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Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

VOL XXIV Kaina 3ė

Paskelbė planą 
bizniui gaivinti

Programon įeina taksų pakeitimas, padi
dinimas paskolų statybai, sumažinimas pa- 
Jaukų už paskolas; valdžios supirkimai 
.reikmenų, sumažinimas išlaidų keliams

WASHINGTON, D. C., lap
kričio 26. — Pasikalbėjime su 
spaudos atstovais penktadienį 
prezidentas Roosevęltas * pa
skelbė valdžios programą biz
niui išjudinti.

Pirmiausia jis pareiškė, kad 
pilnai pritaria pakeitimams 
taksų uždėtų bizniui. Taksų 
pakaitos turėtų būti taip grei
tai padarytos, kaip tik jas kon
gresas tinkamai apsvarstys.

Ateinantį pirmadienį, lapkri
čio 29 d., prezidentas pasiųs 
kongresui valdžios planą namų 
statybai išjudinti. Valdžia krei
pia daugiausia dėmesio į sta
tymą namų šeimoms, kurių pa
jamos yra mažos. Tuo tikslu 
norima įgalioti Federal Hous- 
ing Administraciją duoti pa
skolų šitokių namų sta-tymui 
iki 90 nuošimčių statybos ka
štų. Antra vertus, valdžia re
komenduos palaukas už pasko
las sumažinti nuo 5% iki 4% 
arba ir 3’/2r/r-Prezidentas vei
kiausia atsišauks į biznierius 
pakvietimu vajbL-prieš pramo-

atslūgimu. ,,.
Antradienį, lapkričio 30 d., 

kongresas gaus prezidento pa
tarimą sumažinti kiek galima 
išlaidas vieškeliams. Per pasta
ruosius keletą metų federalė 
valdžia skyrė po $200,000,000 
šiam tikslui kas metai, šian
dien svarbesnieji šalies keliai 
yra geri. Federalei valdžiai nė-

ra reikalo beišleisti tiek daug 
pinigų keliams, kiek jų leistą 
pirmiau. Sumažinimas išlaidų 
vieškeliams eis biudžeto balan
savimo ir taksų palengvinimo 
sąskaiton.

Trečias 
pareiškė, kad jis artimoje at
eityje pasiųs paraginimą vi
siems valdžios departamentams 
pirkti* reikmenas. Sakytoms 
reikmenoms kongresas yra au
torizavęs valdžią išleisti eina
mais fiskaliais metais $245,- 
000,000. Fiskaliai metai išsi
baigia birželio mėnesį, bet di
džiąją šios sumos dalį planuo
jama išleisti artimesnėje atei
tyje.

Ir toliau prezidentas turės 
pasitarimus su biznio ir pra
monės vadais tikslu raginti 
juos atnaujinti inventorių, sta
tyti naujus pastatus, vystyti 
biznio plėtimui darbą.

Bendrai reiškiama nuomone, 
kad dabar kongreso svarstomas 
farmų produktams kontroliuo
ti bilius, kai jis taps įstatymų;
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DĖKOS DIENOS NELAIMĖ. Patekęs tarp elevatoriaus ir Kedzie ir East- 
wood Avės, stoties sutrintas automobilius- .Bet ši nelaimė baigėsi gana laimingai, 
nes nors automobilius,‘kaip piatote, Iiko visai sutrintas, bet tik du žmonės liko 
kiek sunkiau sužeisti, o trys žmones visai mažai subraižyti.

Kas daryti su 
Kinija?

Pirmas ir Didžiausias Lietuvi? Dienraštis Amerikoje

Sako, karo pavojus 
sumažėjęs

NEW YORK, N. Y., lapkri
čio 26. — Sugrįžęs į Jungt. 
Valstijas R. W. Bingham, šios 
šalie^ ambasadorius Anglijai, 
pareiškė, kad šiandien karo pa
vojus Europai atrodo mažesnis, 
nei metai laiko atgal.

Dešimt žmonių žuvo 
laivui paskendus

LONDONAS, Anglija, lap
kričio 26. — Exchange Tele- 
graph Ągency pranešimu, Suo
mijos ežere • paškendo laivas 
plaukiojęs tarp Villmanstrand 
ir St. Michel. ’ Dvidešimt pa- 
sažierių išsigelbėjo, o dešimt 
žuvo.

Atėmė iš motinos 
du vaikus

.M ri.
No. 279

IŠ LIETUVOS
Kiek reik mokėt už 

briedį, norint jį 
nušauti

i KAUNAS. — Miškų dėp. ži
niomis, dabar Lietuvoje esą 
320 briedžių. Dešimt briedžių 
esą netinkamų veislių, žemės 
ūkio ministerįs, atrinkimo tik
slu, leido 10 briedžių nušauti.

Už kiekvieną nušautą brie
dį medžiotojai turės mokėti po 
100 lt. ir už kiekvieno nušau
to briedžio ragų atšaką dar po 
5 lt. šauti bus galima tik tuos 
briedžius, 
nurodys.

‘ —i.

Rasta netvarka “Bos
tone”

■kuriuos girininkai

Paryžiaus paroda 
užsidarė

į akstinų pramonei gaivinti. 
Mat, f armėnų šalyje yra daug. 
Įstatymu"! palengvinus jų būk
lę ir padarius saugesnę ryto
jaus dieną, manoma, jie išvy
stys didžiulę paklausą (reika
lavimą) įvairių įvairiausioms 
reikmenoms. O paklausa — tai 
pramonės ir biznio gaivumas.

TIENTSIN, Kinija,' lapkričio 
26. — Japonai užkariavo šiau
rės Kiniją. Visi jie sutinka, 
kad reikia Kiniją sistematiil
gai išnaudoti — ypač imant 
tokias reikmenas. kaip geleži, 
aluminą, sierą, medvilnę. Visi 
sutinką, kad reikia tiesti nau
ji geležinkeliai, remontuoti 
štai,* et<x . .X ■

paėmė Manchukuo. Tačiau 
jau praslinko šeši metai, o 
ponų įmonės Manchukuo
dar neapsimoka. Prisibijoma, 
kad panašiai neatsitiktų . ir 
šiaurės Kinijoje Prie viso to, 
japonams štinga kapitalo. Kur 
jo gauti? .

Reiškia, didėlė Kinijos dalis 
užkariauta, yra planai jos gam
tos turtams eksploatuoti, bet 
nėra kapitalų eksploatacijai, o 
kas dar aršiau — nežinia ka
da darbas pradės apsimokėti.

Bušų streikas su 
trukdė komunikaci 

ją 15 valstijų

Tyrinėja unijistų
7 veiklą

uo

kai 
čia 
ja- 
vis

CLEVELAND, Ohio, lapkri
čio 26. — Penktadienį, lapkri
čio 26, Greyhound busų sam
dinių streikas . taip išsiplėtė, 
kad sutrukdę pperavimą busų 
šešiblikoj Valstijų. Federalis 
tarpininkas dėjb pastangas su
taikyti darbininkus ir kumpa- 
niją. C*

PARYŽIUS, Francuzija, lap
kričio 26. — Ketvirtadienį, lap
kričio 25 d., užsidarė Paryžiaus 
pasaulinė pąroda, kuri buvo 
atidaryta šių metų gegužės, 
mėnesio 24 dieną.

Geriausia pasižymėjo paro
doje pati Francuzija. Svetimų 
šalių pavilijonai, nors turėjo 
kuo pasirodyti ir pasididžiuo
ti, bendrai neprilygo franeuzų 
pasirodymui.

Finansiniai parodą negalima 
skaityti pavykusią. Tikėtasi tu
rėti užsimokėjusių įžangą 50,- 
000,000 asmenų. ‘Jų buvo tik 
$26,268,570. Pajamų už įžan
gą gauta apie $4,250,000. Prie 
jų tenka dar pridėti apie $170,- 
000 kitokių pajamų. Tai yra 
nedaug. «■'

Bet parodą atlankė per 800,- 
000 svetimšalių. Iš šių svetim
šalių Paryžius darė gerą biz-

Japonai, paima ir ci- 
vilės valdžios kon

trolę Shanghajuj

« Rusai koncentruoja
1,500 lėktuvų

SHANGHAI, Kinija, lapkri
čio 26. — šiomis dienomis ja
ponai paims Shanghajaus uo- 

• sto muitinės kontrolę. Kinai iš 
I muitinės turėjo didelių paja
mų, nes Shanghajus buvo stam'- 
biausias uostas visoj Kinijoj. 
Dabar muitinę kontroliuos ja
ponai.

Be to, japonų žinių agenti- 
ja Domei paskelbė, kad japo
nai paims buvusią kinų vald
žios žinioj radio stotį XQHC.

Antrą vertus, japonų kariuo
menės komanduoto jas gen. Mat- 
sui pareiškė, kad japonai, pa
ėmę miestą Nanking, • tuoj žy
giuos Hankowo ir Chunkingo 
'linkui, jeigu kinai neprašys tai
kos. Į Chunkingą yra išsikėlu
si

-i

Naujos rųšies karas 
japonams

- — 6 - -rr- --

kiny valdžia.

John Lewis apie 
pramonės išju- 

dinimą

TSINGTAO, Kinija, lapkričio 
26. — Iki šiol girdėta žinios 
apie japonų užkariavimus tai 
vienos, tai kitos kinų provin
cijos, tų provincijų miestų, etc. 
Bet dabar kinai, keršydami- 
jąponams, pradėjo Shantung 
provincijoje grobti turtą tų ja
ponų, kurie, čia gyveno ir ver
tėsi kaip ramus piliečiai nuo 
seniau, pirm karo. Kinų kerš
tas šiems japonams sparčiai 
plinta vis didesniu šalies plo
tu.* Kai kuriais atvejais pati 
kinų policija atidaro užant* 
spauduotas japonų krautuves 
ir biznius ir kviečią suvargu
sius kinus pasiimti gyvenimo 
reikmenų.

Manoma, kad paroda atsida
rys ir kitą metą, bet jos ati
darymas kol kas nėra užtik
rintas.

Chicagai ir apielinkei fėde- 
ralio ęro biuras šiai dienai pra
našauja:

Gal bus lietaus, kurs pasi
keis'! sniegą vakare; daug šal
čiau popiet; saulė teka 6:53, 
leidžiasi 4:22 valandą.

* WASHINGTON, D. C., lap
kričio 26. — John Lewis pa
sikalbėjime su “Washington 
Herald and Times” leidėja, p- 
nia Eleanor M. Patterson pa
reiškė, kad, jo manymu, biz
niui išjudinti šioj Šalyje reikia 
platesnė namų statybai progra
ma Ir artesnis biznio su dar
bininkais kooperavimas. Lewis 
nurodė, kad valdžia galėtų in
vestuoti į namų statybą fon
dus, surenkamus dabar senat
vės pensijoms.

Prašo sumažinti do
lerio vertę

WA$HINGTON, D. G., lap
kričio 26. — Jungt. Valstijų 
senato žemdirbystės komitetas 
rekomendavo kongresui penk
tadienį sumažinti dolerio ver
tę. Pasak komiteto nario, sena
toriaus .Thdmas, šiandien do
lerio vertė, atsižvelgiant į jd, 
perkamąją pajėgą, yra $1.19, 
o turėtų būti sumažinta iki $1 
lygiai

KAUNAS. —. Kauno m. dar
bo inspekcijos atstovai šiomis 
dienomis . patikrino tekstilės 
fabriką “Boston”. Rasta, kad 
7 darbininkams visai nebuvo 
išduotos atsiskaitymo knyge
lės. Kai kuriems darbininkams 
atlyginimas buvo mokamas ma
žesnis, negu nustatytos uždar
biu normos. Fabrike, ypač da
žymo ir plovimo skyriuose, 
darbininkams darbo sąlygos 
zra labai blogos. Visam fabri
ke nėra nė vieno ventiliato
riaus. Fabriko administracija 
įpareigota skubiai visus 
mus pašalinti.

BERLYNAS, Vokietija, lap
kričio 26. — Mieste, Frankfort- 
on-the-Main teismas šiomis d i ėd
riomis atėmė iš motinos du 
vaikus todėl, kad ji norėjo auk
lėti Juos katalikų vienuolyne ir 
mokinti vienuolyno mokyklose. 
Hitlerininkai žinoma, pilnai už
gina teismo sprendimą.

lapkri- 
laiku 

Clevelande daroma, kaip didla- 
Jpiai skelbia, unijų “raketierių” 
veiklos tyrinėjimas. Nagrinėja
ma skundai, busią kai kurie 
unijų darbuotojai ėmę kyšius 
sumomis nuo 25 dolerių iki 
tukstanties ir daugiau. Ir ne 
tik ėmę; bet vertę kontrakto- 
ri.u^ mokėtj. jięms kyšius, Jfcliu- 
d.ydarni dar Wi tų kontra^lorių, 
kurie kyšių nenorėję mokėti.

Ryšium su tyrinėjimu ypač 
minima vardai Don A. Camp
bell, Amerikos Darbo Federa
cijos Clevelandu apskrities ma- 
lįorlų organizacijos viršininko, 
ir John E, MfcG.ee, Darbininkų 
Apskrities Tarybos preziden
to, \ ,

. šiuo laiku, kai dar tyrinė
jimo daviniai neiškelti viešu- 

sunku spręsti ar. daro-
• Japonijos. į miem-s kaltinimams yra pa

grindo, ar nėra.

CLEVELAND, Ohio, 
čio’ 26. , Dabartiniu

Italų spauda prieš 
Francuziją

PARYŽIUS, Francuzija, lap 
kričįo 26.kričio 26, a Italų spauda iš- 
vystė naują vajų prieš Fra n-i 
euziją. Francuzai pasipiktinę 
italų ~ atakomis. Prisibijoma, 
kad vajus dar labiau įtemps 
jau ir be to ne perdaug dran* 
giškus franęuzų-italų ryšius.

Areštavo dar vieną 
monarchistą

truku-

Šiaurės Lietuvos 
cinkai cukriniais ”1 1 • • • V • 1

uki- 
run-

šiaurės Lietu- 
nusiskundžia,

KAUNAS. — 
vos ūkininkai 
neturį kur dėti šiemet gerai 
užderėjusiu cukrinių runkelių. 
Cukraus fabrikai nebeperka. 
Todėl daugelis ūkininkų pradė
jo cukriniais runkeliais šerti 
galvijus.TOKIO, Japonija, lapkričio 

26. — ■ Japonų dienrašti^ To
kio mieste, “Hochi’’, penktadie
nį paskelbė žinią* busią rusai 
koncentruoją 1,500 sovietų lėk
tuvų savo provincijose, kurion mon 
randasi arčiausia 
Tas - pats laikraštis, be to, pra
nešė, kad; 1,000 rusų bombo- 

■ J •
nėšių lėktuvų pasiekė Kiniją.

Dėl šių 'žinių reiškiama abe
jonės, kadangi apskaičiuojama, 
jogei iš viso rusų lėktuvų Si
bire esama tik apie 700 arba 
800. \ ■ .

Dar vienas • pranešimas sa
ko, jogei rusai skubiai siun
čia submarinų dalis į Vladi
vostoką.

Iš Charbino gauta žinia, kad 
rusų ,konsulatas šiame mieste 
apie gruodžio 15 dieną išsikels. 
Parankumai gabenimui reik
menų sovietų kariuomenei Si
biro geležinkeliu plečiama ir di
dinama. , '

Japoniją taipgi pasiekė pra
nešimai apie japonų ir rusų 
nesugyvenimą Sachalino salo
je, kurios viena dalis priklau
so rusams, o kitą japonams.

, , —,^^, >11,^ .H.|

Irgi žmoniškumas
'L *• . '

LONDON, Ont., Cąnada, lap
kričio 26. — Salvation armijos 
generolas Wallace Bunton t at
sišaukė į Kanados kalėjimų 
viršininkus, prarydamas juos 
nestatyti kartuvių perarti prie 
kalėjimų, kur pąsmėrktieji1 pa- 
korimui girdi arba mato kar
tuvių statymo darbą. Tai per- 
įdidelis kankinimas- paspierktų- 
jų. Bet Bunton neprisiminė, 
jogei mirties bausmė iš, viso 
vargiai yra pateisinama

Franco gabena ka
riuomenę į pietus
PARYŽIUS, Francuzija, lap

kričio 26. — Iš Gibraltaro pa
siekia Francuziją žinios, kad 
Ispanijos fašistų vadovybė 
siunčia skaitlingas savo ka
riuomenės dalis į pietus. Iš to 
daroma išvadas, jogei gen. 
Franco planuoja“ naują ofensy- 
vą prieš lojalistus pietinėj Is
panijos dalyje, kur randasi uo
stas Almeria. čia yra italų ka
riuomene labiau sukoncentruo
ta.' '-':>

Numątoma, kad Franco no
ri užkariauti apielinkę, kurioje 
yra didelės gyvsidabro kasyk
los, prie Almaden miesto.

■ , ■ •

Apdegė ligoninė 
Clevelande

CLEVELAND, Ohio, lapkri 
čio 26. 
sras St. Ann’s

- Penktadienį kilo gai- 
n’s Maternity ligo

ninėje. Išgelbėta nuo ugnies 14 
motinų ir 12 kūdikių. Gaisras 
padare žalos turtui apie $20- 
ooo. \ V-

>■»' v<. ————, ■

HANK0W, Kinija, lapkričio 
26. — šiame mieste .viešbuty
je buvo vestuvės, kuriose da
lyvavo 200 kinų. Japonų lėk
tuvo mestos bombos sunaikino 
viešbuti ir palaidojo visus ves
tuvių dalyvius.

šiame miestą .viešbuty-

' PARYŽIUS, Francuzija, lap
kričio 26. — Penktadienį čia 
buvo areštuotas 'hercogas Pozzc 
di Borgo, kurs neseniai bylinė
josi teisme su Francirzijos fa
šistų vadu de la Rocųue. Jis 
suimtas ryšium su tyrinėji
mais suokalbio nuversti respu
blikos valdžią. •

Francuzija priešinga 
kolonijų grąžinimui
. PARYŽIUS, Francuzija, lap
kričio 26. Pirmadienį, lap
kričio 29, Francuzijos premje
ras ir užsienio -reikalų minis- 
teris atlankys Londoną ryšium 
su Hitlerio reikalavimu grąžin
ti Vokietijai kolonijas. Fran- 
cuzija4 pranašaujama iš ank» 
sto, nesutiks Hitlerio reikala
vimus patenkinti.

Areštavo buvusį Ku
bos prezidentą

NEW YORK, N. Y., lapkri
čio 2(>. —Jungt. Valstijų mar-čio 26.
šąląs yių’eštavo ligoninėje buvu
sį Kubos prezidentą Mąchado. 
Dabartinės Ku bos vyriausybė 
kaltina Machado žmogžudyste, 
pinigų -išeikvojimu ir kitokiais 
nusikaltimais.

BELLEV1LLE, y III 
26; 
mirti Mrs. Malte Porter, ke
turių vaikų motina, ir Angelo 
Giancola, kurį moteris pasam
dė nužudyti ir kuris nužudė 
jos brolį, kad gauti apdrau
dę

lapkr.
Penktadienį nuteista

Iš Vilniaus Krašto
Antilietuviška akcija Vil

niaus krašte apima vis plates
nes ir platesnes sritis. Taip 
Vilniaus Lietuvių Meno ir Li
teratūros Draugija Vilniaus 
Vytauto Didžiojo gimnazijoje 
spalių 24 d. norėjo suvaidinti 
Petro Vaičiūno komediją “Pa
triotai”, tačiau lenkų adminis
tracijos įstaigos vaidinimą už
draudė. Charakteringa yra tai, 
kad šis veikalas Vilniuje šį pa
vasarojau buvo kartą vaidin
tas.

PASIUSKIT >! 
GIMINĖMS e J 
LIETUVOJ

DOVANŲ 
KALĖDOMS

O JUS SU KIEKVIENU 
SIUNTINIU GAUSIT 
LIETUVIŠKĄ 
PASVEIKINIMO 
LŲ DYKAI.

KALĖDŲ 
KORTE-

SiuntimoNaujienų Pinigų 
Skyrius pasiųs jūsų pini
gus su uitikrinimu pilno 
ir greito išmokėjimo.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

CHICAGO, ILLINOIS
Ofisas atdaras kasdien nuo 

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

1 vai. popiet.

MfcG.ee


KĄ ŽMONES MANO i

imi i h 1 uvi i

KIEK LIETUVOS ROMOS 
KATALIKŲ KUNIGAI YRA 

tolerantiški

ir -tas fąkt-as, jog 
išvažiavus Amerikon, 

klebonai tuojau

NAUJIENOS, Chicago, Dl. Šeštadienis, lapkr. 27, 1937
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Praeitą vasarą (1937 m.) A- 
merikos Lietuvių Katalikų Baž
nyčios arkivyskupas Steponas 
A. Geniotis lankėsi Lietuvoje. 
Bodamas Lietuvoje ir nuvykęs 
aplankyti savo tėvelių Repšių 
kaime, Židikų parap., Mažeikų 
apsk., ark. S. A. Geniotis sa
vo tėvo ūkyje atlaikė keletą 
pamaldų šventadieniais, ir pa
sakė koletą pamokslų, žmonių 
buvo toks didelis susidomėji
mas ark. S. A. Gęniočio pamal
domis ir pamokslais, kad jie 
be jokių garsinimų susirinkda
vo šimtais.

Kaip patsai ark. S. A. Genio
tis praneša, Lietuvos valdžia 
jam netrukdė pamaldas laiky
ti. Tačiau Lietuvos Romos ka
talikų kunigai per vietinius po- 
licijantus bandė 'daryti truk
dymų, skleisdami įvairius pra
manytus ir šlykščius gandus. 
Bet tas išėjo jiems patiems į 
nenaudą.. Žmonės jų tų šmeiž
tų neklausė ir gausiai susirink
davo jo tėvo ūkyje, ant Var
duvos upes kranto po žaliu se
nu ąžuolu sekmadieniais į pa
maldas. Ir sako, kad Lietuvos 
žmonėms taip. įkyrėję Romos 
katalikų bažnyčios kunigai su 
savo arogantiškąis žmonių iš
naudojimais ir per valdžios že
mesniuosius valdininkus perse
kiojimais, kad tik reikia mes
ti degtuką į tas minias, o žmo
nės noriai paliktų tą visokios 
priespaudos šalininką Romos

IIH Rl|i
IĮ 11,1 IĮIIĮI llf 

bažnyčią, ir dėtųs prie nepri
klausomos nuo Romos, Lietuvių 
Katalikų Bažnyčios,

Kad ark. S. A. Geniočio at
silankymas į Židikus, ir Ma
žeikius įvare tų parapijų kle? 
bonama kinkų drebėjimą, liu
dija 
jam
vietiniai 
pasikvietė vienolius misijonie- 
rius. Tie per pamokslus pra
dėjo skelbti, kad ark. S. A. Ge
niotis nesąs visai ne tik arkir 
vyskupas, bet ir kunigas nesąs. 
Esąs vedęs, turįs net 9 vaikus 
ir t. t. O tikrenybėje ark. S. 
A. Gynioti nėra nei vedęs, nei 
turi šeimą. Tąčiau kad ir butų 
vedęs, Juk tąi nęrą jpkis nusi
dėjimas. Juk ir apaštalai buvo 
vedę, turėjo pačias ir vaikus, 
tai k.okis čia gali būti nusidė
jimas jeigu kunigas butų ve
dęs. Juk mes visi geri katalikai 
žinome ir suprantame, kokiam 
tikslui Romos kątalikai klebonai 
laiko net po kelias gražias gas • 
padines. O vėliau, kada miršta, 
tai užrašo joms tūkstančių do
lerių vertus nąmus ir žemės. 
Kiti net nelaukia nė1 mirties,— 
iš anksto jas tinkaipai.aprūpiną 
ir nuperka gražius palocius, 
automobilius, suknias ir t. t. 
Nors tai ir gerai, kad savo gas- 
padinės taip ištaigingai aprū
pina, bet dai' geriau butų, jei jie 
augintų gražias šeimynas, ir 
mokslą duotų keletui vaikų. 
Tai butų didesnė nauda lietu
vių tautai, t •' • • t

Amerikos Katalikas

NEPAPRASTAI GABUS 
VAIKAS. — Jimmy Colton, 
kuris išlaikė mokslininkų 
inteligentiškumo kvotimu 
su 160 plūs laipsniu, lygiu 
genijui- Jis pradėjo mokin
tis Šokti būdamas 16 mčn- 
amžiaus ir esąs geresnis 
muzikas, negu buvo to am
žiaus paskubęs Mozart. 
Vaikas gyvena kartu su sa
vo motina Mrs. Janet Colt
on, komercine artiste, New 
Yorke,

c I .............. . I ............. f
Helen Bartush 

WCFL
Budriko Prograine

Ryt vakare, t. y. sekmadienį, 
iŠ stoties WCFL, 970 kiį. nuo 
7:30 iki 8 vai. girdėsiftie musų 
žymią daįnimnkę, Chicągos 0- 
peros artistę Helen Bartush, ku
ri taip puikiai ir jautriai dai
nuoja lietuvių liaudies dainas, 
Prie to didžiulė. Birdriko radio 
orkestrą sugros keletą naujų, 
gražių muzikalių kurinių.

šiuos programus leidžia Juo
zo ' Budrike radio ir rakandų 
krautuve, 3409-3417 S, Halsted 
st., kurioje dabąr eina didelis 
išpąrdąyimas įvairių prekių 
Žymiai nupigintomis kainomis, 
minint 25 metų Budrike biznio 
sukaktuves, Dovanos su kiek
vienu pirkiniu. . L,

Sudegė Moteris
64Mrs. Josepbine Bąrtik, 

m., 1900 So. 61 Avė., Ci( V . .
mirė Bervvyn ligoninėj nuo ap
dėvimų. Ją rasta su liepsno? 
jančiais drabužiais prie 1834 
So. Cuyler Avė., Berwyn. Spė
jamą, kad ugnis pasidarė va-, 
lant drabužius.

Progrese Bencl. Ruošia 
Specialiai Gražų ir įdo

mų Programą
Ryt, sekmadienį, ll-tą val

andą prieš piet; užsistątę sąyo 
radio ąnt stoties WGES, turė
site malonumo gražiai praleisti 
smagią valandėlę beklausydami 
žavėj ančių dairių ir smagios

GRANE
COAL COMPANY
5332 So. Long- Avė.

Tel. Republic 8402
POCAHONtAS Mine Run $7.50
(Screened) .t................. tonas
SMULKESNĖS $7 25
Tonas ........

Perkant 5 Tonus' ar Daugiau

ir Paskutinę "Savaitę.

Kompanija priima 
telefonu 
nupiginimą

Illinois Bell Teleplione 'Č6‘. j 'lipami iš butų 
sutiko priimti Illinois preky- nuomos.. 
bos komisijos įsakytą telefo
nų naudojimo nupiginimą 
“išbandymui.” . -

Sakytas nupiginimas įeis į 
galią su sausio 1 d., bet kom-į 
panija paprašė leisti tųojaus^ 
pradėti naujuosius “saddle” 

tiems žmonėms, ku- 
telefonų pareikalau-

telefonus 
rie tokių

Ikišiol

• United Charities pranešę,
• kad ir ji nieko negalės padėti
I ’ .’ J • ,

j tiems bedarbiams ir suskifrdu- 
I •

Įsiems žmonėms, kurie yra ša-
už nemokėjimą

Eina 2-rą
Rodoma tik Chicągoj.

‘‘ISPANIJOS 
. ŽEME”

Ernesto Hemingvvay, žymaus 
rašėjo parašytas 

beto
Filmos kalba angliška 

“Kinija xMuša ^tgal” 
.SONOTONĘ .Bate- 
Tęsis nuo K pi’etįį1 '

šiokiomUvdiėh‘oW)i§ JkL 1 v?
' 'Įfc> pietų. 1

už tuos 
naulovinius “saddle” ar “era- 
dle” telefonus imdavo po 14c 
j mėnesį. Dabar ta mokestis 
bus panaikinta ir bus dedami 
dabar tik naujoviųiai tclcfo-l 
nai. Tečiaus senieji vartotojai; 
turės mokėti atskirą mokestį i 
už tokio telefono įvedimą.

Tiesioginis telefonų nupigi-j 
nimas liečia tik taip vadina-' 
mus two party residence ir 
one party measured Service 
telefonus. Two party telefonas 
nuo sausio 1 d. kainuos $2.21 
į mėnesį, vieton buvusių $2.75, 
Bet juo bus galima šaukti 45

5c, vię-
Bet tas 

tiktai

tu. One party telefonas ir to
liau kainuos $3.75; bet bus 
galima šaukti 80 kartų į mčn., 
vieton buvusių 75 'kartų.

Nupiginimas ne paliepia ni
kelinių telefonu.

Be to nupigintas susisieki
mas su artimiausiais prie
miesčiais, taip kad iš gretimų 
tiems priemiesčiam 
bus galima saukti už 
ton dabar Imamu 10c, 
nupiginimas paliečia
gretimas stotis. Pav. i§ Bevep- 
Iv ir Pullman stočių' bus ga^. 
Įima šaukti į Blue Island ųž 
5c. liet iš kitų miesto dalių ir 
toliau kairiuos 10ę. Tiems 
priemiesčiams * pašaukimai 
Chicągon irgi nupiginami.

Be to galima daryti ir kito
kių kombinacijų, Mokant tam 
tikrą mėnesinę mokestį, gali
ma pašaukiinus į priemiesčius 
priskaityti prię'* ręguliarės te
lefonų kainos, jei telefonas 
nėra vartojamas virš nustaty 
tos normos.

muzikos, kurią išpildyti Pro
grese. bendrovės Krautuvė už
prašė grupę žymių dainininkų 
ir muzikų, Jie stengsis visus 
pilnai užganėdinti. Prie to, “Pa
tarėjas” advokatas Gugis pa
tieks naudingų/informacijų, o 
programo vedėjas Jonas Roma
nas, kaip ir visuomet, nurodys 
vietas kur daugiau ir geresnių 
prekių ųž savo pinigus galėtu
mėt pasipirkti ypač dabar, ar- 
tinantės Kalėdų dovanų, sezo
nui. Taigi nepamirškite patys 
ir priminti draugams progra
mų pasiklausyti, Rep. J,

L.l "J1 VTFR1ĮŲHI ■' . H'I.J Iįl«| .UI ■■ I Jjt J|| ,w—-...........
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PATRUKĘ?
gaištys visoms patrūkimo rūšims 
BODY BRACES/ ĘLASTIC 
STOCKINGS gątavai padaryti, ar
ba padirbsim tamprias pan&akas 
lušų nrierai. Męs esam specialistai 
planavime ir padirbime dirbtinų 
įalių ir visų kįtų mokslinių kunui 
prietaisų. Jej turit bet kurią ydą, 
kreipkitės j mus—Specialistus mo
ksliniuose prietaisuose per tris 
ęentkartes.

KAINOS PRIEINAMOS 
Vyras ir moteris prižiūrėtojai 

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

-|rjW*ywwiniiii. iiiiii   —r

Mrs. Anelia K. Jarusz 
Physieal Therapy 

and Midwife 
6630 Sp. Western 
Avė., 2nd floor 
Heiulock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
electric t r e a t - 
ment ir magna^ 
tie blanksta ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

................. .'ts

ADVOKATAI

St.

K. P. G U GIS
ADVOKATAS

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

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal suterti.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS
Tėlephope; Boulevard 2800 

4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 
Res. 6515 So, Rockwell St.

Telephone: Republic 0723

OfUę Tel. Virgiui* 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

nuo 2—4- ir nuo 6—-8 vai vakare 
Rezidencija:

8939 SOUTH CLAREMONT AVJE 
Valandos—9—10 A, M, 
Nedėlioj pagal sutarti.

DR. I. E MAKARAS
10758 S. Michigan Avė 

RO8ELAND—CHICAGO, ILl* 
Tel. PULLMAN 1193-8277

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

2400 WEST MADISON STREET
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak

Te). Seeley 7380
Namų telefonas Brunswidk' 0597
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Dr, A, J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Sekmadieniais susitarus
OFISAS IR REZIDENCIJA 

4300 So. Fairfield Avė. 
Tel. Lafayette 8016

...... . •
BIZNIO REIKALU VŽEJKIT 

PAS
Juozapas Ažukas 

Bridgeporte išdegė keletas namų, 
kur įmonės neturėjo apdraudos 
nuo ugnies—ant savo rakandų. 
Nelaukite pakol jus tokia nelai- 
tmė ištiks apsidrauskite tuo- 
jaųs pas — 

atstovauja
Juozapas Ažukas 

PROPERTY OWNERS ĄSSOCIA- 
TĮON OF BĘIDGĘPORT 

3303 So. Lituanika Avenue 
Tęl, Boulevard 3450 

(Atdara nuo 10 r^’to iki 9 vak.)

KL. JURGELIONIS
advokatas

3407 Lęwe Avė. TeL Yards

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn
Room 1230 

Ofiso Tel, CENTRAL 
Namų Tel.—Įlydė Park

2510

st.
1824
3395

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. Western Avė, 
VALANDOS: 

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

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

Tel. Prospect 1012

DR. STRIKOL’IS 
Gydytojas ir Chirurgas 

OfisftB 4645 SO, ASHLAND AVĖ.
• I

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

Ofiso Tel. t Boulevard 7820
Namu Tel.: Prospect 1930 •

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti. _

■ff’J .■ ! . !t
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SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
► " DIENA IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 ■
4605’07 So. Hermitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727
............ '■ ............ ",. ■■■1 "‘hi n > i .i

T - A _ -| i koplyčios visose
. T'Chicagos,dalyse

,' , i i. .' ' . ■" "1 1 V.. . .................... . ... T"" , .

Klausykite musų Lietuvių radio pręgrąmų Pirmadienio vakarais, 
10:00 vąl. vakaro iš W. H. F, ę. stotieą (1420 K.) — Pranešėjas 

P. SALTIMJERAS.
r . '-..J’’ »

Laidotuvių Direktoriai
j »***« ( '_________________________________________ _________________

NARIAI
Chieagos, 

Cicero -J
Lietuvių I

■Laidotuvių 1 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį

V TURIMEF KOPLYČIAS
' VISOSE MIESTO

DALYSE.

i, . .............. .. ■ ...............................m 'i, .................. . 1 j........... ... "“ts f , 1 1 1 —’T- • ■!

JUOZAPAS EŲDEIKIS IR TĖVAS
4704 So. Western Avė. Phone Virginia 0883

J. LIULEVIČIUS
1348 So. California Avenue Phone Lafayette 3572

■ A. MASALSKIS-
3307 kituaniba Avenue Phone Boulevard 4139
■ i ............. ....................................................................... ..................r , .i „ .■ i 1 i.-. . ■.

A. PETKUS
6834 So. Wes(ern Avė.
1410 South 49th Courl 

' t
■v

*■ Phone Grovehill 0142
Cicero phone Cicero 2109

r

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas,' 
jūsų garantavimas. 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia tęiąlngąj akinius. Visuose atsi
tikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
Klaidas. Speciali atyda atkreipiama 
j mokyklos vžHkus, Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 vąl. 
Nedelioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be ąkinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland Av. 

Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 .
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvę 
756 West 35th St.

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

Nędėliomjs pagal sutartj.
8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Rietuvių Daktarų 
Draugijos Nariai.

1 !'. t 1 - -1J.-U--------»-------------- »-----

Kiti Lietuviai Daktarai 
i_r—-T —T-T-i-T-- — ------t *— —į— — •** T1 ** *

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a.m.

DR. S. NAIKELIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO, ILL.

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus
Phone BOULEVARD 8483

Res. Phone:
Laf. 7383

Dr.
Office Phone: 

Pros. 1012

S. Jakubs
DENTIST
Western Avė.
ryto iki 8:80 popiet

6322 S.
VAL.: 9:00 

išskyrus sekmadieni ir trečiadieni.

Tel. Office Wentworth 6330
Rez, Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Motery ir vaikų ligų gydytoja

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

išskyrus seredomis ir subatomis

KITATAUČIAI

T

t

r

■r n ■;

INAI
P. J. RIDIKAS

' x Boulevard 4089

?CAVALCADE?
Kentucky Bourbon 2 Metų Senumo

Spirito varyklas supilstyta ir distiliuotą, kuri huvo įsteigta 
j 1795 metais.

YRA GERESNIOSE TAVERNOSE

OLD CASTLE. Ine.
• 6005-7 West Roosevelt Road

CICERO, ILLINOIS ’

3354 So. Halsted Street 
■ i . ,». "t1 , v » w 1 , i , i j fs, 'j " r 1 ų %-w- —TTTt’ff -1 1

z I. J. ZOLP Phone Boul. 5203
1046 Węęt 46(11 S(pęe( Phoųe ĘoųlevąnJ 5566

-y«|Įri—-yri—rn~ęir~-~j  f —J71* :——i   - • i i~ -— ~i—r-—- - - \ i —_ — _ ».

S. M, SKUDAS
71# We»t 18lh Street Phone Monroę 3377

■p

Phone Hemlęck 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS
6558 So. Western Avė,

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal nutarti.

—.................. ■■■ I ■ ■■

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS •
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

čeredomis ir nędėk pagal sutarti
Rez. 6631 So. California Arenu? 

Tęlefonąa Republic 7868

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

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 8:30 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWĄY 2880

* S. P. MAŽEIKA Yards 1139
3319 Ljtuanica Avenue Phone Yards 1138
TT-r  .■ ".I 'I . t 1—T- r T- T-TT-— -T- ...................................... ST' -TĮ”   T." I ■

LACHAWICZ IR SŲNŲS
2314 Wfest 23rd Place Phone Canal 2515
3KYRĮUH1 42-44 EftSt StrM_________ Tę|, PųĮĮmąn M70

Ofiąp Tek Bęplevąrd 5913

DR. BERTASH
756 West 35th St.

Cor. of 85th and Halsted Sts.
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-813^

Nedaliomis pagal sutarti
Rer. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.

TeL KenWQPd 5197

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12
Re», Telephęne PljAZA 2400

Garsinkitčs “N-nose

#•

. i

♦
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NAUJIENOS, Chicago, UIŠeštadienis, lapkr. 27, 1937

Iš Pietų Amerikos
................................................................................................................................................................................................................................ I i

B. K. Algimantas

MALONIOS IR NEMALONIOS NAUJIENOS 
IŠ ARGENTINOS

(Specialio “Naujienų” korespondento Argentinoje)

Ruošiama Argcntnos lėtu.ii Įtiioje labai maži. Derlingos :e 
mės galima gauti pirkti ilgame
čiams išsimokėjimams. T.ęšt 
žemės vis ii nerėkia; nere k . 
šienauji žiemai nei tvartų sta
tyti gyvumams. O savo į; mi- 
nius žemdii.biai, daržininkai ir 
amatn.nkai ča-jau 
rąlygomis parduoda, 
darbas,

Alma
Mažai kam žinoma, kad visa

me pašau yje kinuose rcdjrm 
Argentinos gamtos vaizdai , di
džiumoje yra nufilmuoti lietu
vio f.lmų gamintojo, “A. Liet. 
Balso” didelio draugo Karolio 
Dobkcvič aus. Pernai jis vėl ke
letą mėnesių filmavo Argenti
nos gilumą — vietas, kurių dar 
nepalietė nei balto, nei juodo, 
nei geltono žmogaus koja. Be 
filmavimo už ienintm bendro
vėms, p. Dobkevič us turi’ apie 
12,000 metrų filmų sav> nuo
savybėje. J:s turi čako, Misio- 
nes, Patagonijos, Peru, Chile 
dar niekur nerodytų vaizdų fil
mas. Taipgi turi iš Cclon’a Sar- 
miento nufilmuotą p. šlapelių 
avių auginimo ūkį.

Dabar p. Dobkevičius prade
da gaminti Argentlncs lietuvių 
kolonijos fi’mą, kurioje pirmą 
kartą istorijoje Argentinos lie
tuviai pamatys save filmuose, o* 
taipgi bus rodomi ir Lietuvoj 
1 ei Šiaurinėje Amerikoje ir ki
tose Pietų Amerikos šalyse. Vi
sas (pasau!is pamatys, kur ir 
kaip Argentinos lietuvių gyve- 
r.a'ma.

Pirmutinė Buenos Aires lietu- 
V‘Ų gyvenimo filmą buvo rodo
ma “Jose Verdi” teatre 9-10-37. 
Filmuota v sa publika, dainuo
jantis “A. L. Balso” choras ir 
visi kiti programos dalyviai.
Kulturingojj Argentinoje yra 

geros gyvenimo sąlygos
St. Gimbutu r “Ą. L. Bąį|ę” 

rašo: *
Tam tikroj spaudos daly da

žnai teigiama, kad taip ir taip 
atsitikę dėl skurdo. Užsieniečiai 
gali pamanyti, kad Argentinoje 
tikrai skurdas viešpatauja'. Vie
nok tikrumoje taip nėra. Fak- 
tinai Argentina prosperuoja 
daug geriau negu kitos šalys. 
Argentinos “prosperity” negali
ma sulyginti su Brazilijos ar 
Lietuvos.

Reikia neužmiršti, kad vos 13 
milionų Argentinos gyventojų 
per 4 šių metų mėnesius savo 
gaminių eksportavo už 1,074,- 
559,000,000 pezų, o per tą lai
ką importavo 438,468,000,000 
sumai. Taigi išvežimas viršija 
įvežimą 636,091,000,000 pezais!

Bene tris kart didesnė Brazi
lijos teritorija, jos gyventojų 
skaičius arti keturių kartų di
desnis už Argentinos, bet jos 
eksportas tame periode nę pu
sės nepasiekė, lyginant su ar
gentiniečių gamybos eksportu.

Argentina eina pirmoj eilėj 
ne vien savo gamybos ekspor
to srity, bet daugelį Europos 
tautų pralenkia ir kultūrinio ki
limo atžvilgiu. Klimato atžvil
giu Argentina' taipgi pirmaeilis 
kraštas. Dėl to lietuviams daro 
žalą tie, kurie agituoja lietuvius 
vykti Afrikon ar Bolivijos pel- 
kėsna.

Reikia atminti, kad lietuviai 
Argentinon atvyko daugumoje 
stačiai nuo žagrės. Amatų jokių 
neturėjo progos Lietuvoje iš
mokti. Vieton amato, maldinga 

' mamytė Slfcnui rąžančių ant ka
klo uždėjo ir taip palaimino to- 
limon kelionėn. O vienok čiai 
jau turime tūkstančius lietuvių 
pirmaeilių amatininkų, kurių 
99% savo amato išmoko Argen
tinoje, prisipirko uKių, žemės 
miestuose ir prisistatė namų iš 
savo darbo Argentinoje. Na, o 
kas taip galėjo prasigyventi 
Lietuvoje? Gal kas ir prisista
tė kamenyčių, bet tik ne ama
tininkai, ne ūkininkai ir ne dar
bininkai...

Žemės ūkio mokesčiai Argen-

pk njra

visuomet 
negu pa-

gyven- 
atcitį. 
rimtu-

nos lietuviai taipgi labai didelę 
pažangą pirmyn padarė. Imki
me kad ir tuos parengimus, ku
riuos “A?gentinos L’etuvių B ti
sas”, dažnai drauge su pačių 
Argentinos lietuvių sukurtomis 
organizacijomis daro: Susiren
ka tnkstančiai žmonių, pasi
klauso gražių mtn'škų progra
mų, progresuoja, kulturėja ir 
garbingai žengia pirmyn kultū
riniai tautin’o darbo srity. Jei 
jų bereikalingai siunčiamomis 
yas'rokeriams pašalpomis nebu 
tume demoralizuojami, tat dar 
ziering’au žengtumė visose mil
tų darbo ir g, ve~i.ro s:it s\

L

“Mundo Diplomatico”
“A. L. Balso” Redakcijai tapo 

atsiųstas p m nėti naujas 4sp 
iu ka.boje žurnalas “Mundo 
Diplomatico” ( ‘Diplomą iška:; 
Pasaulis”). Rugpiučio mėnesio 
numeris iš 70 puslapių, didel’o 
eormato, liuksusiniai atspaus
tas. Kaina- metams $20 00, at
skiras numeris $2.C0. Adresas: 
Calla'o 1412 Bs. Aires.

tekiomis 
kad ta' 

iniciatyva ir įjėtas's 
kapitalas tikrai apsimoka.

Ypatingai gerai prasigyvena 
A rgen t i n< > j e a n a tn i nka i, an
savęs dirbdami žemdirbiai ii 
Je darbiu nk; i, kurie 
gyvena.

Vedusieji žmor.ča 
geriau progresuoja,
vieniai. Ypač gerai prognsuoja 
tie, kurie “abiem kojom” atsi
joja š oje šalyje, t. y. kurie su 
pasiryžimu nutaria čia amžinai 
gyventi. Sunkiau ko nors pa
siekti tiems, kurie mintimis gy
vena kitur, o ne čia... Tiems 
teigimams paremti turime tūk
stančius pavyzdžių.

Argentina ir visi jos 
tojai turi labai didelę 
Žinoma, reikalinga daug
mo ir dideiio pasiryžimo. Rei
kalinga ’aipsniškai s e’ iti g?res 
.es ateities ir nesvajoti apie 
netikėtas laimes.

Pažinkime patys save ir su
lyginę Argentinos gyvenimą su 
kitų šalių pyvenimu, matysime, 
kad Argentina yra' d dėl o pro
greso šalis, kurioje yra neribo
tos galimybes visiems sveikos 
iniciatyvos ir nesibijantiems 
amatų išmokti bei savystovaųs 
žerhūs ūkio bei pramones besi- 
imantiems žmonėms.

Prie progos reikia pasakyti, 
kad labai didelę klaidą'daro Lie
tuva, bereikalingai siųsdama 
taip brangiai kainuojančius Lie
tuvos žmonėms litus šelpimui tų 
gastrolierių, kurie biauriomis 
provokacijomis daro meškos pa
tarnavimą Argentinos lietuviu 
visuomenei. Daug musų laiko 
ir. energijos nueina Įvairiaspal
vių šelpimų gastrolierių sutvar
kymui. O iš Lietuvos siunčia
mų lėšų nei vienas lietuvis dar
bininkas jokios paramos jokioje 
nelaimėje nėra gavęs: Ligonius 
šelpia ir numirėlius laidoja pa
tys Argentinos lietuviai darbi
ninkai savo aukomis.

Kultūrinių ažvilgiu Argemti- dury.

‘Naujienos” kasdien 
paklausimų apie tai, 
:aip galima • gauti

Reikia rašyti New Y o r k a n, 
Lorillard Company, Varick 

Station, N, Y.

Kur Gauti Old 
Gold Konkurso 
Blankas

PIRKIT SAU KARĄ DABAR-NELAUKIT 
ATEIKIT Į DIDŽIAUSI CHICAGOJ AUTOMOBILIŲ 

IŠPARDAVIMĄ
Dar niekad musų 20 metų automobilių finansavimo ir pardavimo 

patyrime nebuvo kainos taip žemos. '
Virš 300 automobilių—didžiausia Chicagoj stakas puikiausių ka

rų pasauly—kiekvienos ifidirbystės ir modelio praktiškai už jūsų pa
čių kainą'. ( '

Nelaukit-—Ateiki t Šiandien

^AVINAS. — Puikus veis
linis avinas, kurį dabar lai- 
komoj k Gliicagoj gyvulių 
parodoj išstatė Marellbar 
farmos, ties Dibertyville, 
111. Paroda International 
Amphitheatre tęsis iki atei
nančio šeštadienio. i

Šiandie Atsidaro
Gyvulių Paroda

gauna 
kur ir 

Old Gold 
pigaretų konkurso blankas, in 
strukeijas bei konkurso pa 
veikslų pavyzdžius.

' /

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

Nors konkursas jau Įpusė
jęs, įstoti dar galima, bet blan
dų gauti reikia kreiptis ‘ tiesiai 
i .Old Gold cigaretų bendro-

Turime 102 1937 metų modelio karų visų iŠdirbysčių. kai kurie 
naujutėliai—ir 98—1936 metų karų visų iŠdirbysčių ir virš 10(1—1935 
metų, 1934 ir 1933—ir kitų modelių už taip pigiai kaip $25.00.

Ar jus norite nauj§ ar vartotą karą, mes visvien garantuojam, 
kad jus sutaupysite pinigo

. Viši karai garantuoti 90 dienoms ir 10 d'enų bandymui
Priimsim jūsų seną karą kaipo rankpinigius, o likusią dalį jus 

galit sumokėti mažais mokėjimais per 2 metus.

U. S. AUTOFINANCE CO. 134dW.63St
Atdara kasdien iki 10 P. M. ir visą sekmadienį

Gražiausius tos rųšies žurna
lus seniai turi Paryžius, Lon
donas ir Vašingtonas. .Apart 
diplomatineš7 kronikos ten už
tinkama gražios literatūros, 
iliustracijų ir kiekviename nu
meryje informuojama apie ku
rios ners šab’es meno, literatu
os sritį, apie, ekonominę pai'ė- 

tj, liaudies būdą, papročius, etc.
Gi Argentinos sostines žur

nalas jau pirmame numeryje 
pasišovė patiekti viso pasaulio 
valstybių diplomatinį katalogą. 
Alfavito tvarkoje užleista po 
viepą puslapi r et 42 tautoms!

“Mundo DipiomAvico” talpina 
Aigentinos u. r. minist-rio Dr. 
Carlos Saavedra Lamas biogra
fiją ir jo kilnaus broliško tautų 
sugyvenimo projekto tekstą. 
Žurnalas papuoštas 76 iliustra
cijomis.

Pirmame “Mundo Diplomati
co” numeryje Lietuvos vardas 
minimas net penkiuose pusla
piuose: $ Konsulatų sąraše,. Dip
lomatinėje rodyklėje. Vatikano 
diplomatų sąraše, pasakant, kad 
Vatikano prekybos atstovas 
(Encar gado de Negocios) Lie
tuvoje yra monsenora's Arata. 
Latvijos ministerio Dr. P. Olinš 
straipsnyje apie Latvijos seno
vę, taipgi minimas latviams 
broliškos lietuvių tautos var-, 
das. O 48-tas puslapis išimtinai 
pašvęstas Lietuvai, užpildytas 
straipsniu: “Lituania, pais ^de 
cabellos rubios y ojos azufes” 
(Lietuva, geltonplaukių ir mė
lynakių šalis). Tarp tėkšto til- 
pęs Lietuvos ministerio p. Jono 
Aukštuolio paveikslas.

Sekantis žurnalo numeris ke
tina' pasirodyti šio mėnesio v£

Šiandie International. Amphi- 
tlieatre, prie 43 ir Halsted gat
vių, atsidaro didele metinė in
ternacionalinė gyvulių ir ark
lių paroda, kuri tęsis astuonias 
dienas, būtent iki gruodžio 4

Prašant blankos reikia siųs
ti laišką, “Old Gold” Contest, 
Lorillard Company, Varick 
S t. Station, New York. Jokių 
pinigų už blankas siųsti nerei
kia. (sp.)

Budriko Krautuves
3417-21 SOUTH HALSTED STREET 
3409-11 SOUTH HALSTED STREET

Tel. Boulevard 7010
Išparduoda geras prekes su didele nuolaida daug pi- 
giaus, kaip kitur. Čionai rasite geriausius rakandus, PE
ČIUS, RADIOS, DULKIŲ VALYTOJUS, AGCORDIONUS.

DIDELIS PASIRINKIMAS

dshės
Sąryšy su įdbhiia’ gyvulių 

paroda įvyks ir 4-tH Club, jau
nųjų ' ūkininkų organizacijos 
konvencija, kurioj dalyvaus 
virš 2,000 delegatu. Jaunieji

1

akininkai, kaimo vaikai, turės 
išstatę parodoj šimtus ekspo
natų, kurie, kaip'ir kitais me
tais, nusineš visu‘3 didžiuosius 
prizus, tankiai nukonkuruoda
mi dagi senuosius ūkininkus.

Žingeidumas 
yra Didelis

Šiaurusis ankstybųjų dienų gyve
nimas ne šių dienų Amerikie- 
či?ms skirtas.

Jų žingeidumu ribos s’ekiasi 
nuo krąpto įkįįu (kranto., už ju
rų... i visas pasiadlio puses....
’ ' Pinigaji-.,. tvansportacijai, susinę- 
šimu1’. apšvietai .. kiekvienam J. 
Vnlstijosę. aincjšė / gerų patyrimų, 
dideliu-, žingeidumų progą.

Pinigai sutvėrė tą progą... n 
pinigai įgalina kiekvieną naudoti^ 
ta proga. / -
MES KALBAM LIETUVIŠKAI

RGA Victor Radios, Philco, 
Zenith, Grosley.

Kainos nuo $19.50 
ir aukščiau.

Maži Radios po $7.95
Seni Kailio pataisomi ir 

išmainomi

OIL BURNERS po $90.50 
(100 gal. Oil dykai)

Anglių. Pečiai po $ *14-50
Gasiniai Pečiai po $29-so

iki $gg.5O

MASTER WIND0W SHADE CO.
S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo
FIRANKOM LAZDAS . . . MES NUMIERŲOJAM IR UŽKABINAM 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS, 

1803 WEST 47th STREET (ARTI W00D ST.)

GREAT CITY LINEN SUPPLY
Hemlock 6740 and Cicero 1064

Pristatome visokias Linen Supplies.
Geriausios rųšies tavoras ir darbas

.________________________ _____ ___________________________________________________________________________ !________________ .______ ~______________________ .

JOE A.RIZGEN
JEWELRY KRAUTUVE

Pirkdami kokią dovaną, pirma užeikite pas mus. Mes už- 
laikom didelį pasirinkimą laikrodžių, auksinių, deimanti
nių ir kitokių Kalėdinių dovanų*. Taipgi taisom visokius 
laikrodžius.

3249 So. Halsted St. Tel. Victory 4356

7/^ HALSTED EXCHANGE 
NATIONAL BANK

» JT *

HALSTED ST. prie 19th/PLAČE

s *; Nariai, FEDERAL RESERVE SYSTEMOS IR 
FEDERAL DEPOSIT INSURANCE KORPORACIJOS

t ■ 'U.'” ■...DIDIS
.X

Išpardavimas
Šią savaitę ant Halsted gatvės tarpe 36 ir 31 

Gatvių.
$100.00EXTRA EXTRA

Qii|/nj IŠDALINS EIuIaoIUjKdl Pirmadienį ir Antradienį UjKd
Taupykit savo tikietus ir tėmykite languose 

laimėjimų numerius.
— ATMINKITE —

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

už $5.00 ar $10.00
i ■■■■ • z z

PREKIŲ KUPONUS

po .............  65£ vienas
kitus miestus.
26092—Ant Marių Krantelio ir 

Prirodino Seni žmonės, Jonas 
Butėnas.

26095—Levendrelis ir Grybai,
Mare Stųumskienė ir Petraitis

26096—/Močiutė, valcas ir Lietu
vaitė polka, Armonika ir klar
netas.

26097—Gaspadinė Razalija ir Jo
nas pas Rožę. Stasys Pilka.

26098—Alutis ir žemės Rojus ir 
Barborytė Nosj Trina, Stasys 
Pilka.

2G099—Amatninkų daina ir O- 
buolis, Petras Petraitis.

26102—Karės Lauko ir Didmies
čio Polkos, Juozo Sasnausko 
orkestrą

26106—Ar žinai kaip gerai, pol
ka ir Mano Tėvelis, valcas, 
Sarpaliaus orkestras.

26107—Džiaugsmo
KriauČiaus Polka, Petro 
liaus orkestras

16169—Kur Tas Šaltinėlis 
rodino Seni 
Petrauskas.

16173—čigonai
Ij, Budriko

16192—Trauk
Mikas, polkos. Dirvelio ork.

16200—Seni, duok Tabokos ir 
Eiva boba Rupų Kult., Jonas 
Butėnas, baritonas.

16204—Polka “Jovalas” ir 1-2-3 
Brr... Kupletai, Lietuvos dra- 

, mos artistai.
16239—Dziedukas ir Tykiai, ty

kiai Nemunėlis Teka, Vyrų. 
Oktetas

16261—Studento Sapnas ir Sve
tima Padangė, Stasys Pauras 
ir Giraitis.

16273—Kaukazo Vaizdelis, dalis
1 ir 2. Lietuvos viešbučio ork.

16293—Tekėk Dukra 
ir Ar Aš ne Jauna, 
kelioniutė.

16269—Aukso Miglos 
Tu Mums Nedainuok, S. Pau
ras ir J. Giraitis.

Gražus Lietuviški Rekordai 
Siunčiame į

14062—Spaudos Baliaus valsas ir 
Rytiečių Meilė, A. Šabaniajus- 
kas ir orkestrą.

14063—Nutilk širdie— Tango ir
Kanarkų-Fokstrotas, A. šaba- 
niauskas ir ork.

14064—Veltui Prašysi—Tango ir
Rudens Pasaka, A šabaniaus- 
kas ir orkestrą.

14065—Paskutinis Sekmadienis—
Tango ir Vyrai U£kim. A. ša- 
baniauskas ir ork. » ' 

14066—Ruduo Tango ir Nepa
miršk Mane—Valsas. A. šaba- 
niauskas ir ork.

3001— -7 Pačios ir Daktars dai
na. S. Rimkus ir Budriko ork.

3002— Meilės Karalaitis ir 4 Ra
tai, K. Pažarskas ir Budriko 
Orkestras.

14014—Klausyk mylimoji ir Bur-
\ dingierius praktikuoja, žiūro

nas ir grupė.
14021—Pas motinėlę ir Gaspadi- 

nės bankietąs, Žiūronas ir gr.
14024—Nepamiršk manęs, polka

ir bevilnis valcas, Instrumenta-
Ijs trjo.

14025—Sėdžiu po langeliu ir pas
Močiutę Augau. Krasauskienė 
ir Volteraitė

14042—Užmiršai tėvų kapus ir 
Laivyne, Jonas Butėnas, bar.

26056—Visiem tinka, polka ir 
' Sesutės Valcas. Kabino ork.
26068—Eisim grybauti, polka ir 

Kareivėlis, valcas, Kauno ork.
26072—Ukvei ir Senas Bernas.

Olšauskas- ir Vanagaitis
26074—Ant kiemelio, polka ir

Pas Malūnėlį, valcas. Kariškas 
benas.

26080—Godelės ir Urėdas maiše,
Kriaučiūnas ir Vanagaitis

26085—Tėvynės polka ir Ku-Ku, 
valcas, Tarptautinė orkestrą .

26086—Nauja polka ir Bučkio 
valcas.

26087—Sibiro tremtinys ir Ber
nužėli nevesk pačios, J. 
skas.

2091—Agotėlės, valcas ir
mas jaunimėlis, polka, 
orkestras. •
Kalėdinės Atvirutes __ __________

Del patogumo krautuve atdara, nedėliomis iki 5 v. vakare

Valcas ir
Sarpa-

žmonės,
ir Pri-
Mikas

ir Vakar Vakarė- 
radio orkestras.

Simniški ir Ėjo

Olšau-

Links-
Šokių

už Čigono
Kast. Men-

ir Meilės

su Lietuviškais Pasveikinimais.

Jos. F. Budrikį 
3417-21 SOUTH HALSTED STREET 
3409-11 SOUTH HALSTED STREET

Telefonas Boulevard 7010

BUKITE IŠMINTINGI

Jus gaunate tikietus
BUDRIKO nedėlinis programas iš WCFL, 970 kil. stoties pasiekia 

visus lietuvius Amerikoje. Laikas 7:80 iki 8 vai. vakaro.
DALYVAUJANT SIMFONIJOS ORKESTRAI.

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

F. SAKALAUSKAS, 
3212 So. Halsted Street

Tel. VICTORY 1308.

Pirkite ant Halsted Gatves tarpe 36 ir 31 
gatvių.

Jus sutaupote pinigų Jųswgaunate dovanas
Jus gaunate, patarna

.1 •_______ ' kvimą
Jus gaunate kokybę Jus gaunate vertybes



Šeštadienis, lapkr. 27, 193 r
Užsakymo kalnai

Chicagoje —. paštu:
Metama —.
Pusei metų__ ________

$8.0b
___4.00

r NAUJIENOS
The Lithtaahian Daily Newa 

Publlshed Daily Escept Sunday by 
rhe Lithuanian News Pub, Co.» Ine

* 1739 South Halated Street.
Telėphone CANal 8500

Subscfiption Rateš: 
$8.0o per year in Čanada ' 
$5.00 per year outside of Chicago 
$8.00 per year ib Chicago 

' 3c per copy.

Entered as Second Clasė Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, 111. under the act of 
March 3rd 1879. 

---  r -» 1---------------- --

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 3. Ėalštėd St.» Čhičago, 
Iii. Telefonai Canal 8500.

Dviėm mėnesiams_____
Vienam mėnesiui _____

ČhicagoJ per išnešiotojus:
Viėtia kopija____ '.________ ... 3c
Savaitei 18c
Mėnesiui 76c

Suvienytose Valstijose, ne Chiėagoj,
paštu: >

Metams $5.00
‘ Pusei metų _______ __ —... 2*75

Trims mėnesiams 1.50
Dviem mėnesiams _____— 1*00
Vienam mėnėsiui _________ .75

Lietuvoje ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams ...... . —---------------  $8*00
Piišei mėtų .... 4.00
Trims mėnesiams ....----------- 2*50
Pinigus reikid Siųsti pašto Money

Orderiu kartu, su užsakymu.

150
.7b

gerbė, kai jis prieš keletą, me*Ė JAGADAS CHAN- 
' f

DRA

Karas esąs gražus
Vįttorio Mussolini, Italijos diktatoriaus sūnūs, da

lyvavo septynis mėnesius Etiopijos kate. Visą tą laiką 
jis tarnavo aviacijoje. Vadinasi, skraidydamas lėktuvu 
jis mėtė bombas ir žudė beginklius etiopus.

Iš Rymo dabar pranešama, kad tasai šaunusis avia
cijos leitenantas ir Italijos • diktatoriaus sūnūs parašė 
150 puslapių knygą apie savo patyrimus Etiopijoje. To
je savo knygoje Etiopijos k ar ą Jis vadina “šauniausiu 
sportu, kuris buvęs labai gražus ir patrauklus”. Džiū
gauja jis, kad turėjęs labai daug “fonių’\ 

K X .
Kartą italų lėktuvų ekskadrilė puolusi etiopų raite

lius. Tie raiteliai buvę visai netikėtai užklupti. Apie tą 
įvykį jaunasis Mussolini su cinišku atvirumu savo kny
goje pasakojąs taip: “Mes atskridome visai nepastebėti 
ir tuoj numėtėme savo krovinius bombų..* Aš atsimenu, 
kad vienas raitelių būrys man priminė sprogstantį ro
žės pumpurą, kai į tų raitelių tarpą krito bombos. Tai 
teikė daUg smagumo, nes pataikyti buvo lengva* Mes 
skridome visai neaukštai, ir jie šudafė puikiausi tai
kinį”.

Tai taip jaunasis Mussolini kalba apie karą ir žmo
nių žudymą. Jam visa tai tik sportas, ir tai labai sma
gus ir šaunus sportas.

Dr. S. H. Kraines,. pasižymėjęs psichiatras, tikrai te
padarė klaidos sugretinęs fašistišką Italiją šu silpna
pročiu asmeniu, kuris iš pavydo ima kliedėti. Tik siįpno 
proto asmuo gali apie karą taip kliedėtu kaip tai daro* 
jaunasis Mussolini..

Provokacija
Laikraščiai praneša, kad Virginio Gayda, kuris yra 

labai artimas Mūssolinio žmogus ir jo nuomok:: reiškė
jas) parašė provokuojantį straipsnį apie Cesar Cam- 
pinchi, Prancūzijos laivyno ministerį. Sufabrikavęs kal
bą) kurią lyg tai pasakęs prancūzų ministeris, Gayda 
daro iššaukimą. Girdi, visiems esąs žinomas faktas, kad 
Campinchi nepakenčiąs niėko> kas yra itališka. Jis savo 
kalboje pareiškė, jog karas su Italija esąs neišvengia
mas, ir tą karą laimėsianti Prancūzija.

Padavęs lyg ir Campinchi‘kalbos turinį, Gayda 
biauriausiu budu niekina prancūzus ir išdidžiai daro 
pareiškimą, jog italai esą karui pasirengę. Girdi, tegul 
prancūzai karą pradeda; jie pamatys, kad Italija yra 
toks kietas riešutas, kurį bėkandant galima dantis išši* 
laužti. • ; . (

Campinchi griežtai tvirtina, jog tą jam prikišamą 
kalbą sufabrikavo pats Gayda, nes jis tokios kalbos nie
kada nesakęs. Prancūzų laikraščiai irgi piktinasi ta 
šlykščia provokacija, kuri siėkiasi sukiršinti italus prieš 
prancūzus. Iš dalies to jau ir liko atsiekta, nes Ryme 
liko sustiprintą sargyba , prie Prancūzijos ambasados* 
Mat, prisibijoma, kad sukurstyta minia gali sukelti 
riaušes. •

Tai štai kokių gengsteriškų priemonių stveriasi 
Mussolinio juodmarškiniai. Jie, tur būt, tuo nori nu* 
kreipti pasaulio akis nuo susekto Prancūzijoje sąmoks* 
lo. j Mat, atrodo; kad prie to sąmokslo ir jie yra nagus 
prikišę (skelbiama, kad sąmokslininkai buvo aprūpinti 
fašistžkų valstybių pagadintais ginklais ir amunicija)*

i

Apie patį Gaydą galima tiek pasakyti) jog tai yra 
jokios doros neturįs fašistų žurnalistas. Kai savo laiku 
pasaulis pasipiktino tuo, kad italai pradėjo naudoti ntio* 
dingas dujas prieš etiopus, tai Gayda drįso rašyti,, jog 
etiopai patys save žudo nuodingomis dujomis, o phskui 
tatai primetą fašistams. Tuo, girdi, budu jie norį sukėl- 
ti prieš fašistus pasaulio opiniją!

Ir tą išminties perlą italai, žinoma, turėjo imti už 
' gryną pinigą, nes ten niekas negali abejoti Musšolinio 

neklaidingumu. O kadangi Gayda yra laikomas diktato
riaus nuomonių reiškėju, tai ir jo žodžiais užguiti ita
lai turi tikėti.

Lapkričio 23 d. Kalkuto mies
te (Indijoje) mirė Sir Jagadaš 
Chandra Bose, sulaukęs 79 me
tų amžiaus. Tai buvo vienas įu 
žymiausių ir įdomiausių moks
lininkų pasaulyje. Jis ypačiai iš
garsėjo šio šimtmečio pradžioje, 
kai paskelbė savo teoriją apie 
tai, jog visi daiktai yra “gyvi”. 
Jis sugretino augmenis su gy
vūnais -ir įrodė, jog augmenys 
turi savo rūšies širdį. Tatai jis 
padarė su pagalba specialaus 
instrumento, kurį pavadino krės 
kografu. Tas instrumentas yra 
neįmanomai jautrus ir rekdi1- 
duoja, taip sakant, augmenų 
pulsą.

Bose buvo indų kilmės. Bai
gęs Indijos mokslus,' jis pradė
jo vienoje nežymioje mokslo į- 
staigoje profesoriaus pareigas 
eiti. Netrukus savo įdomiais eks 
perimentais jis tiek išgarsėjo, 
jog liko pakviestas į Angliją. 
Tais laikais jis bu‘vo žinomas 
kaip nepaprastai gabus fizikas. 
Bedirbdamas Anglijos univer
sitetų laboratorijose, Bose per 
trumpą laikų padarė kelis ne
paprastai syarbius išradimus.

Tai buvo 1901 m. Laikraš
čiai apie jį tada labai plačiai 
rašo, nes jis buvo romantiškas 
mokslininkas. Vadinasi, savo iš
radimais apeliavo į žmonių 
vaizduotę.

Grįžęs į Indiją, Bose, apsigy
veno Kalkutoj ir ten įsteigė 
vadinamąjį Bose institutą, ku
riame iki pat mirties darbavo
si ir darė įvairiausius . eksperi
mentus. Nors jo speciąlybė bu
vo fizika, .bet jis per paskuti
nius keliolika metų beveik iš
imtinai studijavo augmenis ir 
rfte.talus. Jis pats; sugalvojo ir 
sukonstruktavo j, daugybę įvai
riausių instrumentų, kuriąis jis 
tyrė augmenis ir kitus daiktus.

Kalbant apie. Bose, čia bus 
he pro šalį paminėti, jog jis 
pirkias paskelbė teoriją, kad 
augmenis galima nunuodyti. 
Ne tik paskelbė teoriją, beit ir 
eksperimentais įrodė. Kai aug- 
muo yra apnuodijamas, tai 
kreskografas rekorduoja kon
vulsijas. Vadinasi, įvyksta tas 
pat, kas ir su gyvunu, kai 
šai miršta nuo nuodų.y

Maža to, kad augmenis gali- 
tna nunuodyti, bet nuodai vei
kia ir metalūs, kurie irgi lyg 
ir apmiršta. Bose buvo pirmas 
kuris pastebėjo, jog 
“pavargsta”, šiandien 
gerai žinomas fak^as.-

Pasiremdamas savo 
mentais, Bose sukurė 
kuri skelbia, jog visi
yra “gyvi’\ Jei tarp daiktų yra 
kokis skirtumas, ta’i gyvybės 
atžvilgiu tas skirtumas pasi
reiškia kiekybėje* Vadinusiu tu
nus lauke akmuo turi mažiau 
“gyvybės” nei augąs medis, ir 
dar mažiau nei koks paukštis 
ar žvėris.

Tai labai romantiška teorija, 
kuri, reikia tie^ą pasakyti, pu* 
sižynii misticizmu* Mat, dalykas 
toks, kad Bose buvo indusas, o 
pastarieji kaip tik ir pasižymi 
savo misticizmu. Daugelis rimtų 
mokslininkų tą onistizmą atme
ta. Vienok ir tą misticizmų at
metus, Boše’o nuopėlnai tikslio
jo mokslo srityje yra. neįmano
mai dideli. Jo išradimais šian
dien naudojasi visas .kultūrin
gas pasaulis. Jei Bose savo iš
radimus butų yžfeatohjav^s, tai 
jis per trumpų laiką butų likęs 
milionierius. Tačiau Jis buvo 
idealistas ir turtų nepaisė, lis 
skdlbė saVo išradimus ir leido 
jais naudotis visiems, kas tik 
norėjo. ; ,

Kad Bose buvo tikrai didelis 
mokslininkas, tatai parado jau 
tas faktas, jog Britų karališka 
draugija (tai draugijai priklau- 
M) įžymiausi Anglijos moksli- --------- r—-?. \ -
ūinkai) jį labai iškilmingai pa- mas. Ten Mussolini irgi jaučiu

tų buvo atvykęs į Angliją su 
paskaitomis. Be to. Bose buvo 
pirmas indusas, kuriam už pa
sižymėjimą mokslo srityje Ang
lijos valdžia suteikė “Sir” titu-

ta-

» 
metalai 
tai yra

eksperi- 
teoriją, 
daiktai

PRADĖJO KINIJA, O BAIGe 
SUSIVIENIJIMU

■ * ..........„■■■—

Kas, rodosi, gali būti bendro 
tarp Kinijos ir Amerikos Lie
tuviu SUsivieni j imo ?

Kiekvienas pasakys, jog vie
nu mauku apie tuos nesuderi
namus dalykus nieku budu ne
galima kalbėti. Bet visai kitaip, 
matyti, galvoja p. Vyt. Sirvy
das, kuriam, kaip anas rusų po
sakis sako “golodnoi kumie vsio 
chlieb na umie”, atseit, išalku
siai kūmai vis duona galvoje.

Parašė p. Vyt. Sirvydas ščy- 
rųjų tautininkų dienraščiui 
straipsrii antrašte “Tautiniu 
ženklu laimėsi”. Pirmiausia jis 
tame savo straipsnyje atpasa^ 
ko j o tai, ką Edgar Snow para
šė The Saturday Evening Post 
žurnale apie savo lankymąsi 
“Raudonojoje Kinijoje”. Žino
ma, kas bęs ko, — pridėjo jis 
ir savo pastabų ir paaiškinimų. 
Ir padarinyje išėjo taip, kad 
visi kairieji lietuviai turį pa
vyzdį imti iš Mao Tse-Tungo ir 
čou ’En-Lajaus. JUo labiau, kad 
tie Vyrai esu labai mokyti ir 
net universitetus baigę (tik pa- 
mislykite!). Taip, tie mokyti 
Kinijos Vyrai priėjo išvadą, jog 
Kinijos išganymas esąs nacio
nalizmas. O iš to aišku (jei ne 
kam kitam, v tai p. Sirvydui), 
jog ir lietuviai turi būti nacio
nalistai %ir užsimerkti i visa 
tai, kas dabar dedasi Lietuvo
je. Juo labiau, kad. ten vadovy
bė yra tautiška, o prieš tautiš
ką vadovybę šiauštis nedera. 

: Kartų Airis* atsidūrė teisme. 
Prokuroras. savo kalboje pareiš
kė, jog jis’ galįs pristatyti še
šis liudininkus, kurie matė, 
kaip airis nusikaltimą papildė. 
Kai atėjo airio eilė teisintis, tai 
jisai pareiškė, kad jis galis pri
statyti šešiasdešimt liudininkų, 
kurie nematė, kaip jis nusikal
timą papildė.

Tokią airiškų logiką vartoja 
ir p. Sirvydas, kuris kviečia j 
talką kiniečius tam, kad įrody
tų, jog nacionalizmas lietuviams 
yra geras dalykas. Vadinasi, 
kiniečiais jis nori pridengti tuos 
biaurius nągįęnalizmo nusikalti
mus, kurie dabar vyksta Eu
ropoje. ’ ' '

Šiandien jokis kraštas nėra 
tiek nacionalistiškas, kaip na
cių Vokietija, kuri yra Lietu
vos kaimynė. Tad kuriems ga- 
lamš p. Sirvydui reik,ejo keliau
ti į Kiniją ir ten ieškoti nacio
nalizmui nuopelnų, kada jis ga
lėjo visai 'lengvai patirti, kur
link veda aukščiausio laipsn’o 
pasiekęs nacionalizmas Vokieti
ja?

Ir Vokietija; nėra' vienatinis 
kraštas. Tas pat dedasi Italijon 
je> Latvijoje, Lenkijoje ir kai 
kuriose kitose valstybėse.

Na, o. kokios to pasėkos?
Tos pasėkos yra gerai žino

mos. Vokiečiai mano, kad be 
jų nieko gero pasaulyje nebūtų, 
kad tik jie vieni sukurė kultū
ros vertybės, kad vokiečių tfii* 
sija ir ateityje yra “kultūrine 
ti” kitas tautas. Pasitnoję jie 
yra x “kultūrinti” ir ‘ lietuvius* 
Sakoma, visose Vokietijos mo
kyklose yra nauji žemėlapiai^ 
kurie parodo “busimų Vokieti
ją”. Iš tų žemėlapių matyth 
kad “busimai Vokietijai” turė
tų priklaušyti beveik visa Lie
tuva! 1 z

Italija yra kitas kraštas, kur 
visa propaganda yra paremia 
nacionalizmų^ kur fašistai su 
kažkokiu liguistu įkaitimu 
•steigiasi įkalbėti Žmonėms, kad 
hacionaltemas yra jų išgariy-

!•> ' fa

'i

si, kad jo pareiga yra “kultu“ 
rinti” etiopus. Ir jis “kulturL 
na” juos smagiai, kulkomis ih 
bombomis!'

Tai ' toks yra nacionalizmas 
praktikoje. Nei ekonominis, nei 
politinis, nei kultūrinis naciona
lizmas nieko gero nežada lie
tuviams ar kuriai kitai tautai. 
Nes tai yra kraštutinybė.

Tačiau įdomiausias yra p. 
Sirvydo straipsnio galas. Pasi
remdamas Mao Tse-Tungu ib 
čou En-Lajum, jis prieina iš
vadą, kad kairieji turėtų tau
tinės sroves kandidatus remti

į SLA Pildomąją Tarybą! O 
remti tuos kandidatus jie tu
rėtų todėl, kad p. Sirvydas ma
no, jog jie “tikrai savo parei
goms tiks ir tautai bei organi
zacijai bus naudingi”.

Į tai p. Sirvydui galima at
sakyti Mark Twain’o žodžiais: 
“Your saying so don’t make it 
so”! Jei p. Sirvydas apie savo 
tautiškus kandidatus yra to
kios labai aukštos nuomonės, 
tai dar nereiškia, jog jie ir yra1 
tokie smarkus vyrai. Iki šiol 
neteko pastebėti, kad jie butų 
kuo pasižymėję.

Europoje Bevažinėjant
(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

būti jokios

Kinija at- 
visokeriopi

sėmėsi
kultu-

Ameri-

sudarė

Z (Tęsinys)

Svetimų .kraštų 
eksploatavimas

Taigi tie europiečiai, svetur 
atsidūrę, pradėjo tų kraštų 
tautas eksploatuoti. Vienur, 
daugiau europiečių atsiradus, 
jie nutraukė ryšius su Europa 
ir pradėjo visai savistoviai gy
venti, nors visą / laikų 
ir tebesisiame Europos 
ros, sakysime, abidvi 
kos.

Kitur tie europiečiai
savo kolonijas, tai daugiausia 
Afrikoje, Australijoje ir dali
nai Azijoje. Europos didžio
sios valstybės visų laiką dėl šių 
kolonijų eksploatavimo turėjo 
daug nesusipratimų, kurie bai
gėsi karais*

Štai ir praeitasai karas ir 
baigėsi vyriausiai kolonijų pa
sidalinimo reikalu. Iš vokiečiu 
visos kolonijos buvo atimtos ir 
vienos jų buvo atiduotos japo
nams eksploatuoti, kitos jų an
glams, prancūzams ir kitiems.

Italija sau veik jokių kolo
nijų nebuvo gavusi, o juk ji 
ir tame karė dalyvavo vokie
čius padėjo mušti, todėl Itali
ja vis^’lAikų; jautėsi riufekriau- 
sta.

Tą skriaudų ryžosi atitaisy
ti Etiopijos teritoriją nukaria
vusi. Etiopija gyveno savo la
bai primityvių nepriklausomos 
valstybės gyvenimu, bet vy
riausiai anglų buvo eksploatuo
jama. štai dabar čia įsibrovė 
italai.

Vokiečiai taip pat nenurim
sta ir reikalauja savo duok-

Kinija iki šiol buvo dauge
lio valstybių eksploatuojama, 
pavidale čia turimų visokių 
koncesijų. Daugiairsia Čia sa
vo kapitalus yra įdėję anglai, 
amerikiečiai ir dalinai prancū
zai. » '

. Kinija ir Japonija
Kinija, paskutiniais metais, 

pradėjo sparčiai tautiniai susi
prasti ir siekti savo tie tik val
stybiškai savarankaus gyveni
mo, bet ir ūkiškai.

Juk valstybė politiškai gali 
būti visai savaranki, bet Ūkiš
kai kitų’ be jokio pasigailėji
mo eksploatuojama, sakysime, 
kokia Terši ja dabar yra ir Ki
nija.

šioksai Kinijos tautinis ju
dėjimas ir ūkiškame gyvenime 
savarankumo siekimas, aišku 
buvo nemielas tiek anglams, 
tiek amerikiečiams ir visiems 
kitiems, kas čia sturėjo’ savo 
ūkiškus interesus. Bet tokio 
judėjimo už vis. labiausiai ne
galėjo pakęsti japonai, kurie 
čia siuntė įvairias- savo gamy
bos prekes ir kurias kinai pas
kutiniais metais pradėjo boiko
tuoti.

Kadahgi Kihija, diena iš die
nos, vis didesnį atsparumų ro
dė, o ypač jų tas atsparumas 
padidėjo japonams Mahdžuri- 
jojei'įsigalėjus, tai japonai ne
delsdami brovėsi į Kiniją,

Tai labai aišku, dėlko jie 
taip Skubėjo. Japonija ateities 
vėik neturi. Militariniai ji tiek 
sustiprėjus, kad jau labiau 
augti nebėr kaip. Pramonė tiek

išaugoj kad apie tolimesnį jos 
didinimą negalėjo 
kalbos.

Tuo pačiu metu 
eities kraštas. Čia
resursai buvo neišnaudoti. Juk 
Kinija turi beveik 400 milijo
nų gyventojų.

Tuo metu* kaip Japonija vos 
kelių dešimtų milijonų gyven
tojų kraštas.

, Taigi Kinija atbudusi gali 
kelių dešimtų milijonų kariuo
menę organi 
kia, kiek i 
ri gyventojų.

/ “Čivilznvimas”
Kinijos krašto žemės turtai 

nėra ištirti, bet turimais davi
niais jų tenais esu nemaža. Tai 
ir šia prasme 
galėjo pradėti 
ti. Japonams 
prasmės toliau 
pradėjo karų, nepaskelbus ka
ro pradėjo kinus “mokyti0, 
“civilizuoti”..** Juk japonai at
virai sako, kad jie iš Kinijos 
nieko nenori tik juos “pamo
kyti”) kad jų prekių neboiko
tuotų) kad su japonais taikiais 
sugyventų. Italai besibraudami 
į Etiopijų taip pat sakėsi, kad 
norį į šį kraštelį įnešti trupu
tukų savo “civilizacijos” ir 
“kultūros”*

TieSa, sunku japonams gy
venti, jų tirštai gyventojų nu
sėtas kraštas, bet lygiai taip 
pat ir kinai ankštai gyvena, 
o kaip kuriose vietose dar tir- 
čiau kaip japonai.

Bet visas reikalas ne tame! 
kur kiek žmonių gyvenama. 
Japonai po savo šonu turi vi
sai neorganizuotų kraštą ir štai 
geriausia proga dabar tą kra- 
štą> jei ne visai, tai bent ’savo 
įtakon sučiupti. Proga Visais 
atvejais gera, nes Europoje 
tarp ‘ didelių valstybių esama 
daug nesantaikos. SSSR eina 
savo Vidaus opozicijos naikini
mas ir Stalino kulto į gyven
tojų galvas įgyvendinimas, tai
gi ir iš čia jokio pavojaus ne
sama. Japonija išdrįso, jai pa
kako tiek nuobtadiškumo ir ji

oti, tai yra 
viso Japonija

to
tu-

Kinija ateityje 
sparčiai stipre- 
nebUvo jokios 

delsti ir jie

Skandinavijos ir Pabaltijo 
valstybės

Visose tose mažesnėse val
stybėse socialinis darbo žmonių 
aprūpinimas žymiai geriau pa
statytas ir organizuotas, negu 
kaip kur didžiųjų valstybių.

Taip ir išrodytų, kad mažo
sios valstybės dabar. daug in- 
tensingesniu vidaus gyvenimo 
organizavimu gyvena, negu di
džiosios valstybės.

štai dėlko Europoje jau vis 
labiau įsigali mintis, kad atei
tis priklauso mažoms tautoms. 
Kad šios mažosios tautos įpins 
į Žmonijos kultūrų naujus žie
dus. Kad mažosios tautos atei
tyje apsaugos žmoniją nuo ka
rų, nes mažosios tautos visos, 
iš esmės ir iš padėties, negali 
būti militariniai nusiteikusios. 
Joms joks karas nieko gero 
žadėti negali. z

Jei jos ginkluojasi, tai gin
kluojasi tik reikalo verčiamos. 
Bet jos ginkluojamosios nepa
miršta ir savo krašto gamy
bos, savo krašto Visų kitų rei
kalų tvarkymo. O juk gyveni
me laimi tas, kuris labiausiai 
yra organizuotas, kuris dau
giausia yra išvystus savo kū
rybines ir gamybines pajėgas. 
O dabar kaip tik Europoje ma
žiuj ų tautų tarpe šitas orga
nizuotumas labiausiai yra pa- 
stebiamas.

Štai visos didžiosios Euro
pos valstybės tėri daugybę be
darbių, o tuo pačiu metu veik 
visos mažosios valstybės neži
no, kas tai yra bedarbė. O kaip 
ki/r net darbininkų pritrūk
sta.

Didžiosios valstybės nepajė
gia taip gerai savo žemės ūkį 
pastatyti ir dėl to jų daugelis 
turi maisto produktų iš kitur 
įsivežti ir vežasi daugiausia iš 
mažųjų valstybių.

Tai visai suprantama, dėlko 
paskutiniais metais Europos 
mažosios valstybės vis labiau 
tarp savęs ieško glaudesnių ry
šių. štai Baltijos valstybės jau 
daugeliu klausimų tarp savęs 
bendradarbiauja. Skandinavi
jos valstybės taip pat yra su
sieję į glaudesnius santykius.

Bet paskutiniais metais 
Skandinavijos valstybes jau 
ieško ryšių su Baltijos valsty
bėmis ir labai galimas daik
tas, kad mintis šioms valsty
bėms sudaryti bendra sąjun
gų, kada nors galės realizuo
tis.

Taigi mažosios valstybės, o 
kartu ir tautos turi savo atei- 
tj. Jų ateitis žmonijai siūlo 
labai daug gero!

— Para Bellum.
(GALAS)

Nesutikimas
I

Didžiosios Europos valsty
bes dabar labai nesugyvena. 
Jų vyriausias rūpestis? tai kaip 
galima labiau militariniai su
stiprėti. Jos visos šio siekia ič 
rūpinasi, kaip savo kolonijų 
nepraradtfs.

Ir mažosios Europos valsty
bės ir valstybėlės ginkluojasi, 
bet kartu jos visokių bėdų 
Spaudžiamas, kaip įmanydamos 
didina savo krašto visokerio
pą gamybų. Čia sparčiai eina 
didelis organizacijos darbas. 
Auga naujos pramonės šakos, 
sparčiai kyla žemės ūkis ir jų 
eksportas jau daugel didžiulių 
.valstybių eksportą pranešė.

Nebus perdėta, jei pasakysi
me, kad štai Švedijoje, Suomi* 
joje, Norvegijoje, Danijoje ir 
gal dalinai 'Baltijos Valstybėse, 
vidutiniai imant, darbo žmonių 
materiale būklė praneša dau
gelio didelių valstybių viduri
nio luomo pragyvenimo Štan-

Pagerbs Bridgeport, 
Conn., Socialistą 
Merą

Į Chicago atvyksta Socialde
mokratinės Federacijos nacio- 
nališ prezidentas Jasper Mc 
Levy, kuris tretį sykį nepapra
sta dauguma balsų, kartu su 
visais kitais socialistų kandi
datais tapo išrinktas Bridge
port, Conn*, meru. Jis pasižy
mėjo tokiu tiksliu tvarkymu to 
miesto reikalų, kad jo piliečiai 
jau tretį kartų išrinko mėru 
ir tai kiekvieną kartų vis di
desne dauguma balsų, o dabar 
išrinko ir Visus kitus socialis
tų kandidatus, galutinai paves
dami miesto reikalus tvarkyti 
vieniems socialistams.

Kadangi tuo pačiu laiku Chi- 
cagoj lankysis ir Socialdemo
kratinės Federacijos nacionalis 
sekretorius Leo Meltzer, tai 
abiejų jų pagerbimui yra ruo
šiamas bankietas kitą sekma
dienį, gruodžio 5 d., 6 vai. vak., 
Dėbso auditorijoj, Amalgama- 
ted Center, 383 So. Ashland w 
Blvd. '

Vakarienė bus $1.25. Vietas 
užsisakyti galima 1256 South 
Kedzie Avė. ir 3500 W. North 
Avė.
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PO INDIANA HARBOR KOLONIJA 
PASIDAIRIUS

Nedarbas skaudžiai palietė šio miesto darbininkus. — 
Kiek pirma dirbo darbininkų ir kiek jų dabar dir
ba. — Apie kai kuriuos vietos veikėjus.

NAUJIENOS* Chicago UI*

darbu 
Įmonės, 
Co. ku- 

13,000 
daugu- 
nepilną 
dalykai 

YoUngstown

yra tik 
bedarbių 
žinoma, 

tvirtinti,

Aš ir vėl Indiana Harbor 
mieste. Kaip pirmiau, taip ir 
dabar suteitikimai su .senais 
veikėjais, pasitarimai ir Šiaip 
vienokiais arba kitokiais įvai
raus gyvenimo reikalais pasi
kalbėjimai. Vadinasi nieko 
naujo nėra tame. Mat, kas
dien, tie gyvenimo interesai 
kiekvieną musų paliečia, kiek
vienam jais rūpintis reikia, šiuo 
tarpu Indiana harboriečių di
džiausias susirūpinimas yra 
nedarbas. Tikėsite ar ne, bet 
kaip šios kolonijos gyventojai 
praneša, tai dabar jie gyvena 
sunkiausi plieno krizį. Iš dirb
tuvių atleista daug darbinin
kų. Kai kurie tik gauna dirbti 
po dvi arba tris dienas per sa
vaitę. Daugiausia Indiana Har
bor liettfviai verčiasi 
plieno įmonėse. Tos 
kaip antai Inland Steel 
ri reguliariai samdo 
darbininkų, — dabar 
mas jų atleista, dirba 
laiką tik 1,300. Ne kiek 
geresni ir su
Sheet and l\ibe kompanija, šio.i 
dirbtuvėj samdoma 8,000. Da
bar tedirba tik 980 darbinin
kų. American Steel Co. samdo 
1,300, o dabar paliko prie dar
bo tik 280 žmonių.
Tiek pat liūdnos naujienos ir 

su Hubard Steel Co., General 
American Tank Car Co. ir kn- 
totns *plieno Įmonėms, kurių 
yra trisdešimt dvi Indiana Har
bor, Gary ir Hammond, Ind. 
apylinkėse. .?PriešPfl^ėnesį su 
viršum iš . plieno , industrijos 
daibininkai liko atleisti. Tokio 
masinio darbininkų atleidimo, 
kaip harboriečiai tvirtina, nė
ra buvę plieno industrijos isto
rijoj. Vadinas, 42 plieno lie
jyklos (fumace) staiga buvo 
uždarytos ir darbininkai atlei
sti. O tai viskas tuo laiku, kai 
buvo fedehalės valdžios pa
skelbta bedarbių surašinėji
mas.

Kaip CIO viršininkai tvirtina, 
tokios pat nuomonės ir darbi
ninkai laikosi, kad šis masinis 
darbininkų atleidimas 
tam, kad padauginti 
skaičių. Tuo atsiekę, 
įmonių ‘bosai’ galės 
kad ne tik republikonų, bet ir 
demokratų administracijos lai
kais buvo daugiau bedarbių. 
Tuomet valdžiai galės primesti 
ir pinigų eikvojimą viešiems 
darbams ir kitokius . grieku's. 
Gal būt, šis industrijos supara- 
lyžiavimas yra tik ‘bosų’ są
mokslas prieš dabartinę Roose- 
velto administraciją,—daugiau 
suvarginę darbininkus, jie ban
dys padaryti juos lankstesniais 
kitais prezidento rinkimais.
Taip, tokios nuomonės India- 

naharboriečiai laikosi. Juo la
biau, kad jie dar gerai atsime
na tas žiaurias skerdynes, ku
rias policija atliko prie Inland 
Steel Youngstown Sheet and 
Tube ir kitų plieno Įmonių 
streiko metu. Ju‘k Šis streikas 
laimėta, tik Koosevelto prita- 
rimov dėka. Tai ir dabar nėra 
paslaptis, kad darbdaviai nori 
juo pikčiausiai šalies preziden
tui' atkeršyti. O kaip tik tose 
politinėse varžytinėae prisieina 
juo daugiausia darbininkams 
nukentėti. ,

šiaip kitokių permainų Indi
ana Harbor lietuvių kolonijoj 
nėra. Čia biznieriai, kad ir kiek 
sunkiau, bet visgi šiaip taip 
verčiasi. Buvau užėjęs pas seną 
šios kolonijos piehininką, 
tyvų organizacijose veikėją 
tė yra Amerikoje gimusi ir

trų J. Rindoką. Jftrti viskas gfe- 
rai5 sekasi. Beje* iŠ pasikalbėji
mo paaiškėjo* kad p-nas Rin- 
dokas ateityje mano padvigu
binti veikimą Indiana Hatbor 
Lietuvių Kultūros Draugijoj. 
Taipgi pasižadėjo ir daugiau 
žinių parašyti “Naujienoms0 
iš šios kolonijos. Buvau susto
jęs ir pas ex-policijantą Paul 
Rice. Jau ftUo seniai Paul Rice 
ir Feliksas Gavėnas laiko ta
verną. žinoma, kaip seniems 
biznieriams, tai ir nedarbui už
ėjus mažiau lieka , skųstis.

Gal būt, visi chicagiečiai 
gerai žino ir pažįsta šiame mie
ste gyvenantį fabrikantą SteVe 
Bartkų. Aš ir pas jį buvau už-, 
sukęs. Mat, p-nas Bartkus yra 
kalbamos draugijos preziden
tas ir keliose Vietinėse1 organi
zacijose žymus veikėjas. Man 
pas p-ną Bartkų teko kiek il
giau užtrukti. Bet kaip sau no
rite, šiuo tarpu, ką p. SteVe 
Bartkus man pasakojo, pa
slapčių neišduosiu.

šia proga reikia prisiminti 
ir apie IHLKD* sekr-iždininką. 
Kalbamas iždininkas yra John 
Kuolas. Kaip pirmiau buvau ra
šęs ir dabar pakartosiu*, kad 
dauginusio John Kuolo pastan
gomis, jo talkininkavimu liko 
šiame mieste Chicagos Lietu
vių Draugijos skyrius įsteig
tas. Pradžioje visi reikalai šia4 
me skyriui ėjo gana sklandžiai. 
Vėliausiu laiku ar dėl nedarbo, 
ar dėl apsileidimo ir neveik- 
lumo šis draugijos skyrius nie
ko neveikė.* Dabar, ar šiaip 
ar taip kalbant, tų griekų nei 
pirmininkui SteVe Bartkui, nfei 
John Kuolui, sekr.-iždininkui, 
nei Onai Kontrimienei, nei ki
tiems valdybos viršininkams 
primesti neverta. Nes John 
Kuolas įtikinančiai y tvirtino ir 
pasižadėjo šią savaitę specialų 
draugijos narių susirinkimą su
šaukti. Steksis išdirbti planus 
bent kokiam kultūriniam pa
rengimui, ir daugiau subend
rinti jėgas tolimesniems dal^ 
bartis.

Apie draugijos skaitlinimo 
veikliais nariais teko kalbėtis 
ir su šios kolonijos valgomų 
daiktų savininku John Rage
liu bei kitais taikiai ir draugiš
kai sugyvenančiais lietuviais, 
apie kuriuos teks rašyti kitą 
kartą. F. BulaW.

(Bus daugiau)

Brooklyn, N. Y
Marijonos Rakauskaitės 

Koncertas
Gruodžio 12 dieną, Labor 

Lyceum svetainėje, 949 Wil- 
laughby Avė., Brooklyne, 7 vai. 
vakare, įvyks Lietuvos Operos 
artistės 
certas.

Kaip žinome, p-lė Rakauskai-
* i i ■ ■ i —~ --.-t - ------ - - .■

M. Rakauskaitės kon-

Pinigų Taupytojams Išmokam
Kiekvieno Asmens Pinigai 

Apdrausti iki $5,000.00
Duodant Paskolas and 1-mų 

Morgičių 
Turtas $2,500,000,.00

alo-
Pe-
au-

Standard FederatSavings&LoanAssociation ot Chicago
2324 S. Leavitt St. Justin Mackietoich, Prez. Tel. Canal 1679

aMte

Vatikanas tebėra labai 
susirūpinęs po p i e ž i a u s 
Piaus XI sveikata, nes jis 
nors kartais ir pasijaučia 

’ kiek geriau, bet veikiai at
krinta. Ateinantį mėnesį 
popiežius įšventinsiąs pen
kis naujus kardinolus.

gusi Chičagietė liet, kuri bū
dama talentinga dainavime, iš
keliavo . Lietuvon ir tenai liko 
Lietuvos Operos žvaigžde—Pri
ma Dona. Marijonos Rakauskai
tės gražiu dainavimu netik ai 
sužavėti Kauno lietuviai, bet ir 
Kaunan atvykstanti kitų tautų 
žmonės svečiai. Ji visuomet ir 
Visur, kur tiktai pasirodo sce
noje, gauna' nepaprastus kom
plimentus.

FRANK’S BA1TERY STATION
ST. KURAUSKAS, Savininkas

Parduodam naujas batefis ir pataisom senas. Taipgi atliekam visą 
automobilių elektrikinį darbą. Turime 15 metų patyrimą ant tų darbų.
Taipgi užlaikom visokios rųšies aliejų dėl automobilių, 
ti-freezerius‘ dėl radiatorių.

650 West 35th St

ihžinų ir an-

Tęl. Yards 6701

Moderniškas LIGONINES APTARNAVIMAS
Dabar prieinamas visiems už žemas nustatytas kaina

TONSILAI
Išėmimas tonsilų ir adenbidų su 
gulėjimu, užlaikymu, gazų anti
septikais ir chirurgo patarnavimu. 
24 valandas prabūti ligo- $15 
nineje. Vaikams ............... 1 **

Užaugusiems .... $20

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

BLAINE RAMSAY HOSPITAL 
35 South Hoyne Avenue

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

Dabar laikas pasirinkti Kalėdinės dovanas: laildrodelius, auksinius 
ir deimantinius žiedus, taipgi muisikališkus instrumentus 

lengvais išmokėjimais.
CASH , or

CREDIT

Už mažą depozitą jūsų dovaną palaikysime iki Kalėdų... 
arba pasinaudok LENGVAUS IŠMOKĖJIMO musų PLANO NAUDA NAUJIENŲ

KALENDORIUS
VILNIAUS
ALBUMAS

MUSIC AND JEWELRY STORE
4216 Archer Avenue

— —■ ■ III >1 I.

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

UŽ 10 CENTŲ.

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

NAUJIENOS
1739 SOUTH/ HALSTED STREET 

Chicago, Illinois

Ji, kaipo amerikietė lietuvai
tį šiais metais atvyko AmerL 
kon pasimatyti su savo buvu
siais . draugais ir giminėtūis ir 
sykiu sutiko bent didesnėse lie
tuvių kolonijose duoti kelis kon
certus, kad Amerikos lietuviai 
galėtų išgirsti ir pasigerėti jos 
gražiu dainavimu.

šia proga, būrelis Brooklyno 
lietuvių, su komp. Žilevičium 
priešakyje, sudarė komitetą ir 
rengia M. Rakauskaitei koncer
tą, kad duoti progos ir Brock- 
lyno ir apylinkės lietuviams iš
girsti tą talent’ngą Lietuvos o- 
peros žvaigždę dainuo jaut.

. Brooklyno ir apylinkės lėtu- 
vrai, nepraleiskime šios progos. 
Visi rengkimės ir dalyvaukime 
šiame koncerte. *Mes dalyvauda
mi netiktai pagerbsime amerb 
kietę lietuvaitę pas mus at Slan
kiusią, bet sykiu išgirsime lietu
viškos dainos toki skambesį, ko
ki retai ka'cU mutfls pasitaiko 
girdėti. . .

K. J. Paulauskas

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

7 Tobulasis ALIEJUS ' ' 
' Padaro Pečių ar 

šildytuvą
į NAŠESNIU
’ Tv Kaina Nedidesnė ’

NEVADA ★ AUSTIN MM 
★ VlNCENNES ★

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

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

TIKTAI ....... $100-*!25

□J
link. «»-—iZh

Nušovė Filmų 
Operatorių

Vaigštaht su £avo žmOnrt 
prie 75 Avė. ir 62 Pl.» Sumrnit, 
gatvėj trys maskuoti žmonės 
hu£qVė James Brovvn, kttris ne
senai, buvo pradėjęs dirbti už 
filmų Operhotoją Argo Grand 
teatre, 7666 W. 63 St. 

t

Jam mirus išaiškino, kad nu
šautasis yra Fred Blacker, 42 
m., iš Kokomo, Ind., kur jis 
yra buvęs mūviu operuotojų

Patikimas Banko Patarnavimas nuo 1882

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

ŠEŠTADIENIAIS: 9 A. M. IKI 2 P. M.

Daug kas reguliariai siuntinėjąs lėš&s i tėvynę pageidauja Dro- 
vers Patarnavimo. Jie turi didžiausį pasitikėjimą Drovers Banko 
patyrimu ir atsakomybe. Jie patyrė, kad kiekviena operacija su
tinka greitą, asmenišką priežiūrą ir rūpestingą apsėjimą. Kada 
siųsite perlaidas draugams ir giminėms j užsienį — kreipkitės 
į DroVets Banką. Musų Užsienio Perlaidų Departamentas turi 
pilną paranktimą. Musų mokesčių dydžiai yra žemi.

Ateikit šiandien ir susitvarkykit švenčių perlaidai, pasiųsti 
Kreipkitės į p. Stungį prie 22 langelio.

$17.50 Elektrikihi Kavos Vi
rimo Setas, Chromium 

baigimo 
$^.95 

$1.00 rtikia įmokėti

Kablegramos • Radiogramos 
Banko Perlaidos • Užsienio Perlaidos 

į Visas Pasaulio Puses

Drovers National Bank 
Drovers Trust &. Savings Bank 

MEMBERS, FEDERAL LZPOŠIT INSURANCE CORPORATION

4 7 T H S T R t E T A N; b AŠMIAM D N ų CH į C A G O

Kam Kentėti Nuo Sugedusių Vidurių?
JEI VIDURIAI NEGERAI VEIKIA ------
JEI VIDURIAI SUKIETĖJA ------
JEI VIDURIAI NEVlfešKlNA -— 

JEI GASAI VIDURIUS IŠPUČIA, ------

NIEKO NELAUKDAMI NAUDOKITE

NIDA 
/ n ♦ 

Alkaline Digestant Powder Miltelius
Didelė Dėžė Tik už 50 centų 

Klauskite Vaistinėse arba Pirkit tiesiog nuo 

Nida Laboratories
A. G. KARTANAS, Sav. 

2555 West 69th Street, Chicago
Telefonas Hemlock 0318

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

bižnio agentu* taipjau dalyva
vęs kitų unijų veikime ir to
dėl susilaukęs labai daug prie- 
šinitikų, kurie ne kartą j Į yra 
putelę ir sumušę* Dėlei to jis 
turėjo bėgti į Chicago ir pasi
slėpti po kitu vardu. Bet jo 
žmona Selina, 35 m., ir toliau 
pasiliko Kokomo ir tik retkar-( 
Čiais jį aplankydavo.

Spėjama, kad užmušėjai at
sekė Blacker iš Indianos.
' Be to jis esą buvęs ieško

mas taipjau New Yorko ir In
diana policijos.

LAIKAS PASISKIRTI

KALĖDŲ DOVANAS

Peoples
KRAUTUVĖSE

Pirkaite už Mažiausias 
Kainas leste

Naujos mados pilnai garan
tuotos Drabužių ‘Plovyklos,

Sumažinta kaina —
$32-50

LENGVUS 
IŠMOKĖJIMAI
Didžiausias Lietuvių 
Krautuvės Chicagoj

Patogiausia vieta pirkti 
naudingiausias

KALĖDŲ DOVANOS
Imame senus dalykus į 

mainus ant senų

KRAUTUVES
2536-40 W. 63rd St.

M. T. KEZES, vedėjas 
HEMlock 8400

4179-83 Archer Avė.
J. NAKROŠIS, vedėjas 

LAFayette 3171
CHICAGO

VILNIUS
PAVEIKSLUOSE—

Binkio ir Tarulio 188 pus
lapių didelio formato

Kainavo $4.00, dabar su 
persiuntimu
TIKTAI
$3.00

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 

CHICAGO. ILL.

Kaip žuvis be van
dens, taip geras 
lietuvis be “Na”iie- 
nų* neturėtu būti.
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Išaugo Į
Vyruk

BRIGHTON PARK—Alber- 
tas Sanauskis dabar galės eiti 
balsuoti. Sulaukė 21 metų am
žiaus.

-k Albertas jaučiasi laimingas, 
kad turi dvi geras sesutes Bet- 
ty ir Lillian. Broliukui subren
dus į vyrus, abi sesutės su
glaudė galvas ir ėmė galvoti. 
Ilgai galvojo ir planavo ir su 
draugių Mildred Sherev ir Flo- 
rence Rogers pagalba pasilei
do į darbą. Visų jų pastangų 
gražus rezultatas buvo didelis

| Sanauskų namuose, ties 2639 
West 44th Street, sesučių su
kviestas, susirinko toks dide
lis Alberto draugų būrys ir jie 
iškėlė jam tokias vaišes, kad 
Kalakutų dienoj jam nei ka
lakuto nesinorėjo;

' Vakarėlyje dalyvavo Edmund 
Butchas, Chester Sherev, Stan
ley Gimbut, Frank Bargaila, 
Lee August, Adele ir Bernice 
Orlauskas, Gene Velvoda, Mil
dred Sherev, Alice Sinjako, 
Fritz Yagmin, Walter Arlaus
kas, Ed. Balaišas, Alex Masiu
lis, Joe Masiulis, Miltos SchuL 
ler ir kelioliką kitų.

Taigi, Albertas Sanauskis 
dabar galės eiti balsuoti. Jau 
oficialiai pripažintas 21 metų 
vyru. , Buvęs

PADėKAVONė

siurprizas 
šeštadienio 
20 d.

broliui 
vakare,

Albertui, 
lapkričio

— ..... T....

Padėka
“Naujienoms”
Gerbi a mas Redaktoriau:

Priimkite mano nuoširdžia 
padėką už rekliamą ir kitą pa
galbą, kurią Tamsta ir “Nau
jienos” man suteikėte, mano 
pirmo koncerto proga.

| Tamsta mielai man suteikė
te vietą laikraštyje koncerto 
garsinimui, ir aš žinau, kad be 
tokios pagalbos, mano paren
gimas nebūtų buvęs toks pa
sekmingas, koks jis buvo.

Pasekminga 
Medžioklė

Iš visų' lietuvių medžiotojų, 
kurie traukįį i šiaurę briedžių 
medžioti, geriausių pasekmių 
susilaukė Frank VUgardas ir 
jo kompanija susidedanti iš 
Ląd Vaceko, Archie Sample ir 
Juozo Walskzo. Visi keturi iš
vykę. į Michigąn valstijos šiau
rinę dąlį, apie Amason mies
tą, ir -ten nukovė net keturis 
briedžius. Juos sunaudojo 
Thanksgiving pietams Skyline 
Kliube, prie kurio visi priklau-
SO. ' . ’

P-s F. Vizgardas yra Inter-^ 
national Liųuor sandėlio virši
ninkas, o p. Vacek yra Town 
of Lake Vacek and Company 
firmos viršininkas. J. Walski 
ir F. Vizgardas taipgi yra Va
cek Building and Loan bendro
vės direktoriai. ZEE

ANTANAS IŽDONIS
Persiskyrė su šiuo -pasauliu 

Lapkričio 18-tą d, Palaido
tas Lietuvių Tautiškose kapi
nėse, Lapkričio 23-čią dieną.

Šiuomi reiškiame gilios pa
dėkos žodžius visiems gimi
nėms, kaimynams ir drau
gams už lankymą4 pašarvoto 
velionio koplyčioje ir pareik
štus mums 
žius

širdingai 
aukautojams, 
visiems dalyvavusiems 
tuvėse

Dėkojame Vytautui Taru
čiui už gražią atsisveikinimo 
kalbą koplyčioj ir ant kapų, 
taipgi dėkojame Jonui Ra
kauskui ir jo benui.

Pagalios reiškiame širdingą 
padėką laidotuvių direktoriui 
A. M. Phillips už sumanų ir 
rūpestingą patarnavimą ir 
tvarkių laidotuvių surengimą.

O tau musų mylimas broleli 
ilsėkit ramiai.

Nuliūdę: brolis Liudvikas ir 
Sesuo Barbora GTobienė.

Su4 gilia pagarba
Genovaitė G.’lcdraitis.

užuojautos žod-

dėkojame gėlių 
grabnešiams ir 

laido-

e

daug ki-

Lechavl- 
W. 23rd

JURGIS LATVIS
Pers'skyrė su šiuo pasauliu 

Lapkričio 3 d., 11:00 vai. va
karo, 1937 m., sulaukęs 53 m 
amž., gimęs Raseinių apskr., 
Vadžgiriu kaime.

Amerikoj išgyveno C6 m.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Mikaliną, švogerj Vla
dislovą LukoviČių ir 
tų giminių.

Kūnas pašarvotas 
čiaus koplyčioj, 2314 
Place.

Laidotuvės įvyks šeštadienį. 
Lapkričio 27 d.. 1:30 vai. po 
pietų. Iš koplyčios bus nuly
dėtas į Tautiškas kapines.

V si a. a Jurgio Latvio gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Moteris, švogeris ir Giminės.
La; d. Direktorius Lechavičius 
ir Sunai, Tel. CANAL 2515.

Evanstono
J. C. Milleris 
Floridoje

J. C. Milleris, 
fįn’nkas rašo iš 
ten jam labai

žinomas 
Floridos, 
patinka,

gol- 
kad
oras 

šiltas, golfo laukai gražus ir
gerai sekasi golfų lošti. Siun
čia labų dienų visiems savo 
draugams ir pažįstamiems.

Prisiuntė ir iškarpą iš ang
liško laikraščio, kuriame sužy
mėta drugelio golfininkų score. 
Tarpe kurių yra pažymėta ii 
J. C. Millcrio (73), lošimas su 
Guysik—77.

Biznierius Andreliunas 
Susituoks su 
Ogentaite

MARQUETTE PARK. — 
šiandien, lapkričio 27 dieną, 
įvykutą dviejų žymių veikėjų, 
būtent, biznieriaus Rapolo An- 
dreliuno su p-le Elzbieta Ogen. 
taite vestuvės^
• Kas tiedu veikėjai? Tenka 
pasakyti, kad Rapolas Andre- 
liunas yra žymus biznierius, 
auksorius, užlaikąs didelę auk
sinių ir sidabrinių daiktų krau
tuvę adresu 6324 So. Western 
avė. Jis šiemet minėjo 15 me
tų sukaktuves, kai tame tiznyj.

Gi p-lė Elz. Ogentaitė yra 
žymi veikėja, daug pasidarba
vusi Town of Lake kolonijoj.

Juodviejų didingos dienos 
proga linkėtina jaunavedžiams 
geriausios laimės, šliutą paims 
šv. Kryžiaus bažnyčioj.

Kaimynas.

vakarą surengė šaunią parę, į 
kurią susirinko giminės, drau
gai ir nekurie svetimtaučiai. 
Visi gražiai linksminos, velyda
mi jaunam berniukui laimingai 
augti ir tapti geru visuomenes 
nariu. —Rep. B. P.

I ‘ v ' . - . , '

Biznierė V alantas
Dar vis Tebeliudi

CHICAGO LAWN. — Ne 
visiems buvo žinoma, kad ne-

• i' • 4 ;.

seniai mirė , populiarės biznie- 
rės, Marcelos Walantienes, 3245 
W. 63 St., brolis Antanas Not- 
kaitis. Jis visą laiką gyveno: St. 
Charles miestely. Jis ten buvo 
žymus ir seniausias biznierius 
iš lietuvių. ' '

Pereitą vasarą kai iš Lietu
vos atvykęs kunigas A. Petrai-✓
tis svečiavosi pas savo giminai
tį velionį Norkaitį, tuomet puo
toj dalyvavo ir p. Walantienė. 
Svečiui užsiminus apie L’etu- 
vą ir pakvietus ją atlankyti, 
jiedu — p. Walaniiienė ir am
žiną atilsį Antanas pasižadėjo

1939 metais nuvykti į Lietuvą. 
O dabar Walantienei reikės ten 
vylęti vienai. —Rep. B. P.

, ' ----------- v
Antanas Lauruška 
Nežino, Kad Yra 
Depresija

V ~

Šidmis dienomis teko susipa- 
žįnti su Antanu Lauruška, New 
York Central Limited traukinio 
vyriausiuoju virėju. , Antanas 
tarnauja šioj įstaigoj jau 20 
metų. Iš Chicagos j New Yorką 
nuvažiuoti ima tik 17 vai. ir 15f 
minučių. Kiek p. Lauruška’ per 
20 metų yra padaręs mylių ke
lionės — nežino, dar nėra su
vedęs “rokundas” —Steponas.

AUGŠTOS RŲŠIES
ILLINOIS ANGLYS
LUMP ........... :.........— $6.00

5.75
6.00
6.00
5.00

MINE RUN ...................
EGG .... ................ .............
nut .... ................
SCREENINGS .(Indiana)

PIRKIT DABAR!!
KAINOS EINA AUKŠTYN
PRISTATYMAS MIESTE IR

PRIEMIESČIUOSE ' s
Tel. ARDM0RE 6975

Bell Avenue

A. TA.
JUOZAPAS BUTKEVIČIUS, 

1332 No.
Persiskvrė su šiuo pasauliu 

Lapkr. 25 d., 1:45 vai. popiet, 
1937 m., sulaukęs 66 m. amž,, 
gimęs Šiaulių apskr., Gruzdžių > 
parap., Šupilių kaime.

Amerikoj' išgyveno 24 m.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Uršulę, po tėvais Pen- 
kauskaitę, dukterį Marijoną 
Waįcekowski, žentą Pranciškų 
ir anūką Violet, dukterį Jo- 
hanna, 2 sūnūs, Joną ir Sta
nislova ir gimines, 
sūnų Juozapą.

Kūnas pašarvotas 
čiaus koplyčioj, 2314 
PI. Laidotuvės įvyks 
n|, Lapkričio 29 d.. 8 vai. ry
to iš kopi. į šv. Mykolo par. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero , kapines.

Visi a. a. Juozapo Butkevi
čiaus giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jam paskutinį 
patamavfma ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Moteris, Duktė, Žentas, Anū

kė, Sunai ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja lai

dotuvių direktorius Lachavi- 
čius ir sūnūs, tel. Canal 2515.

Lenkijoj

Lechavi- 
W. 23rd 

pirmadie-

i

’enas ir Darata Nakvo- 
a‘ Rengiasi Švęsti 

T’ibiliejų
Šiandien jvyks šaunus pokj- 

is pas pp. Joną ir Daratą Nak- 
avenuę. 
16 me
dienos, 

susirišo

rosus, 8216 Vincennes 
Mat, šiandien sukanka 
tų nuo tos laimingos 
kada Jonas su Darata’ 
i “steną moterystės”.

'Aš nuo savęs sveikinu Joną 
ir Daratą su taip daug jiems 
reiškiančiomis' sukaktuvėmis.

Steponas. ,

Graži Parė Pas 
Gurauskus

BRIDGEPORT. — Kaip ži
nom iš spaudos, mechanikų Mu
rauskų, 650 W. 35 st., auginti
nį Viktorą žokaitį andai nese
niai teismas legalizavo kaipo 
tikrą Kurauskų 
budu dabar jis 
ras Murauskas, 
kričio 17 dieną
jo 9 metai amžiaus, tai sukak
tuvių proga mechanikai Mu
rauskai praėjusią savaitę vieną 
------------------ i-------------------

sūnų. Ir tokiu 
vadinsis Viktio- 
0 kadangi lap- 
berniukui suė-

rogress
KRAUTUVĖJ

Galutinas kainų sumažinimb

DIDĖLIS PEČIŲ

išpardavimas
w

; " "J ■■' ■ •- ■ '"J : Į • ' ■» |||| į iiiSfi
$

Penkių Metų Mirties Sukaktuvės

$140.00
HELEN SUDENTIENĖ

metų amžiaus, gimus Tauragėje,

nuliudime

Pasiklausykite musų radio 
programų kas nedėldienį 11 
vai. prieš pietų iš stoties

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

Tel. VICtory 4226 '
J. KALEDINSKAS, Vedėjas

Persiskyrė su šiuo pasauliu lapkričio 28 dieną, 1932 
metais, sulaukus 23

$22.00 Minkštų Anglių 
šildomi Pečiai, po

$13-95
$35.00 Gražus Parlor Heat- 
ers dėl

$60.00

vartojimo visokio 
kuro po
$22-75
Alyva kūrenami
Šildytuvai
$37.50
Puikiausi Kombi

nacijos Pečiai

Palikt) dideliame
vyrą Petrą, sūnų Raymondą, 
motiną Elzbietą, brolį Edvin, 
seserį Martha ir gimines.

Jau penki metai sukako kai 
žiauroji mirtis atskyrė nuo mu
sų Tave, brangioji Helenyte. Ta- 

' vo vyras ir sūnelis nuolat lau
kia Tavęs sugrįžtant, bet Tavęs 
vis nėra ir nėr. Pavasaryj gėlės 
sugrįžta, bet Tu brangioji nebe
sugrįžti. Ilgu, skaudu ir neramu

, be Tavęs. Kasdien, kas valandą, 
musų širdys ilgis.. Tavęs bran
gioji. zŠunelisi klausia, kur ma
niu? O aš, Tavo vyras, ašaras 
braukdamas nuo veido, nežinau 
nei kaip ii suraminti, ką saky
ti. Tavo vieta musų namuose paliks tuščia, niekas jos 
neužpildys, nes musų širdyse Tu gyvuųsi amžinai- Ten 
Tu karaliavai1 ir karaliausi iki mes pas Tave ateisime.

$55.00 Naujos Mados Gesi- 
n iiiai Virtuvėms Pečiai

$29-95
Šie bargenai siūlomi tik 

trumpam laikui, turite būti
nai jais pasinaudoti.

> , . < t 4

Nuliūdę liekame,

Tavo vyras Petras, si\nus Raymondas, Motina, 
brolis ir Sesuo. <

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS —BAJORĖS DAINININKĖS — ARTISTAI-ĖS

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

RADIO PROGRAMŲ
• SEKMADIENĮ— m — 9:00 VAL. VAK.
• PIRMADIENĮ— W. H. F. C. —10:00 VAL. VAR.
• PENKTADIENĮ—___________ ________ — 7:00 VAL. VAK.

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius

Nori Būt
Sveikas?
Duodu pamokinimus per laiškus, 
kaip pasigvdvti be vaistų nuo į- 
vairių užsisenėjusių ligų.

Aukšto kraujo spaudimo, nervų 
pairimo, širdies ligos, uleerių, vi
durių užkietėjimu, eezema, reu
matizmo ir t.t. sutaupysiu jums 
didelius pinigui ir parodysiu tik
rą kelią į Sveikatą.

• Pilnas instrukcijas gausi tik už 
$1.00 iki Gruodžio 10 d. Vėliau 
$2.00. Garantuoju patenkinimą ar
ba sugrąžinsiu jūsų pinigus.

J. A. S. Anatolius

Lietuviškas
Krupnikas

— 80 Proof —
gardus gėri- 

Gerkit Lietu- 
Krupniką su

Labai 
mas. 
višką 
karšta arbata, paša
linsi! slogas.
Mes parduodam tik į 
savemus. Ten ir rei
kalaukit. ‘
I kitus miestus to
temams orderius pa- 
siunčiame ekspresu. 
Pirkdami pastebėki!

musų labelį

INTERNATIONAL 
.Wine & Liquor Co.

FRANK VIZGARD, Sav.
4611 So. Ashland Avė.

Phone Boulevard 0470
CHICAGO, 1LL.

r—.......-
Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
dsokius rakandus bei Storus. Ve
žam į farmas ir kitus miestus, 
žema kaina. Musų Darbas ga- 
•antuotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miestą dalis.
3406 So. Halsted St.

Šaukit Tel. YARDS 3408

Extra Pranešimas 
Chicagos Lietuviams 

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

PALACE GARAGE
724-26 W. 19th St 

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

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

DAILY
BLS1NESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

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

• FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pir 
mos rųšies su moder
niškomis užlaidomis ir 
Hollywood šviesomis. 
Oarbas garantuotas.

420 w. 63rd ST 
TaI RNG K«RR-fiR40

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA

512 
>50 
>20

TONSILA1 IŠIMAMI 
už ..........................

PALAGUI PAGELBA
LIGONINĖJE .......

PALAGO PAGELBA 
NAMIE už ..........

RKZAM1NAV1MAS
OFISE ................ .
DOUGLAS PARK

POVILAS ZAUNIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Lapkr. 22 d 1937 m., sulau
kęs pusės amž., gimęs Pane
vėžio apskr., Dragonių kaime, 
Puselekių parapijoj.

Amerikoj išgyveno 30 m.
Paliko dideliame nuliudime 

sesers dukterį Onettą Tho- 
mas. ir jos vyrą Jurgį, švo- 
gerį Stanislovą Skrudį. brolį 
Silvestrą ir daug kitų drau
gų, o Lietuvoj brolį Joną ir 
jo šeimyną ir seserį Opą ir 
jos šeimyną ir daug giminių.

Kūnas pašarvotas Petkaus 
koplyčioj, 6834 So. Westem 
Avė. Laidotuvės įvyks pirma
dienį, Lapkr., 29 d., 8 vai. ry
te, įš kopi į Gimimo Pan. 
šv. parap. bažnyčią, kuidoje 
atsibus gedulingos pamaldos
liž velionio sielą, o iš ten ' 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.
' Visi a. a. Povilo Zaunio I 
gimines, draugai ir pažys- 
stami esat nuoširdžiai kviečia-* 
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę b'ekame,
Sėeerietė, švogerip, Brolis, Gi- - 

minės ir Draugai.
Patarnauja laid. dir. Ant. Pet
kus, Tel. Grovehill 0142. 1

Naudokitės Proga!
VTauji nariai, kurie dabar įsirašys CHICAGOS 

LIETUVIŲ DRAUGIJON per musų konkur- 
santus, Draugijos įtarius bei ofise, iki gruodžio 
(December) 11 d., gaus nemokamai ttkietą vertės 
$2.50 j Draugijos bankietą, kuris jvyks gruodžio 
11 d., A maigamated Ąuditorium, 333 So. Ashland 
Boulevard.

Kurie esate nusitarę rašytis Chicagos Lietuvių 
Draugi j on, tai kviečiam pasinaudoti proga tuoj.

Draugijos ofisas atdaras ketvirtadienj nuo 9 
vai. ryte iki 9 vai. vakare; pirmadienį—nuo 9 ry
te iki 5 vai. vakare jr sekmadienj nuo 9 vai. ryte 
iki 1 vai. popiet.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS OFISAS:

1739 So. Halsted St (2-ros lubos)

GRAND OPENING
Šiiromi pranešu visuomenei, kad John tavern Marąuette 

Park svetainės savininkas rengia grand opening, 

Šeštadienį, Lapkričio-Nov. 27, 1937 
' Visus savo draugus ir p.ažįstamus kviečiu atsilankyti

JOHN BERŽANSKIS
6908 South Western, Avenue

8036 S. Racine Avė
CHICAGO, ILL.

HOSPITAL

t

DON T
NEGLECT
A COLD

1900 So. Kedzie
Tel. Lawndale

Avenue
5727.

RESTAURANTAI

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670

IŠKILMINGAS

NAUJOS TAVERNOS AT DARYMAS
Pranešama, kad ANTANO IR MARIJONOS PAVILIONIŲ naujos 

tavernos, esančios prie 6825 S. Westem Avenue, atidarymas atsibus 

Lapkričio-November 26,27 ir 28 diena 
Iškilmės tęsis per tris dienaš. Bus šauni muzika ir gardus užkan
džiai veltui. Visi draugai, kostumeriai ir kaimynai kviečiam; dalyvaut

Krutinės slogos, kurios gali išsi
vystyti j nelaimę, paprastai paleng
vėja greitai, pavartojus raminančią,, 
šildančią Musterole. Musterole NĖ
RA tik mostis. Ji yra “counter-ir- 

ritant”, padedanti skausmą ištrauk
si. Vartojama milionų per 25 ipetus. 
Trijų stiprumų. Rekomenduojama 

daigelio daktarų ir nursių. Visose 
aptiekose.

AL. MASIULIS 
TAVERN 

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

2055 WEST CERMAK RD. 
Tel. Seeley 9224.

LEGI0N TAVERN 
Grovehill 4563 

FAMOUS BERGHOFF BEER 
Taipgi visokį kiti rinktini gėrimai 

ir užkandžiai.
W. C. LUKAUS, Sav. 

6425 SO. ASHLAND AVE„ 
Chicago, Illinois

v .
i.



šeštadienis, lapkr. 27, 1937

Vyrai Rengia 
Teatrą, Koncertą 
ir Balių

Visiems
Skolininkams
Pranešimas

NAUJIENOS, CMcagB, JR

Sekmadienį, gruodžio 5 d., 
Chicagos lietuviai gaus progos 
pamatyti vieną iš naujų, tik iš 
Lietuvos gautą ir pirmu kartu 
Amerikos lietuvių scenoje sta
tomą veikalą ‘‘Gavau žmoną”.

Tai yra dviejų veiksmų ko
medija, Šią progą Chicagos lie
tuviams suteiks Chicagos Lie
tuvių Vyrų choras.

Kadangi veikalas nėra ilgas, 
tai antra dalis susidės iš dainų. 
Tokiu budu bus užganėdinti vį- 
si — dainų ir scenos mėgėjai. 
O po lošimo ir koncerto šokiai 
ir balius iki vėlumos, * i

Nors Vyrų Choras dar neper
seniai susiorganizavo, betgi su
sideda beveik išimtinai iš paty
rusių dainininkų.

Choro mokytojas p. K. Ste
ponavičius deda pastangas šį 
chorą parodyti vertu vyrų dai
nininkų vardo, Jau Vyrų Cho
ras yra 
“Naujos 
Lietuvių 
Lietuvių
ir šiaip įvairių organizacijų pa
rengimuose, 0 lapkričio 21 d, 
dalyvavo net Kenęsha Lietuvių 
Kultūros Draugijos koncerte.

Apie to koncerto geras ar 
blogas puses palieku spręsti 
patiems kenoshiečįams. žodžiu 
sakant, Chicagos Lietuvių Vy
rų choras dalyvauja visuose pa
žangių lietuvių, parengimuose ir 
dėl to savo parengime tikisi su
laukti gražaus būrio svečių. 
Prie to ir tikietai gana prieina
mi, tik 40 centų. Parengimas 
įvyks Chicagos Lietuvių , Audi
torijoj, 3133 So. Halsted St.

dalyvavęs 
Gadynės”, 

Draugijos, 
Kongreso,

♦‘Vilnies”, 
Chicagos 

Amerikos 
sociąlisitu

1 ■ w Hį ■ ■ . « ■ I

šiuomi atkreipiu atydą 
sų, kurie turi morgičius 
Lithuanian News Building, 
Loan and Saving Assoęiation 
(Naujienų spulka), kad už 
1936 metus taksų antras mo
kėjimas pripuola lapkričlo- 
Nov. ,30 d-, 1937 ip. 

.f .« ‘ •

Todėl prašome visų nnisų 
kostumerių iki tam laikui už
simokėti ir apmokėtą kvitą 
priduoti spulkos sekretoriui*

- . —T. Rypkevičia.

“Majoras Bovas Ir 
Jo Amatoriai”

Sekmadienį vakare Hollywood 
salėje, 2417 W, 4grd street, bus 
suvaidintas vieno akto farsas, 
kurį parašę Vytautas F. Belo
jus. Veikalas atrodo kaip ir lie
tuviškų radio programų parodi
ja. Dalyvauja Vytautas Belo
jus, V. Tarutis, W. Grybas, J. 
Matecunas, E. Kazy, M. Stan
kus, Arthur Tumosa, J. Sim- 
bal, A. Lankus, J. Masmausk-as, 
E, Dulinskas, A. Mikashus ir 
Alfas Baldas. Po vaidinimo 
įvyks šokiai. Vaidinimas pra
sidės apie 6:30 vai. vakare,

(Sp.)

vi- 
iS

Choro pamokos įvyksta . kas 
sekmadienio rytą nuo 10—1^ 
vai. p. Neffo svetainėje, 2335 
So. Leavitl St. Visi vyrai dai
nos mėgėjai yra kviečiami atei
ti ir prisidėti. O svarbiausia', 
tai nepamirškite gruodžio 5 d. 
Vyrai laukia jus su juokinga 
komedija ?r gražiomis dainomis.

Choro koresp,

ritw»'n i, n įmini.

SUSIRINKIMAI
/ ' “ ' * Į įff / r

<4 te- 'lt L < a... » **.« .T/. ..Jr *z. -M‘,r* */•*

~ ff-'tU.1 o 1 ' u" >■— '
Marųuette Park Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubo mėnesinis 

susirinkimas įvyks sekmądienį, lapkričio 28 d., 2 vą'l. po 
pietų, parapijos salėje. Visų narių dalyvavimas yra reika
lingas. Yra svarbių reikalų svarstymui. . x

K. A-nis, kliubo koresp.
Žagariečių Kliubo mėnesinis susirinkimas įvyks nedėlioj, lap

kričio 28 d„ J. Yuškos salėj, 2417 W. 43 g., 1. vai, po pie
tų. šis susirinkimas bus svarbiausia, komisija' išduos ra
portą iš atsibuvusio vakaro. Prie to bus renkama valdyba 
1938 metams ir kiti reikalai. Tad kiekvieno nario būtina 
pareiga atsilankyti. —Valdyba.

SLA 238 kuopa laikys priešmetinį susirinkimą 28 d. lapkričio, 
2 vai. po pietų, K, Gramonta svetainėj, 4535 S. Rockwell 
St. Visų narių pareiga atsilankyti į susirinkimą, nes bus 
balsavimas už Pildomos Tarybos nominaciją. Taipgi bus 
rinkimas naujos kuopos valdybos 1938 metams, primenu, 
kad pasirupintymėt užsimokėti pilnai mėnesines duokles už 
1937 m. —J. Poyilajtis, raŠt.

Iš Garfield Parko 
Kolonijos Gyvenimo

Šioj kolonijoj, nors pamažu, 
bet vyksta š okios tokios per
mainos ir dienos pamarginimai. 
Neaplenkia kolonnijos nei ta ne
laboji giltinė,

Apie tris mėnesius laiko at
gal mirė Užubahene-Galvanąus- 
kaįte, Gyva buvo Taisva, bet mi
rus, buvo nuvesta į airišių baž
nyčią, o po to nulydėta į tauti
nes kapines: amžinam atilsiui. 
Palaidota savo lota, kurį turėjo 
nuo seniai.

Praeitą "šeštadienį, lapkričio 
20 d., liko palaidotas Jonas Bur- 
cikas, kązjmerinėse kapinėse. 
Jonas Bareikas buvo tikintis. 
Pagal katalikų reikalavimus, 
buvo paimtas iš Petkaus koply
čios, Ciceroj, kurioj buvo pašar
votas ir nulydėtas į bažnyčią, 
taipgi Ciceroj. Po .didelių 
brangių |>ažnytinių apeigų, di
delio būrio draugų ir pažįstamų 
buvo nulydėtas į amžiną alilsio 
vietą — kazimįerines kapines. 
Palaidotas, savo lote, sale pir
mos žmonos.

Paliko dideliam nuliudime 
Žmoną Elžbietą po tėvais Vitar- 
taite, sūnų, Klemensą/ seserį 
Elžbietą Fraimanicnę, švogerį 
Petrą ir šeimyną; Lietuvoje se
serį ir daug kitų giminių.

Kaip Užubaliene, taip Burci- 
kas priklausė prie Garfield Par
ko, vyrų ir moterų pašalp’nio 
kliubo. Burcikas dar priklausė 
Palaimintas Lietuvos- Draugijai 
ir Chicagos Lietuvių Draugijai, 
kurios buvo palydovai — grab- 
nešiai.

Laidotuvių direktorius A. Pet
kus, laidotuvių tvarką vedė ir 
mandagiai patarnavo.

Praeitą pavasarį velionis ga
vo žiedą iš Garfield Parko Kliu
bo ąiž neomimą ligos pašalį)os 
per dešimtį metų.

NepąsCkmingas Balius
į Lapkričio 20 d. Garfield Par- 

•0), vyrų įW^Mf>tarų' Pašalpin s 
kliubas turėjo savo rudeninį ba- 
lių, Balius šiuo sykiu buvo ne
sėkmingas. Nedaug atsilankė į 
parengimą. Gal kiek pakenkė 
šaltokaą orus, bet daugiau ken
kė privatinės paięs, kurios kliu- 
biečiąms garbėj nedąro. Galima 
3akyti, peiktinas kliubo narių 
elgesys, kad pirmoje vietoje 
privatinės pures, o organizaciją 
apleidžia. , Priėjus nelaimingam 
atsitikimui, pirmoje vietoje jau 
kreipias prie kliubo pašalpos, o 
np prie pavienių asmenų ar šei 
mynų.

Kliubieei’a'i privatines pares 
turi mesti iš galvos ir lankyti 
kliubo parengimus.

. J. J. Pi’anckas

Mielai Aukoja 
Laiką ir Pinigą .. 
Linksminti Kitus
Kuituros Draugijos vakaras, 

Kenosha, Wis., su Vyrą Cho
ru ir Beliajaus grupe.

■ i ’ * - •. » ‘ ' • : i
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• SABY OOLL PĄTTĘRN 1321

No. 1321 — i 
bandykit ją pasidaryti,

Ši grąži lėle bus puiki Kalėdoms dovaną. J?a-

NAUJIENOS NEEDLĘCRAFT WT 
1739 Su. Halstęd St., Chicago, III.

čia |dedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No.

Vardas ir pavarde ..

| Adresas

| Miestas jr valstija

■'• •• /v "■ -

TAUTIŠKOS PARAPIJOS NARIŲ 
BALIUS

/ J » . . r

Užprašo Pąrapijps Komitetas savo 
Narius ir jų Draugais atsiįankyit į 
paskutinį prieš KALĖDAS Balių, šį 
vakarą, Parapijos Svetainėje, 3501* 
09 So. Union Avenue.

KLEBONAS ir KOMITETAS.

Kenosha Kultūros Draugija 
nors neseniai susiorganizavus, 
bet jau atsižymėjo savo nepa
prastais parengimais. > Vienas, 
gal būt, iš gražiausių, parengi
mų tai pereito lapkričio 21 d. 
Programą pildyti buvo pakvies
ti Chicagos Lietuvių Vyrų cho
ras, Beliajaus šokėjų grupėj 
panelė Maleliutė iš Waukegan 
ir dar dvi vietines panelės.

Chicagos Vyrų Choras pasi
rodė gana gerai, sudainuoda
mas apie 10 dainelių. Reikia 
pasakyti’, kad tdi yra pasišven
timas važiuoti iš Chicagos į 
Kenoshą, užsimokant po $1.25 
už busą ir negaunant už tai 
jokio atlyginimo. Bet tai, kaip 
seniems dainjpinkąms, pripras
tas dalykas aukauti savo laiką 
ir pinigus,; kad linksminti ki
tus. Antra grupė, kiek mažes
nė, iš Chicagos, tai Beliajaus 
šokėjai, kurie pasirodė labai 
geraį ir publika buvo užganėr 
dinta. Iš pietinių Ona' Jocaitc 
sudainavo gana vykusiai kelias 

te turi ląbai gra- 
lįu nesustos levi

tai gali pasidaryti gsna

Rodys “Ispanijos 
Žemę” Dar Vieną 
Savaitę

“Ispanijos įėmė” — filmas 
apie Ispanijos liaudies kovą su 
fašizmu susilaukė tiek daug par
ai sekimo, kad Sonptone Teatras 
nutarė jį rodyti ir per visą atei
nančią sąvaHę,

Kūrinys yra įdomus ir paro
do ka’p pragaištingas yra ka
ras paprastiems darbo ir ūkio 
žmynėms, Visas paveikslas bu
vo filmuotai netoli Madrido.

“Ispanijos Žen$s” rodymui 
pasibaigus, į Sonotope teatrą 
ateis sovietų filmas vardu “Pyš
kinąs”. (Sp) ‘

LOVEIKIS gp2 

kvietkininkas i 
GSI& Vestuvinę, Bąųkietąrpa

Jr P««wb«mė ’ 
331$ So; Hateted Stmt

Tęl. BOUMąVARp 7814

Urbą Flower Shoppe Į 
Pilės Mylintiems’—Vęstuvęma I 
-rrĘankieUms—Laidotuvėms— 

Papuošimams į
4180 Archer Avenue

PĮione LAFAYETTĘ 5g00 j
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THWHĮMR|HWI—n rTHl ........ .. . ......... .. .. ..  

For Rent
TV.1,- PT—I | t Į.

BIBLIJOS
PASKAITOS

RENDQN 5 KAMBARIŲ FLA- 
TA8. Naujai dekoruotas, antros Lu
bos. Yra .vonia, renda pigi. Randa
si ant 7 gatvės palei Stony Island. 
Kreipkitės , 1739 So. Halsted St., 
Bok ,747.

* RENDON 4 KAMBARIŲ FLA- 
TAS, pečium apšildomas — renda 
pigi. 2025 Canąlport Avė.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

PARSIDUODA 2 aukštų muro na
mas. 2 po 5 kambarius. 2 automo
bilių garažas. Karštu vandeniu Šil
dymas. Ką turite mainyti? Groser- 
nę, automoilį, etc.——5 kambarių 
cottage, kaina $1800, įmokėti $800 . 
Didelis lotas^

Z. S. MICKEVICE AND CO. 
6816 So. VVestern Avenue 

t Hemlock 0800.
radio
1420

, Biblijos paskaitos 
iš Cicero stoties WHFC, 
kilocycles įvyks Lapkričio-Nov. 
27 d., 7:30 vakare. Kalbės S. 
Benėckas temoje: “Kas yra 
siela?” Bug įdomus programas. 
Malonėkite pasiklausyti.

dainelės. -į 
žų balsą J 
nusis, 1 
gera dainininkė. '“.s

Antra vletipė, dar visai jau* 
nųtė ir matomai pasiryžu tapt,i 
gera dainininke, xtai yra Violeit 
B-anis. Su laiku galima Jaukti 
geros artistės. j

Bernice Malelo iš Waukegąh» 
reikia pasakyti, jau pasiejus 
gana augštąį savo dainavirą^ 
Aš esu ją girdėjęs porą metų 
atgal, bet ši?nįe koncerte ją iš
girdęs nustebau iš jps padary
to progreso. Ji gali konkuruoti 
su ,(Jaųffeįiųfįplįįc^KPS dainininy 
kįų, , : r < 51 V •

Kp,noshinčw yra bą.gąjo svgr 
tingi žmonės, ir buvo nemalp^ 
ny su jais atsiskirti. Bot busuj 
pradėjus triub>'ti noroms-ne- 
nprpms reikėjo gkakėti, neku- 
ripms nė sudie nepasakius $r 
palikti neišpildė us “deita” su 
daugeliu moterų ir merginų se
kamam šokiui. -i-Chicagietis.

Chicagos Lietuvių 
Moterų Kliubas 
Kviečia -

Visus geros valios lietuviu? 
atlankyti - Forest prieglau
dą lapkričio 28 d., sekmadienį, 
1 vai. po pic^ų. tTą- dieną Mote
rų Kliubas ruošia pietus su» 
programa prieglaudos gyvento
jams. “Pirmyn” choras išpildys 
programą. IJ-lė Marijona Brpn- 
zaitė bus ‘programo vedėja. 
P-ia Brone ^Pivoi uniene, kliu
bo labdarybės kom. pirm., la
bai nuoširdžiai šiam reikalui 
Jarb.ųojasį. Tikimės, kad gerb. 
visuomenė tą dieną kartu su 
C. L, Moterą Kliubu ą’lankys 
ir paguos prieglaudos gyvento
jus,. Visus-širdingai kviečiame.

ęhięagps Lietuvių Moterų 
Kliubo vardu Opa Kims, pirm.

■g, ■ - i |įį . yjyo

(r šią Savaitę 
Rekomenduoja 1 
Kiauliena

■

Chicagos Mėsos Biurąs ir šią 
tiftvąitę šeiipiflinkėms rekomen- 
dUQjA- pibkti kiąulėną “pprję 
loin” ir kiaulieną nuo petuko.

šviežią kiaulieną galima vir
ti sų kppųs^s, Kepti pečiuje 
arba suraikyti ir tušintį su 
svpgųpais, . virtoj fomajėm, 
morkom ir bulvėm. Pirm mėsą 
pakępinkit, o paskui sudekit 
daržoves ir ant mažos ugnies 
tušinkit V/į. valandos. Atęipiin- 
ki't, kad kiaulieną visuomet rei
kia įlgai ir gerai išvirti,l;,kad 
sunaikinti joje besirandančiustrieiliuos

per

Šie programai at$ibuna kiek- 
vieną šeštadienio vakarą tuo . .. pąčiui laiku. Juos rengia Bibli
jos Tyrinėtojai.

(Skęlb.)-

CHEVROLET 
DEALERS 

Chicago, Illinois 
Ashland Avenue Motor Sales 

5436 S. Ashland Avė.
CALEY BROS. 

10524 S. Michigan Avė.
Clark Maple Chevrolet, Ine.

1036 N. Clatk St.
Division Chevrolet Sales, Ine.- 

1725 Division St.
Drexel Chevrolet Co 

4733 Cottage Groyę Avė 
Gateway Chevrolet Sales, Ine.

5145 Milvvaukee Avė.
Hyde Park Chevrolet Garage, Ine. 

5506 Lake Park Avę.
KEYSTONE MOTOR CO.

3100 Lawrence Avė. 
Kųshler Chevrolet Sales, Ine.

6317 Broadway> 
James Levy Cheyrolet Co.

4400 Archer Avė.
Lewis Auto Sales, Ine.

3400 Ogden Avė.
Mclnerney Motor Co.
2715 N. Cicero Avė.

. McMANUS MOTOR SALES 
6711 S. VVestern Avė 

Michigan Avenue Chevrolet 
2345 S. Michigan Avė. 
Mid-City Chevrolet Co.
1147 W.. Jąckspn BlvJ.,.

. MilleJ’ Chevrolet, Ine.
1810 Ivving Pąf’kum^d.

5Jilwaukee Ayenue Mųtpę Sales
2504 Milwaukeą/ ’Ave.' 

0 Nelson. Chevrolet Sales; Jnc.
100$ DIversey ,Pąrkway 

Nickey Chevrolet zSąles, Ine.
4114 Įryiųg J?ąrk Blvd, 

Niebųrger Chevrolet Co.
7744 Stony Island Avė. 

NpĘTOWN' CHEVROLET CO.
6501 N Western Avė.

Rąy 0‘Conrjell Motor Cp. 
4625 W.Madison St.

Ą.„ J. Oosterbepk Motor Co., Ine.
7541 S. Halsted St.

OPAS CHEVROLET CO. 
1708 Š. Ashland Avė.

RUBY CHEVROLET, Ine.
1422 East 67th St.

Seip Chevrolet Sales 
8622 Commercial Avė 
Sheets Chevrolet Sales 

6522 Cottage Groyę Avė. 
Squthwest Chevrolet, lųc.

9220 S. Ashland Avė. 
Superior Motor Sales Co.

6943 >S. Halsted St. 
UPT0WN MOTORS CORP.

4859 Broadwąy#

CLASSIFIEDADS
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Miscellaneous
{vairus

Victory 4965 
STORDENGYSTfi

Mes dengiame ir pataisomą visokios 
rųšięs stogus, taipgi dirbame bleties 
jąrpyę. Lengvos . išlygos, Jei pagęi- 
laųjama. ? .

BIUDGEPORT ROOFING co; 
3216 8o, Halsted Stieet

KAMBARYS dęl vaikino ar mąr- 
gfųos prie mažos šeįmynoę, su vi
sais patogumais. 4736 So. Kaminski 
Avė., pirmos įubos.

RENDON 2 kambariai pavieniam 
ar jąuuai ženotai porai 
Heat 
transportacija, 5641 Princetbn Avė.

RENDON 8 furnišiuoti KAMBA
RIAI, 'pavieniams ar ženotai porąi. 

4058 So. Campbell, pirmos ^nbos,

KAMBARYS RENDON, šviesus, 
prip mažos šeipiynos. 4014 Brighton 
Plaęe, 2 lubos,
‘•J’ '.■■I“./.' .’iJ' . L ’ ' , -« r

RENDON 2 '''kambariai prie mažos 
šęiipynog, dėl .vedusios poros Atsi
šaukite po 6 vai. vakare. 2 lubos 

6718 So. Morgan Street.
.... ,,, J; ....................     -y ■

KAMBARYS RENDON karštu 
vandeniu apšildomas. Prie mažos 
Šeimynos, vaikinui ar merginai 1-os 
lubos. 8421 So. Lowe Avė.

—1- ."----------- —— ------------ r ————

KAMĘĄRYS DEL VAIKINO, švie
sūs su visais parankumais. ant tre
čių lubų, prie mažės šeimynos.

‘ 8081 EiftefSld ‘ Avė.

Stcam 
visi parankamai — Gera

RENDON 4 kambarių cottąge su 
visais parankumais už $16.0o ant 
69 ir , Korųensky Avė. arba par
duosiu ant lengvų išmokėjimų.
Atsišaukite 4743 So. Maplęwood 

Ąve.. Tel. Virginia 2911.

Personai
Asmenų Ieško

PĄ1EŠKAU GYVENIMUI DRAU
GO. Gali būti vaikinas ar našlys ir 
mylėtų gyventi ramiai. Aš esu naš
lė 45 metų, pasiturinti: turiu biz
nį ir namų Mylėčiau gauti sau ly
gų gyvenimui draugą. Atsišaukite 
laišku, 1730 So. Halsted St., Box 
748.

Partners Wanted
Partnery stes Rei kia______

1’^.lESiKAU partnerio į tavern 
biznj — vienas negaliu apsidirbti.

700 Wėst 51st St.

Situątion Wanted
Darbo Ieško

PA1EŠKAU DARBO kaipo jani- 
torjus prie namų. Visus darbus mo
ku dirbti. Meldžiu kam reikalingas 
žmogus, atsišaukti
3449 So. Union Avė., antros lubos 
priekyje.

Help VVanted—Female
Darbininkių Reikia

PATYRUSI MOTERIS skudurams 
sortuoti — nuolatinis darbas.

Leo, 1840 W. North Avenue

Help Waiited—-Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS KRIAUČIUS mo
kantis dirbti naujus ir senus drabu
žius — darbas ant visados.

2415 W. Marąuette Rd.

REIKALINGAS PAVIENIS pus
amžis žmogus kaip janitorius, su
prantantis apie boilęri ir namo dar
bą ir mokantis angliškai kalbėti— 
pijokas neatsišaurJte — kambarys, 
valgis ir $20.00 į mėnesį. Rašykit 
laišką, BbX 745,' 1739' So'. Halsted 
Street.

KRIAUČIUS VIDURAMŽIS —ne
vedęs,’ galįs operuoti jėgos mašiną 
—taisvmo darbams. 1789 South 
Halsted St., Box 746.

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

Fu r ni ture & Fixtures
Rakandai-Raisai

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE- 
RIUS 1937, visokio didžio su CoiJ 
Baksais ir sinkom. Taipgi štorų 
fikčerius de) bile kurio biznio iškai
tant svarstykles, registerius it ice 
baksius. Cash ąrbą ant išmokėjimo 
Pamatykite mus pirm negu pirksi- 
te kitur.

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

CALųmet 5269.

A u to niobi les
< 193G PLYMOUTH 4 DURŲ SE
DA N parsiduoda, Geram stovy — 
mažai vartotas. 3427 So. Lituanica 
Avė:, pirmos lubos užpakaly. 1

Business Chances
Pardavimui Bizniai

. TAVERNA — turiu parduot tuo
jau —«• kitokis biznis — prieinamai. 
Kreiptjs po 7 vai. vakaro.

3901 Archer. Liccnse included.

PARSIDUODA RESTAURANTAS 
—pereinamas kampas — arti Stock 
Yardų — bargeųas, — pigi renda — 
padaro $45.00 į dieną — naktimis 
uždaryta — gera? biznis 'lietuviškai 
porai. Faįrfax 0407.

PARSIDUODA BUČERNĖ pigiai 
—tirštai apgyventoj apielinkjjj. Ki
tos bučernės arti nėra.

Nauįjenos, Box 744.-

PARDAVIMUI TAVERNA pigiai 
-kambariai gyvenimui. Renda pigi 
-Priežastj patiksit ąnt vietos.

10358 So. Michigan Avė.

PARDĄVIMUI TAVERNAS ge
riausioje vietoje Rrighton Par|ce, 
ant kampo,- tarpe šapų.

’ 4624 So. Western Avė.

PARDAVIMUI TAVERNA — ge
ra vieta prie gatvekarių linijos — 
pigi renda — parduosiu pigiai, nes 
Vuriu du , tavernų. Atsišaukite 6810 
Stony Islaųd Ąvenųe.

PARSIDUODA GRAŽUS TAVĘRN 
30 pietų išdirbta 

pagy- 
South

dėl ligos, Per 30 n _ 
,kart)pinė. 2 ęąrhnes. 4 kamb. 
veiumui — šteam įeat. 2458 
Kedzie Avenue. .'

RESYVERIO IŠPARDAVIMAS— 
79 namai, visokio didumo, Bnghton 
Parke, 2 flatų po 4 kambarius, ga
ražas—kaina $ie50.UU Kas ką tu-> 
rite mainyti aroa 
pirkti, kreipkitės

C.' P SUROMSKI 
2502 West 09th 

Tel. Grovehill

norite pigiai

and CO. 
btreet, 

0306.

DIDŽIAUSIAS BARGENAS MAR- 
ųut1TE PARKE

Parsiduoda 3 štorų apšildomas 
muro namas, išrenduotas iki 1942 
metų; rendos neša $1600.00 į metus, 
o išiaiaų tiktai $280.00. Sis namas 
turi būt parduotas į trumpą laiką 
už pusę kainos kiek d^bar kainuo
tų pastatyu. Tik pagalvokite! Jei
gu t amsta įmokėkite $3000.00, gau
site gryno pelho j metus $102u.U0 
taip, Kad į 3 metų? gausite visjus 
savo įuetus ‘ pinigus ir turėsite na
mą.. ant Kurip Tyisada galėsite už
duoti keletą tūkstančių dolerių 
platesnių žinių pašaukite arba 
tyki te J. PĄKEL.

GENERAL BUILD1NG 
CONTRACTOR,

2502 W. 69 St. Tel. Grovehill
Taipgi aš statau visokios rųšies 

naujus namus ir darau visokį taisy
mą ant namų. Reikale pašaukite.

Dėl 
ma-

0305

GERĄ PRAGYVENIMĄ TURĖ
SIT E, Kas nupirks mano groseroę. 
Mainysiu i gerą automobili, namą 
arba pigiai už cash.

3002 QUINN STREET, 
Victory 7285

PARSIDUODA už MORG1ČIUS AT
IMTI NAMAI: 7 fletų apartmentas 
su Story, kampas, apšildomas, graži 
vieta $1400. 4 fletų mūrinis budiii- 
kas oktagon frontas. $8000.00. 4-flė- 
tis muro ir Štoras, apšildomką. 
$4500.00. 5 kamb. medine cottage sii 
bejsinentu, apšildoma ir 3 kambariai 
viskas $4000. Marquette Parke muri
nę cottage 5 kambarių, $2750.00

Teisingas patarnavimas. 
CHAS. URNICH,

56 W. Washington St., Room 514 
arba 4708 So. Western Avė, '

i ’ »

. PARDAVIMUI 3 «aukštų mūrinis 
AMAS — PIGIAI. Atsišaukite *

4113 Grenshaw St., Tėl. Van 
Bureų 1286

Farms for Sale
Ūkiai Pardavimui

PARDUOSIU 160 akerų far’mą 
105 akerių dirbamos, kita ganlyklą 
ir giria, 150 mylių nuo ’ Chicagos su 
gyvuliais, geromis mašinomis, 10 
kambarių namas ir kiti bucU.nks4i« 
Yra valdžios morgičius ant 35 me
tų. Atsišaukite laišku, 1739 South 
Halsted St. Box 730.

GERA FARM A — 80 'akrų su 
budinkais Wisconsin—išdirta žemė, 
30 ak. miško — aukuoja už $2,300, 
jei parduos tuojau. Savininkas 
Stanley Kontrimas, 1437 So. 49th 
Avė., Cicero. III. Barbernė.

------------- - _ ■ • - -- ' 
Business Service 
Biznio Patarnavimas

Pataisyk Stogą ir 
RYNAS DABAR

Pašauk mus dėl dykai apskąitlįavi-. 
mų. 25 metai patyrimo. Blėkorius ir 

stogu demrėjas.
Leonas Roofing Co.

3750 WALLACE STREET 
Tel. BOULEVARD 0250.

STALIORIUS ir KARPENTERIS, 
pertaiso ir naujus padaro, barus,’ 
kaunterius ir vit^us kitus fikčerius 
—taipgi turiu mašiną dėl Sendini- 
mo grindų ar barų — aš esu lietu-* 
vis. Darbą atlieku gerai už prieina
mą kainą. Su bile kokių reikalu 
šaukit Victory 2520, 3257 So Lowe 
Avė. Turiu vartotą barą labai pigiai

JUS GALIT 
PELNINGIAU
PARDUOTI

PAGARSINK1T 
SAVO BARGENUS

v NAUJIENŲ ' 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO...

PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500
ąpgarąįuimę kaino* 

prieinamos Už pakartoji- 
mus duodame gerą nuo
laidą.
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Du Bedarbiai 
Nusižudė

Chevrolet Pertaisyti1 J. Stilsoiias Atvyks'
sumušė ir paliko gulėti prie Automobiliai ChieaiFoiE Prakalbos

krovą tikslu pataikius progą, 
skrybėlę pasiimti. Bet policija 
pastebėjo^ jo subraižytą susirė- 
piime veidą ir jį suėmė. Su
imtąjį identifikavo ir pašautie
ji. Tada 
plėšimo. 
Reeder, 
sėdėjęs

• Nusiminusi dėlei sunkios 
ligos, Mrs. Mary Mahoske, 50 
m., iš Wheaton, slapta pasiša
lino iš namų, kada visi miego
jo ir parlipusi per 14 pėdų 
augštumo violų tvorą, nusižudė 
užlipdama ant trečio bėgio

Chicago, Aurora & Elgin elek
trinio geležinkelio. Trečiuoju 
bėgiu gi eina elektra, kuri va
ro traukinius.merginos kojų iki jie baigė 

darbą. Baigę darbą ir išsprog
dinę seifą* plėšikai pasiėmė 
merginos telefono numerį, už
mokėjo $1 už jos ištirpusią 
šaltakošę ir išėję iš raštinės 
pašaukė jos tėvus, kad

ė Su otų.

Neturėdami darbo ir 
veik vienu ir tuo pačiu laiku 
nusižudė du bedarbiai.

William H. Bead, 61 m., ku
ris dėlei senatvės nebegalėjo 
rasti jokio .darbo, o ir jo pi
nigai išsibaigė, nusišovė savo 
kambarėlyje 2026 Floumoy St.

Karo veteranas, kuris prieš šeši Žuvo Del 
kiek laiko neteko darbo, o ir 
žmona jį pametė, Erank Jor- 
diano, 47 m.. nusišovė savo na
muose 1015 So. Hamilton Avė.

pinigų

Automobilių 
Dėkos Dieną

ją pa-

Apiplėšė Raštinę

seifą,

keliu 
netoli 

Mc

Daugeliui žmonių ši Dėkos 
diena buvo ne džiaugsmo šven
tė, bet liūdesio, ypač giminėms 
užmuštųjų automobilių nelai
mėse ir sužeistiesiems. O už
muštųjų nelaimėse su automo
biliais Dėkos diena buvo šeši v
žmonės, neskaitant labai dide
lio skaičiaus lengviau ar sun
kiau sužeistųjų.

Neseniai Chevrolet pradėjo 
skelbti padidėjusį 'vartotų auto- 
mobilių pareikalavimų skaičių 
ir kad tų ąutomcbi’ių išekl'uš, 
taipgi, padidėjęs dėl vis didė
jančio naujų pirkimo.

Sako, reikia parduoti net po 
du vartotus automobilius vie
ton vieno naujo, norint eiti ly
giagrečiai su pareikalavimais. 
Bendroves tikslas yra senus, 
mažai vartotus automobilius iš- 
pardouti tiems, kurie dėl ko 
kių nors apskaičiavimų nenori 
ar negali įsikyti naujus ir 
vienkart, juos -1

Gruodžio mėnesio ' pradžioje 
iš Prooklyn, N. Y„ atvyks sve
čias, J. Stilsonas, “Naujosios 
Gadynės” adminislrątorius.

Vizito proga, L. D, D. 4 kuo
pa rengia prąkalbas Būrinskol 
(Mėldažio) salėje, 2244 Wcst 
23rd Place. J. Štilsonas kalbės

i '

apie dabartinę pasaulio situa
ciją, apie fašizmą ir kitais 
svarbiais darbininkijos kla'usi-

°" mais. (J. M.) )

ir jis prisipažino prie 
‘■Suimtasis yra Paul 

18 m., jau du sykius 
kalėjime už smulkias 

vagystes, daugiausia už vogi
mą dviračių. Dabar jis suma
nęs pasidaryti stambiu plėšiku, i 
bet pirmas jo . nesėkmingas plė-| 
Šimas gali dabar privesti jį! 
prie mirties elektros kėdėj,.

taip pataisyti/ Sugryžo Skrybėlės 
kad jie pilnai atsakytų ' es^,- Įj* Pakliuvo

TARP MUSU 
BIZNIERIŲ

Trys vagiliai įsilaužė į Mu
tual Coil Co. raštinę Iligbland 
Park ir ten išsprogdino 
kuriame rado tik $4.85.

Laike plėšimo tiesiu
per anglių sandelį ėjo 
gyvenanti Miss Muriel
Ewen, kuri nešėsi ir kvortą šal- 
takošės. Eidama pro raštinę ji 
žvilgterėjo į lahgą pasitaisyti 
plaukus ir pastebėjo vagilius. 
Bet pastebėjo ją ir vagiliai, ku
rie ją pastvėrė ir įsivedė į raš
tinę, kur ją pririšo prie kė
dės.

Neužilgo ir kitas vyras, Jo-

• Miss Eleancr Hoffman, 19 
m., kuri turi 7 seseris ir 7 bro
lius, liko atiduota grand jury 
už apvogimą keturių • butų. Ji 
teisinosi, kad apvogti butus 
privertęs ją James Mealor, 36 
m., su kirriuo ji gyveno 2020 
Pierce St., kur ir visos vagy
stes buvo papildytos.

miems rinkos reikalavimams. Ji 
prie kiekvieno tokio automobi
lio deda pagarsėjusį savo^ ženk
lą O. K., kas, kaip sako paty
rimas, turi geras pasekmes. Tai 
jau yra kaip ir simbol s, be ko 
negali nė vienas pirkėjas ap
sėdi. (Skelb.)

inų- 
Shop, 

ir pa-

• Du drąsus plėšikai 
še langą Garden Dress 
901 Independence Blvd. 
bėgo pastvėrę v?Ž $3,000 suk-

Jaunas plėšikas , i/žpuolė Mrs. 
Scdiack grosernę, 1121 Madi- 
son St., Oak Park. Bet Mrs. 
Scdiack ir jos sūnūs Raymond 
Sedlack, 20 m., plėšikui pasi
priešino ir abu tapo peršauti. 
Raymond už 10 valandų mirė 
nuo žaizdų. ■ -

Bet plėšikas Segdamas iš 
sankrovos pametė savo 
lę. Bijodamasis, kad iš 
lės gali būti susektas, 
kelių valandų sugryžo

3 Dienų Grand 
Openingas

MARQUETTE PARK. — 
Šiandien ir rytoj visi Povilionio 
draugai ir kostumerra'i atsilan
kys į jų naujos tavernos, 6825 
So. Wes!ern avė, iškilmingą 
atidarymą.

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

Pagražintos gėlėm, žie
mos vaizdeliais ir kito- "f
kios, lietuviškom eilėm 
ir pasveikinimais.

SU JŪSŲ ĮSPAUSDINTU 
VARDU:

LIETUVIŠKOS

KALĖDŲ

PASVEIKINIMO

KORTELĖS

25
50
75

100

korteles 
kortelių 
korteles 
kortelių

$3.00 
5.00 
6.50 
8.50

Korteles tinka privatiŠkiems 
asmenims ir biznieriams. At
skiros kortelės be jspausdinto 
vardo—po 
prisiusime 
lių. 
Prisfųskit 
čekį su užsakymu.

10 centų. Paštu 
nemažiau 5 korte-

money orderj arba

skrybe- 
skrybe- 
jis už 
į san-

Biznieriai Antanas ir Mari
jona Povilioniai yra pasirengę 
visus maloniai priimti. Be to, 
bus gera muzika ir gardus už
kandžiai veltui. —Kostumeris.

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

Chicago, Illinois

PASAULINIAI NUOTYKIAI PAVEIKSLAIS

&
O?

iii!

-

siuntė

3

1,200 mylių atstume, ir specialiame inde dar šiltą pri- '. . . I •p < -
lėktuvu savo sunui Dėkos dienos pietums.

yfc ■’ ■ ■■

- •

PER BURTININKĘ. — Mrs. Ada Szczytowski, kuri 
nušovė Miss Irene Kerstein, dirbusią jos vyro duonke- 
pykloje. Vyras Rudolph sako^ kad ji buvo nuėjusi pas 
burtininkę, kuri visokių niekų pripasakojo, nuo ko jo 
žmona pradėjusi bhidyti ir, pagalios, nušovusi merginą, 
neteisingai įtardama ją esant jos vyro meiluže

Dvi seserys, Estelle (kairėj) ir Helen Slizevyski, ku
rios matė kaip Illinois Central traukiniui South Chicagoj^ 
įvažiavus į prieky stovėjusį traukinį, žuvo jų draugė lietu
vaite Bernice Inčauskaitė, su kuria jos kartu dirbo ir 
kartu tuo pačiu traukiniu gryžo namo

I

I 5
3 s

John Weston, N. J., priima iš patarnautojos Ruth

Delmorc pajų, kurį jo motina iškepė Monticello, Minn.«

GYVULIŲ PARODOJE. — Jauna ūkininkaitė Miss Elizabeth Karr iš Seymour, III., 
veda į dabar laikomą Chicagoje gyvulių parodą savo tris jaunus veršiukus

m

•

S > B 
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1

M
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Gal jus pemanytumėt šiuo laiku Mįchigan ežere maudytis, bet štai Polar Bear kliubas ir Dėkos Dieną maudėsi eže-BRRR, ŠALTA..—<
re ir-dar skundėsi, kad, girdi, vanduo buvęs perdaug šiltas. Na, galima tikėtis, kad vanduo ežere ir jiems tikrai gerokai atšalo, kada jie 
ateis maudytis kitą kartą—Kalėdų dieną.
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Paprastai yra daug naudingiau 
skaityti savo defektus, ne kaip 
girtis savo atsiekimais.

—Carlyle.

' Michelangelo m’enas pasau
liui parodė pavyzdį asmenyje 
didelio žmogaus-menininko, 
koks tik jo laikais galėjo bū
ti.

PARODOS

'e

ANTRA
DALIS

Kaina 3c Chicago, III., šeštadienis, Lapkričio-N o ve m be r 27 d., 1937

MM

PART 
TW0

MUZIKOS ŽINIOS MN0 ŽINIOS
pastatymui garsiųjų Salzburg’o 
Festivalų holly wood ’ Bowl.

Josef Hoffman’o 
Auksinis Jubiliejus

Lapkričio 28 d., lygiai 
kiasdešimt metų nuo dienos ka
da Josef Hoffman buvo atvež
tas Amerikon savo pirmam 
koncertui, šis didysis pianis
tas, dabar būdamas pačioj auk
štumoj savo karjeros, švęs šią 
savo pusšimtmetinę sukaktį su 
ypatingu koncertu, šis svarbus 
koncertas x įvyks Metropolitan 
Opera House, New York’e, ten 
kur Hoffman’as debiutavo 50 
metų atgal. Visi bilietai jau 
seniai išparduoti ir šio koncer
to pelną Hoffman’as skiria Mu
zikantų šelpimo Fondui.

šių sukaktuvių proga Hof- 
fman’o motina, ponia Casimir 
Hoffman, kuri yra jau 84 metų 
amžiaus, atvažiuos Amerikon, 
šis birs jos pirmas vizitas A- 
merikon nuo to laiko, kada ji 
buvo atvežusi savo jaunutį 
nų, Josef, jo debiuto.

Sukelta 
$70,000.00

Apie 1,000 žmonių suaukojo 
$70,000.00 į tą $100,000 fon
dą, reikalingą pastatymui “pa
stogės”, kurioje Boston’o Sim
fonijos Orkestras perstatys 
Berkshire Festivalus kas Vasa
rą. Vieta yra Tanglewood, Mass.

—o—

su-

Metropolitan Operos 
Sezonas

• Metropolitan* Operos 1937-38 
sezonas netrukus bus oficialiai 
pradėtas. Lapkričio 29ta yra 
ta diena, kurią generalis vedė
jas, p. Edward Johnson, ir jo 
“ministeriai” pnsfrlilkd šiai

Gerai Pasakyta
Leopold Godowsky, tas įžy

mus pianistas ir kompozitorius, 
neseniai ^girdėjo jauną kubietį 
pianistą, Jorge Bolet, pildant 
paties Godowskio išguldymą te
mų Strauss’o “Die Fleder- 
maus.” Kuomet kažkas užklau
sė Godowskio, ką jis manė apie 
išpildymą to veikalo, tai jis at
sake—“Labai gerai, bet galėtų 
būti' atliktas truputį daugiau 
akademiškai.” Į kurį atsaky
mą klausinūtojas atsakė—“Bet 
juk negalima tikėtis, kad 23 
metų jaunuolis galėtų skam
binti šį kurinį su visu tinka
mu akcentu.” Dar toliau pri
durdamas—“Tokio pat amžiaus 
būdamas, p. Godowsky, kaipgi 
Tamsta butum išpildęs jį?”

Būdamas 23 metų aržiaus” 
atsakė p. Godovvsky. /aš ne
būčiau jį skambinęs.”

grandioziškaL okattijaiY*Sezonas v ••• sytastruks 16 savaičių. Artistų są
statas susidės iš 98 daininin
kų, choro, orkestrus ir baleto. 
Debiutuos 15 naujų dainininkų, 
devyni iš jų importuoti *iš Eu
ropos. Keturiasdešimt šešios 
operos yra įtrauktos šio sezo
no pastatymui.

—O--
New York’o Filhar
monijos Simfonija

Gausingos naujos kompozici
jos, kaip Amerikos taip ir Eu
ropos kompozitorių, bus pildo
mos šiame New York’o Fil
harmonijos Simfonijos sezone.

Rekordai rodo, kad šio sezo
no pirmas koncertas bus nume
ris 3,317' ir l^ad šis yra 94 me
tas šios organizacijos gyvavi
mo. Orkestro vedėjas, John 
Barbiroli, anglas, kuris nesen
iai atvažiavo iš Europos, savo 
programose rodo nemažai pa
lankumo vietiniams kompozito
riams. Nežinau gražesnio budo 
praleisti sekmadienio popietį, 
kaip besiklausant šio orkestro 
programų per radio. P-as 
Deems Taylor, įžymus muzi
kos autoritetas ir kritikas, tei
kia paaiškinimų apie programos 
kurinius. Jo kalbos yra be ga
lo įdomios ir turėtų būti svąr- 
bios kiekvienam, ypačiai muzi
ką studijuojantiems, pasiklau
syti.

“Aš jieturėčiau^^Įįųtį t ąuipąį- 
t su “Star Špangled Ban- 

her” (Amerikos himnu) pasa
kė Dr. Frederick Stock, kurį 
publika ir orkestros nariai pa
gerbė atsistojimu, kuomet jis 
pasirodė scenoje atidarymui 
Chicagos Simfonijos Orkestro. 
47 metinio sezono. Dr. Stock 
yra šio orkestro vedėjas jau. 
per 33 metus. Jo veikla muzi
kos pasaulyje yra labai giliai 
įvertinama.

Ar Žinote Kad—
Ernest J. Kruetgen, Chicagos 

pašto vyriausia galva, bus taip 
pat priekyje grupės, kuri orga
nizuoja dainų festivalą. Festi- 
valas įvyks'Chicagoje kitą bir
želį. Apie 15 metų atgal, p. 
Kruetgen j Coliseum sutraukė 
dideles grupes dainininkų iš 
šiaurės, pietų, vakarų ir rytų 
Amerikos dalių. Toji dainų 
šventė buvo labai sėkminga, ir 
nors buvo didelis užsimojimas 
ir reikalavo didelių išlaidų, bet 
davė apie $15,000.00 pelno, ku
ris ėjo labdarybės tikslams.

Paderewskis rengia pilniau
sių rinkinį visų Chopin,o kuri
nių, Chopin’o Institutui Vai 
šuvoje. ’ .

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

Michelangelo |

OŽKA9 SU OŽIUKAIS- Sam Bgers'o piešinys, 
kurs The Fair meno salone pradžioj lapkričio irten. 
lurSjo savo meno parodą. P-s Byers yra gyvulių 
mylėtojas ir jam sekasi atvaizduoti ' gyvulius na- 
turialiame jų gyvenime. Parodoj jis turėjo nema- 

+ žai portretų ir stilliefų.

Jonas Šimkus

TU - ŠIMTAI MILIJONŲ
Išdygai, kaip kieme gajus sidabrėlis, 
kur kieta ir mindo kas nori.
Palengva palengva į viršų kcleis

. ir augai į aukštį ir stori.

Užaugai ne toks, kaip sode augintas. 
Ir žiedo beveik neturėjai.
Nevytai padžiūvęs, nelužai numigtas, 
neįveikė tavęs ir vėjai. !

Tarp dilgių, lapukų tu būdavai žąlias.
TU augai ir žėlei iš nieko. J
Bet štai po audros tavo želmenyš kelias, 

‘ o visi kiti pasilieka. ;

Tu pralen 1< ei tuos,, k uri e drėgmę t a u vogė 
ir saulės tavin neprileido.

. Tu dangų radai kaip beribę pastogę, 
o jų nebeliko nė aido.

Tu dygai kančiose ir augai kančiose.
Kančioj tu išaugai į jėgą.
Tu savo pečiais šitą žemę nešiosi, 
kur viskas praeina ir bėga.

Supus ir šakneles visų lepūnėlių 
ią šiltnamių, aukso vazonų.
Tu kilsi ir augsi, kurs žemę pakėlei, 
nes tu — šimtai milijonų.

Richard Tauber, tas populia
rus Vienos artistas-dainininkas, 
kuris yra narys reguliario są
stato General Motors Radio 
programų, diriguos Oberon’o u- 
vertiura iš vieną savo kompo
ziciją General Motors radio 
koncerte gruodžię 12 d. Ne to
kios svarbios reikšmės yra ži
nia, kad jis taipgi dainuos toj 
pat programoj. Pasirodo, kad 
šis dainininkas yra labai ga
bus. Nors jis dabar yra pirma
eilis dainininkas, bet jis buvo 
operos dirigentas, yra geras 
pianistas ir parašė kelias ope
retes.

• Franz Lehar 
Vizituos Ameriką

Iš Vienos pranešama, kad 
Franz Lehar, Vengrų kompozi
torius, pirmą sykį vizituos Ą- 
meriką kitą pavasarį. Tikslas 
jo vizito yra pakoncertuoti. 
Kompozitorius “The Merry Wi- 
dow” pasirašė sutartį su Adolf 
Zukor, krutamųjų paveikslų 
gamintoju, pasirodyti filmos 
versijos paties Lehar operetės 
“Tire Count of Luxemburg.”

/

Toscanini paaukavo kitų me
tų Salzburg’o Festivalui visą 

atlyginimą sumoje $2,500.00, 
kurią jis gavo iš National 
Broadcasting Company už ve
dimą koncerto. Koncertas buvo 
transliuojamas iš Salzburg’o 
per radio praeitą vasarą.

Mascagni rašo dvi naujas 
operas. Pirmoji bus pavadinta 
“Baltieji ir Juodieji” ir bus pa
statyta 1940 metais, paminėji
mui sukakties 50 metų šio pa
ties kompozitoriaus • kurinio 
“Cavalleria Rusticana.T

Salzburg’ą Festivalai 
Hblljnvootfe

Max Reinhardt baigia planus

New York’o Moterų Kame
rinė Orkestrą atidarė savo 
1937-38 sezono programą su 
mažai žįnoma uvertiūra iš Pon- 
chielli operos “Lietuviai.”

•( Kai jis gimė antroje pusė
je penkiolikto amžiaus, Itali
jos męnas jau švietė Ghirlan- 
dajo ir Bramantės šviesa. Flo
rencijos skulptūra jau rodė 
silpnėjimo žymes dėl pribren- 
dusio grožio ir elegantiškumo 
Rosselino, Desiderio, lotino da 
Fiesole, Agostino di Duccio ir 
Ąndrea Sansovinįo laikais. Mi
chelangelo, lyg žaibas; išsiver
žė iš pritvinkusio debesio Flo
rencijos padangėje, ši audra 
Italijoj, be abejonės, ilgą lai
ką kaupėsi nepaprasto intelek
tualumo ir emocijų linkme, kas 
buvo priežastimi Savonarolai- 
zmo iškilimui- Nieko panašaus 
neatsitiko pirm Michelangelo. 
Jis praūžė, kaip vėjo sūkurys, 
kartu nusinešdamas iš gyveni
mo kulturingųs ir išmintingus 
florentiniečįus: Lorenzo de 
Mediči, Botticelli, Verocchio ir 
Lionardo,. Harmoningas ir po
etiškas aristokratų 'gyvenimas, 
visas elegantiškas ir subtelus 
menas, buvę nušluotas vienu

■<

Ilgą laiką po > Michelangelo 
mirties meno pasaulis vis dar 
tebesisukė aplink 
dvasią.

Ji
kuriame

Jų asmuo dominuo- 
žiba tik kartą. Ge- 
Michelangelo, išsi- 
audra iš debesio,

kaip žaibas ir savo

Ratherine Kuh meno salone, 
510 S. Michigan avė., atidaryta 
visam gruodžio menesiui ukrai
niečio Alexander Archipenko 
skulptūros paroda. Archipenko 
neseniai atidarė savo mokyklą 
buvusiam Marshall Field nam?. 
Praeitą trečiadienį ukrainiečių 
draugijų atstovai buvo suruoši 
jam pagerbimo bankietą Bis- 
marck viešbutyje.

me- 
gali-

jo didingą

Oriental Institute, Chicagos 
universitete, dabar galima pa
matyti Egipto faraono Megiddo 
palociaus iškasenas iš Armaged- 
donp. Iškasenos yra 3200 metų 
su viršum senumo. Šituos seno
vės turtus surado Chicagos' uni
versiteto ekspedicija Palestino
je.

Art Institute yra visos Ame
rikos tapybos ir skulptūros pa
roda', kuri truks iki sausio 16 
d. Įžanga nemokama šeštadie- 
dieniais, sekmadieniais ir trečia
dieniais. Ten pat (I-am aukš
te) yra tarptautinė litografijos 
ir medžio graviūros paroda, 
kurioj dalyvauja du Lietuvos 
menininkai: Povilas Augustina- 
vičius ir Vaclovas Rataiskis.

Michelangelo uždavė mirtiną 
smūgį Italijos menui, nuo ku
rio ji ir iki šiol negali atsi
kelti. Gal ir niekad neatsigaus, 
kaip neatsigavo graikų klasiš
kasis menas. Visuomet taip at
sitinka su tais, kas staiga ir 
perdaug aukštai iškyla prieš 
savo laiką. Meno didvyriai taip 
pat yra tironai: jų didingumas 
žudo kitus. Jų genialumas yra 
paprastuose dalykuose ir tuo 
pačiu laiku jie yra reikalingi 
paprastiems žmonėms. Juo di
desni jie būna, juo labiau jų 
bijomąsi, nes jie nustumia nuo 
kelio kitus, 
ja kitus ir 
nijai, kaip 
veržia lyg 
žibteli,
šviesoje sudega...

Butų absurdas mokytis 
no iš Michelangelo. Argi 
ma didelį žmogų pasiimti sau
modeliu? Jis yra tik pavyzdys 
energijos, paprastumo ir gro
žio. Verta tik pasižiūrėti va
landėlę, gauti įkvėpimą, o tuo
met atsitraukti ir dirbti savo 
darbą.

Kūdikystėj ir jaunystėj.
Michelangelo gimė kovo 6 d- 

1475 m. Caprese Casentinoj iš 
senos Buonarroti Šimoni šei
mos, apie kurią kalba ir Flo
rencijos dokumentai 12-am 
amžiuje. Jo tėvas Lodovico di 
Lionardo Buonarrdti-'Siifioht 
tuomet buvo Podėsta Gąprešęj 
ir Chiusi’ėj. Jo motina, Fran- 
cesca di Neri di Miniato dėl 
Serą, mirė, kai jis buvo šešių 
metų amžiaus. Keletui metų 
praėjus po motinos mirties, tė
vas apsivedė su Lucrczia Ubal- 
dini. Michelangelo turėjo ketu
ris brolius: Lionardo, už jį bu
vo pora metų vyresnis; Buo- 
narroto gimė 1477 m.; Giovan 
Šimoni, gimė 1479 m., ir Si- 
gismondo gimė 1481 m. Jo 
pamotė pirmiau buvo akmens 
skaldytojo Setignano žmona. 
Jaunasis Michelangelo buvo pa
siųstas liaudies mokyklon Flo
rencijoj, kurios galva tada bu
vo Francesco da Urbino. Jau
nuolis prastai mokėsi.

Pamokų laiku jis piešdavo 
ir braižydavo visokias figūras, 
paneigdamas visa kita. Condi- 
vi apie Michelangelo sako: 
“Dėl prasto mokymosi jis la
bai erzindavo savo tėvą ir dė
des. Dažnai jį mušdavo, nes 
jie nenorėjo, kad jis užsiimtų 
piešimu. Ignorancijos valdomi 
jie nesuprato meno'didingumo, 
todėl nemėgo meno ir nenorė
jo turėti menininką savo na
muose.

(Bus daugiau)

Stevens viešbučio kcridcr’uo 
se plastikinio meno paredą su
ruošė The Al.-Illinois Society 
of the Fine Arts d augi j a. Į- 
žanga nemokama.

Vaikų teatras
tiOODMANO TEATRE

Goodman o teatre, prie Art 
Instituto, cabar vaidina vai
kams skirtą velkaliuką “Hans 
Brinker and h s Si v.r Ska- 
tes”. Visas vaidinimas vyksti 
ledu čiužinėjant, panašiai kaip 
yra daroma O andijos kanaluo
se žiemes laiku. Hanso ro’ę vai
dina Vi n John Beran, o Grc- 
•tel’ės—Evangelinę Semon.

Vaidinimai būna kiekvieną 
šeštadienį, 2:30 vai. popiet. Pa
skutinis šio veikalo vaidinimas 
bus penktadienį, gruodžio 31 
d., 2:30 V. p. p.

buvo toks 
radosi,

menininkas, 
visas menas 

ir visą meną jis kaupė į daik
tą. Jis buvo , skulptorius,. tapyi, 
tojas, architektas, poetas ir 
didingas estetikas. Jis įkvėpė 
idealizmą ir energiją kiekvie
nai merdančiai meno šakai, 
nors kitų akyse tų laikų me
nas atrodė . pasiekęs aukštos 
kultūros. Jis atgaivino ir iš
kėlė dar aukščiau. Niekas jo 
nesuprato, bet visi jį pamėg
džiojo. Michelangelo kuriniai, 
kaip “Dovydas”, kartonas ka
rui prieš Pisą, Sikstaus koply
čia, “Paskutinis Teismas” ir 
šv. Petro bazilika, dominavo 
menininkų gentkartes ^ir laikė 
juos pavergtus.

Nė vienas Michelangelo kū
rinys negali būt atskirtas nuo 
jo gyvenimo arba paskirai stu
dijuojamas. Visi jie yra tik 
fragmentai vieno didelio monu
mento. Butų klaida šį genijų 
ir jo kurinius skirstyti i pa
skiras dalis.

Zepelino bombardavimas su
stabdė perstatymą Wagnerią 
operos “Tristan ir Isolde” Lon- 
don’e. Sprogstančios granatos 
išsklaidė Wagnęriškus daini
ninkus, bet po šio užpuolimo 
ore, spektaklis ir vėl buvo to
liau tęsiamas. (Antraštė 1917 
metų spaudoje).

PASKAITOS
Kitą ketvirtadienį, gruodžio 
d., 6:30 vai. vakaro Art In

stituto Ful’.erton salėje, pub i-
kai paskaita bus tema: “Fur- 
thcr Adven'tures in the O.icn- 
tal Ga'lleries”. Įžanga nemoka
ma.

2

Dr. Johnson, rašytojas, ne
turėjo noro klausytis muzikos. 
Bet tik pamąstykime, kiek mu
zikantų įeturi noro skaityti 
knygų

Sekmadieniais kai 3:45 vai. 
popiet, toj pačioj salėje, paskai 
tas publika lanko labai gausin
gai. Įžanga nemokama tik na
riams, o n mariams reikia mo
kėti 25c.

MOTERŲ SKULPTŪROS KURINIŲ FRAGMENTAI, KURIE BUVO IŠSTATYTI KAUNE LAIKOMOJE LIETUVIŲ MOTERŲ MENO PARODOJE
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Amerikos Pirtyj
(Tąsa)

AKTAS II
Chąraktoriąi ir typąį:

Vyrąs
Bobos
Motinos
Dukterys
Mergos

Scępa 1
Moterų depr.rėameuto korido

rius. Kada kostumerkos įeina iš 
lauko, vyras ąpžipri jų nągp's 
lupas, veidus, plaukus ir akis. 
Daugiau nieko.

Vyras. — Kadangi busite su
poruotos su sportininkais, tai 
turite tinkamai nusiplauti ir iš
siplauti, kad neatsiduotumėte 
jokiomis kūno smarvėmis. Ir ka 
dangi spertininkai žino, kad tik 
palaidos mergos perdaug dažosi, 
tai turėsite nuimti nemaža da
žų nuo nagų, lupų, veidų, blaks 
tienų ir plaukų. •

Merga. — (Isteriškai) Whąt 
a foolishness! Tu mus insoltini! 
Tu mislini, kąd kok os pasmir
dėlės užsimanė sportininkų.

Duktė. — Turbut, jis komi- 
šeną gauna nuo žydo, kad suva
rė mus visas maudytis.

Motina. — Visi rašo ir kalba 
kad lietuvaitės geltonplaukės 
Lietuvaitės •b'ondinkoš. ž urė ; 
kokios jų kasos . . . kaip l’n-i 
kaip auksas! Manytum, taip gi
musios. Išp’auk, išimk dažus, ir 
visos liks brunstkos. Ką srk/r 
Lietuvon grįžę sportininką’ ? 
Sakys, kad mes su žydais, su 
indjonais susimaišėme..

Vyras. — Gerai, plaukus ga 
Hite palikti kaip yra’. Tik m r- 
gaitės turi elgtis kaip le’dės 
kaip, mokytos moterys.

Roba. — Tai ša tau! Musų 
vaikai eina j škulę. Išmoksią 
skaityti ir Kasyti. Aš savo duk
terį leidau net į haiškalę, o ta
vo tie snortin’nkai nemoka pa- I 
varde pasirašyti? Ange’ck ii. 
tur būt, \ isai nem ka kalbėti.

Vyras. — Leide, leide, tams
ta be re ka.’c karščiuejies! NĮcr 
gaitės turi išmokti gražiai lie
tuviškai kaboti. Jeigu jos sa
kys “aš esu bizi ’ arba “eš pa 
laikysiu tavo kautą”, ką tada 
sportininkai pasakys?

Boba. — I^ai jie mokosi an- 
gclckai, tai tada nieko nesakys.

Molina. — I bet, nieko nesa
kys, nes nemokės pasakyti.

Boba. — Ir smirdės, kaip o- 
žiai, nes mes žinome, kokios 
Lietuvos pirtys. Blusos ir utū- 
its sueina išvaryti.

Vyras. — Nėra jau taip blo
ga. Miestuose ir miesteliuose 
turi tokias pat pirtis, kaip ir 
čia . . . Leidos, aš neturiu ’a - 
ko. Bukite geros. Eikite į p it’ 
ir maudykitės! (Visos boba ,<r 
motinos, dukterys ir mergos ei
na į moterų departmentą. Vy
ras eina laukan, žydas išimu 
sieną, kad matytųs, kas dari s 
ir gird si moteių d pa tamen 
te).

dynė ryto Ipętą manę jiuoj pa- 
tąjgor. 1 1 ‘

Motiną. — Tu njekąd neišsi- 
miegi. Uakstai per naktis su vi
sokiais paakiais ... Dą džio
vą gausi.

Kita duktė. —- Džiovas yr?. 
mano Vaikinas. Jis mape Rcžną 
dieną išsivedą. Jo niekas negaus.

Įsotiną. - - Išsiveda — kur? 
Kiek jau tu tokių Pž'ovų turė
jai...

Bobą. — Ęt, jau tos mergos, 
rpe^gds šią gadynę! L>ąr nęspė 
jo iš lopšio išlipti ir jau prade
da ženytis. Dąr vienos kaip nors 
apsiženija ir tėvai turi laikyti 
įr dukterį ir žentą, o kitos visą 
amžių ženijasį ir senmergėmis 
išvirsta.

Merga. — Tamsta, teta, esi 
senoviška. Ką gi tamsta turi? 
Tuziną vaikų, storą pilvą ir ke
turias operacijas.

Boba. — Tu, vaikeli, butum 
turėjus du tuzinus vaikų, jeigu 
ne svieto gudrybės.

Merga. —■ (Piktai meta vied- 
rą vandens į bobą) Tu špetny- 
be! Paškustva! Tu išrodai kaip 
monkė! Visa sųtukusi, sudribu
si kaip kiaulė!

Buba. — (Puola muštis) Ak, 
tu bezlepyčia! Aš tik . po opera
cijos ir tu4 drįsti prieš seną žmo
gų ranką kelti!

Kita boba. — Tai, sakau, svie
tas išdyko. Senesnio žmogaus 
neŠėnavoja. Mergos ruko( ge
ria, pusnuogės laksto.

Boba. — Dievo nebijo. Į baž
nyčią neina, nesispaviedoja.

Kita motina. — Ką jau čia 
nesispaviedes. Ir irano margai
tė ir į bažnyč ą bėga ir prie vi
sokių šventų draugysčių prigu
li, ir, rodos, dėl to Lk ir bėga, 
kad ką susitikti. Ana, Biržų El
ze — abu tėvai b dievia:. Baž
nyčios nereikėjo, kol ženytis .ne- 
džsimanė. Nutempė ir berną i 
bažnvč’ą ir pati vis v s griekusšj 
išsispav e.'ojo, kad tliubinę dre j| 
sę galėtų išgarsinti.

Trečia mitina. — Negeriau 
buvo ir su Bėdalie'.ės Mafde.1' 
Ištckeio už tokio durnelio, kad 
ir met na i duktė turi tris d e- j 
nas sav.’.it'j pasu ni;aut:.

f
Dūki ė. — Pasni . kas nckea-l|* * ‘ kia. Aš nenoriu nutukti.
Boba. — Kad jus pasn nkeu-f 

tumėiie ir nesuštotėtumėte nuor 
kyfko. [

Merga. — Ta boba ir vėl pra
deda šumyti. (Į bobą) Tu patų 
esi buvusi kunigo gaspadinė! * Į

Boba. — Vot, dabar ir pasa
kė. Kas gi blogo būti kunigo 
■'aspadine?

Merga. — Aš buvąu ir aš ži
nau! ‘ ' ’’

.Mokina, — Ai, ęyiefas, svie
tas! Net ir kunigus įšvędą iš ke
lio. Ką sakytų prabąščius, jei
gu jis ateitų čia miisų pasiklau
syti? O jdk visos esame katali
kes. '

TreČia bobą. t— Aš nemėgstą 
tuččįų* ginčą. Jųs žinome, kąd md 
nas yrą ąukščįąpsiąs dąlykįts 
sviete. Uždainuokim! Stokįt vi
sos kru'vPn! Na, Valiai! (Visos 
Sustojusios dainuoja. Uždanga 
nusileidžia ir , pakyla. Publika 
ploja ir šluosto prakaitą. Bobą 
puola ant afelos). •

dąųg gąro (Išeiną) • <
( UŽDANGA'

Nėšlęite ją į orą. Per

ŠIMTAS LITŲ, KOKIA 
LAIME!

Plikis lekia galvotrūkčiais į 
autobusų ir pribėgdamas trau
kia iš voko nuolatinį bilietą. Jis 
jau autobuse, bet vienas žvilgs
nis atgal—ir vėl plykt ,iš jo. 
Nėra ko varžytis taisyklomis, 
draudžiančiomis šokti iš važiuo 
jančio autobuso. Kelis žingsnius 
žengęs atgal, jis čiumpa nuo že
mės gražų popieriuką, kumšti^

Scenų 2
Moterų depaitimen as. Suo

lai, viedrai, šluoto?, loviai ir ki
ti p. rtics pabūklai. Plonos ir sto
ros kostumerkos imi rapin ii 
savimi: leidžia į viedrus vande
nį, plauja suolus, kitos lipa į lo
vius, trečios muiluojami, ketvir
tos pila vandeni ant savęs aib: 
viena ant kilos’. Jaunesnės juo
kauja. Kadangi pirtyj ksršta, 
tai ir pub’ikai tenka bisk’s ši
lumos. todėl ji šluosto prakaitą 
ir atidžiai tėmija ir k’ausosi.

Boba. — Mergaites, r ©^šė
liokite! Jus taškote šaltą van
denį ąnt manęs.

Duktė. — šaltas vanduo š 
budina. Kada aš turiu eiti j dor . 
bą neišsimiegojusi, Šalta mau-

NAUJIENOS, Chicago, UI.
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storąną, iš šįto į kitą ir taip iki 
ryto.

Rytmetį, grįžus namo, reikėjo 
drožti pasiteisinimo kalbą. 1
“Mažytė, balandėli, vakar taip 

man išėjo, čia’ karštis,' čia alkis, 
o įtfįe viso įo dar ir laimė, šim
tas lity išlėkė/bet savų nė cen
to. Td<rą .ĮąJmė, itįkra laįmė. ...

Bųtų ir Yisąs įeitas aplinky
bes papąs,ąį:ojęs, /bet žmpna iš- 
trąpHę iš jp kįenės vpką su

su juo lyg stygos patrąuktap 
prįlęikia v ’ kišenės, <ir jau 
šįriitinė ramiai jt|n ilsisi. Plikis 
žvilgteli įr •priedais save pąma- 
to kitą žmogų.

“Gąi pplįgmnkąs, ųž iššpki- 
mą iš’ ąutpbį$0 YpĮigiąąi Čiup
ti ?” dingteli galvoj. •

Bet kur čia jis atsikąs. Juo 
labiau, ppįešąįs stovįs vį-. 
sai nėppdo ųi^to veidp, o tįk mą' 
loniai ’ nesišypso, - 1

“šimtąs litų, kokia laime, ko
kia n01ąjmp,r taną šis mėįĮiai.

Plilįį uėmąlonus jaus? 
mas, gal pibi^ąi Ąep^žjėtąĮPdJP, 
bet tvirtai įtarią: ..... ' ’

“Gąl popąs pori jų pareika
lauti '

“O pe, o. pe, tik gal tąįp sąp 
jais ’ abu pasidžiaugi ūme, na, 
kad ir po stikliukų ar po alaus 
stiklą/’

šis pasiūlymas Plikiui' patįko, 
ir po kelių minučių jiedu jau 
bare.

Stiklas po stiklo, laibas—mi
nutė po minutės'. Ir jąu karš
tas dienovidis.' Negi pUp šalto 
alaus gali atsisakyti.

Į pavakarę jau galima buvo 
išeiti ir eiti. Bet nelemtas alkis 
jautėsi pilve. Abu užsuko į re-

nuolatiniu bilietu ir jį gerai ap
žiurėjo.

“O kur tas šimtas litų, ku
riuos voke turėjai?”

Jam prakaitas išpylė jau ir 
taip prakaituotą kaktą. Vieną 
momentą išlėkė iš įalvos ir va- 
karykščioji laimė, bet įvykio 
smūgis buvo toks stiprus, kad 
jis nuvirto i sofą sapne palydė
ti “rastosios” šimtinės.

BBM

■ r* a ji ■ ■Overkautai ir Siutai
r - -r ■» J “ ' ‘ 4

Gatavi vėliausiuose » 
modeliuose ir slyliuose 
25.00 vertės 
$30.00 vertės 
$35.00 vertės

$17.50
$21.50
$24.00

SIUTAI irTAILOR-MADE 
□VERKAUTAI

$22o5O
ir aukščiai iki $50.00

Kieti vilnoniai, storo audeklo, še-» 
viotai, mėlyni šaržai ir trilinkai 
sukti. Nauji lounge drapes ir plo- 
in ir gražiai padarytos nugaros vienlinkbs ir‘dvilinkos krūtinės, mė
lyni, piįki, rudi ir oxford pilki . . . Flysė oveękautai, mohair, lan
guotos nugarps ir malton dvilinkos ir vįenlinkps krutinės ragįąn ir 
sunkus ploŠČiai. Turim didėlį pasirinkimą darbinių ir išeiginų kel
nių prieinama kaina. r

OWIK
CLOTHĘS SHOP

Vyrų ir Berniukų Drabužiai
4282 ARCHER ĄVE. (Kampas 43-čios gat.)

-- - - - - - - . L  * _ _**, _ _ .    ■ _ _ ■ * • . f

urnr luniy®“ skriesi 
nUlL IW w ūmia car

' ' ■» '■ • ■ • • . .....

■ De Soto ir Plymoiith .
Pamatykit šiuos naujus 1938 m. automobilius. Tai vieni iš geriausių karų. Mes duodame dau
giau už jūsų vartotus karus. Kurie manote pirkti automobilių už ęash ar mainais, matykite mus.

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

ANTON KASULĮŠ t CHARLES WASZAK

w,į
IK.'

šeštadienis, lapkr. 27, 1937

KADA PANORftSI KARTAUS 
GfiRIMO, PAREIKĄLĄUK

SHAKNIS
Tai ypatingai pui
kus lietuvių kar
tusis gėrimas.

liuose su žolėmis 
ir šaknimis.

80 ProofA Product of ______
National Cordial Co., Ine

CHICAGO. ILL.

s Ė E T H E
PRIVACY PIUG-IN
— ©r hard of he»ring devic*. 
Ev«rybody, including th. 
d«af. in *t normai vol
am*. In»xp»n»iv«, ofUctivo-

AGAiN A YE.AR AHEAD 
WlfEH NEW F E AT U RE S

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

FURNITURE CONIPANY 
2310 W. ROOSEVELT ROAD

Telefonas SEELEY 8760
CHICAGO, ILLINOIS

Madni Akiniai

Su
SKAITYMUI, SIUVIMUI

APDRAUDOS

AUR0LEX Stiklais
ARBA TOLUMUI

TAS DYKAI
Išduodama su kiekviena VVinner akinių parduota pora,

' užtįkrinant jūsų pilniausią pasitenkinimą
Pasitarki! ru musų Valstijoj Registruotąis Regėjimo Specialistais, 
išėjusiais Pripažintas Kolegijas... Joks keisas nėra Persunkus.... Mes 
specializuojamas Sunkiai-Pritaikomuose keisuose. Prisidėkit prie eilių 

Tūkstančių dėkingų klijentų visoj šaly

ATGAL Į MOKYKLĄ
Bet Pirmiau į Winner Optical Co. Mokinių Dępartamentą Asmeniš- 

/koj Vadovybėj' Dr-o Albert Eąrl Winnęr, O. D., D. O. S.
LI

Vadovybe j
ĄERALĖS KREDITO S^LYCtOS
D-ro Albert' Earl Winner, O.D., D. O. S.

VVINNER OFTTCAL ČO.
3206 W. 63rd St. Near Kedzie Avė.

Atdara Antradienį, Ketvirtadienį, šeštadienį iki 9 vai. vak. 
• , Krautuvės Daugely Didžiųjų Miestų
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GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

A. Butchas
Hardware Krautuvė

Užląikom visokių malevų, var- 
nišių ir kitokių namams 

reikmenų.

4414 So. Rockwell St
TeL LAFAYETTE 4C89

Kalėdinė Ekskursija

LAIVYNAS
NEW YORK — 

KLAIPĖDA
Per Gothenburgą, Švediją

IŠPLAUKIA IŠ NEW YORKO
GRIPSHOLM ........... gruodžio 8
DROTTNINGHOLM .... Sausio 22 

t * - • .
Sutaupysi pinigą pirkdamas 

laivakortę ten ir atgal.
Ekskursijų brošiūrėle ir kainoraš
tis gaunama neąiokamąi pas visus 
musų autorizuotus laivakorčių 

agentus, arba
SWEDISH AMERICAN LINE

181 North Michigan Avenue 
Chicago, 111.

Visi Negaliavimai—
• LIGOS!

Švelni ar kroniška liga: skilvio, 
kepenų, tulžies, pūsles, žarnų, inks
tų, plaučių, kraujo, nervų, prostrate. 
moterų, odos, raumenų, kaulų... visi 
negaliavimai ir ligos. Jauskis ge
riau į savaitę. Išgykite į I arba 
3 mėnesius—be peilio, be laiko gai
šinimo su Natūraliu Gydymu Herb 
Remedies, tiktai namuose $1.00 ir 
$2.00 ar ofiso gydymu už $1.00 ir 
$2.00. Keturiąsdešimts metų pasek
mingas patyrimas su tūkstančiais į- 
tikinantifc įrodymas. Ateikite dėl 
specialio pasiųlypio. Konsultaciją 
DYKAI. Ekzaminacija jei reikalin
ga $1.00. Dykai su gyduolėmis ar 
patarnavimu, arba siunčiama ban
dymui dykai kunui išvalyti tonikas.

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

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

APDHAUDA
(INSURANCE)

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

NAUJIENOSE
PER

A. RYPKEVIČIŲ 
galite gauti apdraudo* 

polisus
APDRAUSTI:

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

N i glitand Morning |
Promotę a Clean, Healthy Condition
Del Akių suerzintų nuo Saulčs, Vėjo, 
arba Dulkių, vartokite keletu lašų Mu
rinę. Jis Atgaivins, Suramins,Pasmagins.

Sale for Infant or Adult. At all Druggists. H
Mutjnę Ųompany, Dept. II. S., Chicago I

Garsinkites “N-nose
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šeštądienis, lapkr. 27, 1937

Rašo Dr. A. šliupaite
a

Moterims 
Žinotiną

Manės kartais klausia, kaip 
galima parašyti straipsnį arbą 
žinią į laikraštį.

Dabar prašau visų, kurios 
norite tapti m(Jter.ų skyriaus 
sądarbininkėmįs, štai kaip prie 
to eiti.

Pirmučiausiai, nueikit į krau
tuvę, kur rašomus daiktus par
duoda įr nusipirkite plunksną 
arba raŠyklę ir rašalo; taipgi 
pluoštą popiercs.

Parnešusįos namo, pradėki
te rašyt ką nors, kas išrodo 
jums geriausia.

Parašius ką galite geriausią, 
perskaitykite, pabėkite ir po ke- 
letos dienų tą savo raštą išnau- 
jo paskaitykite.

Jeigu jis išrodys vįsaįp geras, 
tai vėl padėkite ir po kelių dįe- 
nų dar perskaitykite ir žiūrė
kite, ar patinka pilnai.

Jeigu reikia pataisyti, tai pa
taisykite ir vęl padėkite, 
darykite tol, kol neišrodys, 
raštas visai geras.

Tada perrašyk, ir duok 
ram kritikui 
skaityt, o jei 
siųsk raštą į 
terų skyrių.

Nusiuntus, peržiūrėkite kiek
vieną atėjusį numerį, kad pa- 
tėmijus, ar atspausdintas. • 
....Jeigu po vidutiniško laiko ne
pasirodys spaudoje, tai žinoki
te, kad nemokėjote jo svarbos 
atspėti, ir gal redaktorius juo 
rankas pasišildė.

Jeigu tilpo raštas po tavo pa
varde, tau nepažįstamas, per
dirbtas, tai buk dėkinga, kad 
didis žmogus, menko žpiogąus 
pastangas brangindamas, prie 
jo daugiau laiko pridėjo, negu 
butų reikėję'jam gerą straips
nį pąrašyti.

O jeigu tilpo iaįkrąšyje maž
daug taip kaip parašei, tai, mie
loji, skaityk jį atsidėjus bent 
desėtką kartų, nes tai yra tau 
geriausias dalykas tame laik
raštyje....

Taigi norėdama į 
skyrių- parašyti, turi 
kitaip nieko nebus.

Tavo mintys mums 
kalingos kaip muš mintys yrą 
tau reikąlipgos. Johanna

taip 
kad

ge- 
per-ar kritikei 

kritiko nėra tai 
spaustuvę, j mo-

moterų 
rašyti—

taip rei-
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I Veda Dora Vilkiene

KAIP REIKIA KŪDIKIUS MAITINTI
(Tęsinys)

Normalus naujagimis, kuris 
gauna tik vien motinos pieną 
įš krūtų, nevemia, viduriai ne
paleisti. Jei nepribuna svorio už 
3 dienų amžiaus .reiškia, kad 
negauna pakankamai maisto. 
Kol motinos pienas atsiras, 
naujagimiui reikia duoti kito 
maisto. Vaikai gimę pirm laiko, 
gimę silpni, gimę tingus, greit 

■nustoja svorio jei negauna mai
sto iš syk. hfe tik tokiems, bet 
ir normaliems vaikams duoda
ma maisto kaip S. M. A., Si- 
milac, Lactogen kol motinos 
pienas rasis. Visi šitie prepa-' 
ratai yra geri, kūdikis nebadau
ja iki tikras pienas atsiranda.

Kūdikiai nevisuomet vieno
dai žinda. Kūdikis pats supran
ta kiek jam reikia pieno prie 
kiekvieno žindymo. Jis žindo 
mažiau ar daugiau, lyg supras
damas kiek jam reikalinga. Po 
žindymo, vaikas paprastai už
miega, kad ir nedavalgęs. Kiti 
kūdikiai žinda be sustojimą.
Kaip Reikia Kūdikį Maitinti 

Sulaukus 2-3 Savaičių Amžiaus
Už dviejų, trijų savaičių kū

dikis ir motina jau bus prisi
taikė- prie naujų aplinkybių. 
Beveik visi kūdikiai pripranta 
būti maitinami kas 4 valandas. 
Jei kūdikis tarpsta, sveikai au
ga svoris pribuna, pieno krūty
se motinos pakanka, tai nakties? 
maitinimas gali būti prašalintas 
nuo pirmo ar antro mėnesio— 
anksčiau ar vėlįau—priklauso 
nuo to kaip motina ir vaikas 
reaguoja. Valandos maitinimo 
prasideda /maždaug. 6-tą valan
dų rytų, paskui 10 vai. rytą; 2 
vai, po pietų! 6-tą valandą va
kare ir 10 vai. vaKarc. Tokios 
valandos yra patogios, duoda 
motinai atsilsėt. Jei kūdikis at
bunda nakčia arba verkia tarp 
maitinimo valandas, yra gerai 
duoti vandenio atsigerti. ,-Jei 
vaikas miega daugiausia die
nos laiku ir reikalauja maitin
ti nakčia—tądą yra gerai bu

dinti kūdikį dienos metu pa-, 
skirtom valandom kad pripras
tų valgyti dieną, o miegotų 
pąkčia,

Sveikas kūdikis, 2-3 savai
čių amžiaus, motinos žindomas, 
turi skaisčią ružavą spalvą, kū
nas kietokas, vaikas .yra links
mas, ramus, mažai verkia, daū'g 
miega. Po 4-5 savaičių amžiaus, 
vaikas daug juokiasi ir po ke
lių mėnesių yra labai gyvas, 

Kačių atminėta po gero 
miego. Pradžioje vaikas turi 
pnuuti 6 iki 8 uncijų į savaitę, 
vėliau 4-5 uncijas, o prie galo 
metų amžiaus—2-3-4 uncijas į 
savaitę. Jei nepribus svorio pa
kankamai, tada reikia dadčti 
kito maisto, įdundant jį vaikui 
iš butelio.

Motina valgo kaip visuomet, 
kas tik jai patinka, bet netu
ri vartoti alkoholio. Maistas 
turi turėti pakankamai vita
minų kurie randasi piene, kiau
šiniuose, lapuotose daržovėse 
ir šviežiuose vaisiuose. Jei mo
tina serga mėnesinėmis laike 
žindymą, tas ne kliudo žindy- 
mui, nekenkia kūdikiui, nes 
neturi jokios įtakos pienui. Jei 
moteris bus nėščia laike žin
dymą—tas taipogi neveikia pie
ną bet geriausia nujunkyti .vai
ką psychiųiais šumeEimais.

(Bus daugiau)

' Rašo Ona Kubiliene

Jei žmogus nori kokį tikslą 
gyvenime atsiekti, tai, jis turi 
pasišvęsti ir dirbti dėl to tikslo' 
iš visų savo spėkų ir širdies— 
kaip tas bėgikas, kuris bėga 
įtempęs savo gįslas, ir nervus, 
kad tik pasiekus savo taip va
dinamą “goal”. Jo visas įcUnas 
yra įtemptas, taip kad jis gali 
kristi negyvas by minutę, bet 
jis ų«ž garbę ir tikslą aukoja 
viską. Taip turėtų būti su kiek
vienu žmogumi, kuris nori ką 
atriekti gyvenime. Jis turėtų 
nešti sąvo sunkią gyvenimo 

o naštą garbingai su pasišventi-
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Apie
Vištieną

Kepiniui reikia nusipirkti ne dide
lę, neseną vištą, bet jauną vištuką, 
pedidesnj kaip iki 3% svarų. 
Tuomet vištiena bus minkšta ir ska
ni

to ir miltų. Prie jos pridėti žirniu
kai ir bulvių košė padarys sekma
dieniui skanius pietus.

VĮRTUVESį ABRŲSĖLIAI
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ĮEATOWELS PATTERN 1631
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No. 1631—Margais siūlais išsiuvinėti abrusėliai. Graži 
Kalėdoms dovana-

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT„
1 1739 So. Halsted St., Chicago, III.

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No

Vardas ir pavardė

Adresas

I KINO TEATRAS
Į (MOVIES)
I5 Adele

. ...
-———r—

Ši kartų turim net keletą 
įdomių ir vertų, matyt kino ku
rinių. Visų pirmiausiai:

CONQUEST
Istorinis romansas tarp Na-i 

poleono ir Lenkijos grafienės 
Marie Wąįewska. Vadovaujan
čias roles vaidina Greta Garbo 
ir Charles Boyer. Kūrinys la
bai gražiai dramatizuotas, tur
tingai kostiumuotas, turi ;daug 
įspūdingų ansamblio scenų. 
Vaidinimas rimtas ir simpatin
gas. Pasaka artimai seka isto
rinius Napoįeono laikų įvykius. 
Vertą matyti visįęmš. Bus ro
doma Uhited Artists teatre1.

THE GREAT GARRICK
1 1 '• A "

Kosjiuniota komediją su4 B.rį- 
an. Ahe.rne ir Olivia dc Havil- 
land. Pasaka labai skirtinga 
nuo paprastų kino pasakų. Vai
dinimo tempas taipgi skirtin
gas, daugiau angliškas. Turi
nys vaizduoją artintų gyveni
mą, jų intrigas, pavydą ir įvai
rius < temperamentus. Jumaras, 
nors lėtas, bet gan inteligentiš
kai sutvarkyta. Kb.db.mą- vįdųr- 
mestyj. 4 .

NOTĮHNG SACĘED 
. • r./ j *'.'•■* • * *5

Komediją su Carole Lom- 
bąrd ir Freddie March. Dąšy> 
tbjas šios pasakotą yrą gerąi 
žinomas, buvęs laikrnštįuinkąs 
Be u llecht. Labai gyvai piešia 
Šį satyrišką vaizdą, biitęht,’ kąip; 
tdli eina, ir koįių prįęmPn^ 
griebiasi šių laikų < laikraščiai, 
kad patenkiąus sįaVo Šehsaęijų

=

Jums tankiai teko 
jūsų pažįstami vyrai arba net 
moterys sakydavo—qštai daili 
moteris!” Ar jie tą moterį va
dino taip todėl, kad ji buvo 
graži? Visai ne. Gražumas dar 
nėra dailuipas. Dailumas yra 
visai kas kito. Ir ne gražuolė 
gali būti daili. Ap jums kada 
nors atėjo į mintį, kodėl taip 
yra? Prisipažinkit! Ko jus šyp
sotės? Nugi—klausykit! Pas
kui pasakysit, ar sutinkat su 
mapo mintini, ar ne.

Daili moteris yra ta, kuri vi
suomet yra švari, išsimaudžips, 
susišukavus, švariai /ir su sko
piu apsirengus ir simpatinga. 
Ji gražiai vaikšto, gražiai kal
ba, gražiai elgiasi. Jus paste
bėsite kad ji bus mandagi ir 
truputi nedrąsi, kaip moterei 
pritinka būti. Ji niekuomet ne-, 
šauks ir nesibars. Su tuo su 
kuo ji kalbės, ji kokiu nors 
bųdu parodys, kad jo kalba, 
jo asmuo, tuo ( momentu uži
ma pirmą vietą^ Jei kas jai ne
patiks, arba negražiai į ją pra
kalbės, arba užgaus—ji man
dagiai atsiprašys ir prasiša
lins. Ir įgaliau1, nors “leap year” 
ateitų ir kasmet, ji vyro ran
kos neprašys—bet lauks, pa
kol susitiks su jai paskintu 
vyru.

Ar tai ne daili moteris?

mu ir eiti prie savo užbrėžto 
tikslo.

Gal nevisi žmonės visuomet 
pasiekia savo užbrėžto tikslo 
prie kurio jie eina—gal tan
kiai gyvenimas juos pakĮupdiną, 
bet tik tas yra pilnas žmogus, 
kuris nežiūrint kįek jis yrą gy
venimą nukamuotas, vis žen
gia pirmyn šų pasiryžimu. Daug 
yra geriau mėginti ir neatsiek
ti, kaip visai nemėginti.

Musų, kaipo žmonių pareiga 
yra siekti kokio librs tikslo gy
venime. Juk mes nesame su
tverti, kad tik miegoti ir valgy
ti. Jei taip butų, tai tmes ne
būtume paveldėję protą. Mes 
turim nėpayydętį tam žmogui, 
kuris dilba' ir $t§jekia, bet mes 
individualiai turimi padaryti pa
stangas savo gyvenimo tikslą 
atsiekti. Tadą mes išpildysime 
tą, ko iš mųfeų gyvenimas rei
kalauja. GyvenĮmas, kaip vie
nas filozofąs sako, yra tas 
kuom tu jį pabarai. Be pastan
gų, mųsų gyvenimas yra tik 
greit prabėgantis sapnas. Daug 
iš inusų pradeda, gyvenimą su 
tikslu ir pasiryžimu, bet kaip 
Dk greitai gyvenimas mus pa
klupdo, mes apsiviliam ir sto
vim vietoje, daugiau pastangų 
nedarome. Ne tas bėgikas, yrą 
garbinamas, kuris parvirtęs 
guli ir nesikelia, bet tas, kuris 
parvirstą ir atsikėlęs tęsia sąvo 

sa- 
pa- 
ve- 
pa-

dėsiu. Jis nesakė gulėk ir val
gyk, aš tau padėsiu. Taigi, jei 
kai kurie iš jūsų, mieli skaityto-, 
jai, i neturite užsibrėžę gyveni
mo. tikslą, ir leidžiate savo die
nas kaip sapną, pradėkite šian
dien i? užsibrėžę tiksią ženg- 
kitę pirmyn, neužmiršdamį, 
kad laikas neina atgalios,' bet 
pirmyn. Ką Pagausi iš gyveni
mo šiandien, tai tas • bus tavo. 
Yakarykšęia. (Įįena jąu4 nebegrįš, 
tad apiė ’ ją nesirūpinkite, tik 
mč^irik^e šiandien tų pačių 
klaidų nepadaryti, kurias pada
rėte vakar. Musų džiaugsmai 
ir vargai' yrą šiandien, šian
dien . mes ‘esam, gyvi, rytojus 
mums ir' nėra taip labai svar
bas, nesy gal mums fiębus Vy- 
.tojaus. ‘'

o'. -... , j. ' *
Kas mes esam . šiandien —

svSrM W.s likų, juodų BU Wais moty,
gyvename, šiandien pradekite 
siekti savo gyvenimo užbrež- . . W . .
tą'iiįslp, nęs šįąndAęų 

’nbmė' kąd esąm gyvį.

bėgimą tol, kol jis pasiekia 
yo. “goąl”. Sunkujs darbas ir 
siryžimas visuomet žmogų 
da prie laimėjimo. Kristus 
sakė: dirbk žmogau, kš tau

-KX

Skauradoj
Keptą Višta

Ištarpykit ant tvirtos, gilios ir 
sunkios skaurados pusę svaro nesū
dytų taukų Supiaustykit vištuką į 
šmotus. Pasudykit ir, jei norit, ga
lit merkti j išplaktą kiaušinį ir api
berti miltais arba baltos džiovintos 
duonos trupiniais. Sudekit šmotukus 

karštus taukus, tegul apsikepa iš 
visų pusių. Paskui apdenkite suma- 
žįnkit ugnį ir kepkit nuo 25 iki 40 
minučių iki bus minkšta, galit palik
ti neapdengtą.

Pečiuje Kepta 
Vištiena

Vartokit tokią pat skaįiradą ir, 
pirm dėsiant į pečių, apkepkit, kad 
gerai parustų, o tik paskui padėkit 
į pečių ir kepkit 40 minučių. Pa
duokit su baltu dažalu iš pieno, svies

Barbecue
Vištiena

2 vištukai
% jyuoduko taukų
2 svogūnai
2 šaukštai acto
2 šaukštai Worchestershire ekst

rakto
1 šaukštas druskos
V2 šaukštuko cayenne pipirų
% šaukštuko juodų, maltų pipirų
1 Šaukštukas chili pauderio
% puoduko catsup
% puod/iko vandens.

Supiaustykit vištukus, pakepkit 
karštuose taukuose. Apdenkit, tegul 
kepa 15 minučių. Visus pridėčkus su
dekit į atskirą indą ir virkit ant 
mažos ugnies % valandos. Paskui 
užpilkit ant vištienos, apdenkit ir 
virkit iki vištiena bus minkšta ir 
dažalas bus nuviręs. Prie pat galo 
pridėkit šmotuką sviesto dėl geres
nio skonio.

Paduokit stalan karštą su virtais 
makaronais arba virtais ryžiais.

MADOS

Patarimai
Gražus Importuoti šalikai Jau 
Krautuvėse Pasirodė Anksty-, 
viam Kalėdų Dovanų Pirkimui

Kada matai visose krauta 
vėse daugybę nepaprastai gra
žių importuotų šalikų iš užsie
nio,, prisimena,, kad Kalėdos jau 
netoli ir kad jau' laikas pirkti 
dovanąs dabar, kada pasįrin-t 
kimąs geriausias.

Vienoj šalikų kolekcijoj te
ko matyt daugybę labai plonų 
vilnonių šalikų ir rankomis ap
stų šilkinių iš Austrijos. Se
novės kaimų spaįva ir audimus 
yra naudojamas šalikams iš. 
Prancūzijos provincijų. Iš An
glijos buvo vienas šalikas va- 

ku-dinąinąs “mis,t”—Cukas 
rią man patiko geriausiai iš vi
so? kojekcijos. šitas šalikas 
yra išatistas iš gryno, šilko šu 
vilnoniais siūliukais kur-ne-kur. 
Nę^ąčįų? ię nepačiupinėjus, 
ąegalį jsįvąizdųoti įęąįp netikė
tą! minkštas ir lankstu? šis ša
likas : yra—nenuoštabli, kad ji 
ir pąvadmo ukar—

t Sehėsniems n^oterims yru 
didelis pąsiripkimas gražių ša-

tikas yra—nenuoš

trokstanČius skaitytojus. Jiems kių, tačiaus tankiai rodo gy«? 
nieko nerį švento, nięĮ<q gėrbr lubnį teisybės. Vaidinihias gy- 
■tiho./bfet įr mirties klausimą vas—greitas. Vįsa filmą spab 

, bizniui. ' Norš VoSe. Dabar rodoma RoOsevelt 
veikalas ir pilnas idiotiškų įvy- teatre. ' . . ■
jie panaudoja

visuomet 
.atrodo elegantiški ir niekad ne
išeiną ’.iš maitos.

Kita grupė, šiįkinių šalikų 
yra Persiškų; ipb^vų, su ryš-' 
kiomiš spalvomis. ‘Jiev irgi la
bai ' grąžus. ‘ Šie šalikai g'var- 
autųąf; išlaikyti sąyo grąžiaą 
galvas, nežiūrint kiek sykių 
plaunamos.

No. 4447—Išėjimui suknelė. Gąlit pasisiūti iš tamsios spalvos šilko 
arba aksomo, 'kuris dabar labai madoj. Sukirptos mieros 34, 3(>, 38, 49, 
42, 44, 46, 48 ir 50 colių per krutinę.

Norint gautį vieną ar dau
giau vįrš nurodytų pavyzdžių 
prašome jškįrpti paduotą blan^ 
kūtę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai paradyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaįrta 15 ceptų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kąrtu su užsaky
mų. Laiškus reikią adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So, Halsted St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattern Dept
1739 S* Halsted St., Chicago, III, 

čia įdedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzdį No.......... .....

Mieros ...... -............... per krutinę

(Vardas ir pavarde)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

u
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KENOSHA MARGUMYNAI
Gelžkelių Tiesėjai 

Laimėjo Streiką J
KENOSHA — Man yra sma

gu pranešti, kad mano pranaša
vimas apie Northwestern bėgių 
tiesėjų streiko laimėjimą išsipih 
de. Darbininkai išėjo perga’ėto- 
jais ir dabar gaus po 85 centus 
į valandą vietoje 30c. Nors bė
gių tiesimo darbas nebus vyk
domas žiemos laiku, bet, prasi
dėjus pavasario sezonui, daibi- 
ninkams nereikės kovoti už sa
vo teises. Naujo mokesčio rei
kalu pasirašyta sutartis.

Kenosha Draugijos 
Vakaras

Praeitą sekmadienį, lapk. 21 
d., nuvykau į Kenoshos Lietu
vių Kultūros (Draugijos vakarą 
Schlitz salėje. Eidamas artyn 
prie salės jau pamačiau ir žino
jau, kad vakaras bus šalmus. 
Ten stovėjo didelis busas, ku- I 
riuo tie galingi dainininkai ir 
šokėjai bei šokėjos atvažiavo iŠ 
Chicagos. Neapsirikau. Svetai
nėje radau daugybę pažįstamų, 
su kuriais nebuvau turėjęs pro
gos sueiti per daug metų. Ypač 
buvo malonu pasisveikinti su V. 
Dambrausku, buvusiu Cicero pi
liečiu, su kuriuo prisiėjo pia!- 
leisti daug malonių valandų kar
tu veikiant draugijiniame judė
jime.

Man tapus Kultūros Draugi
jos nariu, teko garbe, nors įr 
neužtarnauta’, būti “master of 
ceremonies”. Tenka priminti, 
kad dabar yra tveriamas choras, 
po Kultūros Draugijos globa ir 
bus proga visiems, ypatingai 
jaunuomenei gerai sunaudoti sa
vo spėkas. Į choro narius pa-* 
geidaujami ir senesnieji daini
ninkai.

Vakaras prasidėjo Chicagos 
Vyrų Choro šauniomis daipom’s. 
Chorą vedė mums, Kenosha lie
tuviams, gerai žinomas ir myli
mas dirigentas K. Steponavičius. 
Dainininkai ir Mokytojas ne
šykštavo dainų. Dainavo du kar 
tus ir kiekvieną kartą po kelis 
numerius. Mums — vyrams bu
vo garbė, kad iš svečių galingos 
krutinės daina švelniai, bet ga
lingai plaukia. <

Buvo ir šokių grupe, po vado
vyste V. Beliajaus. Ji irgi pada
re didelį įspūdį, nors reikėjo 
šokti nepalankiose sąlygose. Es
trada labai maža, tokiam tikslui 
netinka. Visvien, šokėjai labai 
gerai atliko, iŠ abiejų kartų, lie
tuviškus ir kitų tautų šokius.

Garbė už publikos linksmini
mą tenka nevien chicagiečiams. 
Mes galime pasididžiuoti ir saVo 
menininkais.

P-lė Ona Jocius iš prąeities 
žinoma kaip gera dainininkė. 
Jau kartą prisipažinau, kad ma
no muzikos gabumai yra! menki 
ir recenzijos negaliu rašyti, kad 
nepakliūti bėdon. Vienok žinau 
gerai, kad p. Jocius turi malonų 
ir stiprų balsą. Esame tikri, kad 
naujo choro ateitis yra šviesi, 
nes, turint savo tarpe tokią dąi- 
nininkę kaip p-lę Jocius, galima 
didžiuotis. Jos asistentė prie pia 
no buvo p—lė Emilija ŠĮulskis, 
irgi ne naujokė, nes laike Dailės 
Raitelio veikimo dažnai gėrėjo
mės jos maloniu skambinimu.

Kita dainininkė, p-lė Violet 
Banis, nors jauna metuoąe, bet 
daug žada dainavimo srityje. 
Bus malonu sekti šio ateities žię 
do. progresą. Garbė ir pp. Ba
niams, kad gelbsti dukteriai iš
vystyti talentą^ Noriu priminti 
kad ir pp. Baniai buvo choro 
nariais ir jo stambiais rams
čiais. Nčra; abejones kąd ir Šį 
Kąrtą dalyvaus. t

Nors daug girdėjau apie p^lę 
Bemicė Malela iš Waukegano, 
ir jos gabumus, bet sekmadienį 
teko pirmą kartą išgirsti ją da!-

“riudjaht. Esu, įsitikinus, kad tai, 
ką girdėjau, bebuvo perdėta’. Mu 
sų kaimynams yra kuo pasidi
džiuoti, turint dainininkę su to^ 
kiu švelniu balsu, žinau, kad 
p-le Malela yra ir gera moky
toja, nes žino muziką. Musų cho
ro laukia' šviesi ateitis.

P-lė Isabella Raščius asistaVo 
prie piano V. Baniutei ir B. Ma- 
leliutei. Teko išgirsti ją skam
binant porą metų atgal. Nerei
kia būti profesionaliu muziku, 
kad pastebėti p-lčs Raščiutčs pa
daryta didelį progresą skambini
me. >

Vakaras pasisekė iš visų at
žvilgių. Publikos buvo ganėtinai*. 
Drg. Vėl vikiams, Poteliunams, 
Pabarškienei ir kitiems reikėjo 
gan sunkiai padirbėti, kad trok
štančius pagirdyti, o alkanus pa
valgydinti.

Vestuvės
šiandien suskambės vestuvių 

varpai p-lei Onai Rimkus ir p. 
P. Visockiui iš LaSalle, III. Esu 
užtikrintas, kad vestuvių puota 
bus šauni.

turį, grosery 
duktė — jau- 
išaųginta, yra

Šiandien Vestuvės
RACINE — Lapkričio 13 di, 

pas pp. Grūzdus buvo surenkta 
“shower party” panelei Francas 
Gibavičiutei, o sekančią dieną 
panašus parengimėlis įvyko pp. 
Giba’vičių namuose, — vien ve
dimiems žmonėms. Abiejose vie
tose viskas praėjo sklandžiai ir 
puošniai ir buvo kuo gerai sve
čiai pavaišinti.

Pp. Gibavičiai 
biznį. Jų jaunoji 
na, graži, gerai
draugiška ir turi daug draugų.

Girdėjau, kad buvo džir kėlios 
“parės” jai ir jos sužiedotiniui 
Williamui Wasilaičiui,su. ku
riuo apsiveda šiandien, lapkričio 
27 d. Vestuves -įvyks Society 
Hali sa’eje, 330 Main street, 
Racine. Vaišėš prasidės apie 8- 
tą valahdą vakaro. Dalyvaus di
delis būrys svečių. Mes'linkime 
jaunuoliams laimingo gyvenimo 
ir gražios ateities. Lai abu su
laukia žilos senatvės.

Racine Ruošiasi 
Koncertui

Racine Lietuvių Kultūros Dr- 
ja žada surengti puikų koncer
tą, sausio 23, 1938 metais. Kąl- 
bama, kad programo pildymui 
bus pakviesti garsus dainininkai 
ir pirmaeiliai lošėjai iš Chicagos, 
kurių dar niekas Racine negir
dėjo ir nemate. Chicagos Lietu
viu Kultūros Draugija turi vi
sokių artistų —- dainininkų ir 
muzikantų. Ir mes turėsime ge
rą progą juos pamatyti ir iš
girsti. Vakaras įvyks Viktoro 
Dzindzileto Dreamlande.

Racine Lietuvių Kultūros Dr- 
ja kviečia visus narius, nenarius 
ir lietuvius iš tolimesnių kolo
nijų, kaip Kenosha, Waukegan, 
Milwaukee, South Mihvaukee ir 
kitur vakare dalyvauti.

Draugija Auga
(Mes Draugijoje jau turime 

gražų būrelį narių, suvirš 60, 
bet ta skaitlinė vis dar auga. 
Visi mato, kad Draugija yra ge
ra, ir kad verta įstoti. Mes turi
me ir gerų veikėjų,'kurie sten
giasi narius įrašinėti, kaip Sta
sys Stotkevičia, Stasys Mockus 
ir kiti/

Lapkričio 14 d., mari su žmo
ną teko būti pas kenoshiečlus. 
Mus pakvietė pp. F. Bulovas. 
Tąj buvo puiki vakariene, “krikl 
tynos” riaujo Kenoshos choro. 
Mums buvo labai linksma kartu 
su visais dalyvauti ir klausytis 
linkėjimų naujam Kenosha, Lie
tuvių Kultūros Draugijos dainų 
skyriui, ir jo geriems vedėjams, 
kurie sugebės visą darbą gerai 
tvarkyti. Tai yra sumaniam at
stovui iš Chicagos F. Bulovvui ir 
kitiems. Bulow—tai nepaprastas 
žmogus, moka sėkmingai ką 
nors naujo įsteigti — suorgani
zuoti. Jo|geri darbai visur skam
ba plačiai.

Susirinkimas
Racine Lietuvių Kultūros Dr- 

jos mitingai daugiau nebebus 
laikomi Union Hali, bet pas Vik
torą, Dzindziletą ir J. Kimčių, 
“Dreamlande”, 1521—12th St. 
kampas Herrick avenue.

Sekantis susirinkimas įvyks 
rytoj, lapkričio 28 d., 2 vai., po 
pietų. Visi nariai raginami bū
tinai atsilankyti.
Draugijos Pirmininkas ir Kor.

Stasys Stotkevičia

kaina ir GuffyAukštesnė važmos kaina ir Guffy 
• Bilius pakels kainas. 

UŽSISAKYK DABAR 
100% POCAHONTAS MINE 
RUN, rerlauMoH ....... ..........
Hl PER MINE RUN, Ekk ar *76 
tnmn, rer*’* »!**-’. 3
TIKROS FRANKLIN COL’NTY 
STOKKR. be dulkiu Ir aliejuot. 

Greitas prUtatymas visur— 
Chlcasoj ir Priemiesčiuose

SUPER COAL CO.
“Ouality Coal Distributora*' 

10 S. La Šalie Street 
Dearborn 0204-0258 

Ątdara vakarais iki 0:30 vai.

CA5Hcn
CREDITi

T***

Jau Atėjo No. 10 
KULTŪRA

Naujoj Vietoj
Raciniečiai pp. Waičiatoniai 

persikėlė į naują vietą. Pirmes
ni namą pardavė ir nusipirko ki
tą —r gražiai atrodantį, geroje 
apielinkeje, West Racine, po nu
meriu 1518 Hayes avenue. Abu 
dabar yr^ Rabine K. D-jos na
riai. Labai gerai, kad mes tokius 
žmones įtraukiam į savo tarpą.

Girdėjau, kad kitas musų
• ’ l

Draugijos narys Petras Vegelas 
susižeidė bedirbdamas bučernč- 
je. Neteko girdėti, ar žaizda pa-, 
vojinga ar ne.

Kultūros kryžkelėse Besidairant — 
J Laužikas.

Komunizmo ir Fašizmo perspekty- 
v6s 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. I^evinskas.
Populiarusis Mokslas 

ir t. t.
KAINA 45 CENTAI

GALIMA GAUTI

SIUTAS
ŠVENTĖMS

Apžvalga

“NAUJIENOSE”
1739 SO. HALSTED STREET. 

Chicago, III.

Orui atšalus, “spaceravoti” ne 
ra smagu, bet kai apsiprasiu, tai 
turėsiu uš garbę aplankyti “Na'u 
j ienų” skaitytojus.

Pristato j Valgyklas Visokios tų- 
Sies mėsas. Restaurantų aprūpi* 
nimas MUSŲ SPECIALYBĖ. • 
3239 So. Halsted St.

Tel. VICTORV 2031-2

Tel. Boulevard 2508 
TURKIŠKA PIRTIS 

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

4625 SO PAULINA ST.

P. J. V. GARAGE
P. J. VAIČIS, Sav.

Taisom visokius automobilius ir 
trokus. Greitas patarnavimas ir 

kainos neaukštos.

4406 S. Western Avė.
Tel. LAFAYETTE 5251

Pas mane galite užsisakyti 
tokį siutą, koks tik jums 
patinka. Padarysiu pgiai.

F. MICKAS
Fine Custom Tailoring

4146 Archer Avenue
Tel. LAFAYETTE 9832

IEŠKOK 
ŠIO 

RAUDONO RAŠTELIO

GEROS ŽINIOS
AMERIKOS LIETUVIAMS

Pas Chevrolet karų pirklius dabar yra 
skiriama specialus vartotų karų bargenas

i

“*» CHEVROLET DYLERJ hh.

MERIKOS LIETUVIAI visuomet at
sineša draugiškai į Chevrolet’^. Daug 

lietuvių jau yra nusipirkę naujus 1938 me
tų Chevrolet karus. Jūsų Chevrolet pirk
lys geidžia jums suteikti pirmų progą vie
nam iš šių siūlomų specialių pargenu pa
sirinkti. Naujų 1938 metų Chevrolet karų 
populiarumas atnešė ypatingai didelį var
totų karų modelių skaičių. Tie karai pa

prastai butų pardavinėjami už aukštesnes 
kainas, bet mes padarėm ypatingą nuolai
dą, norėdami greičiau išparduoti ir pasi- 
liuosuoti vietos vis daugiau ir daugiau įei
nantiems išmainytiems karams.

‘ . i

Tai yra gera proga tokiam karui įsi
gyti, kuris duos jums patenkinantį patar
navimą per žiemą už pinigo sutaupančią 
kainą

Ashland Avė. Motor Sales Republic, 6200 
5436 S. Ashland Avenue

Bergl Chevrolet Sales Crawford 2702
.5346 W. Cėrmak Rd., Cicero

Caley Brothers Pullman
10524 S. Michigan Avė

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

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

Clayton Dean Chev. Co. Austin
183 W. Madison, Oak Park

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

Drexel Chevrolet Co. Drexel 3121
4783 Cottage Grove Avenue

Drije Motor Sales Lawdale 7800
6527 Roosevel Rd , Berwyn > 'z

Dunaway Chevrolet Maywood 8820
511 S. 5th Avė.. Maywood. Austin

Brące Egan Chevrolet, Ine. Wilm. 
k 611 Main St., Wilmette -

VENK OPERACIJOS 
IR LIGONINĖS

IŠLAIDŲ—KYLOS
Jus galit numesti paraiščius ir 

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

HEMORROIDAI (PILĖS)
Ta skaudi ir pavojinga svei

katos padėtis nereikalauja opera
cijos ir ligoninės priežiūros. Mu
sų be skausmo, be kraujo būdas 
atsiekia nuolatinių pasėkų ir jus 
nesutrukdys nuo darbo.

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

VERICOSE VEINS
šiuose atsitikimuose operacijų 

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

^uosus budus.
SLOGOS. NOSIŲ LIGOS

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

NATŪRALŪS GYDYMAS
Pradėk dabar savo kūną nuo 

nuodų valyti, vartodamas musų 
Botanical Compounds, Klauskite 
informacijų,'

NORTHWEST 
flEĄLTH CENTER 

4734 Milvvaukee Avė.
* į* _ ?

Valandos: 10 v. r. iki 8 v. p. p.
- Šeštadienį iki 1 v. p. p.
...___ TeL Kildare 4239 _____

DR. H. G, SHEK
Veda registruotas gydytojas.

Gate^ay Chev. Sales, Ine. Pensacola 9010 
5145 Mihvaukee Avė.

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

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

Hi-Way Chev. Sales, Ine. Bark Ridge 68 
Toughy & Busse Hgwy. Pk. Ridge/

Hyde Park Chev. Garage, Ine. Dor. 8600 
5506 Lake Park Avė.

Keystone Motor Co. Keystone .3400
8100 Lawrence Avė. ''r

Kushler Chev. Sis , Ine. Sheldrake 7610
t 6317 Broadway

Jas. .Levy Crėvrolet Co. Virginia 1141 
4400 Archer Avenue

Lewis Auto šalęs, Ine. Crawford 4205 
8400 Ogden Avenue

Mclnerney Motor Co. I" 
, 2715 N. Cicero Avė.

MeManus Motor galės
6711 S. Westem Ąve

Michigan Avė. Chevrolet Calumet 6155 
2345 S. Michigan Avenue 

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

Miller Chevrolet, Ine. Graceland 
1810 Irving Park Blvd.

Milwaukee Avė Mtr. Sales Spa. 
2504 Milwaukee Avenue 

Nelson Chevrolet Sales, Ine. Bit. 
1002 Diversey Parkway 

Niękey Chevrolet Sis.. Ine. Pen. 
4114 Irving Park Blvd.

Nieburger- Chev. C.o. So. Shore 8796 
7744 Stony Island Avenue 

Northtown Chevrolet Co., Hollycourt 5800 
6501 N. Western Avenue

Ray O’Connell Motor Co. Austin 8068 
462'5 W. Madison St.

A. J Oosterbeek Mtr. Co., Inę. Tri. 1610 
7541 S. Halsted Street

Opas Chevrolet Co. Haymarket 0220 
' 1708 S. Ashland Avenue

0332

7076
1400

8500
2142 8670

85005300

8400

9172

8000

M

8118
4414

0456

7300

7^18

8826
5767
1470

Ruby Crevrolet. Ine. Fairfax 9600 
1422 E. 6?th Street

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

Seip Chevrolet Sales 
8622 Commercial

Sheets Chevrolet Sales

Spaulding 3400

Republic 5300

Elmwood Pk.

Regent 
Avenue

Midway 
6522 Cottage Grove Avenue

Southwest Chev., Ine. Cedarcrest 
' 9220 S. Ashland Avenue

Superior Motor Sales Co. Engi
6943 S. Halsted Street

,Uptown Motors Corp. Long Beach
4859 Broadway

Vogeding Chev. Co. Greenleaf 
1111 Chicago Avė., Evanston Bri. 7800




