatingo judrumo ne
parodė, nes prastas oras ne
leidžia aktyvumo išvystyti.

Policiją gaudo Frau 
cuzijos terpristus

PORTLAND, Ore., lapkričio 
21. —' Jau daugiau kaip tris 
mėnesius čia yra pakrikdyta 
medžio darbų pramonė. Darbų 
sustabdymas pirmiausia liečia 
apie 5,000 tiesiogiai samdomų 
joje darbininkų, o dar daugiau 
tokių, kurie turi darbo ryšium 
su šia pramone.. Pagrinde, kaip 
atrodo, didžiausia darbo truk
dymui kaltininkė tai savitar
pė kova darbininkų, vieni ku- 
riij priklauso Amerikos Darbo 
Federacijai, o kiti Industrinio 
Organizavimo Komitetui.

Nubalsavo tyrinėti 
gyvenimo reikme

nų brangimą

Uždraudė bažny
čioms rinkliavas

Vokietijoje *
BERLYNAS, Vokietija, lap- 

kričio 21. — Vyriausias Ber
lyno teismas uždraudė evange
likams liuteronams, kovojan
tiems su naciais, daryti rink
liavas pinigų bažnyčiose. Rink
ti leista tik tais atvejais^ ku
riuos užgiria valstybės kontro-
liuojamk* konsistorija

UKMERGĖ. — Ukmergės 
aps., Mutsnikų v. gyventojas 
Mykolas Daugėla jau iš seno 
buvęs žiauraus budo žmogus. 
Byloje yra žinių, kad Okup. 
Lietuvoje jis turėjęs parduo
tuvę ir kai vienąsyk revizorius 
užėjęs į jo parduotuvę, - tai 
Daugėla jam davęs iš užpaka
lio į galvą svarsčiais ir po to 
pabėgo į Neprikl. Lietuvą.

Vienąsyk jis sumušęs savo 
žmonos pirmosios dukters vy
rą Jurgį Svetlikauską ir už tai 
buvęs nubaustas. Ir, apskritai, 
tarp Daugėlos ir Svetlikausko 
buvę > blogi santykiai. * Taigi, 
vieną gražią dieną Syetlikau- 
skas rastas nužudytas kirviu*. 
Buvo įtartas Daugėla ir pa
trauktas tieson. Jis kaltu ne
prisipažino.

Kauno apyg. teismas Dau
gėlą nubaudė šešeriais metas 
sunk, darbų kalėjimo, šalys, 
nepatenkintos apygardos teismo 
sprendimu, bylą perkėlė į Rū
mus: prokurores padavė ape
liacijos protestą, o nubausta
sis Daugėla apeliacijos skun- 
dę.

Spalių 20 d. Rūmai šią by
lą svarstė ir apygardoj teis
mo sprendimą pakeitę: Daugė
lai bausmę padidino ligi dešftn-

KAUNAS. — šiais metais 
ūkininkų tarpe pastebėtas ne: 
paprastai didelis noras savo 
vaikus leisti į žiemos žemes 
ūkio mokyklas, šiais metais į 
jas priimtas rekordinis moki
nių skaičius. Kai tik pradėjo 
šios mokyklos veikti, lankyto* 
jų viso turėjo tik' po kelias
dešimt asmenų (1929 m., pvz., 
buvo 19. 1930 m. i 60), o šiais 
metais yra priimta net dau
giau kaip 500; Ir tai buvo pri
imti toli ne visi norintieji — 
apie 100 prašymų buvo nepa
tenkinta dėl vietos stokos.

Dariaus-Girėno pa
minklo projektai

KAUNAS. — Prie Lietuvos 
Aero Klubo suorganizuotam 
Dariaus 'ir Girėno paminklui 
statyti komitetui paskelbus pa
minklų projektų konkursą, mu
sų menininkai gyvai juo susi
domėjo, ryždamiesi paruošti 
tokį projektą, kuris tinkamai 
pagerbtų didingą Dariaus ir 
Girėno žygį.

Lapkričio 2 d. pasibaigė ter
minas paminklo projektams pa
teikti. Viso yra pristatyti 33 
projektai, tarp kurių yra ir la- 
b!tr vartingų."

,mo.
parodo,

ŽIEMKENČIŲ SĖJOS PLOTAS

Šiemet žiemkenčių užsėta 681, 
340 hektarų vieton 658,980 pra
ėjusį rudenį.

A.F.L. turi 3,441,340 
narių

WA'SHINGTON, D. C., lap
kričio 21. — Frank Morrison, 
A.D.F. sekretorius-iždininkas, 
ką tik paskelbė, jogei Ameri
kos Darbo Federacija šiuo lai
ku turi 3,441,340 narių.

Italai pastatė ru 
sams karo laivą

LEGHORN, Italija, lapkričio 
21..— čia buvo nuleistas į van
denį karo laivas naikintuvas, 
kurį italai pastatė rusams. Tai 
3,000 tonų laivas vardu Taš- 
kent. / v

kad musų menininkų kruopš
čiai ir atsidėjus padirbėta.

Išdaužė žydų mokyklos 
langus

VILNIUS. — Spalių 25 d. 
vakarą keletas lenkų studentų 
išdaužė žydų religinės mokyk
los “lešibot Ramajles” langus. 
Tuo metu buvo talmudo pa
moka ir netikėtai per išdauž
tus langus krentą akmenys la
bai išgąsdino jaunus žydus ra
binus. Vienas jų buvo akme
niu sužeistas į galvą.

Langų daužytojai nebuvo 
sugauti.

GYVENTOJŲ PRIEAUGLIS

Kaunas—šiemet per 9 mėne
sius natūralūs prieauglis Lietu
voje 17,794 asmenų.

PARYŽIUS, Francuzija,,, lap
kričio 21. — Paryžiaus polici
ja paskelbė areštavusi Jean 
Dominięfhe Moreaų de la Meu- 
se, turtingą audinyčių savinin
ką, ryšiujh su', atidengimu te* 
roristų organizacijos LaCągou- 
lards veikla.

Meuse apartmęiite ' policija 
Užtiko kompromituojančių jį 
patį ir jo sėbrudokumentų. 
Ieškota taipgi dviejų 
S ' Traukinio nelaimėje

“sveti

Pasiūlė už New Yorką 
$30.00

PASIUSKIT 
GIMINĖMS 
LIETUVOJ

lap- 
po- 
Ko-

WASHINGTON, D. C., 
kričio 21. — Specialiame 
sėdyje Federalė Pirklybos 
misija nutarė tuojau pradėti
tyrinėjimą, kodėl gyvenimo 
reikmenos brangsta. Nutarimas 
padarytas ryšium su preziden
to Roosevelto reikalavimu.

užmušti sužei-'
Sakoma, kad Cagoulardus iš- ’ sti 73

davęs pats fašįstų vadas pulk, j ; ----------i—
dc la Roąue. Mat, teroristai BLUEFIELD, W. Va., lap

— Geležinkelio nebuvę jo Vadovaujamos fašistų kričio 21. — Geležinkelio ne- 
organizacijos nariai, betspakYi- laimėje praėjusį šeštadienį ar- 
pę į kraštutinybę užsimojimu ti šio miesto 2 žmonės l)uvo 
tuojau , nuversti liaudies fron- užmušti, 53 sužeisti sunkiai ir

NEW YORK, N. Y., lapkri- 
čio 21. — šeštadienį, lapkričio 
20, čia įvyko Amerikos Indė
nų Konfederacijos konferenci
ja. Joje indėnų vadai nurodė, 
jogei Manhataną baltveidžiM 
nupirko iš indėnų už $24. In
dėnai dabar siūlo už ’New Yor- 
ką $30. Ton stfmon įeina jiems 
suipokėta $24 suma ir $6 už 
pagerinimus.

16 laipsnių žemiau zero
BISMARK, N. D., lapkričio 

šeštadienį mes Chica- 
kad šalta,

21.
goję aimanavome, 
nors i termometras nebuvo nu
kritęs nė . iki zero. Tuo gi tar
pu Notth Dakotoje, Bismark 
miesto apielinkėje šaltis buvo 
toks, kad temperatūra nukri-t 
to iki 16 laipsnių žemiau zero.

DOVANŲ 
KALĖDOMS

O JUS SU KIEKVIENU 
SIUNTINIU C ---------
LIET UVISK4 
PASVEIKINIMO 
LĘ DYKAI.

GAUSIT 
KALĖDŲ 
KORTE-

SiuntimoNaujienų Pinigų
Skyrius pasiųs jūsų pini- 

* gus su užtikrinimu pilno 
ir greito išmokėjimo.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

aCHICAGO, ILLINOIS
Ofisas atdaras kasdien nuo 

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

1 vai. popiet.



NAUJIENOS, Chicago, 111, Pirmadienis, lapkr. 22, 1931*
rart
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JURGIO “PIRATAI”

Rockferdo Lietuvių Kultūrom Draugijos parengimo 
įspūdžiai

Chicagos Lietuvių Draugijos lime pradėti įkainuoti, kad per-. 
Rockfordo kultūros skyrius lap- .statymas opereliškų veikalų yrą 
kričio 14 d. čia surengė pra- įsunkus, uždavinys,, daug sunkės^ 
mogų vakarą rockfordiečiams,. 
ir programos šiai pramogai iš
pildyti buvo pakviestas chica- 
giškis “Naujosios Gadynės’* 
Choras, pagarsėjęs savo muzi
kaliais spektakliais. Chorui va-, 
dovauja energingas ir gabus 
muzikas p. Jurgis Steponavi
čius.

Kalbant apie patį veikalą, 
(operetę Piratai iš Penzanco, 
kurią čia naujagadyniečiai siįh 
vaidino-atdainavo>, tenka pasa
kyti, kad jis buvo geras ir la
bai vykusiai atliktas. Jeigu nau 
jagadynieČiai, kaip buvo rašy
ta “N”, nesijautė kaip namiš
kiai ir gal kiek nedrąsus buvo 
statant šį veikalą Ctucagoj pir
mą kartą, tai jie čia, Rockforde, 
buvo visai kaip namie, ir tikrai 
drąsus. Jeigu rockfordiečiams 
butų buvę galima išnuomoti taip 
erdvę svetainę kaip Sokolų Chi- 
cagoj su geresniais įrengimais 
ir modernišku “steidžiumi” (čia 
naujagadyniečiams reikėjo var
žytis dėl mažumos ir nepatogu? 
mų estrados), jie butų galėję 
būti dar drąsesni. Bet Kockfor^ 
das nėra Chicago ir negali tuj-r 
se dalykuose lygintis su Chica? 
ga. Bet nežiūrint į visus nepri
teklius, naujagdyniečiai čia sut 
si rado savąją drąsą. Kodėl? To
dėl, kad jie čia nėra svetimi, 
kaip kad jiems prisieiną jaust 
tis Chicagoj. Ir, antra, Rock- 
fordo lietuviškoji visuomene di-

ni9x negu pąprafttaą vaidinimas 
ar dainavimas. Kąd perstatymui, 
operetiškų kurmių yra reika- 
įjnga gabių žmonių, kurie turi 
sąvyj net tris talentus, ir ku
riuos jie visus turi gerai mo
kėti atlikti, kaip aukščiau buvo 
minėtu. Ir kaip tik dabar mes 
galime pradėti išmokti sąstatą 
muzikališkų vertybių, ir kodėl 
musų bilietai einant į .tokius 
parengimus daug aukščiau atsi
eina, negu paprastų judžių arbą 
kino teatro pažiūrėti, šitai ta
me ir gludi, visas kultūros da
lykas. Visos prekės turi savo 
.vertybę pagal savo, kokybę. Bet 
daugumas iš musų neesame tu
rėję progos tai išmokai—įkai
nuoti vertingą dalyką ta kaina, 
kurtoj jis yra vertas. Zia tūzas 
yra tūzas, bet ne devynakė. Be 
.to, čia mes turime pažymėti tai, 
kad naujagadyniečiąų kaip ir 
daugumas musų liatuvių mė^ė- 
jų-artistų (išimant keletą, kurie 
yra pasiekę aukšto profesiona
liško laipsnio toj. srity) yra pa
prasti musų darbininkų klases 
žmonės, pasiryžę savo gyvenimo 
siekiuose erti . kultūriniais dai
nų keliais, ir kurie tampa, musų 
Visų vidury, nemėgėjų, musų 
teatrališkomis paž bomis. Dė
kingi mes turime būti, ne dėl 
to, kad mes juos galime įvertin
ti, bet kad jie patys per save 
užsitarnauja tų vertybių, ku
rias mes su nužeminta' širdžia 
ir džiaugsmu sieloj jiems gali-

reikalams^ be ko mes kąi kada 
negalime rąmųs ir patenkinti 
gyvame bu^i. Tai<Wsįa žmo
gaus prigimti^ kurtę ramybes 
amžinos nepakėnčia.

. Dėl sąątatp -dalyvių operetėj 
tai vienęj Vietoj ir vie^u asme
niu aš buvau nustebintas.. Ka
dangi iš pranešimų laikraštyj 
ir programoj tikėjausi Adelę 

' Zavistaitė-Nausedienę pamatyti 
bet j.03, vietoj, pasirodė kita 
žmogystą ir man žinoma—tai 
buvusi kadaise rockfordietė, Va
iria Ladigiutė,' pavaduojanti 
ponią, Nausėdienę. Kaipo sub
stitutas, greitu laiku įsJt kin- 
au, kad ji atliko savo “ežiabą” 
labai gerai, tuo pasirodydama 
mums, kad/ Chicagoj begy'vyęn- 
dama ir tarpdama su naująga- 
dyniečiais, ji sėkmingai eina pir 
myn dainos srityj. ly Eockfor- 
dą's kąi kada gali sau nuopelnų 
užsitarnauti. Jai šią specialią 
vertybę primetu ne dėl to, kad 
buvo puikiai pasirodžiusi ir kad 
gurėjau, su ja progos šokti (juk 
pp. Milleriulė, Mankcvičiiutę ir 
žvaigždę 'to spektaklio Eloren- 
cia Balsiutė neatsilikusios, bu
vo su parėdalais nuo pirmosios), 
bet kad ji. tą menišką pagarbą 
'čia užsitarnavo. Visiems kitiems 
.dalyviams Lygus komplimentas,, 
kaip ir anoms, visi žino jų dar
bus, bęt dėl taupos reikalo nie
ko nebesakysiu. x

Naujagadyničiai turi gabią 
pianistę asmeny panelės Doro- 
thy Stone, kuri turi miklius pir
štukus p'anui. ''

Dr* P. G. Lucmons

Rusijos. 20-to.s* 
•Sukaktuvės 
Filmuose 

i ---- --------
Sonotone Teatre, prie 66 E. 

.jVaii Buręn Street, pradedant 
‘šiahdlen bus rodomi filmai

ipUį kuriami daug entuziazmo 
gindavę chiėagtečaų' pasakytos 

o xM<tegoiį 
sukėlė Dr, A. Montvido kalba 
pilha jumoro ir teisybės.

phskubnmU’ susirinki
mą, valdyba pakvietė visus prie ---- --- -------------

’st^ kdriė sovietų Rusijos 20-ts
puošti puikiomis I-etuviš&o'mis 
staltieeomis ir (JideTiįife bukie
tais darželių, gelimis. Aišku, 

i kad moterys-, Kulituroa DraMgi- 
! jos narės, kurių čia“ buvo taip 
skaitlingas būrelis, šiuos gra->. 
žiu» papuošalus suteiki O jau-; 
noss gražios, kal^ tos darželių 
gėlės, lietuvaitės,; taipgi Kultu-’ 
ros Draugijos narės prinešė ant 
stalų, rūpestingai prirengtų Už-u 
kandžių, ir įvairių .gėlimų prie 
kurių viešėjom ir ’ šnekučiavom 
iki vėlumos.. ' . . ,į <

Chicagos Lietuvių Draugi j os 
valdybos nariai 'Šiame pokytyje 
datyva’vo Dr; A. iMontvidas, P. 
Galskis, P. MilaseviėiUš su žmo
na ir J. Degutis -ed’ žmona, tu
rėjo didelio malonumo arčiau 
susipažinti ir liiiksm-ai pasivie
šėti pas llarvey’s draugus !1

Valio Harviečiaid;'

metų sukaktuvių iškilmėse, 
kutibš. įvyko Yorke. Da
lis filmo pašvęstą ambasądo- 
ęiaus^ Trojanovskio kalbai į 
Ameyikoą piliečius*

Jl.lį.ll.lf< l,il ll.lii iii .■ « Į.-ii

PATRUKĘ?
Raištys visų rus patrūkimo rūšims 
BOD,Y BRAČES, E L A S TIC 

‘ 3TOCKINGS gatavai padaryti* ar
ba padirbąim tamprias pančiakas 
jūsų mierąi. Mes esam specialistai 

; planavime ir padirbime dirbtinų 
dąlių ir visų kįtų mokslinių kunuj 
prietaisų. Jej turit bet kurią ydą, 
kreipkitčs į mus—Specialistus mo- 

. kaliniuose prietaisuose per tris 
ęentkartes. '

KAINOS PRIEINAMOS
: Vyras ir moteris, prižiūrėtojai

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

’ m J1''m ■—"■'■i'1.........................

BIZNIO REIKALU UŽEIKIT
' .. PAS .

. Juozapas Ažukas
Bridgeporte išdegė keletas namų, 

• kur žmčnės neturėjo apdraudos- 
nuo ugnies—ant savo rakandų. 
Nelaukite pąkol jus tokia nelai
mė ištiks — apsidrauskite tuo- 

i jaus pas —
atstovauja 

a Juozapas Ažukas
PROPERTY 0WNERS ASSOClA 

TION OF BRUEJGĖPORT 
3393 So. Lituanica Avenue 

Tel. Boulevard 3450
(Atdara nuo 10 rvfo iki 9 vak.)

' i.; Buvęs
—r---.- '• <■■■ '■ tfį 

Remkite tuos, kurie
garsinasi

“NAUJIĖI<iOSE”
~~ CRANE :;

COAL COMPANY
5332 So. Long Avė.

Tel. RepųWi.ę 84Q2
POCAHONTAS Mine ( Run ,$7.50
(SęreenedV ................... ' tonas

"į.; .t, ’f fiarsinkites “tae"Perkant 5 Tonus ar Daugiau

džlai įvertina nąujagady^ęčįĮį^e pat!eikti. kaip tinkamą atly-
atsilankymus į šią koloniją ir 
jausmingai įkainuoja-jųjų sun
kų ir sėkmingą veiklą laisvosios 
visuomenės srity.

Dar kalbant apie muziką 
(man pačiam kaipo šių žodžių 
autoriui, kuris 'tiek muziką gali 
suprasti techniškumais' kaip tas 
mano tėvo gaidys Lietuvoj, bet ■ 
kuris tikrai ir jausmingai įver- . 
tina gerą rr.uzikališką pramo
gą, turi progos gere Lis-),—duo
du savo garbės žodį naujagady
niečiams ir jų energingam Ve
dėjui p. Jurgiui Steponavičius , 
kad viskas išėjo kuo puikiau
siai. Tai mano asmeniškas koim 
plimentas jums visiems: norite^ 
priimkite; nenorite—ne . ..

Perstatymas opere cs Piratai 
iš Penzanco gal buvo visai nau
jenybė daugeliui rockfordiečių, 
kurię gal pirmą kartą turėjo 
progos susipažinti su tuo aukš
čiausiu muzikališku menu vadi
namu opera, operete ir tam pa
našiai, kur muzika, va d n’mas 
ir daina yra atliekami, sakysiu 
(nesurasdamas ir nežinodamas 
geresnio termino, žodžio), vie
nutėj. Mes turime atskirą mu- . 
ziką, lošimą ir dainavimą. Mes ( 
taipgi turime muziką ir daina
vimą sykiu, kas yra vadinama 
koncertas. Mes tatp jau turime 
muziką, lošimą ir dainavimą sy
kiu, kas yra vadinama opera, 
Taigi opera yra aukščiausias 
muzikos dalykas. Operos artis
tas turi žinoti muziką,, dainavi
mą ir loš’mą. Tokiu budu ope
ros artistas yra aukščiausios ‘ 
rųšies artistas, ką mes turime, 
nes jis yra vienas . kūnas tu ■ 
trimis dūšiomis, sielomis—mu-l 
zikas, lošėjas ir geriausias d&- 
nininkas. štai kodėl opera yraj 
aukščiausias muzikalis perstaty
mas scenoj. Ir taip mes rock-1 
fordiečiai lapkr. 14-tą d. turė
jome operetišką ' vajdinima.
kadangi mes dabar jau 
kad operos artistas «turi 
ir gerai žinoti bei gerai 
suderinti, trijų artistų 
likti tuo pačiu momentu 
jeigu norite), tad dabai- mes

(laiku

Harvey, III.
šamus Vakar Jis HHvey’s Lie

tuvių Kulturcs Draugijos

Tai nėra bevertis komplimem 
tas, bet gryna tikrenybė, kad, 
.H'ąrvey’s draugai yrą ne tik 
darbštus, sugyveną geroje kai
mynystės santvarkoj,e, bet jię 
ir moką išreikšti kilnų draur 
giškumą kokį parodė surengtoje 
puotoje pažymėjimui metinių 
sukaktuvių. Kul'uros Draugijos 
Įsteigimo, lapkrič o 13 d. Sema-

ginimą. Kitokio atlyginimo mes 
savo mėgėjui artistui ir negalė- 
sime suteikti. Gi mes patys tik: Savičiaus sVet.
turime džiaugtis, kad mes tu-1 Chica'giečiams atvykus į sve-* 
rime tokių žmonių, kurie nusi- tainę, Kultūros Dtrj.cs rrgulia- 
duoda pasiaukoti musų sielos ris susirinkimas ėjo pilnų tem-

?CAVALCADE?
Kentucky Bourbon 2 Metų Senumo

Spirito varykles supilstyta ir distiliuota, kuri buvo įsteigta
• 1795 metais. v

YRA GERESNIOSE, TAVERNOSE.

OLD CASTLE, Ine.
6005-7 West Roosevelt Road

CICERO, ILLINOIS
A

Baimė ima, kad po 
poros mėnesių reikės 

atmokėt savo 
Morgičių!

NĖRA KO BIJOT

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

‘ ' ate
* , , » ' •, ’ •’

musų sekretorius suteiks jums visas
informacijas. -

LITUI AMAN BU1LDING, LOAN &
■** . . - ■ . • A ‘

1739 SOUTH HALSTED STREET 
Telefonas CANAL 8500

(MEMBĘRFBDERAL HOME LOAN: BANK) 
■ J»WWl lt1 ■> I

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Ėudeikis
'■ fčTn'ihr' ' - . ■ •' ■ ■ ■■ ■ ■

SENIAUSIĄ , IR. DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBUJ.ANCE
pIENĄ IR NAKTF’w ' 

Visi Telefonai YARDS 17414742
4605-07 So. Hcrmitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

Tel. l.AFAVF,TTE 0727
. ... >4 - • ' •• ♦ t I ' •• ' • » ■- 1- v ’ w '

I mrv Iii'. ;■■ ■. .......... I iĮfc.|i|y0.|iyitfilĮi|įHiiiiLii Iji, ,

T A r 1 ; koplyčios visose
JL—UC_c3L l Chi-eagos dalyse
y -u 1 . ii 'I l»'i I II

..Klausykite musų Lietuvių, radjo programų Pirmadienio vakarais. 
10:00 vai. vakaro iš VV. H. F. ,C._ stotinu (1420 K.);—Pranešėjas

• / P. ŠALTIMIERAS.

- —f     —; —-   -r——-r-—  ----------------------------------------— 

I / ■.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I

Laido tuvių Direktoriai
NAKUI 

Chicagos, 
Cicero

Lietuvių i 
Laidotuvių ' 
Direktorių^ 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dienų 

ir Naktį

TURIME 
koplyčias: 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

. S EUDEIKIS IR TĖVAS
|- 4704 So. Węstęrn Avė. Phone Virginia 0883

........   < .» I. .,.1 ..............ii ■■■> ■ ...........- ... 1IRĮ..I. Į ■ 1 -1 "■■t.

' ;šjš;šlj..LiuLEvieius
So. Cąlifornia- AvenUę Phone Lafayette 3572

ii 1 ■ t ri »i» T—,.'j ■

A. MASALSKIS
3307 Litųanich Avehųe Phone Boulevard 4139

• - - ■, • ,1 ■■ A -K / • ’ I ‘ ’

................ ■■■■■■' ■■į.im.ME-.i i ...........     . ,W . ........... ■■■■■■ ■ , i,

_ A. PETKUS
6834 So. Westcrn Avė. Phone Grovehiii 0142
141U South 49th Courl Cicero- piioue Cicero 21U9

. . ,1, U j ■ N ,1.11, ,1 |,    H.»»    T ‘ 1 1 .    ......................... I ■ — .

3354 Ęp4 Halsted Street :1 < Boulevard 4089
,, »■ ■' . ii~~ .i įi.į nįiii f ■«? ■.'<■■»mrtT".j. ,;ti jį,...,; 1!)/u,.P.fr...4i..

• ■ I. J.ZOLP Pilone Boul. 5203
16.46 West 46Ur Street 1 Phone Boulevard 5566

i • j i • .i ’ u I ' i . X V ’ • \

S. M. ŠKUDAS
748 We»t 18th Street ' < •.* Phone Monroe 3377

'»'J r."'!! i"i'J-.F .'y* y'Į'l1'-',"1 *' 1.1 '■ 1 '.i. »'! ■*

3 S. P. MAŽEIKA ■?.. Vards 1139
3319 Lituanica Avenue Phone Yard& 1138

a ■ ' ėAawicz ir.suWs .? .
2Bil< Wt 23rfl Placė ■; ’ ' Phmus Cąnal 2515
SKYRIUS! .4^'ttlfeast I08th StreėA - Tek PuHman WT0

Mrs. Anefia K. Jarusa 
PhysicaJ Thąrąpy 

and Midyrife 
6630 So. Western 
Ave„, 2nd floor 
Hemiock 9252 

Patarmėj* pr|e 
gimdymo nazųųOi 
se ar ligoninėse, 
duoda massage 
elęctric tr e atį-

Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

ADVOKATAI

- ” > Ofise Tel. Vlrginfa 0036 • •-
R^sMience Tet. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
‘ GYDYTOJAI JR' CHIRURGAS ‘ 

4457 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

ouo ž—A ir nuo 6—8 va! vakari 
Rezidencija:

8939 8OUTH CLAREMONT ĄVB
• Valandos—9^-10 A. M. 

NedOitoj pagal sutartu ’

DR. 1. E. MAKARAS
■10758 S. Miehigan Avė.

ROSELAND^-CKICAGO, HA,.
I Tel. PULLMĄN 1193-827?

advokatas
Miesto ofisas—127 N. Dearborn SL 
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So, Halsted Sh. 

1 Valandos vakarais nuo 6 iki 8:89
Telefonas Boulevard 1310

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutartį.

A, Montvid, M. D
VKvfit TQwn, State Bank Bldg. 

2400 WEST MAblSON STREET
VjaL l iki 8, po pietų, 6 iki 8 vak

Tel. Seęley 7330 
t Na/nų telefonas Brunsvrick 0597

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 
Telephone: Boulevard 2800 

4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 
Retu. 6515 So. Rockwell St.

Telęphone: Republic 0723

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai. nuo 2; iki 4 v. p. p. ir nuo 7 
iki, 9 v. v»k Trečiadieniais ir

Sekmadieniais susitarus 
OFISAS IR REZIDENCIJA

1300 Šo. Fairfield Avę.
Tel. Lafayette 8OTS

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

3407 Lowe Avė, TeL Y arda 2510

A. A. SLAKIS
. ADVOKATAS

7 So. Dearborn
Room 1230

Ofiso Tek CENTRAL
Namų Tel.—Hyde Park

DR. STRIKOL’IS
GYdyluiiis ir Chirurgą.
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ.

Ofiėo vai.: Nuo 2 iki 4 ie nuo d iki # 
vak.. Nedalioj pagal susitarimą

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

st.
1824
3395

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

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

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

Teh Prospect 1012

AKIŲ SPECIALISTAI

LIETUVIS
Mano 20 metų praktikavimas, 

jūsų garantavimas.
; OptometricaUy Akių Specialistas

Palengvina akių įtempimą, kuris 
eąti 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 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 vai. 
Nedėlioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland Av.

Phone Boulevard 7589
J -!■■ -r— ■ t —   ———>■  ------------- ----------------------—  

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS

TeL Yarda 1829 .
Pritaiko Akinius

Kreivas. Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
> 756 W«t 35th St.

kampas Haįsted St. 
Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 
.. Nėdėliomis pagal sutartį.

8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų

- Phone Hemiock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS
6558 So. Western Avė.

Valąndos nuo 9 iki 8 vakarą 
Seredoj pagal sutarti.

Phone CANAL 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandos; nup 1—8 ir 7—8 
Seredomia ir nedčL pagal sutarti 
Rez, 6631 Se, California Avenue

Telefonai* Republic 7868

Ofiso Tdl. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 West 35th St

Cor. of 35th. and Halsted Sts.
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30

Nedaliomis pagal sutarti
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.

Tek Kenvood 5107

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

' DENTISTAS
<645 Sb. Ashland Avė.

arti 47th Street
.Valandoj nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutarti.

- a Į^jti Lietuviai^ Daktarai _ 
Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiko valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. huo 10 iki 12 a.ih.

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

: - Ofisas ir Rezidencija
3335 So. Halsted St
- ' -9>. ■ M-1-

| Dr. Margeris, r. m >. - > 

3325; So. Halsted St.
Valandoj nuo 10 r. iki 2 po pietų 

ir nuo 6 iki 8 vakaro 
šventadieniais, tik susitarus 

Phone BOULEVARD 8483

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

Dr. S. Jakubs
DENTIST

6322 S. Western Avė.
VAL.: 9:00 ryto iki 8:30 popiet 

išskyrus sekmadienį ir trečiadieni-
-- - ..... - ---  • ---- ----

Tel, Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

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

išskyrus sereaomis ir gubotomis 
..........'....................-ii ................

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS '
Gerai lietuviams žįhČnjaš per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas ehi-' 
.rurgas ir akušeris. .

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir-vaikų pagal ha-ū jau- 
sius metodus X-Ray ir kitokius ele- 
tros prietaisus.

Offsaš fr Laboratorija:
1034 W. 18th St., netoli Morgan St.

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

Tel. CanaI 3110
Rezidencijos telefonai t

Superior 9454 ar Central 7461

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

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

, Phone M1DWAY 2880 <

Telefonas Yąrds 0994 ’

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ, 

Ofieo valandos: - ■
Nuo 10 iki 12 diena, 2 iki 3 po pietų

7 iki '8 Vai. Nedėk. uuo 10 iki 12 ‘
Reak Telephone PLAZA 2490 ■

Garsinkitės“N*nose”



Pirmadienis, lapkr. 22, 1937

Iš Pietų Amerikos |
B. K, ALGIMANTAS

TRUPUTIS POLEMIŠKU DALYKU
(IŠ ARGENTINOS)

Sakoma, kad ramesni tie, ku
rie nieko visuomeniškame dar
be neveikia, nes jų niekas ne
peikia (jei tik sentimentališki 
redaktoriai, dirbdami nedėkin
gą amatą “švininius bezmėnus“ 
plaukt mokydami!). O kam ten
ka būti “ruporu“, tai tenka ne 
vien draugų turėti, bet ir “gar
bintojų“ iš kito galo...

♦ Argentinos pažangiajai lietu
vių visuomenei dabar tenka po
lemizuoti su ponu Matu Šal
čiumi, kuris prieš metus laiko 
staigiai nutarė čia “padaryti 
Ameriką”, Lietuvos pašalpas 
priglausdamas savo ’Tšvieno“ 
leidimui. Jo laikraštis negyvas, 
nerimtas ir iždui riebiai kai
nuojantis. Dėl jo skleidžiamų 
provokacijų, — kurias semia iš 
klerikalų ir neva tautininkų nu
dėvėtų kantičkų, — “Išvienas“ 
šlubuoja ir pačius Lietuvos At
stovybės ponus j nemalonumus 
traukia. Kazionai spaudai labai 
nepatiko, kuomet pažangiosios 
visuomenė^ organizacijos “Iš
eivių Dienos” minėjimo proga 
paskelbė Štai šį atsišaukimą:
ATSIŠAUKIMAS I ARGENTI

NOS LIETUVIUS
Ne žodžiais, bet darbu koloni

jos vieningumą reiškime!
Argentinos lietuviai išlaikė 

pilietinio subrendimo kvotimus 
šįmet bendromis jėgomis minė
dami Vasario Šešioliktąją “Jose 
Verdi“ teatre. Ten pat bendro
mis jėgomis ruošiama pasižy
mėjusiems scenoje musų jau
niems menininkams benefiso 
vakaras; Ten pat bendromis jė
gomis minėsime IŠEIVIŲ DIŲ- 
NĄ, sekm.’, liepos 18, 1937 nuo 
3 v. p. *p. iki 10 vai. nakties, 
speciale, tai Dienai pritaikyta 
programa; bendru visų išeivių 
snąibufipiu. j.
^/Išeivių Dienos minėj imp rėĄ- 
ęiiyio: komisiją šiubpii’ ateišau- 
kia j- draugijas ir organizacijas 
bei plačiąją' musų visuomenę 
niėkijf/kitur tą dieną nerengti, 
bet yfši kaip vienas prašomi 4®-* 
Tyvauti bendrame Išeivių Dienos 
friifiėjimė “Jose Verdi” teatre, 
18-VU-šl -i -?. ?

Musų: kolonija yra derriorali- 
zudjamą bereikalingai iš Lietu
vos siunčiamomis lėšomis sek- 
tahtų spaudos šelpimui ir dar
bo nenorinčių dirbti veidmainių 
išlaikymui. Visą kolonijos ce
mentą vimo darbą Argentinoje 
dirba tie žmonės, kurie organi
zacijas ir spaudą tobulina vien 
iš pasišventimo visuomeniniam 
tautiniam, kultūriniam ir savi- 
šalpiniam darbui, netik nenau
dodami pašalpinių lėšų, bet ko
vodami prieš bereikalingą jų

l siuntimą iš Lietuvos, o taipgi 
savo sunkaus darbo sutaiipomis 
gydanti ligonius ir laidojanti 
musų kolonijoje mirštančius na
rius. Tatai žino kiekvienas be
šališkas stebėtojas.

Dar kartą jrodykime visam 
lietuviškam pasauliui, kad be 
jokių pašalpų mokame tinkamai 
visuomeninį darbą dirbti. Įrody- 
kime didingu IŠEIVIŲ DIENOS 
minėjimu, Visi kas gyvas susi
rinkdami j A‘Jose Verdi“ teatrą 
liepos 18, 1937. ; "

Skelbdami šį atsišaukimą pa
sirašome :> x

Argentinos Lietuvių Centro 
vardu:

Pirm-
narys —

“Argentinos • Lietuvių Bąlso“ 
vardu:.'“1

Redaktprius — K. N. Npr- 
kus; leidėjas — Pr. Ožinskas.

Susiv. Liet. Argent. Centro 
vardu:

Sekret.—A. šiaudvytis; kny
gininkas —' M. Rabikauskas.

Susiv. Liet. Arg. Valentin Al-

r——-----------------------------------------
retų prisiminti ir tai, kad atė
jęs į L. Centro įkurtuves gruo
džio 20 d„ 1936, nusiskubinai 
pas p. J. S. ir šnapsuodamas dė- Į 
jai juodą kryžių ant Lietuvių 
Centro, nors, kaipo' “svečiui,“ 
buvo žmoniškai parodyta, ko
kius didelius darbus be jokių' 
pašalpų Lietuvių Centro žmo
nės atliko, s

Žinorha, rimtieji L. Centro 
žmonės gal užgavo pono “sve
čio“ ambiciją, kad stačiai i akis I nuo to, ką IŠMETAM iš valjyįų.

Į pąsakė kovo 21 d. š. m

Jei jūsų viduriai gaištų 
kalbėti, tai jus niekuomet 

neturėtumėt užkietėjimo
♦ Ir ištikto ne! Nes paprastas vi-1 

durių užkietėjimas pasidaro nuo to, 
ko jus nepaisote. Ne nuo valgių, betsina skyr. vardu:

Pirm. — G. Šimkūnas.
Buenos Aires, 19-VI-37.
O kuomet p. Šalčius, supykęs | “Išvienas“, 1, _

dėl bendro Išeivių Dienos mine i tais leidžiamas neturės-jokio po>vo.„v.
j pasisekimo ir jokių simpatijų vidurius su š’urkščiąis liupsinto- 

kolonijoje, nes mums ne litų I jais grąžinkit tuos dalykus, ko jie 
" " ’ c vv.ralria.nr, iv vm Ir ra B n ni V ril ora.lr

jimp pasiekimo, tą atsišaukimą 
provokacijomis “pakritikavo,” 
‘Argentinos Lietuvių Centro 
pirmininkas ponui rašytojui per 
“A. L. Balsą“ štai kaip trumpai 
ir aiškiai atsakė: ,

“Išvieno” nr. 27 š. m, p. re
daktorius Šalčius lašo, kad rei
kia išsiaiškinti. Tik labai gaila, 
kad norą išsiaiškinti sujaukia 
be perskyrimų prie L. C. paaiš
kinimo ir dalykas išeina ne vie
toje, kaip to Vėžio akys. Vieton 
siekti aiškumus, tik drumsčia
ma. Bereikalingai vėl kabinėja- 
masi prie °Ą. L. Balso“ redak
toriaus, pęs Išeivių Dienos atsi
šaukimą paruošė ir pasirašė tą 
Didžią Dieną minėjusios organi
zacijos ir spauda, kas Jonui 
Gringaį tupėtu įųti aišku, nes 
kitaip Lt G, nfebuįų siuntęs “Iš- 
vieno“ provokacijų atsišaukimo.

“ A. L. Balsas“ ir nesivadina 
organizacija; bet jis yra pla
čiausia skaitomas ir visų susi
pratusių lietuvių darbininkų my 
limas laikraštis, Jis labai daug 
gero padarė remdamas musų 
organizacijas ir dėl to yra labai 
mylimas Apgentinos lietuvių 
kolonijoje; Tąigi nėra ko pykti, 
kad visuomenė “A. L. Balsą” į- 
vertina kaipo rirpfą laikraštį ir 
dėl to pašalpomis leidžiamas 
“Išvienas“ negali prie jo prisi- 
lyginti.
, Ponas prašytojas” šalčius tu-

i Modernas'1 valgis stokuoja NATU- 
KaQ KALAUS “ręguliuotojo” •— kviečių 

kaipo mus brolių Ii- liuosavimo dalies.'
( Kodėl negęlbėtis nuo užkietėjimo 

prigimties budu? Vietoj perveikti

reikia, o broliškos vienybės, ta
da Argentinos lietuviai dar di
desnius kūrybinius darbus nu
veiktų ir iš čia Lietuvai daugiau 
pagelbos pasiųstų. Pašalpų nau
dojimas griovimo darbui kultū
ringoje tautoje pritarimo netu
rėjo ir neturės. Tai ot ir išsi
aiškinimas !

Gi “Argentinos Lietuvių Bal
sas“ pats savaime tobulėja* ir 
auga,, nes nenaudoja pašalpų ir 
aplink jį susispietusieji žmonės 
dirba su dideliu pasišventimu. 
Jis yra’ musų kolonijos gyveni
mo veidrodis. Jo pastangomis 
pritraukiami prie lietuvių čia 
augantieji musų jaunuoliai, jis 
gerą lietuvių vardą ir vietinėje 
spaudoje daug kartų gražiai pa
garsino. Jis gyvai atsiliepia į 
visus tautinius n^isų kolonijos 
reikalus. Tatai liudija patys 
faktai, kurių nemato tik tie, 
kuriems yra kokie nors sumeti
mai to nematyti.

Del išsiaiškinimo galima pri
minti, kad ir šį faktą: 1935 m. 
Lietuvių Centras išgavo Buenos 
Aires miesto valdybos leidimą, 
oficialiai pirmą kartą istorijoje 
iškelti Lietuvos vėliavą Argen
tinos Nepriklausomybes dienoj, 
liepos 9. Bet mes neturėjome 
Lietuvos Vėliavos. Visi esame 
darbo žmonės, turime rūpintis

maldaują ir reikalingi. Valgykit/ 
Kellogg’s All-Bran. , s

All-Bran padaro jums Jd\i dalykuos. 
Jis duoda “rupumą”—jis sugeria 
vandenį ip minkština kaip kempi
nė. Ta vandens minkštą masė pą- 
deda išsivalyti. All-Bran yra geras

duonos kąsniu sau ir savo au
ginamoms šeimoms. O laiko li
ko tik kelios valandos. Kreipė
mės vienur ir kitur, bet tik “Ar 
gentinos Lietuvių Balso“ leidė
jas p. Planas Ožrinskas pritarė 
pasakydamas: Gerai, vyrai. Vė
liava bus! Ne kas kitas, o tik 
“A. L. Balsas“ nupirko Lietu
vos vėliavą, ir ją Lietuvių Cent
rui padovanojo.

Lietuvių Centrui pradėjus 
kalbėti apie sekmadieninę mo
kyklą, “A. L. Balsas“ paaukavo 
musų lietuviukams žymių lietu
viu paveikslų ir knygų 43 pe^ų 
vertes. ’ ? ’

Rengiant minėjimus ir kultų- 
rinius parengimus drauge sti 
“A. L. Balsu”, tie parengimąi 
yra Jankumi tūkstančių lietuvių, 
nes J visuomenė pritaria “A. L. 
Balsui“ ir savystovioms Argen* 
tinos lietuvių organizacijoms. 
Parengimų paveikslai net ir vie
tinės spaudos puslapius puošia. 
Tai taipgi yra pozityvus dar
bas.

O jei kas bendradarbiautų su 
“Išvien,“ tai tuščias saliOnas už

------------- -—it ■ »• ------------------- 1

vi'dųyitį tonikas vitaminas “Bl”— 
vitaminas, kurs sutvarko vidurius 
i;r feužadįjįa sveiką reguliarų veikimą.

Tie dąlykai All-Bran yrą geras 
jums dalykas. Jie -dirba bendrai su 
GAMTA — ne prieš ją.

Kellogg’s All-Bran yra grūzdus 
spraginti grudai. Valgykit su pie
nu ąr smetona ir vaisiais — arba 
virkite. Bet šekit šį kasdienini pa
protį: Valgykit po du šaukštu Ali- 
Brąn ir gerkit gana vandens. Jeį 
Jus tąi darysite kasdien, galite iš
vengti paprastų užkietėjimų ir jų 
liųosuotojų. Visi krautuvininkai 
pardavinėja All-Bran. Daro Kel
logg ią Battle Creek.

tikrintas, kaip kad buvo per še
šioliktą Vasario. Ir Išeivių Die
ną iŠYjepo buterbrodininkai 
“minėjo“ |ik tame skiepe, ku
riame kunigas savo rifas par
davinėjo...

Jeigu dar turi kiek nors pi
lietinio padorumo pone “Iš
vien“ redaktoriau, tai gal prisi- 
mįtisi, kaip Lietuvių Centro su
sirinkime kalbėjai apie “naujo
višką vienybės įvedimą.“ t Prie 
Visų aiškintai, kad nori pavii^t 
K, Norkų nuo “A. L. Balso“ re 
dągavimo, pranašaudamas, kad 
tada “A. L. Bali” nebus Tams
tos planams pavojingas.

Kada mes paklausėme, ką 
mapai padaryti su kitais laik
raščiais, Tamsta “rašytojau“ 
persibraukei delnu per savo lu
pas drtaip “išsiaiškinai“:

—^Įeįgu ‘ateitų Kliauga ar ku
nigas /janilionis, tai vyt nuo 
vartų/ ntekur jų neįsileisti, jų 
laikraščius ^boikotuoti, tai jie ir 
patys jšnyks. K

Tai tokia yra Jūsų sėjama 
“vienybės“ sėkla!

Manau, kad dėl prašyto iš-
T*-~

"it,i a

venimui 19,200 litų, kunigų pa
sivažinėjimams po provincijas 
2,000 litų, vadinamiem “liet, 
namams”'8,600 litų, arbatėlėms

800 litų, pašalpa lietuvių vaka
riniams kursams (kurių visiš-

siaiškinimo tiek ir pakaks. Ba 
Lietuvių -Centro žmonės negy
vena iš raštų, nelaukia pašalpų 
iš samanotų bakužių ša’ies, bet 
patys savo prakaitu užsidirba (specialiniams reikalams) 12,- 
duoną sau ir savo šeimynoms. 
Dėl to patartina ir Tamstai po
ne Šalčiau mesti niekšiškus kai nebuvo ir nėra) 3,000 litų, 
‘^darbelius” dirbti, provokacijas; spaudai palaikyt', t.\y. papikti- 
rašineti ir iš suvargusios musų nimo lizdo ‘ liet, namų“ or?a- 
tėvynės Lietuvos laukti pUčeros. nams vien tą metą 8,000 lt., pa-

—A. Mačiudas, šalpa trims chorvedžiams 6,000 
Lietuvių Centro pirm, j litų, nors gerai visiems žinoma,

Vilią Lugano, 28-VII-37.
* •

Kuomet patraukiama už 
liežuvio...

Kada- kuris nors sektantų
Kad kauniečiai susikalba su

kad tik vienas chorvedis Ryma- 
vičius pašalpas naudojo, o kiti 
chorvedžiai dirbo ir dirba iš pa
sišventimo. »

or-;
ganas pustina Lietuvos žmonių
iždo-'lėšas, jis labai didelį “ka- tūlomis Pietų Amerikos radio 
ringumą“ reiškia. Taip įvyko ir stotimis, lame nėra nieko nepa-
su Jčšas dorojančiu “Išvienu.“ 
kuris nesančių “organizacijų“ | 
pretekstu iš Lietuvos J 
traukia. Kada’ lėšas dorojant! 
ponaičiai pradėjo operuot nesa
mu “radio klubu,“ (apie kurį 
DULRas net oficialiuose savo 
pranešimuose kalbėjo, kad koks 
tai kaunietis jį bandė išgirsti), 
tat “A. L. Balsas“ ta prdga ta
rė kelis karčios teisybės žo
džius apie bereikalingai sijoja
mus Lietuvos iždo litus Argen
tinoje:

i ' '
Argentinoje visiškai nėra jo

kio lietuvių radio mėgėjų klu
bo. Nesant kjubui, ‘negali būti 
nei jo siųstuvo. Taigi labai na
tūralu, kad p. Jašteržembskui 
neteko jo išgirsti. Tiesa, ra’di- 
jinio klubo burbulą buvo pra
dėjęs pusti Lietuvos pašalpas 
naudojantis “Išvien.“ O jeigu jo 
šelpėjas DULRas skaito nesa
mą dalyką esančiu, tat gal yra 
taip, kaip su pirmesnia'is lėšų 
naudotojais kad buvo? Imamos 
lėšos nėsamų dalykų operavi- 
mui. Argentinon pasiųsta pašal
pų 59,600 litų, kurie, tiesą pa»- 
sakius, tapo išmesti ant vėjo, 
nes juose nei cento nebuvo 
skirta mokykloms, o tik: kuni
gų Bumšos ir JaUilionio pragy-

„ prasto: Argentinoje bent pora 
..» i tūkstančių lietuvių turi puikius 

litelius i aParAtus ir tolimiausius pasau
lio kraštus pasigauna. Mums 
tik labai stebėtina, kati burbu
linėmis “organizacijomis”, kaip 
kad nesamas radio mėgėjų klu
bas, “čiurlioninkai,“ “lietuvių 
slapta brolija a la masonerija,“ 
operos ir '“ekonominės draugi
jos“ burbulais išnaudojamas 
DULRras materialiai ir pasta
tomas į pajuoką moraliai. Jau 
laikas butų orientuotis.

Taigi ne tie yra DULRo “puo
likai,” kurie nurodo jo klaidas 
ir orientacijos stoką, bet tie jo 
šelpiamieji prisiplakė iai, kurie 
pašalpomis leidžiamos skaudos 
pagelba verda mutinį ir pati 
DULRą išnaudoja ir ant pajuo
kos stato.

Tūkstančiai pasieks palengvi
nimo gėlimų ir skausmų nuvar
gintuose muskuluose su keliais 

išsitrynimais.
PAIN-EXPELLERIS 

su “Inakro” vaisbaženkliu yra 
naudojamas per 70 metų.

■4 o n i o i 4 m o i r
LIN ĮMENI ;

Patemykit gryną baltą cigareto 
popierą... patemykit kaip kiekvie
nas Chesterfield yra panašus į kiek
vieną kitą Chesterfield—pačio di
dumo ir kiekvienas apvalus, kietas 
ir pilnai prikimštas.

Patemykit kuomet vieną užsirūkot 
koki Chestetfields yra lengvesni ir 
koks skirtingas jų skonis. Tas priguli 
nuo kaip atsargiai Chesterfield taba
kai yra pasendinti ir pamaišyti.

Lengvi nunokę tabakai 
ir gryna cigareto popiera 

.. tai, dėl to jie yra
į LENGVESNI — tai dėl to 
!L jų SKONIS yra GERESNIS

APDRAUDA
(INSURANCE)

AUTOMOBILISTAI:
Automobilių nuo ugnies 
ir pavogimo, nuo sužei
dimo ar užmušimo žmo
gaus. Nuo sudaužymo ki
to automobiliaus. Nuo 

j sudaužymo savo automo
biliaus. Galite gauti bon- 
dsą (kaucijų) iki $500.00. 

į kuri tinka visoje Ameri- 
t koje ir daug kitokių rų 

šių apdraudas.

NAUJIENOSE
PER

A. RYPKEVIČIŲ 
galite gauti apdraudos 

polisus 
APDRAUSTI:

• Gyvastį
• nuo Ugnies 

i • nuo Vagių
I • nuo Langų išdaužomo

DON’T 
NEGLECT 
A COLD

Krutinus slogos, kurios gali išsi
vystyti J nelaimę, paprastai paleng

vėja greitai, pavartojus raminančią, 
šildančią Musterol£. Musterole NĖ
RA tik ntostis. Ji yra “counter-ir- 

ritant”, padedanti skausmą ištrauk- 
;i. Vartojama milionų per 25 metus. 
Trijų stiprumų. Rekomenduojama 

daugelio daktarų ir nursių. Visose 
aptiekose.

CtoTftM IMklnun & Myim Tobacco Co*

— AJ. Mičiudąs; L.C
A. Kairys. a

jie suteikia jums
GERK Naujieną skaityto
jo* ir® skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti Į ta* 
krautuves, kurios tkplbiaei
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Užsakymo kalnai
Chicagoje — paštu:

Metams _________ _____
•Pusei mėtų _______
Trims mėnesiams ___ ___
Dviem mėnesiams______
Vienam menesiui

Chicagoj per Jšnešiotojus:
Viena kopija___________  8c
Savaitei _____________   18c
Menesiui __ 75c

Suvienytose Valstijose, he Čhicagoj,
paštu: -

Metams _____________   $5.00
Pusei metų ...»_ _______  2.75(
Trims menesiams .................... 1.50
Dviein menesiams .....___    1.00
Vienam mėnesiui . .......................75

Lietuvoje ir kitur užsieniuose
(Atpiginta)

Metams   ___ $8.00:
Pusei metų ...---------------------  4.00»
Trims mėnesiams .....—2.50*
Pinigus reikia siųsti pašto Mbney; *

Orderiu kartu sti užsakymii. ■/■

Bedarbių surašinėjimas
Pereitą sekmadienį baigėsi bedarbių surašinėjimas.' 

Lapkričio 16 d. laiškanešiai kiekvienttose namuose pali
ko anketų, kurias turėjo išpildyti bedarbiai ir nepilną 
laiką dirbą žmonės. Tokių anketų buvo išpildyta apie 
70,000,000. Tą išplatinimo darbą atliko 150;000 laiška
nešių/ , . t ‘

Apskaičiuojama, kad šis bedarbių surašinėjimas 
Jungtinių Valstijų valdžiai atsieis apie penkis milijonus 
dolerių. Tačiau tai nebus veltui išleisti pinigai. Iki šiol 
niekas negalėjo tiksliai pasakyti, kiek Amerikoje yra 
bedarbių. Buvo tik spėliojama. Pavyzdžiui, 1933 meta’s> 
Amerikos Darbo Federacija tvirtino, jog bedarbių yra* 
per keturiolika milijonų. Kitų skaičiai buvo žymiai ma-} 
žešni: tik apie dešimt milijonų.

Kurie jų buvo arčiau tiesos, žinoma, niekas negalė
jo pasakyti, nes vienų spėjimai galėjo būti tiek jau geri, 
kaip ir kitų. Tas pat ir dabar, štai Amerikos Darbo Fe
deracijos daviniais, šių ‘metų birželio mėnesį bedarbių 
turėjo būti per aštuonis. milijonus. Tuo tarpu Naciona- 
•lės pramonės ‘konferencijos taryba bedarbių priskaitė 
tik šešis milijonus. Škiftumas, kaip matote, labai dide
lis. - ' . /

Dabar padarytas surašinėjimas, jei ir nebus' visai 
tikslus, ’tai Vis dėltb galia apytikriai parodys, kiek Ame
rikoje yra bedarbių. O tai itin svarbus dalykas. Apie 
tinkamą bedarbių šelpimo sutvarkymą negali būti ir 
kalbos, jei nėra net apytikriai žinoma, kiek tų bedarbių 
yra.

Negavo paskolos
Iš Londono pranešama, kad ten buvo atvykęs Itali-, 

jos pramonininkų konfederacijos pirmininkas ieškoti 
mijžiniškos paskolos (nuo 100,000,000 iki 150,000,000 do
lerių). Tą paskolą jis norėjo gauti italų smunkančiai 
pramonei sustiprinti. Tačiau nė viena įstaiga nesutiko 
skolinti pinigų be Anglijos valstybės banko garantijos. 
O duoti tokią garantiją tas bankas atsisako. /

Paskolos negavimas yra didelis smūgis fašistams. 
Italijos .pramonė, sakoma, yra tiesiog desperatiškoje 
būklėje. Iš dalies finansuodama Mussolinio avantiūras, 
ji baigia prieiti liepto galų. . . Į.

Likvidavosi
Stambesnieji Mihvaukee pramonininkai buvo suda

rę savo rųšiesk sąjungą, kurios tikslas buvo kovoti uni
jas. Vadinasi, sąjungos nariai visais galimais budais 
stengėsi neįsileisti unijų.

Sąjunga gyvavo per penkiolika ftietų. Tačiau pramo
nininkų frontas žymiai susilpnėjo, tei liko priimtas. 
N RA, o vėliau Wagnerio aktas. Pagaliau įji Visai hėteko

ipagrindo ir Vidinis dienomis likvidavosi.

Iš Paryžiaus Meiną žinių, kad ten liko 'atidengtas, 
didėlis sąmbkslas, kurį 'planavo “Cagoulards” orgariiza*j 
cijos nariai. Tie nariai iš dalies yra pailašųs į Mtidriko- 
niškus ku-klux-klariieČius. Panašus jie yra tuo, kad į 
susirinkimus :ateina sū kaukėmis. t t

Pranešimai sako, kad prancūzų kaukėmis prisiden
gę fašistai ^Paryžiuje buVo tiesiog fortus įsitaisę. Vadi
nasi, visai pasiruošę ^pilietiniam karui. Policijai pasise
kė susekti Paryžiuje ir kituose miestuose ginklų ir amu
nicijos sandėlius, ir įdomiausias dalykas yra tas, 'kad tai 
daugiausia vokiečių ir italų pagaminti ginklai! *

Tas faktas lyg sakyte sako, jog į -tą sunoksią yra 
įvelti naciai ir fašistai.

Iki šiol jau liko suimti penki sąmokslo dalyviai. 
Laukiama, kad nėtfukus ir daugiau jų bus areštuota.

Gerai dar, kad Sąmokslas laiku liko susektas. Prie
šingu atveju Prancūzija galėjo susU^ukffi* ihaždatig to-\ 
kio pat likimo, kaip ir Ispanija, atseit, pilietinio karo.

ir- • * .• •. ■:
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APIE VIENĄ SMARKŲ
< LITERATĄ • i

■

Jau prieš kiek laiko “tautiš-. 
kai nusistatę” laikraščiai . pra
dėjo komplimentus sakyti “tik
ram \'Gedimino kaVhlieriui” ir 

Tėdaktoriui, p. K. S. 
Karpini. Tai jie darė ryšium 
su kažkieno jam rengiama 
“Dirvos” redagavimo dvidešimt 
metų sukaktimi. Žinoma, buVo 
prisiminta ir apie tai, kad. p.’ 
^Ka^pidš 'yra ‘Ihbai šaUnuž rašy
tojas ir veikėjas.

pagalinti štai’ į vyko ir sukak
ties paminėjimas, čia ir vėl, 
matyti, buvo pasakytos labai 
palankios “kavalieriui” kalbos. 
O “kavalierius” Karpius savo' 
kalbą iš “rašto” perskaitė ir, 
išspausdino “Dirvoje”.

Tenka pasakyti, kad toji kal
ba labai arogantiška :fr labai 
žiopla, šaunusis literatas, kuris 
jau dvidešimt metų laikraštį re-: 
daguoja, nesugebėjo net raštu, 
savo, minčių žmoniškai išreikš
ti. Tačiau jis nesidrovėjo fašis
tiškam nusistatymui neprita
riančius žmones išgamomis i pa
vadinti. .

Kada itęks, atsiprašant, lite-, 
ratas pradeda niekinti kitus, tai 
bus pravartu kiek pakalbėti 
apie nelabai jam malonius da
lykus. Būtent, įvertinti jo -lite
ratūrinį darbą, Ir tą įvertinimą 
paliksime jo bendraminčių laik
raščiui.

Rugsėjo 14 d. 1936 m. “Lie
tuvos Aidas” išspausdino straip
snį antrašte “Literatūra ir sa
vikritika”. To straipsnio auto
rius, p. Step. Vilkintas, matyti, 
turėjo galvoje tokius literatus, 
kaip p. Karpius. Apie tuos lite
ratus p. Vukintas štai kaip kal
ba: / •

“Paskutiniu metu musų li- 
, , < . ii:.-L ; ..teraturoje įsigalėjo beletris
tika, labiausiai romanas. Kas 
tų romanų dabar nerašo. Su
sigalvojo suvesti asmeiiiilėfs 
sąskaitas sti savo priešais, 
romaną rašo, 'už aferas į ka
lėjimą pateko, atspejarho lai-: 

yra romaną rašo, įsimy
lėjo, ftiėilūs apysakas rašo. Ir 
pasipilta -tokia literatūra, kur 
perdėm grafomaniją jokio 
skonio, jokios literatūrinės, 
nuovokos? jokios 'kultūros. 
Kas sakinys, skalbtis klaida, 
kas pastraipa, logikos stoka, 
kas skyrius, nenuovOka apie 
veikalo kompoziciją.

“Kodėl'taip yra? Ogi todėl, 
kad rašytoju gali būti, kas 
tik nori. Nei mokyklos išeiti 
nereikia, nei kvalifikacijų jo- 
Lių, moki ar nemoki rašyti, 
tai 'ilesvafbu, rphrašei, savo 
lėšomis išspausdinai, pats 
platini, pats reklamą darai, 
vaikštai iš Iciemo į kiemą ir 
garsini, kad aš — geriausias.

x rašytojas. Dar kas iš draugiš
kumo ar hedpsigindamas pa
lankią recenziją parašė. Iri 
šit, -gimsta ‘lengvo, kaip pū
kas, stiliaus’ rašytojas ar 
‘nesuprastas genijus’. O iš 
tikrųjų jie yra mažamoks
liai, literatūros nevykėliai./ i 

“Jau šiandien musų skai- 
/ Rytojai žino, jei tik auto

riaus leidinys, tai blogas li
teratūros veikalas. Reikėtų 

sSavo veikalų leidėjams bent 
kartą suprasti, kad, jei jo 
veikalą ( atsisako leisti rimta 
leidykla, tai veikalas yra ne
tikęs ir visai nevertas išleis
ti/’ .. į
Daugiau vargu kas ir begali

ma pridėti: taip ir attodo, kad 
■visa tai tikoma p. Karpiui, ku
ris iš tiesų neturi jokio skonio,? 
jokios literatūrinės nuovokos. 
O apie jo kalbą neapsimoka^ ir 
kalbėti: jei kai kurie rašyto
jai be klaidos nemoka sakinio 
parašyti, tai smarkusis Gleve- 
lUndo ^kdvilieriUs” dažnai ‘vie-v 
name sakinyje kelias klaidas 
padaro.

“**1 -džiausią sensacija. Po dviejų 
|-metų, būtent, 1913 m. paveiks
las buvo surastas Italijoje. Ra
do jį pas Vincezo Perrugia, pa
prastą darbininką, kuris buvo 
nuteistas» vienus metus kalėti. 
Mat, teismas buvo įsitikinęs, 
kad Perrugia buvo tik kieno 
nors įrankis.

Dabar tatai kaip tik ir pa
sitvirtina. Vadinasi, ' tikrasis 
kaltininkas buvo ne Perrugia, 
o ekscentrikas d’Annunzia. Po
etas, sako Čhąsse, tiek įsimy- 
lėjo paveikslą, jog pasiryžo jį 
pavogti. Vienok po dviejų me
tų paveikslas jam nusibodo, ir 
jis juo nusikratė.

Šia ‘proga bus ne pro šalį pa
sakyti, ijog d‘Anllunzio yra 
karštas fašistas. Jis rašė ugnin
gus atsišaukimus, kuriais ragi
no žmonės remti fašistišką 
tvarką, žinoma, rašė veikiau
siai todėl, kad už jo raštus jam 
buvo labai brangiai mokama. 
Bet ir dideliais honorarais jis 
nepasitenkino ir - vis reikalavo 
daugiau pinigų, todėl net Mus- 
solini kartą sugretino jį, su su
gedusiu dantimi, kuris turi bu-

Iš D’ANNUNZIO PRAEITIES

Savo laiku laikraščiai labai 
daug rašė apie Gabriel d’An- 
nunzio. Tai buvo tada, kai jis 
jsu buriu savo šalininkų padarė 
u<pučą” it užgtObė Tiūpife uostą. 
Nors tarptautinėje -politikoje ii* 
kilo nemažas sąjūdis, bet- d’An- 
nunzio atsisakė pasitraukti ir 
Fiume pagaliau teko Italijai.

■ j■ ■ .. <

Tačiau ’d’AnnuhZio rife vien tik 
tuo 'pasižymėjo: jis biivo pla
čiai 'žinomas kaip rašytojas ir 
■poetas. Nemažiau jis buvo žino- 
'ftihš ii* savo ėkscehtriškumu. 
•Daugeliui vis deltč gal ‘nežino
ma, kad prieš dvidešimt šeše
rius metus tas ekscentriškas 
poetas suplanavo išvogimą iš
garsėjusio “Mona Lisa” pa
veikslo iš Louvfe muziejaus. ■ ■fc- • V (

Tą faktą neseniai paskelbė 
prancūzų rašytojas Charles 
Chaose. Pavogimas “Mona Li
sa” pavėikslo 1911 tn. buvo di- ti aukso pripildytas.

medžiaga vadinaiha fibrinu ir 
svarbią rolę vaidina kada krau
jas Sutirštėja. Mes išvengsime 
smulkesnį kraujo aprašymą 
įdant neapsunkinti skaitytoją 
ir jsitėmysime, kad kraujas 
yra rausvas skystimas, kuria
me pluduriuoja įvairaus pavi
dalo kūneliai, o skystąją krau
jo dalį pavadinsime serum. 
Taip darome paprastumo dėlei. 
Jeigu paimtume didelį skaičių 
leukocytų ir nuplautume juos 
su tam tikru skystimu—tokiu 
budū pašalindami nuo jų ku-

no prikibusį serum,—tai paste
bėtume, kad leukocytai nesu
geba gaudyti bei panaikinti 
bakterijas. Bet jie tučtuojau 
atgauna tą savybę, jei pridėtu
me Jjiskiuką serum. Iš šito 
bandyto yra aišku, kad leuko- 
cytai vieni—be serum—yra 
silpni bejėgiai ir neiįstengia at
likti tos funkcijos, kurią Mečni- 
kov’as vaizdavosi. Šiandien 
mokslas sako, kad serum yra 
visų svarbiausias tarpininkas, 
kuris išpildo imuniteto uždavi
nį. (Bus daugiau)

DR. VYDŪNAS APIE NAUJUMUS 
LIETUVOJE

VYDŪNAS, DIDIS LIETUVIŲ HASYTOJAS-FOLOSOFAS

■ : k. •. —i

žodis imunitetas turi daug 
prasmių. Lotynų kalboj immu- 
nitas reiškia paliuosavimą nuo 
mokėjimo visuomeninių mokes
nių; paliuosavimą nuo darbo ir 
prievolių atlikimo; lengvatų 
suteikimą; privilegiją bei lais
vę. Bet šitame straipsnyje* mes 
kalbėsime apie kitokius dalykus 
ir apibudinsime imunitetą 
kaipo asmens apsaugą prieš 
užkrečiamas ligas. Aiškumo dė
lei paimkime sekamą pavyzdį. 
Viename mieste siaučia epide
mija. O epidemija, kaip žinoma,, 
yra staigus susirgimas , užkre
čiama liga, kuri paliečia ne 
vieną, bet daugelį žmonių apser- 
gančių beveik tuo paeiti metu. 
Pėtras in Jonas, nieko apie tai 
nežinodami, nutaria atlankyti 
savo draugą Jokūbą gyvenantį 
taihė mieste, kuriame siaučia 
epidemijos banga. Petras ir 
Jonas tik vėliau sužino, kad 
Jokūbas gulįs lovoje ir surikiai

stovį. Jei mėgintume atšaldyti 
karvelį iki 37* C arba pašildyti 
varlę iki 37°C, tai pastebėtu
me, kad ir varlę ir karvelį bu
tų galima užkrėsti karbunku
lu, nors paprastai jie šios ligos 
negauna. Iš to darome išvadą, 
kad natūralinis imunitetas nuo 
išorinių sąlygų yra priklauso
mas ir .sulig, noro pakeičiamas. 
Dabar kyla visa eilė klausimų. 
Kodėl vienas žmogks užsikre
čia liga/ o kitas ne, nors abu 
būna tose* pačiose sąlygose ir 
nevaitoja jokių priemonių ap
sisaugojimui? Ar tas, kuris 
nesuserga yra apdovanotas 
kažkokiom ypatingom jėgom? 
Jeigu taip, tai kame pasireiškia 
tasai ypatingumas? Į pirmuti

nių klaUsithą jau esame* atsakę 
iliustruodami ariksčiau minėtą 
pavyzdį. Iš tolimesnio aprašy-. 
mo paaiškės visi kiti klausi
mai. Garsus rusas mokslinin
kas Mečnikov’as, kuris 1908 

sergąs. Juodu paviešėję tYum- metais gavo NobeVio premiją 
pą. laiką sugrįžta namon. Ke
lios dienos praslenka kaip pa
prastai be* jokių atmainų. Ret 
štai Jpnhs netikėtai suserga 
panašiai kaip Jokūbas, o Pet
ras pasilieka sveikas kaip ri
dikas. šiuo atsitikimu mes sa
kom,' kad Petras buvo irilun 
(neliečiamas, nejausiąs). 'Dė
lei tos priežasties liga į jį lie- 
paveikė ir jisai, be jokią jhŪsL 
skundimų, laisvai ‘vaikštinėja 
?r savo pareigas nekliudomai 
atlikinėjo. Taigi imunitetas yra 
žmogaus gyvulių . arba paukš
čių kūno ypatybė nepriimti bei 
heatšiliepti i ūžkrečigmas ligas. 
Musų paimtame pavyzdyje* nie
kas Petrui nebuvo daroma ir 
jokių dirbtinių priemonių ne
vartojama, kad išsukus tokį 
stovį, t'ačiau infekcija nešuge- 
įbėjo atlikti savo pragaištingų 
darbą. Jis turėjo prigimtą-na- 
turalinį imunitetą prieš tą ligą. 
Mes atsiriamė dvi imunite
to rūšis: prigimtą-n'aturalinį 
ir įgytą arba gaunamą imuni
tetą. Natūralinį galime užtikti 
neįtiktai' pas žmogų, bet pas 
gyvulius. ir paukščius'. Sakysi
me, karveliai ir vištds negauna 
tetanus-sustingusį mėšlungį ne 
karbunkulą-piktąjį piičką; gy
vuliai* nęužsikrečia skarlatinų;
'žmogus negauna gyvulių, taip 
vadinamą, baisųjį marą. Pasi
taiko, kad atskiri asmenys prieš 
?kalkurias limpamąsias ligas tu
ri prigimtą imunitetą^-j juos 
neveikia nei cholera,, nėi raup
lės. Tačiau turime pabrėžti, kad 
išorinės sąlygos turi didelės 
reikšmės, užtat negalima kal
bėti apie pastovų nekintamą 
imunitetą. Jis nėra absolįUtinis. 
Pavyzdžiui, šaltis, šilima ir 
maisto n ėda teklius gali paveik
ti‘ir žymiai /pakeisti pirrtiykštĮ

Rašytojas Dr. Vydūnas nuo
lat gyvvena Tilžėje, į Kauną, 
Klaipėdą • kartkartėmis atva
žiuoja pasidžiaugti Liietuvos gy 
venimu. Paskutiniais metais Dr. 
Vydūnas Nepriklausomąją Lie
tuvą rečiau aplanko, nes vokie
čiai neduoda' leidimo vykti į 
LietuVą. 'Po ilgesnio nebuvimo 
spalių mėnesį Dr. Vydūnas bu
vo atvykęs į Kauną. Čia labiau
siai norėjęs apžiūrėti moterų 
menininką parodą. Ta proga Dr. 
Vydūnas Universiteto studen
tams skaitė paskaitą apie Lie
tuvos lietuvių naujumus. Dr. 
Vydūnas tą naujumų visur pa
stebi labai daug. Pažymėtinos 
šios jo mintys:

“Aš visąda atsimenu, kokia 
Lietuva atrodė, būdama rusų 
valdžioje. Tada Kaunas man 
buvo lyg tik kaimas. O kai va
žiuodamas traukiniu žiurėjau į 
kraštą, jis atrodė vargingas ir, 
pasakyčiau, netvarkingas. Tais 
laikais žmonės ne tik buvo pra
stai apsirbngę, bot juose ma
tėsi pailsimas, nedrąsa, lyg ne
būtų jiems žmoniškų vertybių.

Dabar viskas nauja. Kai da
bar Kaune žvalgausi, tai man 
vis prisimena': kokį jį mačiau 
prieš karą. Taip dabar Kaunas 
visiškai pasikeitęs.

O kiek mokyklų visame kraš
te pristatyta ... kokios gražios 
aikštės, kaip švaru, gražu. Koks 
visur pasikeitimas, ,tai vis Lie
tuvos lietuvių naujumai. Kaip 
viskas sutvarkyta, kiek čia mą
styta, kaip gražu. Tauta, karo 
nualinta, už padarytus nuosto
lius negavusi jokio atlyginimo, 
keliasi ir auga. <

Kalbėdamas, kaip atrodo vi
sas šis kraštas, turėč:ai. dar 
daug pasakyti, kokie čia nauju
mai. Bet pažiūrėkime geriau 

venimas be degtiemio btitų ne-1 dar į žmones, šią vasarą va
žiuodamas visą ką stebėjau. Vi
sus mačiau gražiai apsitaisiu- Lt. Banknotų padenkimas auk
sins, visai kitaip atrodančius? su sudarė 62,6%

už jo pasidarbavimus medicinos 
moksluose įrodė, kad baltieji 
kraujo kūneliai (rutulėliai) vai
dina labai svarbią rolę imuni
teto atžvilgiu. Moksle tuos ru
tulėlius vadina lėukocytais. Jie 
'turi ypatybę suvalgyti 'bei su
virškinti mikroorganizmus, ku
rie patenka į musų kraują, tuo 
budu neduodami* galimybės bak
terijoms įleisti šaknis bei įsi
vyrauti. Todėl juos dar 'Vadi
nama phagocytais, tai reiškia, 
valgančias celės. MeČhikov’as 
šiuos leukocytiis įsivaizdavo 
kaipo kareivius kiitrie visada 
pasiruošę karui ir tik tada pra
deda kariauti, kada bakterijos 
skverbiasi į musų organizmą. 
Jeigu leukocytai išeina laimė
tojais, tuomet užkrečiamos li
gos yra išvengiamos. O žuvu
sieji leukocytai būna pilni bakte
rijų ir yra priežastimi puliavi- 
mo. Tačiau immuhiteta moks
las yra pažengęs 'žingsnių pir
myn ir mano, kad Svarbiausioji 
reikšmė ne leukocytams pride
ra, <bet vandeniuotąi kraujo 
daliai, kurią vadinama serUm. 
Kasgi yra tas serum? Kaip ži
nome, kraujas yra raudonos 
Spalvos skystimas susidedąs iš 
morfologinių elementų, tai yra 
dalys, kurios pasižymi kuria 
nors fortna ir plasma tai savos 
rūšies skystimas arba syvas. 
Kraujo raudonumas pViklauSo 
nuo raudonųjų rutulėlių, kurie 
turi tam tikrą dažą ir jis hemo
globinu vadinamas. Hemoglo
binas jungia prie savęs deguonį, 
kurį gauname iš oro ir išnešioj a 
jį po visą organizmą. Mūsų gjr-

įmanomas. Plasma yra kraujo 
skystimas arba kraujo vanduo. 

■Ji susideda iš serum ir valak- 
’niife iiiedži^os; ^įakpinė kaip seniau s.

parodo, kiek 
aplinkos. Da- 
kiek mes pa

sąmonės

■ Bet ar šis didelis pakeitimas 
pakeitė lietuvius? Pamąstyki
me: ar seniau tiek daug lietu
vių vaikų ėjo mokslus. Dabar 
kaimuose matyti gražios moky
klos. Ka tai reiškia tautai ? Čia • *
yra tikras naujumas tautai pa
kitus. Pradinės, vidurines mo
kyklos, universitetas ir akade
mijos pilnos jaunimo. O kokie 
gražus auga mokyklų pastatai. 
■Pav. Klaipėdos lietuvių gim
nazija. Visi stebisi, ką čia lie
tuviai padarė.

šitas dalykas 
mes pakilome iš 
bar pažiūrėkime,
kitome viduje. Musų 
turinys gali būti gausus ir ne
gausus. Sąmonė—pagrindas mą- 
sų patirties. Kai daugiau pati
riame, daugiau matome, turtin
ame sąmonę.

įMes seniau kaime gyvendami 
maža ką patindavome, bet vis
ką gyvai priimdavome. O dabar 
mes ieškome naujumų, kad ne
būtų nuobodu, šią dvasios pa
kitimas pastebimas.

Lietuvių tauta turi rūpintis 
nenustoti savo javini ngumo. 
Rūpindamiesi savo aplinkos kul- 
turinimu, dar nekurtame kultū
ros. Siekdami savo tautos sa- 
viningumo, pažvelkime savo vi
dun, jei norime būti savingi, tai 
bukime savingi iš savo tautišku
mo pagrindo.” Tsb.

IŠ LIETUVOS
Lietuvos Beliko aukso 

fondas
KAUNAS. — Lapkričio 1 d. 

sieke 76,70 mil. Lt; užsieniu 
valiutų :— 2,50 mil. Lt; bank
notų apyvarta-— 122,55 mil.

s, o auksu ir
• i • •

užsienių valiutomis — 64,6%,.
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i Iš Draugijų Veikimo i
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Nominacijų Mėnesis
4 f

Pas mus,“ ‘PittsBurghe, lap
kričio mėnesis—-tai nominaci
jų mėnesis., šį mėnesį pašel- 
pinės draugijos Ir ’kliubai no
minuoja kandidatus į valdy
bas sekančio mėnesio rinki
mams. • t

Nominacijos taip .jau dide
lės reikšmes neturi ir dėl no- 
mihUčijų nėra nė varžytinių, 
nes nominacijas laimėti/nėra 
jokio surikuiM Bet visai kas 
kitas yra 'su rinkimais, o ypa
tingai musų kliubuose. Čičndi 
prieš rinkiminė agitacija jau 
eina visais garais, yra suda
romi kandidatų šleitai ir tt.

Kliubuose ir dr-jose dau
giausia pasireiškia varžytines 
dėl pirmininkų urėdų, o sek

retoriai daugiausiai yra ren
kami be jokios opozicijos. 
Yra atsitikimų, kad draugijai 
priseina net ieškoti kandidato 
į sekretorius.

Čionai noriu parodyti pavy
zdį iš 3-jų musų lietuviškų 
kliubų, kur yra varžytinės dėl 
pirmininko Urėdo, būtent: 
Lietuvių Mokslo Draugijos, 
Soho dalyje, Lietuvių Pilie
čių Kliubo South sidčs dalyje 
ir Sūnų Lietuvos Kliubo -N. 
S. dalyje.

Šių kliubų nariai yra labai 
'suinteresuoti metiniais susi
rinkimais ir valdybų rinki
mais. Turi sudarę po keletą 
šleitų ir niekur nestokuoja 
kandidatų į pirmininkų urė
dus. Bet su sekretoriais —tai 
jau visai kitas reikalas. Tiek 
Lietuvių Mokslo Draugijoj,

mas irgi lurbtit ’datig prasčiau 
verčiasi, negu kuri kita musų 
fratėrnalė organizacija. Ir tai 
dėl los paprastos priežasties, 
kad kunigai 'daugiau yra su
interesuoti parapijų reikalais 
ir svietiškų veikėjų, inšhirėnsų 
perdavinėjimu. ‘O porinį “turė
ti pasisėkirho tarp lietuvių 
apdraudos pardavinėjime, .ži
noma, reikia ‘diskredituoti su
sivienijimus kitas lietuviš
kas pašeipines draugijas.
• Tai tokibs tokelėės katali
kiškose draugijose.

•■=— Korespondentas.

Apie Virbicko 
Atsivertimą Prie 
“Dvasiosšventos

-•diek -'PiTiečttf*KliitW6, '
[ tiai liko nominuoti be jokios 

opozicijos.
Praeityje būdavo varžyti

nės kliubuose ir pašelpinėse 
draugijose tarpe politinių 
srovių, o dabartinės varžyti
nės ir šleitai tai visai mažai 
ką turi bendro su politinė
mis partijomis.

S. S. MTTSBURGH, PA.— 
Lapkričio 9 d. teko skaityti 
kunigų “Drauge” sekamą ži 
nią iš šv. Kazimiero parapi
jos. “Praeitą savaitę susituo
kė Juozas Virbickas su Roza
lija Stanelaite. Jilbzas ilgus 
metus buvo uolus sandarietis 

tir nezaležninkų rėmėjas. Su- 
-sittidkdumHs su Rozalija, ge
ra katalikę, - pataisė savo se
nas klaidas ir viešai pasike
ti no būti ištikimu katalikų 
bažnyčios nariu.

‘Dieve padėk jam savo <pa- 
sikėtinimuose ištęsėti iki ga
lui.”

Paskui rašoma kas buvo 
vedybų liudytojais.

Kaip išrodo, tai -kun. Kazė- 
’nas ♦Juozo Virbicko^su si tuok
tuvėms su gera katalike nori 
sau pasidaryti.' katalikško ka
pitalo, su kuriuo galima butų 
atversti ir kitus sandariečius 
prie dvasios šventos, netik vi
sai nepaisydamas nė Virbicko 
ypatiškos garbės ir gal, užmir
šdamas arba visai nepaisyda
mas netik paprasto mandagu
mo, bet net išduodamos ir iš
pažinties paslaptis.

Pirmiausiai, tas katalikiš
kas “Draugo” žihios prašytojas 
turėtų žinoti, jei sandarietis 
Virbickas įsimylėjo į gerą ka
talikę ir dėl meiles nuėjo į 
bažnyčią apsivesti, tai čia vi
sai nieko tokio nepaprasto ir 
tai yra paties p. Virbicko 
ypatiškas dalykas.

O kai dėl Virbicko atsiža
dėjimų nuo nezaležninkų ir 
sandaros ir “pasiketinimų” 
būti ištikimu kataliku bažny
čios nariu, tai tiek įgalima pa
sakyti. Pagal katalikų bažny
čios tvarką, ’tokie atsižadėji- 

’ mai ir paslkctitlimai yra da
romi per išpažintį. O kunigai 
visur bažijasi, kad jie greičiau 
•mirs, negu išduos išpažinties 
paslaptis.

Tad, ar kartais nėra 'išduo
damos išpažinties, paslaptys?

Baigdamas, noriu pastebėti 
kuų. Kazėnui, kad nereiktų 
perdaug džiaugtis Virbicko 
atsivertimu. Dr. J. Šliupas ir
gi bažnyčioje susituokė, bet 
Dr. Šliupas pasiliko Šliupas. 
Kartais gali bufi tas pats ir 
su Virbicku.

O Jei Virbickas ir butų iš- 
tikrųjų taip atsivertęs kaip 
kad “D.” yra rašotna, tai ži
noma dėl to negrids nė San
dara, nė nezaležninkų bąžny-

!r
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Gold Konkurso 
Blankas
Reikia rašyti New Vorkan, 

Lorillard Comkaity, Varick 
Statiori, N.* V.

r

“Naujienos” kasdien gauna 
paklausimų apie tai, kur ir 
kaip galimi gauti Old Gold 
cigaretų konkurso blankas, in- 
Strdkčijas bei konkurso pa
veikslų ^avyždžitfs.

, • ■ * \

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

Nors konkursas jau lĮpusė* 
jęs, lytoti dar galima, ’b^t blan
kų gaiiti neikia kreiptis 'tiesiai 

■į Dld Gold digarėtų bendro-

Prašant ‘blankus reikia siųs
ti laiškų, ų<0ia Gdlfl” <C<mtest, 
Lorillaril lCompany, Varick 
S t. Štation, New Vork. įloki ų 
pinigų už blankas -siųšti berei
kia. (sp.)

K LIETUVOS

Nubaudė arkliavagių 
Sraują

RAKANDŲ

Sšnardavimas
J Budriko 25 Metų Prekyboje
GERA DOVANA AR KALAKUTAS DUO 

DAMA DYKAI PIRKĖJAMS

§ q

t

Parlor Setai vėliausios mados padalyti 
$125:.00, dabar tik po

pardavimui po
$59.00

!

1935-36
Čekiškės,

i Sasnavos,
’ Skaudvilės,

m. Kelmės. Šeduvos, 
Šiluvos, Nem-akščių,, 
Panevėžio, Gelvonių, 

Kuršėnų, Jėzno, 
Kruonio, Baisogalos, Veprių 
valsčių buvo pavogta daug ar
klių. Išaiškinta, kad buvo su
daryta vagių gkuja, kuriui va
dovavo ‘‘kaYUbdhinkas” Serafi- 
navičius su 4 'bendrininkais. 
Pavogtus ‘arklius nuvesdavo už 
kelių dešitnčių ktn ir "parduo
davo. Serafinavičius /prisipaži
no 30 arklių paVOgęš, Dėt spė- 

___ _ _____ ______ dama, kad. jus daugiau jų pa- 
! Operos' dainininkei Marijonai vogė., Ą^ardos, Teismas Pet-' f"’’ į • V • 1a-

•• " •••■ •: \ ’ ..;;

IRGI MELDŽIASI. — Princas Chichibu, brolis Ja
ponijos imperatoriaus (mikado) Ilirohito, eina į Tokio 
šventyklą pasimelsti už žuvusius Clnnijoje Japonijos 
kareivius. Princas neseniai lankėsi Europoj ieškodamas 
paramos Japonijai, jos nepaskelbtame kare su Chinija.

Naujienų” Redakto- ■ Neužmirškime Ba
rius Dr. P. Grigaitis 
Pittsburghe

kauskaitės kon 
certo r

Atvyks prakalboms gruodžio 4
• <■ • • [ ■

Jau buvo rašyta 
nose”, kad Lietuvių 
Draugija įrengia

“Naujie-
Mokslo

Lietuvos
B

Kaip Veikiama Pas 
Katalikus

Dažnai mes girdim katalikų 
veikėjus giriantis dideliu ka
talikiškų draugijų veikimu'. 
Bet arčiau susipažinus su da
lyku, tas veikimas atrodo vi
sai kitaip. Tarp katalikiškų 
draugijų kurios veikia pirmą
ją vietą užima parapijos, jei 
galima parapijas priskaityti 
prie draugijų. O draugijos, 
kaip tai Rymo Katalikų Su
sivienijimas, ir pašelpinės 
draugijos tikrai merdi.

Pas mus, Pittsburghe, yra 
‘Rymo Katalikų Federacijos 
Skyrius, kuris, rodos, turėtų 
btiti žymiausias katalikiškų 
draugijų veikimo centras. Bet 
pasirodo, kad taip nėra ir ka
talikų Federa'cijos Pittsburgho 
Skyrius neturi jokios reikš
mės nė tarp pačių katalikų.

štai, lapkričio 7 d. tasai Fe
deracijos skyrius buvo su
rengęs pramogą ir tame pa
rengime susirinko tiek publi
kos, kad galima buvo ant vie
nos rankos pirštų 'suškaityti. 
Ir tą Federacijos parengimą 
kunigai garsino bažnyčiose, 
buvo garsinamas per tą patį 
“Draugą”, tad negalima bus 
pasiteisinti, ^kad nebuvo išgar
sinta ir kad juiblika nežinojo.

Na, o jei .parapija Surengia čia, o kun. Kazėno parapija 
kokį kermošių, tai tenai su
traukiama publikos.

Dalykas yra tame, kad pa
rapijos reikalai labai tamp
riai yra susirišę su klebonorei-

PITTSBURGH, PA. —Kaip 
jau yra rašyta liakraščiucscį 
“Najuieiių” Redaktorius P. 
Grigaitis vyksta su prakasų 
maršrutu į rytines valstijas. 
Paskutinėmis dienomis teko 
sužinoti, kad gerbiamas Nau
jienų Redaktorius aplankys 
ir musų koloniją, gruodžio 7 
d. ir gal pas mus 
kokias 2*3 dienas, 
surengta keletas
skirtingose Pittsburgho daly
se.

Plačiau apie prakalbas pra
nešime kitame Pittsburgho 
Naujienų Numeryje ir per 
“Keleivį.”

Prakalbų rengimas taipgi 
bus garsinama ir per Lietu
vių Rhdio *. programą, kuris 
yra girdimas kas nedėldienį, 
12:30 Vai. /po pietų iš stoties

užtrukus 
Jam bus 
prakalbij

Rakauskaitei koncertą lapkri- rą Serafinavičių nubaudė 8 
čio 27 d., savoje svetainėje,'metais,, .jo sugyventines Bronę 
142 Orr street. ' I Liaudanskienę 3 metais 'ir Ma-

Pittsburgho lietuvių šventa KrUgelaitę 1*Z£ metų sunk, 
pareiga dalyvauti tame kon darbų s kalėjimo, Antaną Man- 
certe, nes tai yra retenybė. | trimą 4 metais sunk, darbų 
tokias dainininkės girdėti pas kalėjimo ir 
mus, Pittsburghe. Bukime > vi-, — .vietieriais metais papr. ka
si. > —S. Bakanas. -įėjimo.
u*< 
ki m

r i

f

i

-tuo ouuk. uaruų ■ 
Onę Mantrimienę -

>

HADIO
GOLDBĖRGO RADIOPROGRAMO

Pirmadieni, Lapkričio-November 22 d 
nuo 7 iki 8 valandos vakare 

iš Stoties W. G. E. S., 1360 Kilocycles

■>

klausykitės
i įl iMni l i'i.ii

ĮDOMAUS
m j

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

A-nt 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 Vidur Radios po ..............................
Zcnith Radios po .........................................

$18.50
$29.50

$48.50
$29.50
$19.95

Jos.F.Budrik,lnc
3417-21 SOUTH HALSTED STREET

Telefonas Boulevard 7010

Budriko Nauja Rakandu Krautuve
3409-11 SO. HALSTED STREET

i

nebus daug bagotdsnė

Kaip žuvis be van

7:59 A. M.
5:42 A. M.

Draugijų parengimai jiems 
visai neapeina.

Rylno ‘Katalikų Slisivieniji

Full-f lo vored

. c,■ . . . ... — .. --------------- ■

S "i &.20 žemiausis vienos JL O PUSĖS-. COACH 
MOKESTIS

New York
$5.85 CLEVELAND •

IŠ Chicago 9:40 A. M. T 1:20 P; M.
I Cleveland 5:50 P. M.' 
Į Ncw Yoric8:ifc P. M.

Kiek (Jaugiau Pdllmans
Air conditioneD equipment 
Bagažas gali-būt paimtas iš namų ir 
pristatytas i New York prieplauką. 
'Pasitarkit šu savo laivų agentu ar J 

pašaukit WABASH 2780.
NICKEL PLATE 

ROAD d

Girdėsite Orchestrą, kuris grieš lietuviškus šdkiUs ir dainas, kurias 
dainuoja 'Itoselando Moterą “Šakar-Makdr” Choras 

Bus juokdariai ir dainininkai.
* . \

P. Sophie Barčus, Vakaruškų programos Vedėja dalyvauja 
asmeniškai '

4756-58 So. Ashland Aventie

GOLDBERGO CREDlT KRAUTUVĖS—VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ 
RŪBŲ — SUTEIKS JUMS KREDITĄ Į DVI MINUTES.

< MUn II IĮ 1 ii ■ Iii-..įĄw«li į»ilTi i h ii
1 II! » niidi.lll.Hį! UI!.—.

. - » —-

■■ 1... *■ -.......M III III ■m >H i h i<|-fi <4>,i į i»į.. 1111111

MOTERYS..
Jau galite gauti naują, padidintą, 
ir pagerintą

petfect 
for cookingl

• Kra/t American kasta mellow, 
full-flaVored richness that makCs 
itperfect for iandvviches. Ahd for 
cooked oishe4 you catt1 dcpehd dn 
this Amencati Cheese to mėlt 
perfecdy

kalais ir klebonai yra suinte- dens, taip geras 
lief’ivis be “N?»niiieJ 
liiC neturėtu. btiti,1.

Valgių Knygą
Kaina šū persiuntimu tiktai >1,1 U

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

CHĮGAGO, ILL

Paklausykite gražaus radio programo nedėlioję 7:30 iki 8 vai. va
karę iš stoties’WCFL, 970 k. Programe dalyvauja Helen D. Bartush 
Chicago Civic Operos dainininkė.t? .i ■ f . u. ...w. r;a,n ■ n r> H <r i'
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Diena Iš Dienos

Laiškutis Iš
Hot Springs, Ark.

Iš Hot Springs National 
Park kurorto, Arkansas valsti
joje, “Naujienoms” Paul ' M. 
Smith prisiuntė laiškutį:

“Heilo ‘Naujienos’! Am rest- 
ing well. The baths are the 
thing to build one’s resistance 
against winter ills. My thou- 
ghts and 
you.”

P. M.
Brighton

best wishes are with

Smith yra stambus 
Parko biznierius.

“Sweet.
Sixteen”

ROSELAND. — šeštadienio 
vakare, lapkr. 13 d., įvyko Mil
dos Varekojiutės gimtadienio 
baliukas. Milda Varekojiutė 
yrą duktė Jono ir Felicijos Va- 
rekojų, kurie gyvena adresu, 
54 W. 116th St. J. Varekojis 
yra plačiai roselandiečiams ži
nomas kontraktorius — namų 
statytojas. «■»

Milda Šventė savo gimtadie
nio 16 sukaktuves. Reiškia, 
Milda dabar jau “Sweet six- 
teen”.

Pp. Varekojai pažymėjimui 
dukters .sukaktuvių, buvo pasi
kvietę kelias šeimynas savo ar
timų draugų, “paūžti”.

Untanas.

Susituokė Adolfas 
Čepulėnas ir Ona 
Baltuškaitė

ROSELAND. — Pereitą šeš
tadienį roselandietis Adolfas 
čepulėnas susituokė su Ona 
Baltuškaite iš South Chicago.

Sutuoktuvės įvyko South 
Chicago lietuvių bažnyčioj, o 
paskui jaunosios tėvų namuo
se įvyko didelis vestuvių poki- 
lis, kuriame dalyvavo netoli 
visi Roselando ir Burnsidės 
dzūkai. Mat jaunojo tėvai, p.p. 
čepulėnai, yra gal seniausi 
Roselando dzūkai, tikri “skait
lingos Tverečiaus (Švenčionių 
apskr.) dzūkų kolonijos “tė
vai”, savo laiku priglaudę dau
gelį atvykstančiųjų iš Lietuvos 
ir parodę jiems pirmąjį kelią 
naujojoj šaly. Tad jie buvo ži
nomi visiems dzūkams, kurie, 
gerbdami tėvelius, taip skait
lingai ir dalyvavo jų sūnaus 
sutuoktuvėse.

Jaunieji veikia ir apsigyvens 
South Chicagoj.

Minėjo Dukters
Gimimo Dieną

TOWN OF LAKE. — čia %
neseniai biznieriai, Stanley ir 
Bessie Bartkai šauniai pami
nėjo savo dukters 10-ties me
tų sukaktuves.

Atsilankė jų draugai ir kai
mynai. Visi gražiai 
si, velydami jaunai 
geriausios laimės.

Pp. Bartkai yra 
žmonės, gražiai su

linksmino- 
mergaitei

Burrisidiečiai 
baliavojo

BURNSIDE. — Pereitą šeš
tadienį Mačiukevičius svetai
nėj įvyko vietos SLA. 63 kp. 
balius.

Kadangi tą pačią dieną bu
vo Adolfo čepulėno ir Onos 
Baltuškaitės sutuoktuvės, ku* 
ri^se dalyvavo dauguma šios 
kuopos nariai, tai balius ne
buvo labai skaitlingas. Dėlei 
to neįvyko ir numatytas pro
gramas. < ’

Baliuje dalyvavo ir būrys 
kaimyninės Roselando kuopos 
narių.

Kuopa vistiek iš parengimo 
nuostolių neturės, gal dar ir 
pelno liks.

draugiški 
visais su

gyvena, todėl ir turi nemažai 
draugų.

Kostumeris.

NAUJIENOS, CMcago, III

•><<>iiisi

šios trys Palm Springs, Cal., mergaites rodo vėliau
sios mados maudimosi kostiumus, kuriuos ateinančią va
sarą bus galima matyti visos Amerikos papludymiuose.

tas, kuri užlaikė valgyklą prie 
Archer Avė., dabar varo alu
dės biznį, 3245 W. 63rd St. 
Aludės vardas Three Star Inn. 
Marcella yra Keistučio klhrbo 
narė ir labai draugiško ir man
dagaus budo moteris.

—• Steponas.

MADOS

SPORTAS
ŠIANDIEN RISIS BRUNS

šiandien White City patal
poje risis Bobby Brims, kuris 
iki šiol nė vienų ristynių nėra 
pralaimėjęs.'štai pereitą savai
tę jo negalėjo įveikti net pa
saulio čempionas Marshall. Im
tynės baigėsi lygiomis.

Bruns’o oponentas Orville 
Brown. Tai tikras milžinas ir 
labai smarkus ristikas. štai, šio
mis dienomis jis nugalėjo Mc 
Milleną, kuris yra pirmaeilis 
ristikas.

Tokiu budu šio vakaro ris- 
tynės bus tikrai šaunios ir įdo
mios.

RISIS ČEMPIONAS

pp. Edivard Kach, pp. Charles rengia s šaunią Kalakutų Parę 
Puiris iš Cicero ir pp. IVilliam lapkričio 24 ir 25 d. , 
Puiris iš Berivyn, UI.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicago je) ;

Edward Wolak, 25, su Jose-
phine Dūda, 23

Ralph Anderlunis, 48, su
šie Ogentes, 32 '

Stanley Wawrzyniak, 23,
Elizabeth Janones, 19

Reikalauja
Perskirų

William Andręjoųas
Petronėle Andrejonas

Mandagioji Marcella yra pil
nai prisirengusi pasitikti savo 
draugus ir pažįstamus viršmi- 
nčtoms dienoms.

x Steponas.

Kitą trečiadienį, lapkričio 24 
d., risis Frankie Talaber, kuris 
šiomis dienomis liko pripažin
tas 'Illinois valstijos pusiau 
sunkiojo svorio čempionu. Ri
sis jis su “gorila”- Grubmyer. 
Imtynes įvyks Rainbo Fronton 
salėje, Lawrence «ir Broadway.

Gręsia streikas

6^4562

Lietuviškas
Krupnikas

— 80 Proof —.

Labai gardus gėri
mas. Gerkit Lietu-
višką Krupniką ■ 
karšta arbata, paša- ■ 
linsit slogas.

Mes parduodam tikt 
avernus. Ten ir rei
kalaukit.

į kitus miestus ta« 
vernams orderius pa- 
siunčįamo ekspresu.

Pirkdami pastebėki!
musų tabeli M| P

INTERNATIONAL 
.Wine & Liąuor Co.

FRANK VIZGARD, Sav.
4611 S°- Ashland Avė.

Phone Baulevard 0470
CHICAGO, ILL.

.................. * 

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVĮNG
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. Ve
žam į formas ir kitus miestus, 
žemą kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristato m an
glis i visas miestą dalis.

I 3406 So. Halsted St
Saukit Tel. YARDS 3408

Siurprizas už 
Siurprizą

Lapkričio 18 d., iš Lietuvos 
netikėtai grįžo A/r.s-. Frances\ 
Putris, nuo 1808 Wesi 49t7i 
auenue, Cicero. Ji praleido 
Lietuvoje tris mėnesius laiko.

Kadangi p. Putris iškirto 
mums siurprizą, tai, atsilygin
dami, mes surengėm siurpri- Charles Semeska. nuc> Cathe 
zą ir jai. Sukvietėme šeimy- fine Semeska 
nos narius ir būrį artimesnių ;■ 
draugų ir šeimyninį vakarėlį. 
Dalyvavo apart kitų, pp. Wil- 
liam Puiris, su jauna 
Suzanne Maude; p. 
Puiris, pp.Edivard 
nuo 2806 So. Union 
su dukrele Eleanore

dukrele 
Frances 
Bitinai, 
avenue,
Diana,

TARP MUSŲ

EL

su

nuo

Naudokitės Proga!
XTauji nariai,* kurie dabar įsirašys CHICAGOS 

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

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

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

t ■ • •

■■■■■■■■— ■ 1 « ■■■■■■■■■ . .................... —' ■ ■■■f............................................  ■■

Grand Openingas 
Tęsis Per 3 Dienas

MĄRQUETTJE PARK.—Pla- 
čiai žinomi taverno biznieriai, 
Antanas ir Marijona Pavilio- 
niai, savo name, adresu 6825 
So. Western Avė., neseniai ati
darė taverną,- kurio- iškilmingas 
atidarymas atsibus lapkričio- 
Nov. 26, 27 ir 28 dieną..

Juodviejų f rentai, kaimynai 
ir pažįstami, tur būt nepamirš 
pp. Pavilionių naujos tavernos 
atidarymo dienų..

Taipgi prašoma tėmyti “Nau
jienose” jų skelbimas.

Rep. B. P.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS OFISAS:

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

Marcella Yurgil
Rengia Kalakutu Party

’ »

Marcella Yurgil, kuri užlaiko
alu'Jg, 4200 So. Campbell Ąve.,

PETER PE1ST

KEEPIKJG 
THE POOR

ŠUSPEMSE/ 
WH1CM SHALL

BE.?
.i-;d :: !:

J: ii^Įį:
1 įN
Į 'p1.......

ft’m, Kriščiūnas 
Taverno Bizny

Visiems gerai žinomas 
veikėjas, Wm. Ęriščiunas ir vėl
atidarė aludę po num. 9257 
Cottage Grove Avė. Aludės 
vardas 
liamas 
Dr-jos

Dr-jų

Gręsia streikas Shell 
leum Corp., Hammond, 
ninku, jei kompanija nesutiks 
išpildyti t darbininkų. 
mus.

Shell refinerijoj 
Tex., darbininkai jau 
ja. -

Petro- 
darbi-

reikalavi-

Houston, 
streikuo-

No. 4582—Mergaitei suknelė, 
lengva pasiūti iš bile kurio materio- 
lo. Sukirptos mieros 2, 4. 6, 8 ir 
10 metų mergaitėms.

z; Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

Ją
Extra Pranešimas 

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

PALACE GARAGE

724-26 W. 19th St.
turi mekaniką, kuris yra savo 
amate gerai patyręs ant visokios 
išdirbystės karų. Darbas yra ga
rantuojamas už prieinamą kainą. 
Reikalui priėjus kreipkitės. Pa
tarnavimas dieną ir naktj.

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

Bungalow Tavern. Wil- 
yra Simano Daukanto 
pirmininkas.

— Steponas.
• • / L

Marcella Walantas
Gerai Verčiasi

Visiems gerai žinoma
ghtonparkietė Marcella Walan-

bri-

AUGŠTOS RŲŠIES ANGLYS
Lump ..........  ' $6.00
MINE RUN ’..... ...................... 5.75

. EGG ........... ................... .‘....j 6.00
NUT ............................................... 6.00

' SCREENINGS ....................... 4.75
PIRKIT DABAR!! VEŽIMAIS 

KAINOS BUS DAUG AUKŠTES
NĖS KITĄ MĖNESI 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

Tel. ARDMORE 6975

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

Čia įdedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzdį No--------------

Mieros___ ___ ______ per krutinę

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

1.1 „II I ■ ■■ ■ ■ ................

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS — BAJORĖS DAINININKU ARTISTAI-ĖS

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

RADIO PROGRAMŲ
• SEKMADIENĮ—
• PIRMADIENĮ— W. H. F. C.

. • PENKTADIENI— 
1111 ...——......................................  ■■■■ —m,-.. ■. .

— 9:00 VAL. 
—10:00 VAL.
— 7:00 VAL.

VAK.
VAK.
VAK.

1 ......................................... ... 1 . ........................... ■ ■■■■■„■i ■■■■  ■■ i

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius

PRIRENGKIT KARĄ
' ŽIEMAI į

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

rengs jūsų karui karboratorių ir ge
neratorių žiemos važinėjimui. 4

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

• \ ' • J

Balzekas Motor Sales
. “U O Likę Us”

4030 Aręher Avenue Tel. Virginial515

• ••••••••••••••••••• •
(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestąs ir valstija)

Jau Atėjo No. 10 
KULTŪRA

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

TVARKOJE .
šis skyrius yrą vedamas tikslu pa
gelbėti musų skaitytojams: susirasti 
kur galima ,nusipirkti įvairių pap
rastų . ir nepaprastų daiktų, intąisi] 
ir reikmenų. Jeigu iš telpahėių eis 
skelbimų negalite susirasti c ko : ieš
kot, pašaukite Naujienas, Canąl 8560 
ir klauskite Biznio Patarėjo; čia jų* 
gausite informacijų, jeigu tik jlį-bui 
galima gauti. ; , . - ; '

Kultūros 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 — A. 

Adalas.
Kas buvo Vladimiras čertkovas — 

Edv. Levinskas.
Populiarusis Mokslas — Apžvalga 

- ir t. t.
KAINA 45 CENTAI 

GALIMA GAUTI

“NAUJIENOSE” 
1739 SO. HALSTED STREET 

Chicago, III.

Ma*- * Va M

FOTOGRAFAS
CONRAD

.fotografas . 
studija įrengta . pir 
mo« rųšies su moder. 
uiškemis užlaidomis ir 
Hollywood šviesomis 
'arbas garantuotas 

12(1 W 63rd «T |
• PNG 6R40 .

GERB. Naujienų tkaitytoTl 
jot 'Ir skaitytojai prašomi Į 
pirkinių reikalais eiti 1 ta* 

: krautuves, kurio* nk^lh g*
• NtauJtano** . v

• LIGONINES—
HOSPITALS _

SVEIKATOS KLINIKA

IONS1LA1 IŠIMAMI $19
UŽ ... .—......  “

PALAGUI PAGELBA SRfi
LIGONINĖJE ...... -........... • w V

PALAGO PAGELBA
NAMIE už ------------------ ----------

EKZAMINĄVIMĄS $ 1
OFISE  —... ■

DOUGLAS PAHK HOSPITAL

1900 So, fĮedlde Avenue

Tel. Lawndalę 5727.

V/ObJOER.

miss .
JOMMSOKTS 

PLAKI

C VJORK*

ęoon f iručl 
pcibo

• RESTAURANTAI

Universąl restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

v* 750 Węst Šiai Street 
A. A. NORKUS. Savininkas 

Tel Victor, 9670

AŲ, MASIULIS
TAVERN

ALUS ;
ir kiti rinfctinįaį gėrimai. Pilna res
tauracija su vįsaię patogumais. Val
gius , gamina mv*. Masiulis.

2055 WĘ8T CERMAK RD.

LEGION TAVERN 
Grovehill 4563 

FAMOUS BERGHOFF BEER 
Taipgi visoki kiti rinktini gėrimai

64)5 SO. ASHLAND AVE^ 
Chltago, lUinois *



Pirmaclieūks^jąpkr;

RADI O

CLASsiFiEDaas Į
Ensamblis, kuriame

Moterų Simfonijos 
ir smuikininko Miko

kuri-
Povilo šaltimiero

Vienas nepasisekė,. kitas buvo 
perdaug triukšmingas

Miscellaneous 
įvairus_________

Tel. Victory 4965 
STOGDENGYST®

Mes dengiame ir pataisome visokios 
cųšies stogus, taipgi, dirbame blėties 
iarbus. Lengvos išlygos, jei pagei
daujama.

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted Stieet

Ežiai 18 ;
į Bankietą 

Rosebnde

šeštadienį |ę sekmadienį Ruse- 
landė buvo sureų&ta bankietai. 
šeštadienį* lapkr. 13 d.* Darbi
ninkų svetainėj,, 10413 Michi- 
gaų Avė,,; įvyko Draugijų Vy
tauto Nr. 3 ir Kliubų Draugijų 
bendrai rengtas bankietas. Tai 
gal pirmas kalbamų draugijų 
parengimas taip nepasisekęs. 
Dvi draugijos bendrai rengė, o 
svečių susilaukė vos apie 70 
žmonių. Kaip rengimo komite
tas, taip draugijų vaidybos jau
tėsi labai nesmagiai, turėdami 
tiek mažai svečių. Vienos drau
gijos' pirmininkas viešai per 
vakarienę išbarė komisijų, kad 
ji ųeišgarsino gerai bankieto, 
hes laikraščiuose nebuvo rašy- 

k<d, bąnkie'tss yra rengia
mas. Jei butų buvę garsinta 
laikraščiuose, be abejo, butų 
buv^ daugiau publikos. Bet kur
gi buvo draugijų variai, kad jie 
neatsilankė. Juk jie buvo kvies
ti per atvirutes. Komis ja buvo 
nutarusi, kad. banklet? turi da
lyvauti visi abiejų draugijų na
riai, kaipo metiniame parengi
me. Komisijos rekomendaciją 
abiejų draug.-jų susirinkimai pa
keitė,. palikdami dalyvavimą na
rių valiai.

Atsilankiusieji į bankietą tu
rėjo, taip sakant, “good time”. 
Vakarienė buvo. gera, šokiams 
muzika irgi buvo gera. N-a', ir 
bahavota iki ga’džiai pradėjo 
antru sykiu giedoti. 
. “ ‘

Poetiško Kriub» bankietas
Sekmadienio vakare, lapkr. 

14 bažnytiniame skiepe įvy
ko bankietas Suvienytų Lietu

va. vaisinami gerai, ne tik ka
lakutu mėsa su visokiais prie- 
sk€Wąi», bet ir gėrimais, nes 
kiekvienam buvo ducdAma dvi 
degtinės ir trys stiklai alaus. 
S. L. Pvlitiškas Kliubas visada 
duoda gerus bankk<tūs kaipo 
savo metinj parengimą.

/ Laike vakarienės, kurios 
toastmasteriu buvo Povilas Bar- 
ehekas, kviesta kalbėti la'd. di
rektorius Lekavičius, S. Misiū
nas ir Kueąt:r. Pa&taoras’s 
atstovavo aidermaną. LihdeL, 
kiMTO buvo pasižadėjęs atsihin- syti Marąuette parką.

KRYŽIUKAIS IŠSIUVINĖTI ABRŪSĖLIAI

* ' * 4.- Gražus išski v išėjimas abrusčMains. Vaortok.it

. OUTCH GIRL TOVVELS 
PATTERN

i •

.siunčiam Gėles 
Telegramų į

_........... Vipas Pasaulio
KVtĘTKJNlfes

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
i® Pagrabąiųs

3316 So. Halsted Street
Tol, BOULEVARD ?314

No. -
įvairiu maigytų spalvų siuhią, gražiau atrodys

suiių.ti ir

ir

—OM   ........ IMIf-wy
Urba Flower Shoppe I
Gėlės Mylintiems—Vestuvėms 
—Bankietapv*—Laidotuvėms-^- 

Pap&ošimamA
4180 Archer -Avenue

Phone LAFAYETTE 5800
S. P.
1138.

NAUJIENOS NEEDLECBAFT DEPT^ 
1S*. Hatete*

■ Vardas hr pevardš 
I
i Adresai

kytį bet dėl kokių tai priežas
čių negalėjo. Atsiuntė savo at
stovą.

Muzikalę programo dalį atl> 
ko K. Pažarskią, padainuoda
mas dvi dainas. Jam akampana- 
vo duktė Ęleoųora Ražarskiutė. 
Pivoriiiniakas,. jaunas vaikinas, 
K. Pažarski’o mokinys, gražiai 
pagrojo pianu. Tai bankieto ge
roji PUSC. '

Blogoji bankieto pusė — tai 
publikos užsilaikymas. Užimąs, 
klegesys buvo tokis, kad nebu
vo- galima girdėti nei kalbėto
jų, nei muzikos-.. Programo ve- 
dėj.bii buvo paduota didelis 
skambalas^ kuriuo vaikai yra 
šaukiami mokyklon ir su tuo 
skambalu nebuvę galima klege
sio nutildyti-. Bendrai, bankie- 
tas nusisekė gerai.

Ųntanas.

Prasideda isnuoma 
vimas pigiųjų butų
- Viešųjų darbų administraci
jai baigiant statyti kelis pigių
jų būtų proj.ektųs,. šį. pirmadie
nį bus nustatytos sąlygos ir 
kvalifikacijos išnuomavimui tų 
butų ir prasidės butų išnuoma
vimai. •

I

Jau visai baigiamas Jane 
Addams projektas Racine ir 
Roosevelt Rd. apielmkėje ir gy
ventojai į ten pastatytus namus 
galės susikraus tyti ateinantį 
mėnesį. Kiti projektai tus baig
ti kiek vėliau.

Nustatyta nuoma siekia nuo 
$20 į mėn. už du kambarius 
iki $33.50 už penkis kambariui 
su pilnu* aptarnavimu. Tie bu
tai nebus*,, išnuomojami žmo
nėms, kurie uždirba' virš $110 
į mėn.

Miestas skundžiasi;, kad jis 
prarašiąs daug pajamų, nes, tie 
triobėsiai priklauso fed’eralinei 
valdžiai, kuri nemoka taksų. 
Tad miestas iš tų namų gaus 
tik $39,731 į; metus,, kuomet 
taksais gautus ap:e $500;000, jei 
jie butų privatinių žmonių val- ...... f

t

Federalinė valdžia 
padės taisyti 
parkus

Chicagos parkų administraci
ja gavo žinių,, kad federalinė 
valdžią sutiko, duoti Chieagad 
$2k1’46,.541» išt i>isymui'
parko — pae&cry, kur buvo, pa- 

i saulinė paroda.
Federalinė valdžia taipjau^ 

dueda $625,000' baigimui ištair

X**M**5

NAUJIENOS, Chicago, IH.

Nusišovė jaunas 
kadetas

Warręn Sinclair Stanley, 1;6 
metų, studentas Missouri Mi- 
litary Academy, Mexico, Mo., 
sūnūs turtingų chicagiečių, 
nusišovė policijos vejamas 
•vogtame automobiliūje.

Vieškelių policija gavo įs
pėjimą daboti vogtą automo
bili' sų Missouri laisniu. Juo 
vąžinęjąs ginkluotas ir pavo
jingas žmogus. Du vieškelių 
poljeistai tokį automobilį pa
stebėjo Riversidėj ir įsakė 
jam sustoti. Ret vieton to jis 
pasileido lakstyti slidžiomis 
gatvėmis, vietomis pasiekda
mas net 80 m. į vai. greitu
mą. Prie ‘Burlington ir Har- 
lem gatvių, Berwyne, auto
mobilis betgi paslydo ir tren
kė į lempos stulpą. Kada po- 
licistai sustojo ir su ginklu 
rankose atsargiaT slinko prie 
sudaužyto automobilio, iš jo 
pasigirdo šūvis. Jaunuolis 
Stanley buvo, rastas mirtinai 
persišovęs ir už kelių valandų 
mirė Berwyn ligoninėje.

Automobily rastas ir meiliš
kas laiškas merginai Loretta 
Haryneck, 17 m., 3822 N. Ked*- 
vale Avė., kuri dabar kvo
čiama policijos apie jos 
šius su tuo jaunuoju.

Du užmušti.
'raukinio■ T . .v |

Samuel C. Lauer, 48 m., 
Chicago Heighfrs plumberis, ir 
jo žmona Libby, 46 ’in., liko 
užmušti traukiniui Sudaužius 
jų automobilių. Nelaimė išti
ko delei slidžių kelių, nes pa
matęs traukinį jis bandė sus
toti, bet paslydo ir pateko po 
traukiniu.

i 
Į .

Delei slidžių kėlių įvyko ir 
daug kitų nelaimių su auto
mobiliais, kuriose nemažai 
žnlonių sužeista.

/ Iki šeštadienio vidurdienio 
automobiliai Chicągoje už
mušė 725 žmones, ir 20,411 

,sunkiau sužeidė. Visoje Cook 
kauntėj? automobiliai šiemet 
užtnuše 957 žmones-

ANTANAS IŽDONIS
Persiskyrė su š'u? pasauliu 

Ląiikri^o* 18-tą dieną. 9:30 v. 
vakare, 1987 m . sujaukęs 59 
metų amžiaus rimęs, Lietuvoj, 
Rasginių , apskr.. Kalnujų pa
rap. ir mieste.

Amerikoj išgyveno 35 m.
Paliko dideliame nuliudirųe 

brolį Liudviką, seserį Barbo
rą it švogerį Stąnįalovą Glo
bį, pusseserę Apoloniją ir švo- 
fcėrt Jiųogapą, Jenienius ir gi- 

rrii.njęa Amerikoj^ Lietuvoje — 
motiną Oną. seserį Zofiją ir 

. švogerj, Viktorą Šukius, anū
ką Liudviką Šukį, dėdę Petrą 
ir dėdienę Barborą Radžių- 
nienę, pusbroli Juozapą Rad
žiūną ir rimines.

Priklaupė prie lliinois Lie
tuvių PąšelpiniOt KliubU-

Kūnas pašarvotas.^Masalskio 
koplyčioj,. 3307 Lituėnica Avė. 
Laidotuvės įvyks Antradienį, 
Lapkr. 26: dų 1-mą vali, popiet. 
Iš koplyčios bus nulydėtas į 
Liet. Tautiškas kapines.

Visį; a a. Antano Iždonio 
gimines, drauęai ii: pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da-. 
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liękame,.
Brolis, Sesuo, švogeriai, Pus

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

ŽUVO LĖKTUVO AVARI
JOJ BELGIJOJ. — Hesse,- 
Vokietijoj, didysis kunigaikš
tis Jurgis su savo 'žmona; 
buvusia Graikijos princesa 
Cecile, kūriė žuvo sudužus 
lėktuvui Belgijoje. Kartu žu
vo jo motina, taipjau du jų 
vaikai^ trys lėktuvo z įgulos 
nariai ir trys kiti jų palydo
vai. Jie žuvo skrendant iš 
Vokietijos į. Jurgio, jaunesnio, 
brolio Ludwig vestuves Lon-

ry-

SUDRUMSTĖ JŲ VESTU
VES. — Hesse, Vokietijoj, 
princas Ludwig ir jo sužadė
tinė Miss Ma'rgaret Camp
bell Geddes, į kurių vestuves 
Londone skrendant žuvo jo 
motina, brolis Jurgis, pasta
rojo žmona i¥ du jų vaikai ir 
trys palydov^,'1 taipjau 3 lėk
tuvo -'įgulos nariai. Dabar 
jam teks jo ,brol:o titulas — 
Hesse ’ didžičjo kunigaikščio. 
Nelaime su' lėktuvu ištiko 
ties Ųstend, Belgijoj. Jie su
žinoję apie ištikusią nelaimę 
skubiai susituokė ir išvažia
vo į laidotuves.

KUR ĮVYKO LĖKTUVO 
• AVARIJA. — žemė.apis pa

rodo. vietą, kur Belgijoj nu
krito ir su dužo skridęs iš Vo- 
kiętijcs į Londoną lėktuvas, 
kurio' ąyfarijpj žuvo viso 11 

’ žmonių, Įų taipe penki Hesse 
kiinigk kščių šeimynos ną- 
riai, trys jų palydovai ir trys 
latūvo. įgulos, nariai., Nelaimė 
ištiko.“ ties Ostend, lėktuvui 

' 'atsimušus, į augštą dirbtuves 
kaminai.

■■■■ .........j.,., ra.,*,
a' ’ *

Gaudo narkotų 
pardavėjus

Fęderaliniai agentai vienu 
ir tuo pačiu laiku padarė puo
limus narkotų pardavėjų vi
soje šalyje ir suėmė kelis de- 
sėtkus *pardavėjų. 

A ' ‘ ■

Suimtieji yra daugiausiai 
chiniečįai, kurių tūli yra ajug- 
šti viršininkui Hip Sing Tong, 
didelės ehiniečių draugijos, 
kurie užsiimdavo narkotų 
šmugeliąvimu iš Chinij os, Ja- 
nnniins ir Francnziios. iponijos ir Prancūzijos

Kelt chihiečiai 
Chięagoje.
—---- f;

Skelbimai Naujienose 
clųoda naŲdą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vra naudingos.

• < • ».• » •• f. . i ' K. •** .>■> < .

Milijonai jau įstojo 
į Old Gold kontestą

O Jus .Ar Jau Įstojote?
Old Gold cigaretų gamintojai 

nepamiršo ir šį sykį Naujienų 
skaitytojų,—jie' paskelbdami 
:per Naujienas savo vieno ket
virtadalio miliono dolerių ver
tės laimę j imu kontestą tik pa
rodė savo prielankų atsineši- 
mą.

Daugelis iš musų skaitytojų 
jų ta malone pasinaudojo ir 
įstojo i naują 01d Gold kontest. 
Jei dar kas iš jųsų nesate įsto
ję, padarykite tai tuojau. Lai
ko yra dar gana. Naujame 
konteste nėra mįslių sprendi
mo, net ir paprasčiausias me
chanikas gali laimėti aukščiau
sią dovaną, lygiai kaip ir kole
gijos profesorius.

Tik nueikite pas artimiairsj 
cigaretų. krautuvninką ir įsi
gykite iš jo Old Gold! juokingų 
paveikslų. Perskaitykite in
strukcijas. Jei jis negalėtų 
/jums duoti tų paveikslų, 
kreipkitės į Naujienas. .

Tačiau, šiam konteste 
mėjimas didelių pinigų, dar 
viskas. Jus galite atrasti ir
na pasitenkinimą Labiau-Su- 
švelnintais Old Gold cigaretais 
—tais, kurie niekad nėra sugedę 
ir suklekę—cigaretai, kurie yra 
visuomet šviežus. Beto, atsi
minkite,. kad po to> kai jus pa
bandysite pirmą Old. Gold ci
garetų pakelį ir, jei jus jais 
neapsid-žiausite, tai jums bus 
sugrąžinti pinigai dviguboj su
moj.

tai

lai- 
ne-

JONAS WASILIAUSKI$
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Lapkričio 20 d.. 1:00 vai. ryte 
1937 m., sulaukės puses amž., 
jgimęs Kauno rėd., Raseinių 

•' apskrp<’JF» lapijos, GirdaiČių 
kaime. . 1 ,

Amerikoj išgyveno 34 m.
Paliko dideliame nubudime 

moterį Oną, p.o pirmu vyru 
Gemunienę, 3 podukras, 4 po
sūnius. 3 pusseseres ir 1 pus
brolį. ir gimines, Lietuvoj — 
daug giiųinių.

Kūnas pašarvotas S. M. Sku- 
do koplyčioj, 718 W. 18th St. ' 
Laidotuves įvyks Antradienį,. 
Lapkričio 23 d., 8:00 vai. ryto 
iš koplyčios į Dievo Apveiz- 
dos parap. bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. ą. Jono Wasiliauskio 
giminės, draugai ir pažys- 
stami esat nuoširdžiai kviečia
mi daly vauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekajne, 
Moteris, Podukros, Posūniai, 
Pusbroliai, Pusseserės ir Gi m. 
Laid. Direktorius S. M. Sku- 

das Tek Monroe 3377.

LIUDVIKAS SPRINDIS /

5 AKRAI — Gera vieta — U S. 
20—arti Michigan ežero — turtin
ga juodžemė—6 kambarių narnas— 
barnes — tiktai $2100. Tom Tobin, 
908 Franklin, Michigan City, Ind. '

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Lapkr- 21 d., 2:45 vai ryto, 
1937 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Telšių apskr , Luokės 
parap., Kinčiulių kaime.

Paliko dideliame -nulijudime 
5 dukteris: Marijoną Donovan> 
žentą Povilą, Oną Panzicą, 
žentą Petrą, Petronėlę Paplau
skas žentą Juozapą Albiną 
Eitmontą, žentą Pranciškų ir 
Jevą Sprindis, 2 sūnūs: Antaną 
ir- Stanislovą, marčią Oną. 5 
anukus, brolį Igną ir daug ki
tų giminių, Lietuvoj brolį Jo
ną ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
koplyčioj^ 3354 So. Halsted St.

Laidotuvęs įvyks Trečiadie^ 
nį, Lapkričio 24 dieną,. 2:00 
vai. ' popiet. Iš koplyčios bus 
nulydėtas į Lietpvių Tautiš
kas kapines.

Visi a. a. Liudviko Sprin
džio giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami 'daTyvaut laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame, '
Dukterys, žentai, Antikai.

Marti, Brolis įr Gimines.
Laidottiv&Se- patarnauja laid. 
dir.; S, P. Mažeika, Tel Yards 11 d'o ’ ■

Šaltimiero Radio 
Koncertas

Pereitą pirmadienį teko iš
girsti gražių muzikos 
nių, per 
programą. Juos išpildė lietu 
vių Radio 
dalyvauja pianistė Elena Pe
čiukaiti, klarnetiste Emilija 
Poškaitė, kuri yra veikli narė 
Chicagos 
Orkestro 
Ffetroševičiaus. Vėliau daini
ninkas Jonas SarseviČius savo 
auksiniu tenoru žavėjo klau
sytojus. Jis sudainavo “Kur 
Bakūžė Samanota” ir “Dul 
T>ul Dūdelė”. Artisto Sarsevi- 
čiau-s balsas mums priminė 
Lietuvos artistą Juozą Bab 
ravičių.

Pirmos 30 minučių Šalti
miero programo yra leidžia
mos lėšomis Cbicagos popu
liaraus laidotuvių direkto
riaus John F. Eudeikis, 4605 
S, Hermi tage avė. (Brighton 
Parke, 4447 So. Fairfield avė).

Šįvakar nepamirškite pasi
klausyti 
Koncerto 
ties 1420 
vakaro.

šaltimiero Radio

K., kaip 10:00 vai.
—7< l a usytojas.

• Frank Scand, 728 W. 17 
apžiūrinėjo mažą revol- 

Staigiai revolveris išsi-
St., 
verį.
šovė ir kulka pervėrė ne tik' 
apžiūrėjusio revolverį Frank 
ranką, bet taipjau pataikė ir 
i jo brolio Joseph koją. Dabar 
abu broliai guli ligoninėje.

Lewis Style Shop 
Šįvakar Vaišins 
Legionierius

ofDariaus Girėno Posto 271 
the American Legion svarbus 
susirinkimas įvyks pirmadieni, 
lapkr. 22 d., 8 va’andą vak. J. 
Yuškos svetainėje, 2417 West 
43 gat.

Visi posto nariai malonėkit 
laiku susirinkti ir nepamirškit 
atsiskaityti už Armistice die
nos parengimo tikietus, nes 
rengimo komisija nori kuogrei- 
čiaųsiai viską sutvarkyti ir iš
duoti pilnas vakaro atskailas.

Po susirinkimo visiems gerai 
žinomas biznierius Lewis Style 
Shop, 4716 S. Ashland avė., 
duos gražų programą, gardžią 
vakarienę ir alaus. Tad nepa
mirškite š’o susirinkimo, nes 
turėsite veltui linksmą valandė
lę laiko. Į šį susirinkimą gali 
atsilankyti visi lietuviai vetera
nai, kad ir* ne legionieriai. At
sineškite kariuomenės popieriuj 
ir busite . čr. ug škii priimti ir 
turėsite “gerus laikus”.

Frank Krasauskis.

JUOZAPAS KIZAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Lapkr. 20 d., 9:00 vai. vak. 
1937 m,, sulaukęs pusės amž., 
gimęs Klovainių parap., Mei
liūnų kaime, Šiaulių apskr.

Paliko dideliame nubudime 
seserį Uršulę Jonaitienę, sesers’ 
vaikus: Dr. Ernest Jonaitis, 
Bernice ir Hipolyte Jonaitis 
ir kitas rimines, Lietuvoj 3 
seseris, brolį ir gimines.

Priklausė prie Jaunų Liet. 
Am. Tautiško Kliubo ir Sal- 
dži / įsios širdies Dr-jos.

Kūnas pašarvotas 3128 
Union Avė Laidotuvės įvyks 
Trečiadienį, Lapkr. 24 d._ 8:00 
vai. ryto iŠ namų į Šv. Jurgio 
parap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos pž 
velionio sielą^ o iš "ben bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi a. a. Juozapo Kizo gi- 
‘ minės, draugai ir pažįstami 

esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
SesUo. ‘ Sesers Vaikai 
Giminės.

Patarnauja!* laid. dir. 
Mažeika, Tel. YARDS

e Mrs. Loraine Dahlberg, 
1125 E. 55th St, pagiiųdė kū
dikį, kuris sveria tik 20 unci
jų. Kūdikis padėtas į inkuba
torių ir veikiausia išliks gy
vas, nes inkubatoriuoje yra iš
likę gyvi net 12 uncijų kūdi
kiai. 1 * Į i( Jl’.l

Fu r nishcd Rooins
RENDAI APŠILDOMAS KAM

BARYS pavieniui arba vedusiai po
rai. Galima vartoti ir virtuvę.

6608 So. Sacraniento Avė.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia.

REIKIA VYRŲ pardąvinėŲ ,ra- 
dios; aliejų šildytuvams, r ef r i ge ro
torius, skalbyklas, pečius ir visą 
eilę prietaisų — vidutiniai $35.00 
savaitei, didelė komisija.

........................................  jj

Furniture & Fixtures
Rakandai - Įtaisai

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

t<. SOSTHEIM & SONS 
1915 SO. STATE STREET

CAI.umet 5269

Automobiles

1937 PLYMOUTH 5 keleivių db
i luxe sedan ................................. $525

1937 CHEVROLET 5 keleiviu de
luxe trunk sedan .... .................  $545

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

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

Klauskit Mr. PUPKA
4628 West Washington Blvd.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

TAVERNA — turiu parduot tuo
jau—kito kis biznis — prieinamai. 
Kreiptis po 7 vai. vakaro.

3901 Archer. Liceness, Ind.

Real Estą te b ar Saie 
Namai-Žemė Pardavimui

PAUL M. SMITE and COMPANY 
Real Estate. T.oaus and Insurance

Tel. ROULEVARD, 2800
‘‘erkam. parduodam ir mainom na- 

nns, lotus, biznius ir tarmes; inšiu- 
rmame namus, rakandus ir auto
mobilius. Taipgi turime daug , geru 
'lajiiŲ pardavimui arba mainymui už 
gerus barbenus; greitas ir tenū^gas 
patarnavimas. Reikalui priėjus krei
pkitės :

4631 SO. ASHLAND A V®.
Ofisas 2-ros lubos su J. Ji liriNh

PIRK ŠIĄ MAŽĄ FARMĄ; TADA 
GYVENSI BE RŪPESČIO.

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

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

Hemlock 0800.

3
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JEI TURIT 
KA PARDUOT I

PAGARSINKIT 
NAUJIENOSE

JEI IEŠKOT
BARGENŲ

SKAITYKIT 
NAUJIENAS

NELAUKIT
ILGAI

Pašaukit mus tuojau

CANAL 8500
j Apgarsinimų kainos pri- I
| einamos. Už pakartoji

mus gausit nuolaidą.

Vaortok.it
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Vedybinės Įdomybės 
Iš Laiško iš 
Lietuvos

Rašo man brolio duktė p-lė 
B. šniukaitė, kaip senieji Lie
tuvoje renkasi sau panas, kai 
užsimano apsipačiuoti. Tarp kit
ko sako:

“Daoar parašysiu apie pagy
venusių žmonių vestuves ir 
kaip pagyvenę žmonės meka 
džiaugtis dar labiau kaip jau
ni.

“Man teko nueiti pas p. ša- 
deikį. Tamsta, aš manau, jį ga
rai pažįsti, nes pas jį ratinį bu
vai užsakęs. (Pridursiu, kad 
Joniškielė p-ia Antanina’ Bup- 
nickienė rašė iš Chicagos ir 
prašė, ar negalėčiau jai iš Lie
tuvos ratinį atvežti. Bet sužino
jęs, kad muitas brangiau kai
nuoja, nei pats ratinis, jo ir 
nebevežiau). šadeikio žmona, 
numirė. . .

“Panaudojo kaimo įgyventą 
pobudj. Pasiėmė piršlį ir va
žiuoja. Sutinka su viena pana, 
bet už kiek laiko galvoja, kad 
čia, gaFbut, bus negera šeimi
ninke. Vėl nueina pas tą poną 
ir sako, ‘Ar žinai, Zosyte, aš 
buvau pas gydytoją. Jis sakė, 
kad man tik aštuoni mėnesiai 
ligi mirties, nebeverta’ vesti, ap- 
sivędus teks tuoj mirti’.

* “Tai pana ir sutiko, kad ge
riau neapsivedus, negh apsive- 
dus tuoj pagrabą turėti, šadei- 
kis yel važiuoja panos ieškoti. 
Atvažiuoja į Beržiny lauką ir 
susitinka su kaimo ūkininkė
mis p. Orvidiene ir Norkiene ir 
ima su jomis kalbėti. Sako, gir
di, Orvidieri, piršk man kokią 
paną,. ' ba nebėra kitokios išei
ties, reikia apsivesti. Piršk sa
vo imtiną. Mat, jos mama irgi 
našlė. Bet Orvidienei pagaila 
savo mamos. Sako, ‘Ar duksli* 
mano mama siekia 60 su • vir
šum metų, o tu vėl nebęjaunik- 
lis.’Na, negalvok apie tai!

• “Po-to Orvidiene klausia, tai 

kur važiuosi. Užklaustas šadei- 
kis nebežino ką besakyti. Sako, 
važiuoju į Vaišnorius pas šniu- 
ką bičių pirkti. Paėjusios, abi 
moteriškės sutinka Beržėnų 
Lengvenienę ir jai ‘pasako, kad 
šadeikis važiuoja bičių' pirkti. 
Tą' tik nusijuokė, sako, jis va
žiuoja panos,' o ne bičių. Vaiš- 
norių šniukąitė Elena yra ėju
si į Sliekius. už Tamošaičio, tad 
vyrui mirus, ji dabar našlauja.

“štai, už mėnesio laiko iš
girstam, kad šadeikos vestuvės 
rugsėjo 12-tą. Pavakare važiuo
ja dainuodami į Gruzdžius. Lie
tuvoje jauniems žmonėms da
bar mažai prųgų yra vesti, nes 
nėra litų pasogai. Ūkininkaitės, 
gražios, diktos; raudoni skruos
tai, sveikos ir doros,t laukia 
bernužėlio. O bernužėlis suka 
pro šalį ir važiuoja, ar neras 
tokią, kuri turi didelį kraitį ir 
daug pinigų.” —R. š.

• Robert King, kurto vais
tinė Antioch miestelyje buvo 
jau septynios sykius apiplėš-

NAUJIENOS, Chicago, Jį

VISUR ŠALTA
fjPer pastarąsias keliąs dienas 

Chicago j e buvo gana Šalta, o 
pereitai nakčiai buvo prana
šaujamas ir visai didelis šaltis.

Tečjaus Chicagojė buvo vis- 
tiek šilčiau, pegu kitose net 
dagi visai šiltose, žiemos neži
nančiose valstijose.

Dabartinė* šalčių ' banga už
klupo , visas Jungt. Valstijas. 
Sioux City, Įa’., šaltis? pasiekė 
net 10 laipsnių žengiau zero. 
Minnesotoj ir South Dakota 
valstijose šaltis irgi siekia že
miau zero, vielomis iki 8 laips
nių. Visa Lųdington apielinkė 
ir didesnė dalis Michigan vals
tijos yra užpustyta gilaus snie- 
g< O&S S .'

Nuo šalčių keičia net šiltoji 
Florida, kur termometras nu
krito iki 28—26 laipsnių. Au

tas, nusipirko revolverį. Bet 
atėję vagiliai dabar išnešė ir 
revolverį.

Pirmadienis, lapkr. 22, 1987
i.........>............................ .. ........... ............

gusta, Ga., šaltis siekia 20 laip
snių, o Topeka, Kas. — 61. 
Kansas City — 41, ir St. Jo- 
seph — 41. Tos valstijos net 
žiemą tokių šalčių nežino.

Sniego buvo N. Y., N. J., Pa. 
ir Naujosios Anglijos vals«t?jo
se, taipjau St. Louis.

Užsimušė 
ligoninėj

Erick Johnson, 40 m., 733 
Briar PI., užsimušė nukritęs 
plaunant langus Michael Reėse 
ligoninėj, 29 St. ir, Ellis Avė.

Plaunant langą šeštame aug- 
šte, įu‘žo lango rėmai, prie ku
rių jis buvo prisirišęs diržu ir 
jis krito žemėn.

• Chicagietė Mrs. Leo Ra
ko wski liko užmušta, o jos vy
ras sunkiai sužeistas, jų auto
mobiliui prie Indiana, Pa., įva
žiavus į tręką. Abu buvo jauna
vedžiai ir važiavo medaus mė
nesiui. Kartu su jais važiavu
si Mrs. Ziu’lek, irgi chicagietė, 
taipjau sužeista.

PASAULINIAI NUOTYKIAI PAVEIKSLAIS
• ' • • • . •
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NUŽUDYTAS UNIJOS

VADAS. — Patrick J. Cor- 

coran, senas Amerikos Dar

bo Federacijos vadas ir vir

šininkas stiprios teamsterių

L unijos Minneapolis, Mino.,
j ’ V • ' . , ; •.

rastas nušautas gatvėj ne

toli savo namų. t
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IŠPRANAŠAVO NUŽU
DYMĄ — Ccdric Adams, 

-1 . . ✓

Minneapolis, Minn., žurna
listas, kuris lapkr. 9 d. pa- 
skelbė, kad bėgyje dviejų 
savaičių busiąs nužudytas 
žymus darbininkų vadas. Ir 
tikrai prieš porą dienų gat-

■' ' '-i*;'

vėje liko nušautas Patrick
J. Corcoran, vienas virši
ninkų stiprios teamsterių 
unijos. • ;
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POTVYNIUI SYRIJOJ PRAĖJUS. —’ Klaikus vaizdas iš potvynio sryties Syrijoj, Ma
žojoj Azijoj. Potvyniui atslūgus sugryžusi į potvynio sunaikintą kaimą, motina laiko ran
kose savo negyvą vaiką. Potvyny žuvo viso 1,235 žmonės ir 50^000 žm.: liko be pastogės.

— ** I •

SUIMTI Už BEVERČIŲ
i ŠĖRŲ PARDAVINĖJIMĄ.— 
Scolt R. VVeinland (kairėj) 
ir \Villiam- L. Dickclman, 
kurie tapo suimti už par
davinėjimą senesniems 
žmonėms beverčius kasyklų 
Šerų. Tuo bud u jie išyylioję 
iš žmonių apie $85,000. 
Taipjau suimtas vienas 
dentistas ir ieškoma dar 

trijų “partnerių.” =
& | •

š 
ę

Savo puošniai įrengtoj raš
tinėj 10 N. Clark St., jie 
turėjo daug bonkučių su 
įvairiaspalviais “brangiais” 
akmenimis iš tariamų jų 
kasyklų Čalifornijdj. Bet 
tie, rodomi Šerų pirkėjams, i 
akmenys jokios vertės ne
turi. 1 . |

f

GRACE MOORE, garsioji operos, mūviu ir radio dainininkė, laike repeticijų, šio
mis dienomis ji dainavo Chicagos operoj.

KARVĖS REKORDAS. — Ūkininkas Hirain W. Long iš Avery, Okla., kuris atga- ' * *
beno į Chicago savo nepaprastą karvę Elvira, kuri atvedė ket orius veršiukus. Tai 
vieninteliai žinomi karvės ketveriukai. Juos apžiūrinėja Chicagos sveikatos komisio-
nierius Dr. Herman N. Bundesen.




