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Japonai Užėmė Tarptau
tinį Setlementą 

t V <

JUNGTINIŲ VALSTIJŲ KARININKO 
PROTESTAS PAVEIKĖ

SHANGHAT, Kinija, gruo- gėsį. Kuriam laikui praėjus, 
džio 3. — Japonų armijos va- japonai pasitraukė.
dovybė surengė pergalios pa- Tačiau jie laikė užėmę apie, 

_ i — tarptauti-’30 blokų tarptautinio setle-
nepaisyda-| mento centre ir net aptvėrė 

šią sekciją vielomis. Jie aiški
no, jogei daroma tyrinėjimas 
granatos incidento.

Nuožiūra yra, jogei japonai 
surengė paradą tiesiog tikslu 
susilaukti tokio incidento, koks 
įvyko, kai kinietis metė gra
natą į japonų kariuomenę, kad 
gauti priekabę visam setle- 
mentui užimti. 

f

Nors ant rytojaus Japonijos 
atstovas pareiškė korespon
dentams, kad japonai nenori 
panaudoti granatos metimo in
cidentą priekabėms, tačiau jis 
nepasakė, kaip ilgai japonai 
laikys savo rankose užimtą 
tarptautinio setlemento dalį. 
Reiškiama abejonė, ar tik ja
ponai nepaskelbs, kad ateity
je jie prižiūrės tvarką tarp
tautiniame setlemente.

radą Shanghajau*s 
niame setlemente, 
ma amerikiečių ir anglų pro
testų,, kurie įrodinėjo, kad dėl 
parado gali įvykti kraujo pra
liejimo.

Laike parado vienas kinie
tis metė rankinę granatą 'į ja
ponų eiles. Jis užmokėjo gy
vastimi už savo žygį.

Bet to neužteko. Japonai 
tuojau užėmė visą sekciją, ku
rioje parodavo, . ir pradėjo ui
ti svetimšalius, jų tarpe ame
rikiečius ir anglus.

Užimdami vis platesnį tarp
tautinio setlerilento plotą jie 
prisiartino prie zonos, kurią 
apsaugo Jungtinių Valstijų jū
reiviai.

Jungtinių Valstijų jūreivių 
komanduotojas, pulk. Charles 
Price, ir kapitonas Ronald 
Boone užprotestavo japonų el-

r Y-

ramiai, ta- 
irgi nema-

Kirkwood

Vėl pikietuojaTor- 
do įmonę

•ei.**.. .............

ST. LOUIS, Mo., gruodžio 3.
— Penktadienio rytą automo
bilių darbininkų unija vėl pra
dėjo pikietuoti Fordo įmone. 
Prie paties Fordo darbininkų 
prisidėjo pikietuoti Fisher Body 
ir Chevroleto dirbtuvių darbi
ninkai. Viso pikietuotojų buvo 
l>er 500.

Pikietavimas ėjo 
Čiau policijos buvo 
žai. .

Teisėjas Robert
penktadienio rytą, atidėjo j ša
lį Fordo prašymą išduoti in- 
džionkšeną prieš 121 asmenį
— unijos viršininkus ir pikie- 
tuotojus. Teisėjas betgi pareiš
kė, kad indžionkšenas bus duo
tas tuojau, jei įvyks riaušių 
pikietų vietoje.

Keletą dienų atgal Richard 
I. Frankensteen, automobilių 
unijos vice-prezidentas, kalbė
damas Pittsburghe pareiškė, 
kad unija iššauks į streiką For
do darbininkus River Rouge, 
jei pasirodys reikalinga pagel
bėti St. Louis streiką laimė
ti.

Lojalistai laimėjo 
keliose vietose

A.D.F. ruošia savą 
algų-darbo valan

dų bilių ,
WASHINGTON, D. C., gruo

džio 3. — Amerikos Darbo Fe
deracijos prezidentas, William 
Green, po Federacijos pildomo
sios tarybos posėdžio pareiškė, 
kad šeštadienį, gruodžio 4 die
ną, Amerikos Darbo Federaci
ja pasiūlys kongresui savą bi- 
lių algų-darbo valandų reika
le. / • '! :

Federacijos planuojamas bi- 
lius reikalaus nustatyti mini- 
mum algas ir maksimum dar
bo laiką įstatymu, o ne paves
ti nustatymą specialiai tary
bai, kaip kad proponuoja da
bar esąs kongrese algų-darbo 
valandų bilius.

Italija ir Austrija 
pasirašė pirklybos 

sutartį
ROMA, Italija, gruodžio 3. 

— Italija pasirašė naują pirk
lybos sutartį- su Austrija, pa
našią tai, kuri buvo pasirašy
ta Italijos su Vengrija. Pir
miau veikusios šių trijų val
stybių sutartys teikė Vengri
jos ir Austrijos prekėms pir-

HENDAYE, gruodžio 3. — menybių Italijoj, o tai vargino 
3 ją. Naujose sutartyse sakytos 

pirmenybės pašalintos.
Ispanijos lojalistų kariuomenė 
atėmė iš sukilėlių kelias vie
toves Ebro upės apielinkėje, į 
pietus nuo Zaragoza. Valdžios 
pranešimais, šie laimėjimai iš
lygino lojalistų fronto ruožą ir 
atsteigė priešakinių vietęvių 
susisiekimą.

Surasta dar 2,500 
rankinių granatų

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

Nepastovus; tarpais gal 
lietaus; „saulė teka 7:01, 
džiasi 4:19 valandą.

pra-

PARYŽIUS, Francuzija, gr.
3. — Surasta dar 2,500 ran
kinių, granatų netoli Paryžiaus? 
Šis radinys vėl išjudino polici
ją ieškoti suokalbininkų, ku
rie taikėsi perversmą Francu- 
zijpje padaryti.

Valdžios pranešimais, nuo to 
laiko, kai pradėta tyrinėti fa
šistų organizacijos Cagoulards 

viso rankinių bomilų
surasta jaipper 6,000.

bus 
lei- veikla,

‘ [ A|CME-NAUJ[IENV'Foto] ’L .C... . • ■ ’
•9 metų eržilas Loewenstein, kurį Belgijos

Tyrinėjo Hooverio 
taksų mokėjimą

Iš Vilniaus Krašto

•“ ■ *1m
‘ v.
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NEW YORK, N. Y., gruod- 
žio 3. — Princetono universi
teto. profesorius William Starr 
Myers, kalbėdamas New Yor- 
ke penktadienj pareiškė, kad 
esąs autorizuotas pasakyti, jo- 
gei dabartinė administracija 
(t. y. prez. Roosevelto) tris 
savaites darė tyrinėjimus ry
šium su Herberto Hooverio, 
buvusio Jungtinių Valstijų 
prezidento, mokėjimu taksų.

Profesorius nepasakė, kas jį 
“autorizavo”. Tarp kita ko sa
vo kalboje .prof. Myers argu
mentavę už tai, kad sulaikyti 
dabartinę pašalpą bedarbiams 
ir sugrįžti prie p. Hooverio pla
no pašalpai.

Nusišovė politinis emigrantas

Kaip rašo “K. ‘Wilenski”, 
Ščitninkuose (Lydos apskn, 
Baltagruodžių valsč.) nusišovė 
ilgesnį metą čia gyvenęs politi
nis emigrantas iš Lietuvos kaž 
koks Alfonsas Potius.

Sukonfiskavo
' » * *

Miesto Storastos įsakymu, 
paskutinis “Vilniaus žodžio” 
n-ris (50) buvo sukanfiskuotas 
dėl dviejų straipsnių: “Ilgais 
vakarais” ir “Kaimo bedarbiai 
ir beduoniai”.

BELGIJOS ARKLIŲ ČEMPIONAS
ambasadorius grafas Robert Van der Straten-Porithoz (su taure) isriąko čempionų 
gyvulių parodoje išstatytų milžinišl{į jjų Belgijos darbo arklių. Kairėj -^- ambasa
doriaus žmona, o vidury — arklio savininkas John MacAlIan iš Michigan State ko
legijos. Gyvulių paroda užsibaigia šiandien. ■ ' ■

___  • » t

Nori C.LO. ir A.D.F. Įsteigė departamen
tą geležinkeliams 

operuoti
taikos . I

gruo- 
įvyko

WASHINGTON, D. C. 
džio 3. ■—■ Penktadienį 
Amerikos Darbo Federacijos 
pildomosios tarybos posėdis. 
Nors jis šaukta " neva algų- 
darbo valandų biliui apsvar
styti, tačiau* buVo žinoma, kad 
susirinkimui William Green ir 
Georgė M: Tišf^fson ’ raportuos 
apie pastangas : 
rikos Darbo Federacija 
dustrinio Organizavimo 
tetų. . ,• -

<•

Vėliau, vakare, Wm. 
ir John Lewis vėl buvo 
konferencijai; 
ketvirtadienį.

MEKSIKOS MIESTAS, Mek
sika, gruodžio 3. — Preziden
tas Lazaro Gradenas įsteigė 
paskirą departąm^nitą ,Meksi- 
kos geležinkeliams operuoti. •’ 

-----  -------- šių metų< birželio menesi val- 
sutaikyti Ame-.l džia paėmė į savo rankas ge- 

. su In-1 ležinkelius iš pusiau privačios 
Komi-1 kompanijos. . ' •

Naujo valdžios departamen- 
Green į0 • viršininkais paskirti buvu-; 
sutarę šiejiJ pirmiau geležinkelių vir- 

kurią pradėjo šininkai. Dar eina pasitarimai' 
Stebėtojai daro.<su geležinkelių darbininkų uni- 

išvadas, kad ir pas Le-wisą ir ja dėl glaudesnio 
pas. Greeną yra tikro noro at- kooperavimo su valdžia gele- 
siekti bent kovos paliaubų, 'jėi 
ne ūmios taikos. - ■

Daniel Tdpin, vežėjų unijos 
prezidentas, pareiškė, kad jis 
nemato greitu laiku patvarios 
taikefe. Bet, sako jis, galima 
kovos paliaubas sudaryti.

Tammany bosas 
rezignavo

ALBANY, N. Y., ’ gruodžio 
3. —? Albert MartinęlŲ,1 pasku
busios New Yorko demokratų 
organizacijos Tamihany Hali 
vadas, penktadienį įteikė gu
bernatoriui Lehmanui savo re
zignaciją iš Nęw Yorko kaun- 
tės klerko vietos.

I . . **t ; \

Marinelli .pasiuntė guberna
toriui 
dviems 
to, kai 
aiškinti 
Pewey
MaHhelli, ‘ buvo politinis ben
dras raketierlų, slėpė pabėgė
lius nuo federalių agentų ir 
draugavo su žinomais krimi
nalistais. , >

rezignacijos laišką 
dienoms praslinkus po 
gavo pakvietimą pasi- 
dėl prokuroro Thomas< 
kaltinimų, jogei jis,

Tavernoms Indiana 
valstijoj uždrausta 

mainyti čekiai
....................... .............. . ■

INDIANAPOLIS, Ind., gruo
džio 3. — Indiana valstijos al- 
kogolinių gėrimų komisija 
penktadienį išleido įsakymą, 
kurs draudžia tavernoms ir ol- 
sėlio likerių krautuvėmš mai
nyti darbininkų algų čekius į 
pinigus.

4hf • h 'Mirštat

darbininkų

žinkeliams operuoti.

Pakaitos britu armi-
c- ■ I

jos vadovybėje

LONDONAS, Anglija, gruo
džio 3. — Praėjusį penktadie
nį paskelbta daUg griežtų pa
kaitų Britanijos armijos vado
vybėje. Pakaitose senieji auk
šti generolai išėjo į rezervus,, o 
jų vietoms paskirti jaunesni 
žmonės.

Darant pakaitas buvo nuro
dyta, jogei dabartinių laiku 
Britanijai negręsia karo pavo
jus, tačiau jos kariškoji jėga 
turi būti priruošta tinkamai 
bet guriam reikalui. Pakaitos 
pasiekė net britų kariuomenę 
laikomą Palestinoje.

Jdomus patarimas
PHILADELPHIA, Pa., / grfcp- 

džio 3.
nigas Roy Burkąr, iš Colum- 
bus, Ohio. Tarp kita ko jis pa
tarė tėvams rengti savo vai
kams pasimatymų^ jei vaikai 
patys" neturi užtektinai drąsos 
susitarti pasimatymams. Pasak 
kunigo, daug vaikinų neturi 
drąsos pasimatymams (dates) 
padaryti, o merginos be tokių 
pasimatymų nutolsta nuo kitų 
žmonių, jose išsivysto jausmas, 
kad jos yra prastesnės už ki
tas merginai.
• .. • . ■’' v ■•■i

šiaip ar. taip, o šitoks pamo
kinimas gal būt yra sveikės- 
nis, negu . grūmojimai pragano 
kančiomis. <

čia laikė misijas ku

Meras Bangs 
laimėjo

MARION, Ind., gruodžio
— Meras Clare W. H. Bangs, 
iš Huntington, veda . jau ilgą 
kovą, kad įsteigti tame mieste
lyj e municipalią elektros stotį. 
Privati elektros kompanija yra 
priešinga y-šioms mero pastan- 

•'fe? .ffefe v.:.

pusę, ir jau dų kaffus merui 
.Bangs teko eiti į kalėjimą už 
teismo paniekinimą.
' Pastaruoju laiku prieš, me
rą Bangs pradėta vajus pa- 
čioję miestelio taryboje tikslu 
jį iš mero vietos pašalinti. Bet 
šioje byloje teismas išnešė 
sprendimą, kad Bangs * turi 
teisę ir toliau būti meru.

o

129,000,000 Jungtinių 
Valstijų gyventojų

WASHĮNGTON, D. C., gruo
džio 3. — Jungt. Valstijų cen
zo biurd pranešimu padarytu 
penktadienį, liepos mėnesį š. 
m. Jungtinėse Valstijose buvo 
gyventojų 129,257,000. Chica- 
gos gyventojų kiekis siekė 
skaitlinę 3.632,701. ,

Visos partijos Bra
zilijoj panaikintos
RIO DE JANEIRO, Brazili- 

ja, gruodžio 8. — Penktadie
nį, gruodžio 3, Brazilijos dik
tatorius Getulio Vargas paskel
bė įsakymą, kuriuo panaikina
ma visos politinės partijos ša
lyje. .

Visam miesteliui 
Kalėdų dovana

AMHERStT'o., gruodžio 3. 
— šiomis > dienomis visi mies
telio gyventojai gavo Kalėdų 
dovaną —> tai elektros bylą už 
gruodžio mėnesį užantspauduo
tą “Paid”. Elektros įmonę val
do pats mięątąs.

* tai elektros bylą už

Gavo skirybas
‘ .............—■ ■ —

LA$ VĘGAS, Tex., gruodžio 
3. — Teisėjas William Orr su
teikė skirybas p-niai Evange
linę S toko wsk i, žmonai Phila- 
delphi jos simfo n i j os orkestro 
vedėjo, ' Leopoldo Stokowskio. 
Skirybas moteris gavo praėju
sį ketvirtadienį.

i

Mokykla pasiprieši 
no teismui

MINEhSVILLE, Pa., gruod
žio 3. — Jungt. Valstijų ap
skrities teismo teisėjas Maris 
praėjusį trečiadienį išnešė 
sprendimą, kad mokiniai, dėl 
savo religinių įsitikinimų nesa- 
liutoją Amerikos vėliavos, ne
privalo būti išvaromi iš moky
klos.

Neleido liet, kalba laikraščio
Miesto storastijai buvo įteik

tas prašymas leisti naują lietu
vių kalba laikrašti “Diena”. 
Storastija atsakė neigiamai. 
Apeliuojama vaivad'jon.

Septintą kartą
Šiomis dienomis išėjo “Pzre- 

glad Wilenski” 7 nr., kuris 
miesto Storastos įsakymu buvo 
sukonfiskuotas. P^žyrrė ina, 
kad šiemet '“Przegląd Wilenski” 
nč karto neišvengė konfiskatos.

Tarėsi dėl Nemuno va
gos sureguliavimo

Tačiau mokyklų superinten
dentas C. E. Raudenbush penk
tadienį atsisakė priimti į mo
kyklą tuos mokinius, kurie bu
vo 1 
-vėliavai# v f I ; k * č ’ 5

KAUNAS. — Aną d^eną su3. 
ministerijoj buvo torpzinybn’s 
pasitarimas Nemuno vagos su-

išvaryti už neUliutavlttfd^^Y1",0

Prezidentas sugrį 
šiąs greičiau į Wa 

shingtoną
MIAMI, Fla., gruodžio 3.— 

Prezidentas Rooseveltas penk
tadienį pranešė, kad jis savo 
atostogas sutrumpinsiąs trimis 
dienomis. Jis sugrįš į Washing- 
toną ateinantį trečiadienį, arba 
ieškos tinkamo gydymo ryšium 
su neseniai ištrauktu danti
mi.

vadą,; kad tvarkant Nemuno 
vaį'ąr ‘fie'Tto’ k‘tą ’ pirmaeilėj 
reik sutvarkyti miestuos? ir 
miesteliuose uostus ir prieplau
kas. Kaune esą reikia įrengti 
Veršvuose ir Šančiuose ar Pa
nemunėje prekių uostus, nes 
prekių gabemmas vandens ka
liais vis didėja, o Senamiesty 
moderniškiau įrengti kekivių 
uostą.

Žuvo du aviatoriai

Pakeltos pasažie- 
riam bilietą kainos

VVASHINGTON. D. C., gruo-
— Interstate Com- 
komisija penktadienį

dž’o 3.
merce 
autorizavo pakelti bilietų kai
nas pasažieriams važinėjan- 
tiems vakarų ir pietų vakarų 
valstijų geležinkelėlis. Visa 
pakėlimo suma per* metus 
sieks daug maž $2,500,000.

MIAMI, Fla., gruodžio 3.—- 
Budy Kling, iš Lemont, IR., ir 
Frank Haines, iš Detroit, Mich., 
užsimušė visos Amerikos avia
cijos manevruose, kurie dabar 
laikoma Miami mieste, Flori
doje. Jų nelaimę mate aviato
rių žmonos ir Klingo jaunas 
sūnūs.

Šių metų liepos mėnesį Kling • 
buvo laimėjęs greitumo rekor
dą, lėkdamas po 227,793 my
lias per valandą.

—-------------------

Bomba apdraskė 
namus

PASIUSKIT 
GIMINĖMS 
LIETUVOJ

gruo- 
buvo 

Men’s

KANSAS CITY, Kas., 
džio 3. — Penktadienį 
mesta bomba į Business 
Assurance trobesį, kurio pri
žiūrėtojai darbininkai strei
kuoja. 300 trobesio langų iš
byrėjo' Ekpliozija apgriovė ir 
pastato priekio dalį.

Rusų traukinys 
padegtas

MASKVA, sovietų Ruteija, 
gruodžio 3. — Tass (sovietų) 
žinių agentija pranešė penkta
dienį kad Rusijos traukinys 
buvo sulaikytas Lenkijoje ir 
padegtas. Visiems 
tarnautojams buvo

DOVANŲ .
KALĖDOMS

O JUS SU KIEKVIENU 
SIUNTINIU GAUSIT 
LIETUVIŠKĄ KALĖDŲ 
PASVEIKINIMO KORTE
LĘ DYKAI.

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

CHICAGO, ILLINOIS
Ofisas ątdaras kasdien nuo 

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

1 vai. popiet.
traukinio 
padaryta



IŠ LIETUVOS
J.

Kalėdoms!
tiuo

ADVOKATAI

r?*Jlj|

TAIP KAD GALIMA 
. ĮSIGYTI

*15.99

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

HOSELAND-CHIČAGO, ill. 
Tek PULLMAN U08-82T7

Rezidencija:
SOUTH CLAREMONT AVtf
Valandos-“-#—-10 A. M< 
Nedalioj pagal sutartį.

PARAIščIAI
Profesionalus daktaro paraiščių pri
taikymas pigiai kaip už 65 00. Pa
tenkinimas gararituotas. Beto, apvy- 
niojinlai ir gumos pančiakos.

DR. P. SCHYMAN 
Specialistas

1869 N. Dąmėh Ate.
2-ras aukštas. * Armitagė

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

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas BtunsWidk 0597

»---------- -g—-

šeštadienis, gruod., 4, 1937
Ofise TeL Virginia 6036 

Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos:

8200
----- 8939

........ _

•With Thanksgiving now 
merely a memory, together 
with all the othet little thlngs 
that have kept yours tfUly 
from writing a column lašt 
week, we pnce again pick up 
our pens.

•As you may have noticed, 
yours truly has never as yet 
asked for any cuntributions to 
the column from members, as 
we thought that it woūld be 
best to be independents and 
write on subjects which are 
known to us without the aid 
of outsiders. Novv, do not mis* 
understand us, we did want 

' ne\vs, būt what We vvanted 
above all was wha.t we our- 
selves, should obtain that news 
without expecting any chorus 
member to give it to us. There- 
fore, we were very much taken 
when a member gavę us a con
tribution. Since we will accept 
this chorus member’s Contri
bution, we shall do likevvise if 
any other Chorus member 
should send in some news and 
if it should meet with our ap- 
proval we shall publish it. 11 
the persona submitting the eol- 
umn do uot .wish to have their 
name mentioned we shall ful- 
fill their reųrtest. If, you should 
want to contribute anything 
to the column you may do so 
by sending your contribution to 
Naujienos in care of Anthony 
Vaivada to Raskey Huey and 
\ve will receive your contribu
tion. The following is what was 
submitted by a chorus member, 
būt we are at a loss as to whe- 
ther vv’e shold mention this cho
rus member’s name or not— 
therefore, we will not, būt in 
the future we hope all that send 
in contribiutions will make them 
selves clear on that point. ".‘j’”0 
DID YOU KN0W— 7

[ACME-NAUJIENŲ Foto J

Mrs> Rubiną Smile, 24 m., 
antroji žmona Jaspor Smi
le, buvusio Syrijos arabų 
vado, rasta nušauta lovoj 
savo namuose Elizabeth- 
town, Tenn. Sulaikytas jos 
vyras.

Auditorium in btfth small ones 
on the first flOor. This affair 
is to be one of the largest of 
its kind and one that will have 
the most ideal gifts and prizus, 
therefore,
come down to 
event.

we hope. all will
take part in the

NAUJIENOS, Ohicago, BĮ.
■■■ '........-— • ...................................................... .... .............

That Onuks Skever sang 
“Madam Bctterfly” when it 
wus only a Caterpillar?

That the basses would likę 
to flnd the lošt chord and lyneh 
the tenors?

That Pete Kitchas 
“Faust?” That is, he 
Faust or slow.

can sing 
can sing

That Albina Trilik 
the bath tub, because 
no lock on the door?

sings in 
there

Tint Joe Žukas bęlieves that 
Gypsy Bose Lee, 
tease, is flying to 
next week, because 
taking off?

the strip
Hollywood

he saw her

be- 
his

feels swell to 
meni bers take 

the columnin

we happen- 
our column

That Al. Mįckevich, upėn 
ing asked why he turns 
socks inside out, rėplied that 
he llad been running in order 
to get to rehearsal on time, and 
his feet felt as though they 
were on f i re, so he had turned 
the hose on them?

Member of Pirmyn Chorus
•Many thanks to the writer 

for the above Contribution and 
vvė mušt say it 
think that some 
such an interest 
of the chori/s.

•Two weeks ago 
ed to mention in 
that we had received a buzz 
that Johnny Zickus was keep* 
ing stcsdy company with Jo- 
sephine Aleksa. Well, \ve wish 
to offer o/ir most Dumble apo 
logig^Kto these two people as 
we have found out that this 
isn’t so būt, that Johnny is 
keeping steady with a giri who 
is unknown to us except for 
the fact that she has btown 
eyes. We’re Very šorry.

•Some of you may have not 
heard a s yet Pirmyn is tp have 
a bazaar on the 18th and 19th 
of Deeember ak the Lithuaniap

j. ■

Panevėžio gimnazistų 
pasivaikščiojimas 
Tamsiojoj gatvėj

Panevėžys.. —.1937 m. 
bal. 29 d. keli Panevėžio gim
nazistai naktį nuėjo i Tamsią
ją gatvę nuotykių i.škotl, nes 
toj gatvėj vaikštinėjančios 
linksmos panelės.

Tahisūoj gatvėj gimnazistai 
susitiko iš karčiamos išėjusį, 
girtą Ant. Petrauską, kuris ėjo 
su panele. Gimnąžifetai girtam 
Petrauskai nedavę kelio ir pra-^ 
dėję su juo stumdytis ir jį par- 
metę ant žemės. Jaunesnieji 
gimnazistai pabėgo, o -vienas 
vyresnysis, Vytautas Kcrka’,. 
su Petrausku susikibo ir pra
dėjo muštis. Petrauskas išii- 
traiikę iš kišenės lenktinį peilį 
ir juo subadė Korką. Gydyto-

■ ’------- .4. - --------------L4- --•-L.
' ■ • .» ■ ; 1 - ..

jas konstaitavo sunkų sužaloji
mą. Apyg&rdoš teismas A. Pet
rauską nubaudė 4 mętaiš sun
kiųjų darbų kalėjimo. Rūmai 
Petrausko; apeliacijtM sklindą 
atmetė.

«■ . ...rt,. ■- i„n, . . x

Sudegė “Banga”
' I »■... . f   I k .

) ■ . ■ ’[ ' '■

PALANGA, — .Lapkričio 14 
d. abiė 3 vai. naktiės užsidegė 
Palangos Gazuoto vandens dirb
tuvė “Banga”. Gaisro metu 
dirbtuvėje sprogo suspausto 
oro balionas,'laimingai, gesinę 
gaisrą gaisrininkai nenukentės 
jo. Dėka gaisrininkų darbš'tu 
mo, gaisrą po 3 vai. pavyko už
gesinti. Arti stovėję trobesiai 
nenukentėjo. Nuostolių padary
ta daug.

• .. '■■■ . ------- ..T.|, . .. ■.
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I iainos Sumažintos

MrS. A heli a K. Jarusž
Physieal Tharapy 

and Midwife 
6630 So. Westera 
Avė., 2nd fioor 
Henilock 9252 

Patarnauju prie 
gitndymO bamuo-* 
sfc ar ligoninėse, 
duodu massage 
electric t r e a t - 
ment if magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

will now be held 
on Tuesday and'

JIT Tobulasis ALIEJUS T
I Padaro Pečių ar I 

' šildytuvą
| NAŠESNIU I

KLT” Kaina Nedidesnė! •

STOVOL

PATRUKĘ?
Raištys visoms patrūkimo fušims 
BODY BRACĖS, ELASTIC 
STOCKINGS gatavai padaryti, ar
ba padii'bsim tampvias pančiakas 
Įtisų mierai. Mės esam specialistai 
planavime ir padirbime dirbtinų 
dalių ir visų kjtų mokslinių kunui 
prietaistį. Jej turit bėt kurią ydą,. 
kreipkitės į mus—Specialistus mo
ksliniuose prietaisuose per tris 
ęentkartes.

KAINOS PRIEINAMOS 
Vyras if moteris prižiūrėtojai 

OHICAGO ORTHOPEŪIC 00.
183 W. Lakę St.
Arti prie weįis strėėt

•Rehearsals 
tvvice a \veek 
Friday evenings at 8 o’clock.! 
Be šure to be there on time, as 
rehearsals start promptly in thei 
effort 
iy.

of getting finished ear-į

We’Il be seeing you 
“RASKEY HUEY”

DABAR EINA
Sovietų Rusijos Džiuginantis 

Skridimas į žiemių Polių 

“ARKTIKO UŽ
KARIAUTOJAI”

Už. vis labiau jaudinantis 20-to 
amžiaus žygis 
SONOTONE
60 E. Van Buren

Tęsis mlo pietų iki vidnakčio — 
šiokiomis dienomis 25c ,iki 1 p.p.

CRANE
COAL COMPANY 
5332 So. Long Avo, ' 

Tel. Republie 8402 
POČAHONTAS Mine Run $/.5O 
(Screened) ...... ......... . tonas
SMULKESNĖS / < > $7-25
Tonas .... . '

Perkant 5 Tonus ar Dafugiau

PHILCO RADIO
Aliejinį Pečių AMERICAN

u* *39.95
Apsilankykite ir pamatykite nau
ją p. Z. Jasinskio takandų krau
tuvę. • ‘
z Kainos numažintos visoms Ka- 
lediį dovanom^—kaip tai: lem
poms kavos staleliams, Cedar 
skrynioms, knyginėms, rašomiem 
stalams, radioms, paukščių narve
liams ir t t.

Z. BASINSKI
FURNITURE STORE
1701-03 W. 47th St.

Tel. BOULEVARD: 1751
- Tk, l.l n ■ in ■ 1^^^■

:——■—  —1 -------- ■  r-—■
... . ............ — ..

BIZNIO REIKALU UŽEIKIT 
PAS

Juozapas Ažukas
Bridgeporte išdegė keletas namų, 
kut žmonės neturėjo apdraudos 
nUo ugnies—ant savo rakandų. 
Nelaukite pakol jus tokia nelai
mė ištiks — apsidrauskite tuo- 
jaus pas —

atstovauja
Juozapas Ažukas

PKOPEKTY OWNĖRS ASSOCIA 
TION OF BklDGĖPORT

>3303, $o. LitUanica Avenue
Tel. Boulevard 3450

(Atdara puo 10 rv1n iki 9 vak.)

Garsinkites “N-nose”
T--' ■ " .--------- —.

St.

K. P. G U G IS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn
Kamb. 1431-1434—Tcl. Central 4411-2 
Narni) ofisas—3323 So. Halsted St. 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8i80 
, Telefonas Boulevard 1310, 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS
Telephone: Boulevard 2800 

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

Telėphone: Republie 9723

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3407 LoWe- A ve, Tel. Yards 2510

Dr. A, J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai. nuo 2 iki 4 V, p. p. ir nuo T 
iki 9 v. vak. Trečiadieniais ir 

ekmadieniais susitarus
OFfSAS IR REZIDENCIJA

4300 Fairfield Avė.
Tet. Lafayette 8016

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

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

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

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

DENT1STAS
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandos nuo' 9 iki 8 vakaro

Seredoj pagal sutarti.
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
7 So. Dearborn 

Room 1230 
Ofiso Tel. CENTRAL 

Namų Tel.—Hyde Park

Kiti • Lietuviai Daktarai
1824
3395 Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 

Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedel. nuo 10 iki 12 a.m.

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So, Halsted St.

1 chiCago, ill.

LAIDOTŲVIŲ DIREKTORIUS

John F. EudeikisX

U 1 >.r , t.i.,. L.'. i, >.A

TAILOR-MADE
OVERKAUTAI

$22.50
ir aukščiai iki $50.00

M-------- ii ■ ,8.

Klausykite mus

.......... A. MASALSKIS
330/' Liiuanica Avenue Pilone Boulevard 4139

Naktį

-Phbhe Monfoe 3377718 West I8th Street

Cičėto
,-,ni

Boulevard 4089

■ *-» u;

Overkautai ir Siutai
i J • ‘ -t.

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

styliuose

517.50 
*21.50 
$24.00
SIUTAI ir

storo audeklo, še-Kieti vilnoniai, 
viotai, mėlyni ąaržai ir trilinkai 
sukti. Nauji lounge drapes ir plo- .
in d? gražiai padarytos nugaros vienlinkos ir dvilinkos krutinės, mė
lyni, pilki, rudi ir oxfotd pilki . . . Flyse ©verkautai, inohair, lan
guotos nugaros ir malton dvilinkos ir vienlinkos krutinės raglan ir 
sunkus ploščiai. TJurim didelį pasirinkimą darbinių ir išeiginų kel
nių prieinama kaina. /

slowik
CLOTHES SHOP

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

- - - ----- •_______ ____________ !__________ .ai _ _ ______ !___ :___

?CAVALCADE?
Kentucky Bourbon 2 Metų Senumo

Spirito varyklės supilstyta it distiliuota, kuri buvo įsteigta 
1795 metais,

, YRA GERESNIOSE TAVERNOSE

OLD CASTEE, Ine 
6005-7 West Roosevelt Road 

CICERO, ILLINOIS

SENlAtTSfA’ IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA
i ■’ mi; ?.> ........ ' '■ Cam

’ ■ ANGE- ■
j ' DIENA IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Her mitage Avė. 
444?,^ South. Fairfield Avenue

Tel. LAPAYF.TTE 11767

T -r 1 4 koplyčios visose
Ds2ė5L 1 Chicagos dalyse

......... -- ----- ...j,.............................. .

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS: 

Patiedėli, Utaminke ir Ketverge
t» i J nuo 2 . iki ..9: vaL vakare.
Šerėdoj ir Petnyčioj nuo 2 iki 6 v. v.

Subatoj nild 12 iki 6 v. ’ v.
Tel. Prospect 1012

AKIU SPECIALISTAI

Lietuvių radio progrhmų pirmadienio vakarais, 
10:00 vai. vakari) iš W. H. F. C. stoties (1420 K.) — Pranešėjas 

P. šALtlMIERAS.

• I ••- * ’ .

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI

Chicagos, > ,
/Ambulance

. Patarnavi
Cicero mas Diena

Lietuvių 
Laidotuvių
Direktorių1
Asociacijos

TURtME
KOPLYČIAS 

)SE MIESTO 
DALYSE,

LACHAVVICZ IR SŪNUS
2314 Wėst 23rd Pince • Pilone lianai 2515
SKYRlUŠ: 42^44 East lOSth Street TeL Pullman F270

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
4704 So. VVestern Avė- Phone, Virginia 0883

1348 So. California Avenue
J. LIULEV1ČIUS

Phone Lafayette 3572
■Tl7.X.įiŲ. i ,

A. PETKUS
6884 So. Western Avė. Phone Grovehill 0142
1410 South 4Uth Court Phone Cicero 2109

3354 So. Halsted Street
I - - _ . t

P. J. RIDIKAS

1646 West 46th Strėet
L J. ZOLP Phone Boul., 5203

Phone Boulevard 5566

S. M. SKUDAS

: S. P. MAŽEIKA Yards 1139
į.Avenue Phone Yards 1138

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus
Phone BOULEVARD 8483

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas,
- jūsų garantavimas.
Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akiu įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsi
tiktinuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Špec',alŠ atyda atkreipiama 
i mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 vai. 
Nedėlioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
brfe akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland Av.

Phone Boulevard 7589 •

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829.
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akiniu Dirbtuve
< 756 W«st 35th St.,

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

, Nedaliomis pagal sutarti. , į

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
_ Draugijos Nariai.

Phonę CANAL 6122

8

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street 

Valandos: nuo 1—-8 ir 7—8 
redomis ir nedėl. pagal 'sutartį 
!». 6631 So. California Avenue

Telefonam Republie 7868

Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 West 35th St

Cor. of 35th and Halsted Sts.
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:80-8:3(

Nedaliomis nagai sutartį
Rez. 4916 SO. MICHIGAN BLVD.

TėL Ken#ood 5107
z ■čjrfA-

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

Dr. S. Jakubs
DENTIST

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

išskyrus sekmadieni ir trečiadienį.

Tel./Office Wentworth 6330 
Bez. Hyde Park 3395

Dr. Sušauna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

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

išskyrus seredomis ir subatomis
j....--- - •■* - - -

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IS RUSIJOS
Gerai lietuviams linomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir Chroniškas ligas 
vyru, 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 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro

Tel. CanaI 3110 
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
, 2-ros lubos 
CHICAGO, TLL.

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

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ. ’ 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12

Rez. Telephone PLAZA 2400

Garsinkites “N-nose”
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KORESPONDENCIJOS
PO INDIANA HARBOR KOLONIJA 

PASIDAIRIUS
■■u... > . .. int i i <111-.n- ' ?

Nedarbas Indiana* Harbore—Neveiklumas 
turos Draugijoje—Reikia Parengimo

Kul

tuvių Kultūros Draugijos na
riais nėra įmanoma, šiuo laiku 
kalbama draugija tegalėtų ko
kią nors kultūrinę pramogą 
surengti. Deja, ir tam reika
lingam darbui draugijos virši
ninkai peturi ūpo, apsnūdę, ne
veiklus.

Tikėsite ar ne, bet štai kokios 
priežastys jų neveiklumo. Man 
teko kalbėtis su p-nu Steve 
Bartkum, draugijos pirminin
ku. Jis aiškinosi, girdi, aš jau 
per senas bent kokiam žymes
niam veikimui. Antra, šiame 
mieste, dėl lietuvių nesantai
kos ir parengimai nėra nevien 
sėkmingi, bei visai neįmanomi. 
Tikrai nesuprantama kaip p- 
nas Bartkus taip greitai nuse
no. Juk dar nepilnai metai, kai 
šioj kolonijoj buvo organizuo
jama Chicagos Lietuvių Drau
gijos skyrius ir tuo laiku p. 
Bartkus buvo vienas geriausių 
mano talkininkų. Jis atliko dar- 
tą nepraščiau už jaunesniu^ už 
save. Gal Dr. Rogers patartu
mėte kokio eleksyro atjauni
nimui, kad p. Bartkus daugiau 
veiktų IHLKD.

Dalykai ne kiek geresni ir 
su John Kuolu, draugijos sekr.- 
iždininku. Tik čia nebus kal
bama apie nusenimą, o daugiau 
apie neveikh/mą. John Kuolas 
yra nemažai pasižymėjęs veik
lumu kitose organizacijose. Jis 
daug darbavosi ir kalbamoj 
draugijoj. Buvo tikimasi, kad 

dauginimas Indiana Harbor Lie- jis ir narių kvotą išlygins. Bet

(Tęsinys)
Kur nedarbas skaudžiai pa

liečia gyventojus, ten ir orga- 
nizatyvis darbas visai neįma
nomas. Nedarbo sunkiai paliesti 
dabartiniu laiku yra Indiana 
Ilarbor ir apielinkės miestelių^ 
plieno industrijos darbininkai. 
Prieš keletą dienų buvę pra
nešt, kad Inland Steel Co., 
Youngstown Sheėt and Tube 
Co., American Steel Co. ir ki
tos plieno liejyklos, kur ne
perseniai per Šešias sąvaites 
ėjo streikas, dabar darbininkai 
yra atleidinėjami. Kaip Dr. 
Kogers tvirtina, veikiausia vi- 
soe plieno įmonėse pasiliko prie 
darbo tik ne kurie dirba už 
mažesnes algas. O tokias algas 
gauna tik dirbtuvių ir darbi
ninkų užveizdos.

Šiose plieno įmonėse darbo 
atslūgimas pradeda jausti nuo 
rugsėjo mėnesio. Jau tuo laiku 
Indiana Harbore keturi tuk s- ' 
ta učiai gyventojų ėmė pašalpą ; 
iš federalės valdžios. Vėliausiu 
laiku, per tris sąvaites dar 800 
šeimynų pasidavė valdžios pa
šalpai. Jei iš 54,000 gyventojų 
tol.V didĮąlis skaičius |žmonių 
reikalauja pašalpos, tai dalykai 
yra gana prasti. Prasti ne vien 
tik darbininkams kurie dar ga- 
Ii gyventi iš sutaupų, bet ir į- 
vairių reikmenų vertelgoms.

Porą dienų praleidus šiame * 
mieste, gerai suprasta kad <

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

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

1803 WEST 47th STREĘT (ARTI W00D ST.)

GREAT CITY LINEN SUPPLY
Hemlock 6740 and Cicero 1064

Pristatome visokias Linen Supplies.
Geriausios rųšies tavoras ir darbas

Didelis Išpardavimas Laikrodėlių
Pinigais ar Kreditu pas

P. NOVER, Jeweler
4148 ARCHER AVENUE

vis 
Afl VERTIS EU
0N THE Uft?

• A dainty natipal-gold color timepiece 
. aocurat*, msrt, y«t priced at leu 

than an ordinąry 1/ j«wal vratchl An 
extraordinaxy gift valu*!
5Oc Dcnirn... Cotfvęnieat W—kly Terma

Puikus rankinis moterų 
laikrodėlis, kaina tik

$4.95

Puikus vyrų laikrodėlis 
su dirželiu, kairia tik

Taipgi turim ELGIN
• BULOVĄ, 

HAMILTON ir kitų 
išdirbysčių

nfeko panašaus nėbuvo, o vė
liausiu laiku net ir draugijos su
sirinkimai nebuvo reguliariai 
laikomi. Jonai, kuo pateisinsite 
tokį neveiklumų prieš draugi
jos narius? Pasirūpink, tavo 
darbo reikalauja draugijos na
riai ir vietos lietuviai.1

Jei dėl nedaibo dabar nega
lima draugijų dauginti nariais, 
tai lieka palaukti geresnių lai
kų. Bet jei viską padėti į šalį 
ir nesirūpinti bent kokią pra
mogą surengti, tai aš manau, 
kad nei Jotiii Kuolas, nei Steve 
Bartkus, nei Ona Kantrimienė 
nei kiti valdybos nariai nieko 
kitą, kaip tik save gali kaltin
ti. Pirmesnieji draugijos pa
rengimai buvo sėkmingi ir ne-
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mažai atnešė pelno. Vadinas, 
yra neteisinga kaltinti vietos 
lietuvius •-nesugy veniniu, kąd 
tas gpiekas tiktų geriausia, pri
mesti kaip kuriems vietos vei
kėjams. Iš praeities žinomai, 
kad čia rengiant kultūrines 
pramogas,. lietuviai visada jas 
rėmė. Jie ir dabar kulturinius 
darbus augštai įvertintų.

Ot, rodos, tik reikia daugiau 
veiklumo iš draugijos viršinin
kų. Jei butų daugiau veiklumo, 
tai šioj kolonijoj viskas' bųtų 
O. K. ir kad ir dabar butų gu
lima surengti nors vieną kul
tūrinį pramogą? - • \

—Frank Bulaw
'(Galas)

■ ■. ■ ■

Rockfordo Pramogos
ROCKFORD, ILL. — Sekma

dienį, lapkr. 28, vietos SLA 77 
kuopa čia surengė pramogų die-‘‘ 
na. Kaip visada, taip ir 'šį kartą, 
kuopa pasižymėjo perstatydama 
scenoj gerai žinomą veikalą 
“Audra Giedroje”. Veikalas bu
vo gerai suvaidintas “iš vienos 
pusės”, o publika, matyti, buvo 
patenkinta iš kitos pusės.

Visi veikalo dalyviai buvo 77 
kuopos nariai, daugumas kurių- 
yra seni veteranai — vaidilos, 
kurie šioj meno srity yra gerai 
apsipratę. Likusieji trys ar ke
turi susidėjo iš jaunesniosios 
kartos. ■ ,

Iš senesniųjų čia rėikia pri
minti p. Joną Stružą, musų ve
teraną komiką, kuris komiškose 
rolėse daktaro tipą arba ligonio, 
kaip šiuo atsitikimu, labai gerai 
atvaizduoja. Jis vykusiai moka 
juoktis ir juokinti kitus iki au
sų, bet vykusiai kenčia sau vie
nas, kai jau jam reikia “gurų- 
bo” (ir kitų galų) skausmai nu
duoti suraukta kakta. Kitas mu
sų veteranas, tai p. A. Savickas, 
kuris yra daugiau “tragiškai” 
dramįatiškas, daugiau yra linkęs 
sunkesnę dramą 'irštva ged i ją at 
vaizduoti savu rimtumu ir sto- 
katiška dikcija, ir kuris, šiame 
•atsitikinie, “iš 'vienos pusės” vi
są komiškai-tragiškį jovalą krė
tė su dviem pištalietais. Kitos 
musų veteranės — artistės, ir 
dainės, tai ponios Šimaitienė ir 
Sinkevičienė. Pirmą j ai ponios 
rolė kaip tik tinka, gi antroji 
gerai nudavė nusivylusią vy
rais (gal?) našlę, bet štai tetai 
tik “iš vienos pusės” vyras nu
sivylimą teikė,, nes nevisi vyrai 
vienoki.

Jaunosios kartos vaidintojai 
pasirodė dviejų vyrukų asmeny
se. Jonas Rumčikas, ligonio sū
nūs, advokatas, ir jau veteranai 
iš Lietuvos scenos darbuotėj, 
gerai atvaizduoja’ modemišku, 
biznišku mikluįnu, portfolio ar 
vanturą ir intrigingą ėjimą prie 
ponios dukters rankos, šis žmo
gus gali lošti, bet čia jam ma
žai buvo kuo pasirodyti. Ponas 
Juozapaitis, daktaro, rolėj tris 
metus gydė ligonį, bet ligos ne
įveikė tik galų-gale, jis “prisi- 
gydė” prie ligonio dukters. Tas 
tur būt ir buvo jo tikslas. Dak
tarui nesisekė gydyti,, tur būt 
dčl to, kad jo interesai daugiau 
buvo ligonio dukters rankoj, o 
ne ligonio “gumbo” ligoje.

Likusiosios iš jaunuolių, tai 
dvi musų žvaigždukės, p-les 
Phyllis Ruzas ir,Anna širwins- 
kaite. Pirmoji linksmai’ lakstė 
tarp savo tėvo “gumbo” intere
sų ir daktaro. Pasekmės to vis
ko juk beveik aiškics: kur du 
veža’, kitoj pusėj vienas neatsi
laikysi. Du laimėjo. Ruziuke tu- kia

ri lankstumą scenoj, * bat jąi 
kiek trūksta dikcijos, balso. An
troji panelė/atvirkščiai, turi ge
rą dikciją scenaiį gerą akcentą 
kalboj, kaip čia augusiai mer
gaitei, bet josios trukumas* fi
zinis nelankstumas. Joms, kai
po čia a ugusioms mergaitėms, 
yra sunku1 orientuotis lietuviš
koj kalboj, nes ji nėra joms pri
gimta, bet, bendrai, jos gerą ir 
pagirtiną įspūdį daro musų jau
nuolių tarpe. Man, žinoma, yra 
nesunku primesti joms, šią kri
tiką, bet visai kas kita yra’ nu
duoti tipą arba aiškiai ir gir- 
džiančiai pasakyti žodžius sce
noj.

Na, juk p. Verseckas itin ge
rai tarno rolę atliko, atsakinė
damas ponui, gerai išlaikė “to
kajaus” nuotaiką. Jam prisiėjo 
daug duris varstyti ir sutikti*^ 
daug klausimų. Tas išsėmė žmo
gaus energiją, ir1 reikia kai ka
da pasistiprinti iš puskvortės, 
bet ir čia jis susitinka (užkuli
siniai) klapsimą ||.;savo pono.

*

NAUJA Philco 1938 
už S59.no

i
TAVERNŲ 
SAVININKAI!

Remkite Atsakančią
Degtinės OLSELIO

IŠTAIGA
Jūsų Draugas Žydukas

Ir Jūsų Sena Radio

NATHAN KANTER e t

Mutual Liąuor Co.
4707 So. Halsted St.

PHONE YARDS 0801

pagerinimai ,Naujų Radijų. Lengvai pagauna stotis 
Išduoda gražų balsą.

Stebėtini

500 radio setų RCA Victor, Philco, Zenith, General Electric, Crosley 
—turi būt išparduoti—išmainyti. Iki $50 00 nuolaidos ant jūsų seno 

radio ar pianą Budrikp 25 metų Jubiliejiniame Išpardavime.

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

Telefonas Bouftvard 7010
Pasiklausykite Budriko Lietuviškų Programų: WCFL, 970 kil. Nede- 
lioj 7:30 iki 8 vai. vak., WAAF, 920 kil. Pėtnyčioj ir Nedėlioj 4 vai. 
po pietų. WHFC, 1420 kil. Ketvergais nUp 7 iki 8 vai. vakare.

DIDIS

REUMATIZMAS
Natūralūs Namų gydymas pašalina 
nuodus ir rukŠčius-stabdo skausmus. 
Ateik ^ar rašyk klausdamas DYKAI 
patarimo, ar bandomo gydymo ir 
tyrinėjimo.

DR. P. SCHYMAN
. Specialistas

1869 N. Damen Avė.
2-ras aukštus. Armitage 8200

gerai. Aš daug daugiau smagu- 
,mo ,turiu; ųiątjį^Įetbvišką tea^ 
trą negu paprastus'jodžius. Aš- 
čia jaučiausi1 namie, galėjau 
daugiau atjausti mėgėjus artis
tus, nes jie yra man daugiau 
artimi, daugiau namiškiai ir aš 
jų nuotaiką ir* sielį daugiau 
permatau.' ‘

—Eskulapas

Kur Gauti 01d 
Gold Konkurso 
Blankas
i r 1

Reikia rašyti New Y o q k a n, 
Lorillard Compąny, Varick 

; Station, N. Y.

“Naujienos” kasdien gauna 
paklausimų apie tai, kur ir 
kaip galima gauti Old .Gold 
cigaretų konkurso blankas, in
strukcijas bei konkurso pa? 
yeikslų pavyzdžius.

Tų blankų-instrukcijų ciga
retų krautuvėse bei vaistinėse 
dabar nebegalima gauti. Slan
kos buvo dalinamės krautuvė
se tik konkurso pradžioje.,

Nors konkursas jau įpusė- 
jęs, įstoti dar galima, bet bląn- 
kų gauti reikia kreiptis tiesiai 
į .Old Gold cigaretų bendro
vę.;; 'v'

Prašant blankos reikia siųs
ti ląišką, “Old Gold” Contest, 
Lorillard Coftipany, Varlelę 
S t. Station, New York. Jokių 
pinigų už blankas siųsti n^rei- 

, i. (sp.)
,, , , „ ....................................... . , , ...................... . ............................... ; , ........ ......................... .  i

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS —BAJORĖS DAINININKĖS — ARTISTAI-ĖŠ
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ĮDOMIU IK NUOLATINIU

RADIO PROGRAMŲ
• SEKMADIENI—
• firmą dieni— W.H.F.C.• PENKTADIENĮ-________  *

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

■

....... ... l, ■ II II ..........     I. , I............... .. ...........................  .III.... .....m IBI, . ................

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių, Skyrius 
jįjį! ,il

Išpardavimas
Šią savaitę ant Halsted gatvės tarpe 36 ir 3.1 

Gatvių.
$100.00EXTRA

r

EXTRA

pūkai v išdalins Pul/al
Ujl\ul Pirmadienį ir Antradienį Ująd1

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
PREKIŲ KUPONUS

BUKITE IŠMINTINGI
Pirkite ant Halsted Gatvės tarpe 36 ir 31 

gatvių.

Jus sutaupote pinigų 
Jus gaunate patarna

vimų

Jus gaunate dovanas
. • ’ t

Jus gaunate tikietus
Jus gaunate kokybę Jus gaunate vertybes

l '■<■■■!■«>

------ v-

Moderniškas LIGONINES APTARNAVIMAS
Dabar prieinamas visiems Už žemas nustatytas kaina

TONSILAI >
Išėmimas tonsilų ir adenoidų su 
gulėjimu, užlaikymu, gazų anti
septikais ir chirurgo patarnavimu, 
24 valandas prabilti tligo- $15 
nineje. Vaikams .......   ■ **

Užaugusiems $20

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

AKLOJI ŽARNA
Su dešimties dienų prabuvimu li
goninėje, gazų antiseptikas, chiru
rgo patarnavimas. Kambarys ir 
užlaikymas. Pilnas aptarnavimas.
TIKTAI  $100^125

Visi ligoniai yrą 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 naktj SEELEY 4700

i'............... ...................................... ....ii II ' ...................................................... ........ H

GARSINKI® “NAUJIENOSE”
, -------- -
f;;:;; ■..v

-

u

KYLA
HEMOROIDAS

Nėra reikalo kentėti tas kankinan
čias ligas. Dr. Shek’o naujovinis ne
varginantis KYLOS IR HEMOROI- 
DO gydymo būdas yra našus be ope
racijos, pašalina paraiščių nešioji
mą reikalą, apsaugo ligonį nuo li
goninės išlaidų ir laiko nuo kasdie
ninio darbo gaišinimo.

Nežiūrint kaip ilgai kenčiate tą 
ligą, sutikite ir pasiduokit jo me
todui.

• NĖRA JOKIŲ PRIEVOLIŲ 
Dr. H. B. Shek, Reg. Gydytojas

NORTHWEST
HEALTH CENTER

4734 MILWAUKEĘ AVENUE
. ' Tel. Kildare 4239

Vfdandos nuo 10 ryto iki 8 vak 
Sekmadieni nuo 10 iki 1 po pietų 
Antradienį, ketvirtadienį ir šešta
dienį iki 8 vai. vakaro.

INSURANCE!
(APDRAUDA)

namų nuo

rakandų
nuo vagių
langų
gyvasties

• Pilną apdraudą auto
mobiliams

• Apdraudą 
ugnies

• Apdraudą
• Apdraudą

•
• Apdraudą
• Apdraudą

gausite

NAUJIENŲ 
raštinėje 

per A. Rypkevičių

1739 S. Halsted St
Raštinė atdara kas vaka
ras iki 8 vai. Sekmadie
niais nuo 9 ryto iki 1 vai. 

po pietų. *

POEZIJOS 
MĖGĖJOMS

No. 68—DĘKLAMATOKI U S. 
Puikus r|nkinys eilių ir 
monologų, 164 7R4
puslapių knyga .... ■ M

No. 69—EILĖS IR PROZA. 
Gražus rinkinys dainų ir 
monologų, 83pus- 
lapių knyga ...... ****

No. 70—GLUDLLIUDI. Lyriš
kos Ir kitos eilės. Kam 
{ištinka tikrai
ės ir kas no ____

kinti eiliavimo, tas neat- 
sigerSs šią 105 
pusi, knyga .......

žios ei-

Užsisakydami prisiųskite 
ihoney orderi "

NAUJIENOS
1789 SO. HALSTED ST.

CHICAGO, ILL.

u UMiMd , t
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NAUJIENOS
Th® Lithaanian Daily Newi 

Published D aily Ekcept Su'nday b y 
the Lithuanian News Pub. €d.» Iilc

1739 South Halšted Street
Telephohė CANal 8500

Subscription Rates: 
$$M pfcr Vbfflr Iri 'CKnadA 
$5.00 per yėar btitside bf Chicago 
$8.00 per yėar in Chicago

Ehtėrėd as Šecofld Clasš Matter 
Matčh % 1914 flt 'thė Post Office 
of Chicago, III. ifhdfe'r tie act of 
March 3rd 1879.

Nhūjieriob eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Nbujiehų Ben
drove, 1739 S. Halsted St., Chicagd, 
III. Telefonas Canal 8500.

Ufaakymo
Chicagoje — paštą:

Metams---- -------------------- $8:00
Pusei metų »—;-------;--------- 4.00
Trims mėnesiams ________  2.00
Dviem mėnesiams _______ ■ lJ>0;
Vienam mėnesiui  ________ ,75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ;___________ _ 8č
Savaitei _____—x_____ ;____  18c
Mėnesiui __ ______ ;_____ ___'

. . į ,

Suvienytose Valstijose, ne Chtėagoj, 
Vaštu;

Metams ______ _________ ... %5.00i
Pusei metų —-------------- 2.75
Trims mėnesiams ..... ..........  1.50
Dviem mėnesiams ________   1:00
Vienam mėnesiui - ------------ .75

Lietuvoje ir kitur užsieniuos*

18.00
_______ 7_ . _____ 4.00;
Trims mėnesiams ------ - 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Moiley

Orderiu kartu su užsakymu. -

(Atpiginti)
Metams ..... .. ———...
Pusei metų ------------

Įdomi sukaktis
Lygiai prieš dvidešimt dvejus metiĄ (grūod|io 4 d.- 

1915 m.) 'iš Amerikos išplaukė Oscar 11 laivas.. To laivo 
ttiisija buVo ypatinga: jis turėjo pasiekti Norvegiją 
prieš Kalėdas ir įvykdyti Europoje taiką.

feuropojė pašaūlinis kąrąs jau buvo prasitęšęs sė‘p- 
tynidlika mėnesių. Kai kurie pacifistai manė, jog ka-; 
liaujančios valstybės yra tiek suvargusios, kad jos “apie 
Kalėdas” sutiks karo paliaubas paskelbti.

Ta ypatinga misija buvo surengta daugiausia Rosi-- 
ka Schwimmer ir Henry kordo pastangomis.

Rosika Schwimmer, vehgrų kilmės pacifiste, suin
teresavo Fordą “taikos ekspedicija”. Fordas sutiko tą, 
fantastišką ekspediciją finansuoti, feuvo nusamdytas ’ 
laivas, kuris, kaip jau minėjome, gruodžio 4 d.
išplaukė į Norvegiją.

Iš pradžių NoTVegijOs laikraščiai šiek tiek rašė apiė 
“Fordo taikos ekspediciją”. Bet netrukus laikraščiams; 
“pritruko vietos”, nes reikėjo savo skaitytojams paduo-‘ 
ti vėliausių žinitį iš karo fronto. Tokiu budu Fordo tai
kos ekspedicija, kuri automobilių magnatui atsiėjo ke
lis milijonus dolerių, liko visiškai pamiršta. Nėra rei
kalo ir sakyti, jog toji ekspedicija baigėsi visišku nepa
sisekimu.

Šia proga bus ne pro šalį priminti, jog dabar Ro
sika Schtvimmer yra '60 metų amžiaus. Ji jau per kelio
lika metų gyvena Anjęrikoje, bet pilietybės, .užgali 
ti, nes atsisako “su ginklu rankose” ginti šią šalį, jei. ją. 
koks priešas pultų. Ji vis dar tebėra karšta pacifiste.- 
Taikos labui ji vis dar tebedirba su didžiausiu atsidėji
mu. Už tuos nuopelnus jai būVo įteikta dovana, — šep- 
tyni tūkstančiai dolerių, kurie buvo surinkti įvairiose 
pasaulio dalyje. .

Akivaizdoje to, kas dabar dedasi pasaulyje, pacifis
tų veikla mažai reikšmės teturi. Ji gal tik tiek tereiškia, 
kaip anoji “taikos ekspedicija”, kuri būvo suruošta prieš; 
dvidešimt dvejus metus.

Apžvalga
■ -r » * . ‘ . -- ' —.

PROTAVIMAS PAGAL 
' KOMANDĄ

Prieš kelis mėnesius iš Sovie
tų Sąjungos grįžo Harry Ste- 
koll, senas revoliucionierius, ku
ris buvo priverstas bėgti iš ca
rinės Busi j oš. Jis atvyko į A- 
nfėriką it čia apsigyvento. Bet 
štai jam panoro aplankyti kraš
tą, kurio revoliuciniame judeji-

• me jam teko dalyvauti. PaUolo 
j&m savo akimis pamatyti, kaip; 
dabar gyvena žmonės “vienati
nėje darbininkų valdomoje šaly- 

' je”-. ;
Ir pamatė. Tačiau pamatė Vi

sai ne tai, ką tikėjosi matyti.. 
Pamatė, kad toje busią darbi
ninkų valdomoje šalyje ne tik, 
viskas daroma pagal komandą,; 
bę^dagi žmonės yra verčitait 
protąhti pagal komandą. Pada
rinyje jis ir parašė labaį įdo-. 
mią knygą apie Sovietų Sąjun
gą Vhrdū “Nation Mūde to Or- 
der”.

Toje savo knygoje Stekoib 
nūrddo, kad niekur pasaulyje* 
nėra taip garbinamas vadaš, 
kaip Sovietų Sąjungoje. Ir gar
binamas jis yra ne dėl to, kad 
jį labai “myli”, bet dėl to,, kad 
jo bijosi. Kiekvienas bolševikiš
ko aparato ratukas dreba saVO' 
kailyje,, kad Štai gali ateiti jo 
eilė ir jis bus likviduotas khip m. x-wvxwb«.xb 
trockiriinkas, šnipas, valstybes komunistai išleido jo parašytą

turto naikintojas, kenkėjas ar 
dar kitoks nusikaltėlis.

Dreba dėl savo likiriio fr Vi
sokie istorikai, štai šių mokslo 
metų pradžioje staiga įirisfreiš-' 
kė istorijos vadovėlių būdūš::| 
nei iš šio, nei iš to pritruko jų. 
Kodėl taip pasidarė? Kas atsi
tiko? •

Reikalas visai paprastas. Li
ko likviduoti dar vakar garbina
mi bolševikų didvyriai, apie ku
riuos istorijos vadovėliai labai 
palankiai rašė. Teko tad seną
sias istorijos knygas naikinti ir 
pagal užsakymą rašyti naujai.* 
Vienok norinčių istoriją rašyti 
Žmonių atsirado Visai hėdatig.: 
Kiekvieną supurtė negailestinga 
mintis: o kas bus, jei nepatai
kyta? Štai įtraPksiū į didvy
rių įkaičių kokį kotnišrirą^ b ry-; 
toj Stalino režimas tą komisą-' 
rą gali likviduoti, kas lada būs 
sū manim l

Nėra reikalo aiškinti,____  ______ , kadi 
(lota nelūtaibž^s istorikas pa
tenka 4 kenkėjų eiles, o kartais, 
net it j Mo'ge’snę kompaniją, IV! 
Wn lik UŽ tm, kad jis tfėgalč-1 
jo nufn&tyti, kuriuos šiandien; 
garbinamus bolševikų didvyrius 
po mėnesio ar kito ištiks Stali

no rūstybė. ' *____________ i
'Štai pėr kelis melus gSnausiū’ 

bolševikų istoriku buvo laiko
mas M. Rdkrovškis (mūsiškiai1

“Rmgijbfc Išlbliją”). Ištbrijbsi 
srityje jis įtardavo “paskutinį;; 
£odį”. feet kas ritšiti'ko dabar lu: 
BokrOvsldu ? KiekŠdėrio bblšėVi-; 
kišk’6 laikraščio pareiga yra' vi-;1 
šokiausiais budais jį niekinti, i

Kas atšiti'ko ?
Pasirodo, kad Pokrovskis apie 

Petrą Didįjį pareiškė ne tdkiū 
miombrię, kokią dabar turį Šta- 
ifrias. Ir rezultate, prasidėjo 
ktovškio gujimris. Laime Air,s 
kad tas istorikai spėjo -laiku Pjū- 
rnirti, idfiėl ir Stalino rūstybė 
jam jaū hiėkb hebereiškia. į

Akivaizdoje tri faktų visai šu- 
praritariiri, kbd&l “Vilnis” p&fci- 
jrite- tarsi ant parijų pasodihla', 
kai meš nepalankiai apie Stali
ną atšiliėpėriie. Vilniečiams tai 
didžiąrisia Švėhlvagystė. Kaip gi 
galima taip nepalankiai kalbėti 
apie Staliną, apie kurį kazioh’ie- 
ji poetai drebančiomis rankomis, 
rašo: “Tvoji dhmy — naši*du- 
my, vožd ro'd'rioj” (tavo miritys 
— mūsų mintys, tikrasai Vk- 
de”).

Jei p. Andriulis ir jo kompa
nija gfaltoja tokiomis p'at minti-! 
mis, kaip jų “didysis -vadas” 
Stalinas, itai jų reikalas. Dabai- 
jau tokie laikai, kad diktatūrų 
kraštuoše žmonės yra verčikriii 
protauti pagal* komandą. Pats 
Andriulis ir jo kompanija yra1 
geriausias to paVyždyš. Kai 
prieš keliolika metų Trockis di
rigavo komunistų judėjimui, tai 
ta liOmpanijafr'ė’kė: “Tegyvuoja 
Troc'kiš!” Tą pkt jib darė ZirioV- 
jė'Vū'i, kartienevui, Buchaririui, 
RykoVui, Radekui ir daugeliūi; 
kitų, kuriuos jie 'šiaridieri viso
kiais budais niekina. O niėkina 
tik todėl, kad “tokia1 kOmanda 
buvo” ir kad reikia protauti 
taip, kaip “didysis vadas” pro-i 
tauja! , r ' -i

Kai išsigimėlis Henrikas Ja- 
goda tiesiog prekiavo politiški'is 
kaliniais ir siuntė juos į šia'ūrę 
'kanalo kasti, tai mūsiškiai lio- 
Ipuništai kritules "am plojo ir 

 

svarbų darbą? airba. Garbino Ji 
ir už tai, kad jis gina “darrbi- 

,pinkų tėvynę” nuo visokių prie
šų. Jo kruvini darbai visąda ‘bu
vo pateisinami. 0 taip ‘ jie darė 
todėl, lead pats Stalinas apdbVa
nojo Jagodą Lenino ordinū, o 
'striukas Maksim Gorkis specia
liai važiŪVb kasamo kiririlo pri
žiūrėti ir paskui į padanges iš
kėlė JagbdOš riiilžini'šl^ūį drilr- 
bus.
• Na, o kas dabar atsitikę? • 

jagoda sėdi “labai saugioje 
vietoje” fr laukia, kada “didyšiš 
vadas” pasiųs jį ten, kur įj’is 
šiųsdriVb kitus, atsėil, pūs A- 
’brSiOmą.

jagoda,kuris net Lenino foP— 
dinū buvo apdovanotas, dabrir 
visų komunistų turi būti nieki
ntais. Taip turi būti, nes to 
staliniška komanda reikalauja.

Bahdo An'drūiis ' hriiviškai 
prikišti mums, kad mes apie 
Sovietų Sąjungą skaitome tik 
tatai, kas apie ją blogo prita
šyta. Vadinasi, Sovietų Šąjūh- 
gos priešų rastus, t) pagal Bol
ševikišką galvojimą išeina 
triip-t \tkriš ne Šri nlumis, tris 
prie s mus, atseit, kas nepalan
kiai apie Stalino diktatūrą ra
šo, tas jau ir priešas. ;

Prieš kelis metus -Amerikos 
komū'nistai Iribrii mėgo Mlfliįpi 
Henry Chamberlain, kuris krilp 
kotešponbentas npte dvylika 
metų išgyveno Bdviotų šąjAh- 
goje. Kadangi , Chtaberlriin 
kriiftkrittėriils fr kbftiįiririfėAtų 
p’asriteyclavo šoVielariiš, tai B01-1: 
šėrikai šu didžiausiu /pąsigdte- 
jlmti persispausdindavo ištrriir-, 
kas iš jo korespondencijų. Trilp 
buvo tol, kol ’d^rimberiain pri
rašė Rusijos revoliucijos< iš
riją ir knygą apie Sovietų 
jūhgbš 'geležies amžių; Kridrin- 
gi pristrirojbje *kii‘ygbjė būVo 
aprašytas 1933 in. įvykęs Ūk- 
tainoje badas' fr kiti nelabai 
malonias dalykai, tai Chambe'r- 
lain staiga “Šugedo” ir bolše
vikai eme jį tiesiog ^yfcščirii 
šmeižti.

Panašaus likiino Susilaukė Ir' 
Harold > Denny

Tiinces kotapdhdeiltas) bei 
pranciįžų Rašytojas Andre Gidė, 
’kūrį ’dar visai neseniai bolše
vikai padangėš kėlė., Koks 
'čia rbikaląs? Kodėl taip atsi-; 
tiko?

Mat, užsikrėtęs bolšėvikiško- 
mis idčjoriiiš Andre Gide nu
vyko ,į &SSR, kad galėtų savo: 
akimis pamatyti, kaip ten žmo
nės gyvena. Na ir pamatė! Pa-i 
matė, kad SSSR žmonės visiš
kai jokio laisvės 'neturi. Jie: 
yra verčiami galvoti pagal ko
mandą.

Savo laiku mėgiamas buvo 
ir Eugene Lyons, nės jis iš 
■Maskvos gana palankių bolše
vikams korespondencijų park- 
šydavo. O dabar bolševikai aūt 
jo visus šunis karia, kadangi 
jis savo knygoje “Assignment 
in Utopia” drįso patąsyti Ne
labai malonių dalykų apie Sta
lino valdomą kraštą. ,

O Štai jums Fred Beal, ku
ris parašė “Prolefarian Jour- 
ney”. Tai būvęs labai karštas 
bolševikas, kuris dėl sūvč Vei
kimo rikiai skaudžiai riūken- 
tėjo. SaVo knygoje pasakė tik-: 
rai biaurių dalykų, kaip, -jį 
■Amerikos bolševikai išnaudojo.- 
Pavertę jį savo rųšiės kanki
niu, jie jį Važinėjo po Visūs 
miestus ir rihko aukūs. Pas
kui pasiuntė į MaskVą. Sovie
tą Sąjungoje jis greit prablai- 
Vėj- , kai jam labai Ūiškiai bu‘- 
Vo pasakyta, kad, girdi, lai
kyk liežuvį 'už dantų ir neįsi
vaizduok sau, kad čia Madison 
Sąuare!

Dabar jis turi slapstytis: 
Amerikoje jo laukia kalėji
mas (net dvidešimt metų!), o 
Sovietų Sąjungoje, kaip jis 

. pats sako, Stalino agentūi prie 
, sienos jį pastatytų.

Tai yis, .tjokia literatūra, su 
kuria kiekvienam butų pravar-; 
tu susipažipti. Net Ėdmoiit 
Wilson? kuris 'bolševikams yra 
'gana palankuš, vis dėlto pri
verstai yra -1 pasakyti, jog - tų 
knygų.}/&utfariams tehka pripa
žinti nuoširdi?mą.

Sakoma, kad skęstantis stve
riasi ir už 'šiaudo. Stveriasi ir 
“Vilnis” už “Musų Vilniaus” 
laikraščio,. :kūriame aprašomas 
ŠŠRS atstovybėje įvykęs di
džiulis priėmimas. Koks buvo 
tas priėmimas, apie tai yra pa
sakojama šiame puslapyje mu
sų speci^iauš kūre^pblidento iš- 
spausdintarPė straipsnyje 'ant
rašte “Kai argumeūtų pritrūk
sta”... Iš to 'steaipsPio skaity
tojai patirs tai, apie ką nei 
“Musų Rytojus”, nei kiti Lie
tuvos laikraščiai nerašo.

•B-aigdami ir mes norime pa
stebėti, jog “kai argumentų 
pritrūksta”, tai išeina nei šis, 
nei tas. štai iš didelio karščio 

teikėsi“Vilnis”, .musų adresu 
pasiųsti:

“Naujienos tik tam 
zistuoja, kad niekinti, 
tą šalį”.

Kai argumentų pritrūksta
(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

ir eg- 
dergti

Vadinasi, ; “Nauj ienosegzi-' 
stuoja . tam,, kad niekintų So
vietų Sąjungą. Na jau, na.jaū! 
Reikėjo dar pridurti, jog “Nau
jienos” yrą.* savo rųsies Dra
kula, kuri pasiryžusi bolševi
kišką kraują gerti.

kaip ten UėbiiteA b'et t ii s 
“dešųcratiškūs” argivibentas vi- 
sai' nevykęs. “Naujienos” juk 
b^žištaVo ir ’tadh, kada bolše- 
vikiškos tvarkos jokioje Šaly
je nebuvo. Bet, tiesa, ■ tada ir 
^kompanija iš “Vilnies” nepfo- 
tavo dar pagal užsakysią ir; 
pagal komandą. •

Dabar ^jaū kiti laikai. Vil
niečiams dabar labai svarbu 
“dūmoti Stalino sudūmotas ^dū
mas” ir niekinti ttrols, kuriuos* 
jie (Ur Visai • riešenikl gūrbino

Viename savo * laiške rašiah, 
kad Lietuvoje staiga visi pasi
gedo dramos teatro. Spauda pra
dėjo skųstis valstybės dramos 
teatro negalavimais. Tame laiš
ke nurodžiau ir kai kurias prie
žastis, dėlko taip yra.

Nors jau Lietuvos spauda li6- 
vėsi rašiusi valstybės/ dramas, 
reikalais, bet visuomenėje tie 
ginčai vis dar tebeina, šie gih-, 
čai ypač jautriai eina tarp lite
ratų, žurnalistų, artistų ir kitų 
žmonių artimai teatro stovinčių.; 
.Visi ieško kaltininkų ir priežas
čių, delko valstybės drama sd- 
stfngb įl iietodo reikiamos pa
žangos:

Puota SSSR atstovybėje
^tai yiėrias atsirikinfas, kuris 

labai aiškiai šalto, icaip toli tie 
įiktčii ūilėjb fr k'aš ddl’o'ma, kai 
air^unl'ė'nlį pfilrūfata.'

Lapkričio 8 d. ‘SSSR atstovy
bė jų valstybės 20 metų sukak
tuvių proga pas save padarė ty
čia šaunią puotą, į kurią spkvib- 
:tė gal kokias pora šimtų rink
tinės pūb'iikdš. Tik klaidingai 
itešuprū^kitė, kad la TublikA lai 
buvo da'rbininkų organizacijų 
atštovūi ai- šiaip jau pažangi Vi- 
sučmelič tenais buvo šūsirihku- 
ši. Ne! Tai buvo žymieji šių diė- 
nų Lietuvos politikai, žuthaTis- 
tai, literatai, artistai ir kiti, 
taip tariant, šios dienos Lietu
vos druska ii- pažiba", žinoma, 
rusų puota, kad ir SSSR atsto
vybės Lietuvoje sudaryta, nega
lėjo apsieiti be ikros ir . . . rih- 
bind'vkoš, staiinkos ir kitų pra
šmatnių gėrimų.

Kad fr ŠSŠR komunistu fan- 
"» f t **

komis gaminta “kažionka” tūri 
Vieną fr tą pačią ypatybę, kuri 
jums ir dū'r “šaūsojė” Amė'ri- 
’k'Oje bū'vo žinofra, tai trup'ūčiu- 
ką alparatddja Hėžuvį it gaivo
je visokių svaigulių atSMūda... 
kitaip tarus, žmonės tuomet 
linksmiau ir kartais atviriau, 
garšiau kalba. Norš ir rinktinė 
tėriaiš buvo šuširirikūsi Visuo
menė, bėt Vis dėlto žmonės... Vi
sų nuotaika buvo labai aukštai 
pakilusi. Kalbėjo Viši apiė ką 
tik norėjo, bet tik niekas, nelie
tė SSSR vidaus gyvenimo įvy
kių, Oi kaip dera tokiose pubto- 
Sė Visi gėrėjosi visokiais SSSR 
iafrhčjirnaiš ir Švėikmo SSSR 
alštOVybę šū jų šVelite.

Kai nebėra argumentų
Vieha'rii'ė literatų ir žūrnalis- 

lų 'butelyje padeda ginčytis dėl 
Lietuvos valstybės drūrrios ’tea- 
’fro riegšiavimų. 'Giričūi ėjo kate« 
ii, o ypač, kai kiekViėrias iš jų 
jau būvo pusėtinai pariagaVęš 
SSSR laimėjimų — riabinov- 
kbs... Žodis po -žodžio ir kaip 
Vienam iš universiteto -Titera'tu- 
Vdš profesorių pritruko žodiškų 
argurilėntU7 tai j i s- stvėrėsi td- 
;kib rimto argumento, kaip 
kumštis fr puolė miišti Vieno 
dienraščio redaktorių. Bet lai-' 
•riiči čia pat pašipšihiojb viėriafe 
pašalieliš fr betikėtai jam ta
šai šmulis kliuVb...

Vyručiai ‘špbrtaš Visūr fh-ado- 
je, tai dėlkO jo nepaVartOti, kad

'>? *; į Į r į ■ 1 *'1 I'V
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Dviejuose tfiiėsteliūose 
įvedė mėsos . pnežiurą

1 ' • . ’

SALOČIAI:^- žemės nkib mi- 
nisterio įsakymu nuo gruodžio 
1 d. įvedama mėsos priežiūra. 
Birfeų apkkt. Šalb'čių miestelyje' 
ir kauno apskr.. ‘Čekiškės mtėT- 
tety^
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ĮNEŠĖ FARMŲ BILIŲ— 
Atstovas M-rirviri Jonės, Tc- 
xas, dęin., kuris įheŠė atsto
vų bule farrilų pilių, kurio 
tikslas yra padėti pageriiili

ir SSŠĖ, atšloVybės pūOŠhlūdse 
saliontioSČ...

Tik laimei, dienraščio rėdafc- 
toriui neteko šio profesoriško 
smūgio paragauti, — jis kliuvo 
kilta.... . ■

Savo Amžiaus va&rii
Iki šiol mes buvome Įpratę 

matyti profesorius savo, nuomo
nes ir įsitikinimus kitaip argu- 
mehtuojant, o čia' pavartotas 
tikras šių dienų argumentas, tai 
kumštis. Na, sakykite ar tai ne 
simbolihga, ar tai neatitinka šių 
die-hų dvasiai? Ar lai ne dėto 
dramos teatrai neg alau j a, kad 
dribar tokie argumentai daug 
kur madoje ir idbhi plačiai Vai
to jartii? Bet čia reikia pridurti 
kad tasai profeŠOriuš yra tikrai 

‘rimtas vytas, geras teatrų kri
tikas, neblogas lietuvių ir rusų 
literatūros žinovas ir nęt uni
versitete teatro siminarO vado
vas!

Dienraščio redaktorius taip 
pat gabus žurnalistas, didelis 
teatrų kritikas ir geras UOk 
dramos, tiek operos žinovais, 
lai, lygus susitiko ir taip kietai 
susikirto. Tikrai teatras atsidū
rė visai nepavydetnOje būklėje, 
jei jo žinovai pradeda vienas ki
čų įtikinėti kumščio argumenftu.

bakysite, S^bK naomuvKa 
Įkaita, žinoma ir jos čia kaitės 
oerit kieK yra. Juk ji gaminta 
tokiame kraite, kur taip pat 
sios rūšies argumentai labai 
plačiai vartojami. Bet svarbiau
sia kalte, tai visa aplinkuma. 
Kad ir gabus profesoriai, bet v.s 
dėlto daugumoje ir jie yra savo 
amžiaus vaikai. O be to, ir jie 
negalį ir neturi galimybės kaip 
reikiamai visa atvirai savo žo
džiais argumentuoti. O kai ten
ka kartais žodžiais savo mintis 
pagrįsti, tai ta' nekanta, kurios 
tiek dabar visur esama, itaip 
staigiai pasireiškia, kad kumš
tis visai nejučiomis pradeda * B
veikti. t

Paslėpti gihklai
Sako, paslėpti ginklai, arba 

rudyti pradeda, arba savaime 
pradeda šaudyti. Tai ir toji nė- 
kanta, tasai, kitų nuomonių n 3- 
gerbimaS ilgai kultivuotas turi 
gi tokiais, o ne kitokiais argu- 
memriis pasireikšti... *

Juk dabar ne liek vertinamos 
proto pajėgos, kiek raumenų 
kokybė, kantais, mat, ir profe
soriams tenka šitą savb mado
je esančią pajėgą pavartoti. O 
visa tai kartu sako, kad Lietu
voje dalig sopulių pritvinko, 
daūg ‘žaizdų atsirado ir todėl 
šiokie atsitikimai, net tokių 
puošnių puotų metu pasitaiko. 
Kaunas dabar labai plačiai apie 
tą įvykį kalba, žinoma, spau
doje apie įsai nerašoma., Jei no
rit — tai savo rūšies manda
gumas, tai neleidžia plačiai ra
šyti. Nri ir aš mandagVniO dė

dei pei to ‘prolėšbriatfs, nei to 
Tėdaktorians pavardžių ėia rie- 
štainėsitL • *'

. Kaštai švaršto
Tik nemanykite, kad tasai 

ginčas turėjo bet kokio pelitinio 
pofeūteb. Ne. Ginčytasi tik me
no Veikalais. Be to, t^ūkA 
Žymėti, krid kartkiš ir to 'pftife- 
s’Oriaūs htaip kriš IŠ raštų ttaė 
paČia'Ūie dienraštyje pasirodyda
vo, kūlio redaktorių tokiais ar
gumentais tasai proiesoriūš frtč- 
gfrio pavhišiūti.

Pas 'rifus šuširinkiftiai, ypač 
tokie Sdšfrinkimai, 'k'ūriŪosę kad 
•fr ‘meno klausimai būtų disku - 
šuojami labai retas dūktas. Tai
gi, pripučiamai susiginčija pa
kliuvo abudu kariu į lą puotų ir 
atsitiktinai tarp jų dviejų tokie 
ginčai iškilo.

Bet viri dėlto, tenka lik viena 
pasakyti, kad dramos teatro rei
kalai, kaip matote, labai gyva’ 
svafestOtfii ir net, sakysime, per
daug jau karštai ir jautriai. Tai 
vis tik rodo, kad Lietuvoje vi-

Stfomoriė Stipriai yra suširupi- 
nusi savo teatro reikalais.

Sukakties paminėjimas
•SSSR atstovybe -Lietuvoje 

šauniai atšventė savo valstybės 
dvidešimtieš metų sukaktuves, 
Vėl kas žymėtina ir įsidėmėtina, 
lėad tą dieną Lietuvoje nfekur 
komunistai neparodė savo vei
kimo bet kokių žymių. Kitais 
metaiš bėn kur atsišaukimų pa- 
metyda.vo, tai vėliavų slaptai iš
kabindavo, na ar bent vokiečių 
atstovybės langus iškuldavo, o 
dabar buvo visai ramu, tik 
ŠSSR. atstovybes pata’pose tu
pėjo progos Lietuvo's rinktinė 
VisUomėnė gerai pasivaišinti. 
Kaip riiritote, laikai kinta ir kin,-

Lietuvoje gyvuoja taip vadi
nama- SSSR tautų kultūrai pa
žinti draugija. Ši draugija SSSR 
20 metų sukaktuvių išvakarėse 
suruošė kviestiems svečiams ar
batėlę. Į tą arbatėlę atsilankė 
Lietuvos užsienių reikalų minis- 
teris, vidaus reikalų ministeris, 
teisingumo ir SSSR atstovybės 
personalas; be to, buvo pakvies
ta ir šiaip daug svečių, dau
giausia tai literatai ir visuome
nės veikėjai.

SPusiūu oficfozines draugijos
Čia pasakyta pora prakaloų, 

padainuota, padekįamūota, pa
šokta. Tos draugijos pirinimn- 

’kas yra proiesonus V. Mickevi- 
cius-Krev-S. Ta diaug.jū jau gy
vuoja keletas mėtų. Panašių 
draugi] ų esama ir daugiau, štai 
prancūzų lietuvių draugija, ita
lų lietuvių draugija ir kitos ki
čais pavadinirnaas vadinamos. 
Visų itų draugijų tikslas veik 
viens ir tas pats, tai kad pažin
tų kitų valstybių gyvenimą ir , 
susiartintų su tų valstybių pi
liečiais Lietuvoje gyvenančiais. 
Visos tos draugijos ypatingos 
veiklos neparodo, bet kitų vals
tybių švenčių proga jos visuo
met suruošia panašias į SSSR 
arbatėles. Tai pusiau oficiozi- 
nės- draugijos, kurios užsienio 
reikalų ministerijai politiniams 
tikslams reikalingos..

Vieho turinio straipsniai
SSSR dvidešimties metų su 

•kaktuvių proga visubse dienraš
čiuose vieno turinio pasirodė ke
letas straipsnių iš SSSR gyve
nimo. Žinoma, turinys ir stilius 
vienodas ir sakąs 
pirmynžangą SSSR 
gyvenime. Tie Visi 
visai panašus į čia 
draugijas ir visi jie
ka rašyti ir iš vieno šaltinio iš
ėję. Tai rašau todėl, kad jūsų 
vyrai iš kairės kartais labai 
džiaugiasi, kaip Lietuvos spau
doje pamato straipsnius besigė
rinčius SŠSR laimėj .mais. Mes 
čia' visi žinome, ko tie straips
niai yra verti ir kas jų autoriai 
yra. Jau viena daug sako, kad 
tie straipsniai kartu visuose 
dienraščiuose pasirodo.

Taip pat gerai žinome ir tų 
visų draugijų vertę, kiek seka 
kitų tautų-ir valstybių gyveni
mą, kiek joms tikrai tų valsty
bių gyvenimas rupi. Tai vis ci- 
pltaatijdš, sakysrmė, “gudriosios 
diplomatijos žygiai. Bet dar ir 
šiais laikais pasilaiko tekių 
kvašiukų, kurie paprastą bliz
gutį laiko už labai veitingą

Tūlėms kvAšiukams a- 
1 Ubš Vūšie^ ii- štrūip'sUfai rašomi.

apie dide.'ę 
valstybės 

straipsniai 
suminėtos 
viena ran-

Šiemet per tris mėtų 
ketvirčius Lietuvoje 

priaugo 17,794 žmonės
KAUNAS. -— Centralinio Sta- 

tįstikos Biuro duomenimis, šie
met per rugsėjo mėn. visoj 3 
Valstybėje buvo 1 ,Ž08 jungtu
vės, gfrhc 4,081 kūdikis, mirė 
2,246 asm. ir priaugo 1,835 as- 
Yhėhys. f

Iš višo šiemet per pirmus 9 
mėnesius buvo 14,142 jungtu
vės, gimė 43,148 kūdikiai, mi
rė 25,354 asm. ir priaugo 17,- 
794 asm., (1936 m. — 21,359, 
1935 m* — 17,769).

i
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"Tite
ims Įžehkliifo”, t> “DaA-

tinybę it galybę”, tai kaip ma
tome, kad taįp įaenklin’hnai, 
pakkyrifria'fe am&ašafioFitiriii feaip 
ir dangaus ktirį&a, viskas iš 
Dievo, taip viskas turi pradžią 
iš Dievo, 6 fckš te i>WlžiU, 
tai turi ir patiaigą. AkiVafedrij' 
to, kaip rikivti ir ’tiėSiog liufr- 
biŠka tvii^tinti, kad DiėVaš nie
kad neatims tavo krihi^ė kil
nios am'basadbtystėš. ^Iridgauts 
protas nė tikėjimas hėgali saki 
įsivaiždmiyti tokio ^kido’Vb, kh- 
ris galėtų tik įže^ikliriti, įkib
ti ir pasiųsti ambaSftdbFftis, 'o 
teturėtų fėilfoš Mže^ildi'hti, kei
sti ir pariai’feiht’i tei M^aiikti. 
Ypač sunku žmogąttš ^fbthi į- 
sivaizdtioti tokį Vaidotą Dievą, 
iš kurio Safhata ir jo kblfegčs 
Romos kunigai gavę įženkliiri- 
mą, ambasadorystę ir galybę 
patys save iškėlia, o visagalį 
Dievą nužemina irj tiėsiog bur
noj a prieš Jį.

Samata savo teologiniame 
sukrikime nelyginant sudrum
stoj šioželkoje maudosi. • Vib- ♦ 
nur jis tvirtina, kad ambasfc- 
dorystė iš Dievo, kitur tvirti
na, kad pašiuhtinybū ir galybė 
iš dangauš, o dar kitur vadina
si tik Kristaus atstovu. Aišktis 
teologinis sukrikimas. O jaii- 
dėl dangaus, tai Genesis tvirti
na, kad jo nebuvė, nebuvo nė 
tos galybės, kurią Samata,, gi
riasi. Genėsi o dangiį su visomis 
galybėmis Dievas sutvėrė, ‘o 
pagal šv. Jono Apreiškėjo “bris 
naudas dangus,” tai senąjį dan
gų su jo visomis galybėmis 
Dievas kūrėjas sunaikins. Todėl 

gautos iš senojo 
kunigas yra Dievo dangaus galybės sunyks. O ar 
--------------------------------------------------------------- ---------------—-------------—-------^-7-. -■ 1— -

Pareigos ir atsakomybės ak- 
stinamas, teikiu savo pasta
bas dėl kun. A. T. (Sąmatos) 
rašto “Kristaus Atstovas”’, iš
spausdinto “Drauge” 1937 rii. 
24 d., lapkričio mėnesio, taiko
mo kun. Igno Albavičiaus 25 
metų kunigavimo minėjimui. 
Nors -“Draugo’ redaktorius ta
me pat numeryje sako, kad 
“apie tai (kun. Albavičiaus su
kaktuves) plačiau ir visai tei
singai (mtfsų pabraukta) pa
rašė musų bendradarbis Sąma
ta”, bet mums priseina pasisa
kyti, kad kun. Samata toli nu
klydo nuo tikybinės tiesos, pa-1 
sikeldamas į šėtonišką puikybę 
lyg ir trokšdamas paties Dievo 
sostą pagriauti, savindamasi 
viršgamtišką bei virštvariningą 
galybę ir skelbdamas ereziją.

“Kas yra tas kunigas,” klau
sia Samata. Taigi, kas jis? Įdo
mu, kaip jis į savo paties klau
simą atsako. Anot jo, nesvarbų 
kilme, bet tai, kad “Pats Die-; 
vas jo sieloje įženklino paslap
tingą ir neišdildomą (kunigo) 
ženklą, kuris jį iškelia ir lai-! 
ko viršum visų kitų žemės ga
liūnų. Dangus jam davė ypa-1 
tingą pasiuntinybę ir galybę.” 
O jau4 kitoj’ vietoj Samata tvir
tina, kad “Dievas iš tavęs (ku
nige) niekad neatims tavo kil
nios pasiuntinybės.” *

Tos dvi tezės viena 
prieštaringos, vedančios
nuogo absurdo ir vaizdojančioš 
Dievą jau ne Visagaliu. Jei anot ir Sąmatos 
Sąmatos,

kitai 
prie.

JOE A. RIZLEN
JEWELRY KRAUTUVE

Pirkdami kokią dovaną, pirma užeikite pas inus. Mes už
laikėm didelį pasirinkimą laikrodžių, auksipių, deimanti
nių ir kitokių Kalėdinių dova.hU. Taipgi laisO'tfi visokius 
laikrodžius.

3249 So. ttalsted St. Tel. Victory 4356
■
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FRANK’S BATTORY STATUON
ŠT. KUKAUSKAS, Savininkas

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

650 West 35th St. Tel. Vtlrds 6701;

i
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SKELBIANT

GRAND OPENING
IR ATVIRUS N AMUS 

MUSŲ -NAUJOS KEPYKLOS 

ŠEŠTADIENĮ, GRUODŽIO 4 DIENĄ 
HAA’S BAKERY 

5033 SOUTlI ASHLAND AVUNUE
T0WN OF LAKE MODERNIŠKIAUSIA TR PASKIAtTŠIdS 

MITKUTĖS

, Refrigeruoti K’eiksai ir Pyragai
DYKAI .DOVANOS ■

Specialiai šeštadieniui, Gruodžio i <L
VAISIU PAJAI

Gardus Namų Darbo Tikrai 
gaidys Pbjai.

15C "" aukščiau.

VAISIU KEIKSAI 
Su Geriausiais Vaišiais ir 

Riešutais

Svaras ’, 35C
p<>

. P0UND CARE
Iš grynę sviesto ir kiaušinių, 

labai geras

Svaras 19c

♦ DUONA
Vokiška . rughfe bu kmynais. :Di- 
delis Bakanas........ ..........  w
Balta potato or Butter Ntit
 » »»■• • , *- *

SAN TORfOS
Musų specialios. Paprastai

Vienas po 30c ,
...........— ...............r ■ ‘ ■»

35 č

• COFFE CAKES
Čia W puikių Crtfffee Cakės Ra 
mai. Po....... 15C, 20c> 25

KUKIAI
Sviesto Ir fce Box kt/kiai 30ė 
svaras .....................y........

?č

Krautuvės Priešakį Planavo ir Pastatė Palmdr fcdrščrial Service, 8 
So. Dearborn St. Mes specializuojamės modernu krautuvių priešakių 
statyba'. Tel. STAte 9897, norint gauti 'patarimų irJSpskai^iavimų*

'daigūs” bris amžiras? 
Į šį įittkla'Usimą, aišku Sama
ta hėatsKkyia, -ries tai tik Die
vas 'kūrėjas žino.

Vienoje Vietoje Samata gi; 
ria^i, kad ‘tata’lfkams kunigas 
yYa KHstfaife ambasadorium 
(vadinasi, Tie DiėVo ir ne dan- 
gaife), kuris turi teisę u'žžen^- 
ti &ĮWiatrš laiptais.” Ši gaiy- 
•bė menka ir gal net juokinga, 
ries ^altoriaris laiptais .ne tik 
ambasadoriai, bet žakfastijo- 
ftas, klapčiukai, klerikai (da'ug 
jų netampa ambasadoriais) ir 
net paprastos moterėlės-baž- 
nyčios valytojos, laisvai laipio
ja. O Šie visi juk nėturi jokių 
galiojimų nei iš DieVo, nei iš 
dangaus. Taigi, ir ne ambasa
doriai altoriaus laiptais laipio
ja ... '

Samata save ir šaVo kelegą 
iškelia virš angelų ir herubi- 
nų, tiesiog juos daro savo sub
jektais. Ir štai, kaip jis posmo- 
ja: “kai Dievas trokšta mums 
duoti įsakymus, prižadėjimui, 
perspėjimus, Jis nenaudoja an
gelų, bet ima kunigą.’’ ČJia jau 
lyg ir tiesiai kreipdamasi į kun. 
Albavičių šaukia: “pasakyk 
man, koks Dievo angelas gali: 

‘lygintis su tavimi didenybėje 
ir garbėje? Kokiam gi herubi- 
nui duota ar skirta tokia ph- 
■sittnt'iriybė, khip tavo?” Butų 
įdOmii išgi'rąti 'paties kunigo Al
bavičiaus žodis į tai, ką jis ma
no į jam brukamas Sąmatos 
didybės panėgrikas? Juk žino
te, mano mieli kunigėliai, kad: 
■angelai ir cherubinai nė žemės, 
:b,et dangaus kūryba, tai dan
giškos galybės. Taip jau žino
te, kad angelai kartą iškilo į 
panašią puikybę, kaip ir jus, 
bet Visagalis Dievas dėl zto 
juos nubloškė į pragarą/ Todėl 
ir jus liaukitės puikavoję, an
gelus, cherubinus ir Dievą bur
noję, nes Dievas ir jus kaip ir 
savo juodosius angelus blokš 
į pragarą.

Dabar pažvelkime ką angelų, 
■cherivbinų < ir.;.kunigų ambasa- 
dorystės klausimu šventasis 
Raštas mum^ sako; “Ir išvarė 
((Dievas) Adomą ir pastatė prie 
Sodo Eden vartų Cherubiną, nuo" 
gu ir kertančiu kardu, kad ap
saugoti kelią į gyvybes medį.” 
Saugoj linas gyvybės medžio, 
’tai svarbi ir asakminga parei-. 
'ga. Na -ir kodėl-gi Dievas šiai 
:taip atsakingą! pareigai nesky
rė kunigo? Samata gal sakyti, 
kad tuomet dar nėbuvri Romos 
kunigų (ambasadorių). Bet taip 
htš^karit, vėl Kutų lyg ir pasity
čiojimas iš Dievo, nės jis visa
galis ir jei butų matęs reikalo, 
tai jau ir tuomet galėjo vietoj 
Chen/oino, susikurti Romos ku
nigą, 'Sąmatos sentėvį . . .

“žmogaus VSunus siųs savo 
angelus, ir jie surinks iš Jo 
karailyšfe ^ds. neteisiai dd-, 
rančius.” (Matė 13;41).

“Getsemano aistrose Jėzui 
pasirodė angėįa's 'iŠ dangaus ir! 
Jį stiprino (Luko 2Ž;4Š).

“Bet Viešpaties angelas riak- 
tį Atidarė kalėjimd duris ir iš
vedęs aTpfystalus tarė: eikite ir 
kalbėkite bažri/čioj žmonėms 
visus gyvasties žodžius.” (A/ 
D. 5:19,20);

Iš viršteikiamų ištraukų ma
tome, 'kad Dievas ne tik šiais, 
'Bet iį" visais kitais svarbiais 
reikalais pasiuntinybės varto
jo tik angelus Tr ‘dhėrubini^, o 
ne kunigus.

Taip beriedėdamas Samata 
apie kunigų galybę net ir patį 
Dievą padaro savo ir jų sųbn 
jektu, vadinasi, iškelia ir gar
bina sutvėrimą/ o sumenkina- 
ir paŽėmiria iSUtvėrtbįią. Safhri- 
ta sh'ko: z‘ktftrigąs atikaiiją Am
žinajam Tėvui Jo Viengimusį 
Sūnų Jėką.” Tflbirti Sama’ta Vi-,' 
siškai fltto tikybi'iič'š 'tiėšos nu?-' 
klysta ir, ipaši vėli ridamas /Sau 
ir savo kOlėgdrilš RToritofe Kuni- 
gamfc tdkibs įhlybėš, kuria if 
skelia' ereziją. Krikščionys j 
katalikai tuo piktinasi,, neš jiė 
žino, kad “Dievas”, kuris my
lėjo svietą taip, ’kad savo Vien-[ 
gimį Sūnų davė, kad visi į Jį 
tikintieji nepražūtų, bet am-

» j . ■ ’ ■ '

LUC “College Nite0 
tonighd

■ ■ o ■ 1 ‘ \ .

About six years ag6, tlie 
Lithuanian ’UhiVer^fty Club, 
then a netv Organizatioh, rari 
ą daface at the Dfrakb ’rtdtėl’š 
Towėf ■’R’bofth Thiš has long re- 
mained iri the meriioty thosė 
fylib attėnded x and thb old ti- 
mefs bf thė LUC.

In all the succeeding’ years, 
the . LUC lia’s given concerts 
and dances annually all -for tlie- 
purpose of the ’ LŪČ scholar- 
ship Loan Fund. This seasori 
we have decided on a dance 
at a swanky downtown olub iri 
order to remind people and par- 
ticularly the young people, that 
we hąve not lošt the art of 

l ’ * • »giving a dance. Therefore, Dec'. 
4th has been chosen as the time 
and the Medinah Athletic Club 
with it s beau'tiful Celtic Room 
as the place. In drder to make 
the affair just a Httle differerit, 
the Sočiai Cdmmittee has dė- 
Slded on a collegiate atmds-. 
pliėre with Big T$n pehnai^ts 
md college medleys by the or
chestra. How’s that i’or a stalr- 
ter? .

Cur friėnds have promisėd 
to be triete, and of course the 
tfūstėeš of the LUC Schola'r- 
ShiJ) Fund h'^Vė bėėh ’ihvit'ed. 
The chaperons for the evenin^ 
are our Consul Peter Dauzvar- 
dis and Mrs. Dauzvardiš, Judge 
J. T. Zuris aind Mrs. Zuris, aTid 
Dr. John F. Swaboda of the 
Chicago College of Dental Šla
gery, who has evinced a kddn 
intėrest in our affairs.

Ii, <

We leave you for the prbš- 
ėnt until to'night with this H- 
minder. Spėnd. this evening '6f 
Dec. 4th at the Medinah, 505, 
N. Michighn,i for the cause 6f 
the LUC ŠcholarsMį) Lba'ri 
Fund instead of Aragbn ;br 
Trianon. Tickets 
are one dollar; and can be 0b- 
tainėd at the door.

‘Cbihmitiik

Staigiai Mine 
Atlantikietis 
Antanas Raižius

■ b<4 di^as atgai gftsh^i> 
plaučių uždegimu

Aį'LAftfld Vakar vie- 
Triioliktą XWndą ryto. netikė
tai riiifė šerias AtMtftiėo gyven
tojas, kirivėjaš Aritonas Ka
džius. Buvo 50 mėtų am
žiaus. '

Velionis dvi ^dienas prieš , įnir
tį susirgo -plaučių uždegimu it 
nuo tos ligas ’Niife. Pirm to sir- 
JgUtiaVb brOrichltri. Jo kūnas pa- 
šąfvbtaš Stkriloy Mažeikos kop
lyčioje, iš kur veikiausiai įvyks 
laidotuves. Diena dar nenusta
tyta. i

A. 'kadžius ties 240 West 51 
Street užlaikė siuvyklą ir ten 
gyveno, feuvo hevedęs. Tepatiko 
vieną brolį, kuris gyvėna India
na valstijoje. Laikinai jo rei
kalais rūpinasi p. ivi. Karčhus- 
lkkš

LAIKAS PASISKIRTI

KALĖDŲ dovanas

Peoples
KRAUTUVĖSE

Pirksite už Mažiausias 
Kainas Mieste

1
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Patikimas Banko Patarnavimas nuo 1882

J

incidentalty

žiną gyvenimų turėtų.” (Jo’nd, 
3:16). O ant galo Samata, be
plepėdamas kun. A'lbavičiu’i 
•galybės panegrjkas, prieina, 
prie visiško absurdo: “Jis (Diė- 
Vaš) atėiiia į tavo rankas ik, 
'pasiliėka ant altoriaus taip fi
gai, kaip tu nori Jį likyti.” Kaip 
sau norite, čia jau ne tik erė-’ 

fžij&, bet tikybinis chaosas, ku
rio sveikai galvojantis ir rini
tai tikintis kunigas 'negalėtu, 

’prisilėisti. Samata, pats klysti 
H kitrVš klaidini. į

feuri. Tėvas J; S. (Kruzikab) t*i; , ; .aL.s

m- h- •

Kablegramos • Radiogramos
Banko Perlaidos * Užsienio Perlaidos. "I 

į Visas Pasaulio Puses
, J - • ** Lt

Daug, kas reguliariai siuntinėjąs lėšas į tėvynę pageidauja Dro- 
veTs Patarnhvimo. jiė turi didžiausi pąsitikėjimą Drovers Banko 
patyrimu ir atsakoihybė. Jie patyrė, kad kiekviena operacija su
tinka greitą, asmenišką priežiūrą ir rūpestingą apsejimą. Kada 
siųsite perlaidas draugams ir giminėms j 'užsietiį — kreipkitės 

• į DroVers ĖankĄ. Musų'Užsienio Perlaidų Departameritas turi 
pilną parahkuifrą. Musų mokesčių dydžiai yra žemi.

Ateikit šiandien ir susitvarkykit švenčių perlaidai pasiųsti 
Kreipkitės 1 p. Stungį prie 22 langelio.

$17.50 Elektrikini Kavos Vi
rimo Setas, Chromium 

baigimo 
$12.96

$1.00 reikia įmokėti

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

ŠEŠTADIENIAIS: 9 A. M. IKI 2 P. M. •

Drovers NaIIoNai Bank 
Drover'š TilUlst &. SAVings BANK 

Į MEMBĖR^I, EErfEkAL LZHOSIT INSURANCE CORPORATION
’** 1 į , / įl g ’ t i 1. I t P 1 11* it 4 1 . *

E=±-± *
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Naujos mados pilnai garan
tuotos Drabužių Plovyklos, 
reguliarūs vertes $40.50 

Sumažinta kaina — 
$32-50 .

LENGVUS 
IŠMOKĖJIMAI
Didžiausias Lietuvių 
Krautuves Chicagoj

Patogiausia vieta pirkti 
naudingiausias

KALĖDŲ DOVANOS

Imame senus dalykus į 
mainus ant senų

KRAUTUVES
2536-40 Ww 63rd St.
M. T. KEŽĖS, vedėjas 

HEMlock 8400

4179-83 Archer Avė
J. NAKROŠIS, vedėjas 

LAFayette 3171

CHICAGO

. .......  MII I Iii'il ’• 1111 ■■■ i'i 11..

TONS1LAI
Gydomi be operacijos, skausmo 
laiko 
dyta 
gauti.

I limr MftUf AMEBICAS SMABTEST H t II t NU W LOW-PRICED CAR
2-ras

ar 
gaišinimo. Tūkstančiais iŠgy- 
Ateik Dykai Ekzaminacijai

DR. P. SCHYMAN 
Specialistas

1869 N. Damcn Avė.
aukštas. • Annitage 8200

□ 

,« .v r- :

De Solo ir Plymouth
- ■ ‘ • I ' r * •

Pattia’tykit šiuos naujus 1938 4ti. hutdmd’bHiūs. Tai ’vib'fti iš geriausių karų. Mes duodame dau
giau už jūsų vartotus karus. Khrie mbriote pirkCiatitoritobilių už cash ar mainais, matykite mus.

CHARLESTON MOTOR ŠALĘS, INC
Tel. LafSyiitte 3967 8967-63 Archer Avehtte.

ANTON KASULIS CHAkLfeŠ WASZAK s
<<4i m. ,lĮanVinikfafhĖfii i n i ............ ........................................ ■■■■—|i<if >i«iiii*kia
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VILNIUS .
PAVEIKSLUOSE—

Binkio ir Tarulio 188 pus- 
'laW THtfHid TOmttlo

VILNIAUS • 
ALBUMAS

Kainavo $4.00, dabar bu 
persiuntimu • ''*
TIKTAI

NAUJIENOS
1739 SO. BALSfrED ST. 

CHICAGO. ILL.

=
1>

T

■

dova.hU


Diena Iš Dienos
--------- įįUį

Petras Matuliauskas 
Serga •

IX ‘ «■

Narys žagariškių Kliubo ir 
Chicagos Lietuvių Draugijos, 
Petras Matuliauskas, guli vete
ranų. ligonbutyj, Ejįward Hines 
Jr. HOspital, Hines, III. Kamba 
rio numeris A313. ,

Draugai bei pažįstamieji prar 
šomi ligonį aplankyti. Lankymo 
dienos ir valandos antradienį, 
ketvirtadienį ir sekmadienį nuo 
2:30 iki 4:30 po pietų.

J. Tarų'IS.

“Senas Maineris” > 
Rašo Iš Floridos .

Užėjus šalčiams, atvažiavau 
į Floridą pasikaitinti sau.ės 
spinduliuose. Apsistojau pas sa\ 
vo seną parapijoną Jurgį šilin
gi, kuris turi savo nedidelį ūkį. 
Vieta daili, arti miesto ir gero 
kelio, pragyvenimas pigus, oras 
gražus, dienomis pusėtinai šil
ta, naktimis atvėsta.

Atvažiavęs čionai užsirašiau 
laikraštį “Naujienas”, kame 
randu daug žinių iš savo “tė
vynės” Chicagos. 

--------------- ■ .... ......... . ■ ■ » » -M l« -

Draugijos Šv. Petronėlės priešpietinis sus.r.’nkimas įvyks sek
madienį, gruodžio 5 d., 1 vai. po pietų, parap.jcs svetainėj. 
Na^ės ma.onėkite susirinkt , Lūs \adytos rinkimas 19 8 
molams. Taipgi turite užsimckėa savo duokle:. 1 e g am . 
vakarienė paminėti 25 metų draugijos gyvavimo sekma
dienį, sausio 30, 1938, Lietuvių Auditorijos mažos ose sve
tainėse, 3133 S. Halsted St. —A. Laurinavfch', r~š;.

Marųuette Park SLA 260 kuopos metinis susirinkimas įvyks 
gruodžio 5 d., 2 vai. po pietų, ponios. Gricius svetainėj, 
2419 W. 69th St. Prašomi v si kuopos rariai kuo skait.in- 
gia’tišiai apsilankyti, nes bus nominuojama kandidatai į 
SLA Pild. Tarybą ir rerilįina kuopos valdyba 1938 me
tams ir svarbių reikalų apkalbėjimui, užsimokėjimai duok
lių ir prirašymai naujų narių prie SLA. —K. Liutkus, sek.

Lietuvių Laisvamanių Etinės Kultūros Draugijos pirmas suva
žiavimas jau čia pat, šeštadienį gruodžio 4 dieną, 4 vai. po 
pietų, Lietuvių Darbininkų svet., 10413 S.^Miohigan avė. 
Bankietas ir šokiai prasidės 9 vai. vakare. Tikietai vaka
rienei 50c, šokiams 20c. St. Lesčiausko orkestrą.

Rengimo Komitetas.
Liet. Moterų Draugijos “Apšvieta” priešmetinis susirinkimas 

įvyks sekmadienį, gruodžio 5 d., 2 vai. po pietų, Sandaros 
kliube. Bus rinkimas valdybos. Komisija rengiamo baza- 
ro, kuris įvyks gruodžio 12 d. Mildos svet., išduos rapor
tą i|* kiti svarbus reikalai. —Pirmininkė.

SLA 129 kuopos priešme.tinis susirinkimas įvyks gruodžio 5 
dieną, 1:30 vai. po pietų, p. J.'Petrausko svetainėj, 1750 
S.-Union a’ve. Visi nariai malonėkite susirinkti skaitlirigai, 
nes bus nominuojami kandidatai i SLA Pildomąją Tarybą 
ir rinkimas kuopos naujos valdybos dėl ateinančių metų.

. Valdyba.
Lietuvių Keistučio Pašelpos Kliubas laikys savo priešmetinį 

susirinkimą sekmadienį, gruodžio 5 d., Hollywocd svet., 
2417 W. 43rd St. Susirinkimas prasidės lygiai 12 vai., nes 
yra daug reikalų svarstyti. Duoklės priimamos nuo 11 vai. 
ryto. Tad malonėkite visi atsilankyti. Bemice Keller, raštf 

Simano Daukanto Draugijos priešmetinis susirinkimas - įvyks 
sekmadienį, gruodžio 5 dieną, 12 vai. dieną, Chicagos Lie
tuvių Auditorijos svetainėj, Š133 S. Halsted St. Susirinki
mas yra svarbus, todėl kiekvienas draugas privalo būtinai 
atsilankyti. Bus valdybos rinkimas 1938 metams ir kito
kių svarbių reikalų. Kurie negavote atviručių, patikrinkit 
savo antrašus draugijoj ir kurie esate pasilikę su mokes
čiais, būtinai apsimokėkite. —P. K., sekr.

Draugystė Garsus Vardas Lietuvaičių laikys priešmetinį susi
rinkimą gruodžio 5 d., Krikščuno svet., 4501 S. Ashland 
aye. Pradžia 2 vai. popiet. Bus renkama valdyba 1938 me
tams ir kiti svarbus pranešimai. Prašome sugrąžinti tikie- 
tus huo Big Apple Dance. —J. Krikščunienė, pirm.

B. Jasinskienė, rašt. '

Rytoj 6 vai. vakare Chicagos Lietuvių Vyrų choras rengia gra
žų vakarą su perstatymu juokingos komedijos, koncertu ir 
šokiais, Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted St.

Gruodžio mėnesį 4 dieną sukanka vieni metai kaip įsikūrė tas 
visiems žinomas Lietuvos jaunimo Kultūros Ratelis. I)aigi, 
tai dienai paminėti ratelis rengia šaunų šokį su programų 
po antrašu 2244 West 23rd plące West Side Hali (Milda
žio svet.). Pradžia 7:30 vai. vakare. Programą išpildys 
Andrejevas su savo šokikų buriu. Tikietai iš anksto po 25 
centus, prie durų 40c. Taigi nepamirškite gruodžio mėne
sį 4 dieną West Side Hali, 2244 W. 28rd place.

Alfred’as J. Butkus.S-
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gorėdami važiuoti į Floridų, 
.galite važiuoti čionai, (tai yra 
pas Geo. Shlllings, Madison 
Fla, R t 2, Bqx 96, o čionai gau
sit gerą ir pigų pragyvenimą.

Vėliaus ketinį pavažiuoti gi
liau į pietus, o sugrįžęs parašy
siu daugiau. ’

Senas Mainieris.

Švedaites—Schultz 
Sužieduotuvės
• BRIGHTON P ARK. -

•
- M r s. 

Petronella Švedas, 4057 South 
Artesian Avenue, Padėkos die
ną paskelbė savo dukters B :r- 
nice sužieduotuves su John 
Schultz, nuo 942 W. 34th St.- 

/l ' '/<• f' . ■ ■'

Ta proga buvo suruoštos vai
šes, kuriose dalyvavo pp. Stan
ley Schųltž ir Chas. Urban su 
giminaičiu William nuo 942 W. 
34th St., pp. M. Pratapai su 
sunumi Matu nuo 2523 West 45 
Place; pp. Peter Girdžus su su-, 
nais Aleksu ir Petru ir duktė 
re Josephine nuo 2460 W. 45th 
PI.; Raymona (jiigulis, Bruno 
Švedas ir daugelis kitų.

Vaišės buvo gražios ir pa
sekmingos. Jaunieji .sužieduoti
niai dar nenustatė dienos ves
tuvėms, bet tikrina, kad jos 
įvyks ateinančių.motų pradž oj. 
Linkime jiems laimės, ir pasi
sekimo ateityje. —Buvęs.

Z . 'i . A. k-, i' Jl«. k -‘L.1 •

ii......

' iv. Jaunavedžių 
Padėka

>

šiuomi norime išreikšti mū
šų nuoširdžią padėką visiems 
musų giminėms, draugams ir 
pažįstamiems, kurie mus taip 
gausingai atjautė savo dovano* 
mis ir linkėjimais ir pridavė 
mums daug džiaugsmo musų 
vestuvių dienoje lapkr. 20 d<

.žodžių mums trūksta tinka
mai atsilyigpti už yžską. Tegą- 
limė iš gilumo musų širdžių 
tą’iiti visiems ačiū.

Negalime praleisti netarę pa
dėkos žodžio musų pamergėms 
ir vaikinams,’’ kurie pi.išid jo 
ir puošė musų puotą savo švel
numu Jr malonumu, butept, Ju- 
lia Pocius su savo sūnumi Ben- 
ny Pocius; Catherine Giedra su 
Stanley Miknius, St.lla Jušk v> 
čius ir Bruno Juškevičius. Ne
manome, kad galėtume tinka
mai atsilyginti Juliai Pocius, 
kuri užlaiko Julia’s Restaurant, 

<: ' v •

4660 S. Western, ir jos vyrui 
ir sunui. ‘

Taipgi norime ištarti p:d3- 
kos žodį priai Gimbutienei, ku
ri visiems svečiams prisegė po 
rožę; musų broliui ir švojeriūi 
Dr. Drahgeliui, kuris atsilankė 
ir pasakė labąi pri a kinčą kli
bą prie stalo. Labai daug pri
klauso musų geram draugui 
Albe U t Jacobs, kuris užlaiko ga
ražą prie 46 ir MarshfieLd a've. 
’/ai ;gi norime pr.dėkcti Budri
kei ir p. Valančiui už rad o iru- 
ziką iri Naujiendms už praneši 
ną per laikraštį.

Dar' sykį dėkavoj'a'me visiems 
giminėms, draugams,’ pažįsra- 
iJoms ir visiems, kurie p.'isi 

dėjo prie pasisekimo musų vos- 
.uvių ir iškilmių.

’ Sofija irz Stan. Draugeliai.

Grįžo Iš z
Ligoninės

LAKE T0WN. — Laimingai 
pergyvenęs operaciją, iš ligoni
nės namo gi j^o, Frarilc Venckus, 
5101 įS. Union Avenue. Jis yra 
Wh 'te City Ba’lroom šokių in
struktorius. Gyveno su . tėzu 
mksčlau paduotu adresu.

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicagoje) <

Walter Rukla, 23,
Jezek, 22 ♦

Joe Lašėk, 21, su 
laski, 21

Frank Mayes 37,
Gilbut, 25

Edward Slauter, 57, su Mary 
Thomas, 53

su Agnės

Mary Wą-

su Olivia

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Kvainauskų Sūnūs Sek- 
rning'as Biznierius

BRIGHTON PARK—*Nėr nė 
pusės metų, kai gerai žinomo 
Mato Kvaina'usko sūnūs George 
tėvų name, 2500 riV 45 St., į- 
rengė gražią bučernę ir išdir
bo gerą biznį.

Be to, jaunas biznierihs, 
George Kvaiiiauskas pereitą 
rudens sezoną vedė jauną, gra
žią panelę, kurį dabar pagęlb- 
sta vyrui kartu darbuotis.

Kaimynas

Buvęs Geras Sezonas
\ŠRIGTHON PARK—Visą 

praėjusį seįoną siuvėjas Frank 
Kuzma r skis, 2635 W. 39 pi. 
buvo užimtas vyrų ir moterų 
drabužių taisymu ir naujų dir- 
įSmu. Už tai Franįkis ir,pareiš
kė, kad pereitas šezonas buvęs 
jam geras. ;

Be to, dar jis suranda laiko 
ir smuiku*. pagruoti “parėse’\ 

* / Kostumeris
Ų''. / •.

‘ i’

'žfctiL - t
? •ž'1 *4'

■—r
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kyti pas Urbą ir pasipirkti pui
kiausių gelių. Gėles siunčia ir 
j kitus miestus, jei- yra reika
las. riiir . ’ '

Linkėtiną Urba Flcwrr 
Shoppe dar didesnio pasTsekimo 
bizny j e. Brightonparkie th.

Kitais Metais Minės
30 Metų Sukaktuves

BRIGHTON PARK—Plačiai 
JTniurnu, pvi nivių, .

p. Urba turėjo tą patį biznį ž’nomąs realestątmmkas John 
r J-Sl t T T JnoLJ JA1Q Avnllfiv Ava

C
Urba Flower Shoppe

4180 Archer Avenue
■

Vienų metų sukaktuvės

BRIGHTON PARK. — Jau 
suėjo vieni metai, ką.’p U, b i 
Flower Shoppe, 4^ 8i) Archer 
Avenue, persikraustė į šią ko
loniją. • v

Pirmiau, per daugelį metų-

Bridgeporto kolodijuj. Vienok 
biznis Brighton Porko ^kolonijoj 
daug geriau eina. Ne tik lietu
viai, bet ir kitų tautų žmonės 
čia perka gėles. Bridgsporto ko
lonijoj vien tik lietuviai ateida
vo. , . . . ; . \ ’■ ..• ; i

Prieš Kalėdas, hera abejonės, 
gėlių biznis *bus dar didesnis, 
nes gėlės visucmet yra visų 
laukiama dovana.

Urba Flower Shoppe visada, 
ir visiems kostumeri'a'ms teikia 
grei tą ir malonų patam ;y Imą . 
Gėlės ten visuomet šviežios ir 
geros rųšies.

Vienų metų sukaktuvių pro
ga, Urba kiekvienam košiume-
riui duos dovaną. Verta ats lan- Radiją ir Oną. (Sp.)

■ ■' r • • ■ ■/'? ? '■ H • D

- ,!H[ETUVIŲ JAUNIMO KULTŪROS RATELIS 
> . ■ —Rengia —

ŠOKĮ su PROGRAMŲ 
šeštadieųį, GRUODŽIO 4 d., 1937 

West Side Hali (Meldažįo Svetainėj) 
2244 23rd Piače, Chięago, III 

Pradžia 7:30 vai. vakare..Įžanga 40c. 
'■ ’ t '

• —<■—eyMMii !■ IMI m i ■■ ■■■ iii i . i. i iii.

Teatras, Koncertas 
ir Balius

— RENGIA —

Chicagos Lietuvių Vyry Choras

Rytoj, Grtiodžio-Dec. 5
CHICAGČS LIETUVIŲ AUDITORIJOJE

3133 So. Halsted Street

Pradžia 6 vai, vakare. • Įžanga 40c ypatai 
■ .......— ' ................... I .......................   ■ .......... ■..■■■■I...... I ........ ..   I......... i
Kviečiame visuomenę mus paremti skaitlin
gu atsilankymu. —VYRŲ CHORAS

TRIJŲ AKTŲ OPERETE

“Nebaigta Kova”
• • V

Stato scenon :
LIETUVIŲ DAĖBININKŲ AIDŲ CHORAS

SEKMADIENI

Gruodžio-Dec. 5,1937
STANČIKO SVETAINĖJE

205 E. 115th Street, Roseland. ’ - .
Svetaine atsidaro 4 valandų popiet.. • Lošimas prasidės 5 vai.

Operetes vaidinime dalyvauja gabiausios choro spėkos: W. Sle- 
nek, M. UrmoniųtS, M Sorkųs, N. Gabaliute, S. Peredpiutė, L. Miku
tis, P. Ilonis, A. Andrijauskas, J. šlančauskas, W. Užunaris, J. Bara
nauskas, J. Norkus, P. Kriaučiūnas ir visas Aido Choras. ,

Įžanga iš anksto 50c. • Prie durų 60c.
, Šokiams gros Lesčiausko Orkestrų

Kviečia visus atsilankyti L. D. AIDO CHORAS.
■MII-"?—■——
■fr.i 1. "'cuf

Naudokitės
/’ri ■ <’ .

Proga!
VTauji nariai, kurie dabar jsirašys CHICAGOS .

> LIETUVIŲ DRAUGIJON per musų konkur- 
santus, Draugijos narius bei ofise, iki gruodžio 
(December) 11 d., gaus nemokamai tikietų vertes 
$2.50 i Draugijos bankietą, kuris j vyks gruodžio 
11 <L, Amalgamaied Auditorium, 333 ; So. Ashland .
Boulevard, ' -. . - ' < į

v ‘ ’

Kurte esate nusitarę rašytis Chicagos Lietuvių 
Draugijųju, tai kviečiam pasinaudoti proga tuoj. • 
VL '' \ i"' ’>• " .>

k Draugijos ofisas atdąras ketvirtadieni nuo 9 
' vai? ryte W 9 vaį. vakare;, pirmadięn|-^-nuo 9 ry
ta Iki 5 vak yakatę ir sekmadieni imcrB'Val. ryte 
iki 1 vai. popiet. .

/ A . . . • / •• • , . : . •;! ■ ' T

CHICAGOS RIETUVIŲ DRAUGIJOS OFISAS: •

1739 So. Halsted St (2-ros lubos) 
. ■ .. ,, J

.j..1, '■ ii■'/1 ..a,: ji1 sgžffr

“NAUJIENOSE”
'1739 SO. HALSTED STREET

; Chicago, I1L . ■

J. Lipski, 4018 Archer Av,e., 
ateinančiais metais minės 30

: ... .\s i. . ;

metų sukaktuvęs .ręal estatę' 
biznyj.

Per tą visą laikotarpį jis yra 
padaręs daug didelių nejudi
namo turto transakcijų.

Rep. B. P.

{Biznieriai Iš
Zeiglerio .

Dan ir Agnieška Grybai 
užlaiko taverną ties 4001 Br’gh- 
ton P.'4'ce. Yra geri Naujienų 
skaitytojai. Aįvfižiavo Chica- 
gon iš Zeiglerio 1929 metais ir 
įsteigė b zn\. Gražiai, gyvena. 
Turi isu.hu Joną, dukteris Nau-

KRAUTUVĖJ
Galutinas kainų sumažinimo

DIDELIS PEČIŲ

Išpardavimas

$22.00 Minkštų Anglių 
šildomi Pečiai, po 

$13-S5
$35.00 Gražus Parlor Heat- 
ers dėl vartojimo visokio

> kuro po
$22-75

$60.00 Alyva kūrenami 
Šildytuvai 
*37-5°.

$140.00 Puikiausi Kombi
nacijos Pečiai 

$89-75*
$55.00 Naujom Mados Gesi- 

niai Virtuvėms Pečiai 
$29-95

Šie bargenai siūlomi tik 
trumpam laikui, turite būti
nai jais pasinaudoti.

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

Tel. VICtory 4226
J. KALEDINSKAS, Vedėjas

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

AUGŠTOS RŲŠIES
ILLINOIS ANGLYS
LUMP ...............................
MINE- RUN ...................
EGG .......................... .......

■ NUT ................................
SCREENINGS (Indiana)

PIRKIT DABAR!!
. KAINOS EINA AUKŠTYN

PRISTATYMAS MIESTE IR
PRIEMIESČIUOSE

Tel. • ARDMORE 6975

$6.00 
5.75. 
6.00 
6.00 
5.00

uz

HEMOROIDAI
■\ *

Naujas būdas—garantuojamas gydy
mas be operacijos. Ateik persitik
rinimo pasiūlai susižinoti—$1.00 
ekzaminaciją ar gydyrąą.

DR. P. SCHYMAN *
•; Specialistas

1869 N. D a man Avė.
aukštas. . Armitage 82002-ra,s

Jau Atėjo No. 10 
KULTŪRA

Kultūros kryžkelėse Besidairant — 
J Laužikas.

Komunizmo ir Fašizmo perspekty
vos Anglijoje — P. Slavėnas.

-Eilėraštis — J.* Kruminas.
1917 m. pavasario revoliucija Rusi

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

"Adalas. •
Kas buvo Vladimiras čertkovas — 

Ędv. Levinskas.
Populiarusis Mokslas —- Apžvalga 

ir t. .t. * '

KAINA 45 CENTAI
Galima gauti

Lietuviškas
Krupnikas

— 80 Proof —
Labai gardus gėri
mas. Gerkit Lietu
višką Krupniką su 
karšta arbata, paša- 
linsit slogas.
Mes parduodam tik | 
.avernus. Ten ir rei
kalaukit.
1 kitus miestus ta- 
/ernams orderius pū
dančiame
Pirkdami

musų

ekspresu, 
pastebėki! 
label|

INTERNATIONAL 
.Wine & Liquor Co. 

FRANK V1ZGARD, Sav.
4611 So. Ashland Avė. 

Phone Boulevard 0470 
CHICAGO, ILL.

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom foiničius, pianus ir 
risokius rakandus bei Storus. Ve- 

•žam į formas ir kitus miestus, 
žema kaina. Musų Darbas pa- 
-antuotas. Taipgi pristatom an
glis j visas miestą dalis.
3406 So. Halsted St.

šaukit Tel. YARDS 3408

Extra Pranešimas 
Chicagos Lietuviams

Pr? nešam visiems Chicagos lie
tuviams, kad plačiai žinomas 
AMBROSE BROTHERS arba

PALACE GARAGE
724-26 W. 19th St.

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

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

GERK Naujienų skaityto
jo* ir įkaityto] ai prašomi 
pirkinių reikalais eiti i taa 
< rautu v k.* kurio* tkelbiaaiDAILY |
BUSINESSDIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

TVARKOJE
Šis skyrius yra vedamas tikslu pa
gelbėti musų skaitytojams susirasti, 
kur galima nusipirkti jvairiy pap
rastų ir nepaprastų daiktų, intaisų 
ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia 
skelbiihų negalite susirasti ko ieš
kot, pašaukite Naujienas, CanaI 8500 
ir klauskite Biznio Patarėjo, čia jus 
gausite informacijų, j^igu tik jų bus 
galima gauti.

• FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija Įrengta pir
mos rųšies su moder
niškomis užlaidomis ir 
Hollywood šviesomis. 
Darbas garantuotas.

420 W. 63rd «T
■ Tol FNfi RRRR-6R40

• LIGONINES—
’ HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA

TONSILAI IŠIMAMI $12
P A LAGŪf PAGELBA..........  CE fl
1 LIGONINĖJE .......... wU
PAUAGO PAGELBA

NAMIE už .................    C-vJ
EKZAMINAVIMAS

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

1900 So. Kedzie
Tel. Lawnda!e

HOSPITAL

Avenue
5727.

• RESTAURANTAT
v

UniversaI restąurant
GERESNIŲ VALGIU VALGYKIM 

750 VVest 31st Street •<,
A. <A. NORKUS, Savininkas 

Tel. Victory 9670

LEGION TAVERN
- , , Grovehfll 4563

FAMOUS BERGHOFF BEER 
Taipgi visokį kiti rinktini gėrimai 

ir užkandžiai.
W. C. LUKAUS, Sav. 

6425 SO. ASHLAND AVĖ, 
'Chicago, niinois



SLA Pildomosios 
Tarybos Nom.
262 Kuopoje
Bagočius, Mažukiuų Gugis 

vienbalsiai

šeštadienis, gruocL 4, 1937

FURNISHED ROOMS Automobiles Real Estate For Sale 
N amai-žemė Pardavimui

Studentai Kviečia 
Visus į Savo 
Šokių Vakarų

džia 9 valandą vakare.
Visas vakaro pelndš skiria

mas stipendijų fondui;
Komitetus.

šįvakar rengia “College Night” 
Stipendijų Fondo Naudai.

Ieško Lietuvio (?) 
John Fnourek’o

VVAUKEGAN, III. — Lapkr. 
28 d. SLA 262 kuopa turėjo 
savo priešmetinį susirinkimą, 
kuriame buvo renkama kuopos 
valdyba 1938 metams ir nomi
nuota. SLA Pildomoji Taryba.

Kuopos valdybon išrinkti se
gami asmenys: Juozas Mačiu- 

pirmininkas; Gasparas Gri
nius, pagelbininkas; Isabella 
Kiokis, prot. rašt.; Jenne Lau- 
rel, finansų rast.; Pranas Nos- 
kus, ižd.; Emily Kernagis ir 
Frank Marcinkus, -globėjai; 
maršalka — Jonas Danauskas. 
Organizatoriais išrinkti — J, 
Nftčiulis, J. Laurel ir S. Vosk- 
nėr.

Centro . valdybon nominuoti 
sekami asmenys: 
Į prezidentus

F. J. Bagočius
Į vice-prez.

J. K. iMažukna ...
Į sekretorius

M. J. Vinikas ...
J. Miliauskas ....
V. Michelsonas .

Į iždininkus
K. P. Gugis .......

Į iždo globėjus
E. Mlkužiutė ....
S. Mockus ........
J. Jarus ..........
J. Martin ...... .

Į Dr.-kvotėjus
J. Staneslow ....

Jujzfts Masiulis

Nepamirškite, kad šį vakarą 
įvyks Lietuvių Universiteto 
kliubo dideli 
“College Night”.
labai linksmas ir

metiniai šokiai, 
Vakaras bus 
gražus.
atsilankyti 9 
ir. pasilinks-

22

22

16

22

22

2

BUŠMA 
— i

šiuo pasauliu 
vai. ryto,

JUOZAPAS
Kacin^, Wis 

Persiskyrė su i" 
Lapkr. 30 d. 6:00 
1937 m. sulaukęs 52 m. (Ame
rikoj išgyveno 35 m.) Paliko ’ 
dideliame nuliūdima moterį 
Julioną po tavais Daugėlaitę, 
du sūnūs: Petrą ir Hdyardą; E 
seserį Oną it jos vyrą Joną B 
Viežauskius ir jų 2 sūnūs ir 
4 dukteris; 3 pusbrolius: Ig
nacą ir Vincą Lenkauskius ir 
jų šeimynas ir Bronę Piepolį; 
2 pusseseres Kazimierą Nar- 
kienę ir F. čajauskienę 
šeimynas ir švogerį 

. Daugielą Amerikoje, dvi 
ris Izabelę ir Bronislavą 
šeimynas Lietuvoje.

Kūnas pašarvotas randasi 
Beffelo koplyčioj, 6th St.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
10-tą vai. iš ryto, bus nulydė
tas i šv. Kryžiaus kapines be 
bažnytinių apeigų.

Visi a. a. Juožapo Bušmo 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiam! da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą Nuliūdę lieka
me: Moteris, Sunai. Sesuo,

švogeriai ir Giminės, 
laidotuvėms patarnauja ’ gra
binius Beffel.

ir jų 
Petrą 
sese- 
ir jų

Prašom visų 
valandą vakare 
minti. Tie; kurie dar neturi ti- 
kietų, galės juos nusipirkti 
prie durų, šokiai įvyks Medi
na h Athletic Kliubo gražiam 
“Celtic Balruime”. Balruimis 
yra naujas ir labai gražiai iš
taisytas.

“Celtic Balruimio” orkestrą 
tą vakarą- bus po vadovystę 
Mickey Linon, gerai žinomo 
orkestrų vedėjo. Mickey Linon 
yra lietuvis.

I šokius šįvakar 
daug gerai žinomų 
mėj tįsių žmonių.
Chicagos Konsulas 
Daužvardis, teisėjas 
Universiteto Kliubo
Trustees. Tą patį vakarą atsi
lankys p-le 
kuri buvo 
“Miss Lithuania”.
gražuolių konteste.

Visi.’s prašom atsilankyt į šį 
didelį ir gražų vakarą. Vietos 
visiems užteks. Vieta yra “Cel
tic” Balruimis, kuris randasi 
ties 505 N. Michigan gatve, 
Medinah Athletic Kliube. Pra-

Apskričio ligoninė paieško 
lietuvio Otto Fnourek’o, kurio 
brolis John Fnourek netikėtai 
mirė šią savaitę. Jo kūnas guli 
lavoninėje. Ligoninė turinti ži
nių, kad velionis buvęs lietu
vis. Turėjęs ir seserį, kuri gy
venusi prie 15 ir Washburne 
avenue — Mrs. Anna Ryan.

Asmenys, kurie turi informa
cijų apie velionį ar gimines, 
yra prašomi kreiptis į Cook 
County MOrgue, prie Harrison 
ir Wood gatvių. -—R.

RADIO
atsilankys 
ir pasižy- 
Atsilankys 

Hon. P. 
J. žuris ir 
Board of

Dainuos Roselando
Aido. Choras4 1

| - -------- ~ t; ‘ i. ■ v.l . , i ‘ '

šauni Muzika, Įdomus 
Pranešimai

ulia Kazlauskas,
Leseniai išrinkta

Naujienų

ELENA DABULSKIENĖ 
po tėvais Bašinskaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruod. 3 d., 6:55 vai. ryto, 
1937 m., sulaukus 38 metų am* 
žiaus. gimtis Lietuvoje. Vilka
viškio ^apskr., ir parap.; Dre
bulinės kaime* ; a - . i

Amerikoj išgyveno 14 m.
Paliko dideliame nubudime 

vyrą Thomas, 2 dukteris Ele*- 
ną ir Birutę. švogerį Alek
sandrą Dabulskį ir gimines 
Amerikoj. Lietuvoj tėvelius 
Joną ir Agnietę Bašinskus, 
brolį Juozapą ir jo šeimyną, 
2 seseris Marijoną Staneikle- 
nę ir jos šeimyną it Emiliją 
Bašinskaitę ir kitus gimines.

Priklausė prie ALDLD.
Kūnas pašarvotas 3126 So 

Union Avė. Laidotuvės įvyks 
Pirmad,, 
vai. po 
nulydėta

Visi a, 
nės giminės, draugai it pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Vyras, Dukterys, ir 

minės*
Laid. Direktorius A. 
lips, Tel. Boulevard

Gruodžio 6 d., 1:00 
pietų. Iš namų bus 
i Tautiškas kapines, 
a. Elenos Dabulskie-

kitos Gi-

M. Phil- 
4139.

Geriausi Pirkimai Var 
totų Karų Pas 

, Chevrolet Dealers

McManus Motor Sales 
6*?11 Š. Wėstem Avė. 
Phone—Republic- 5300 

1932 Pl^ihoūth» Delųxe 4 Cyllnder 
sedan. 6 wire wheels —■ geriausiam 
stovy .................................  $145.00
1930 Pontiac. 4 door sedan. motoras 
ir tairai labai gel’i-—-nauja maleva

' ....................... $85.00

BRIDGEPOUTE KAMBARYS, iš- 
reildUOs tik dirbančiam žmogui —? 
yra maudynė 8336 Lituanica Avė. 
antras aukštas# nho užpakalio.

Sekmadienį, išpuola 
nedčldienio Lietuvių

Rytoj, 
rėguliaris 
radio programas, kurį .leidžią 
lietuvių įstaiga Progresš' Ben
drovės Krautuve, 3224 South 
Halsted Street, šių programų 
išpildymui nėra vartoj apia 
plokštelės, bet dalyvauja žyfnus 
dainininkai-ės ir muzikai, cho- 
rai, kvartetai, duetai, solistai 
ir t. t. » .
• Taip ir rytoj,.^ęrai iššilayjr. 
nęs Roselando Aido Choras, va
dovaujamas mi^iko Stasio Les- 
čiauskio, padainuos ; dąų^^rą- 
žių dainų ir muzikos. O prie to, 
klausytojams bus įdomu girdė
ti geras žinias 7 apfę'■'vfeąkiuą 
kalėdinius pirkimus. ‘Priminti- 
na nepamiršti užsistatyti savo 
radio ant stoties fWįGĘS? rytoj, 
H-tą valandą prieš piėt‘.

' - D :

Budrike Programas 
WCFL

■ii

• . ------ - ---- -

Southwest Chevrolet, 
Ine.

9220 S. • Ashland Avė.
!>{ Cėdarcrest 3500

1934 Chevrolet Master Coach $275.00 
1982 Chevrolet Coach ........... 125*00
1932 Ford Coupe ........... ..... . 125,00

KAMBARYS RENDON, šviesus, 
prie mažos šeimynos, apšildomas, 
nebrangiai,, pusė bloko nuo Archer 
Avenue. 4014' Brighton Place, 2 lu
bos. ...'i' •, •'

PARSIDUODA TROKAS, mažai 
vartotas — pigiai dėl priežasties 
mirties — tinkamas dėl anglių ir 
ledo išvežiojimo.

BLĄUZDYS GARAGE 
4316 So. Western Avenue

RENDON KAMBARYS didelis, 
šviesus, apšildomas prie mažos šei
mynos. Tel. Grovehill 3825.

FORD vėliausis 1986 De Luxe Se- 
dan, važiuotas tik kelis mėnesius; 
tikrumoj kaip naujas. Trunkas. Rei
kia pinigų Paaukaus už $75 cash. 
Likusią finansuos kompanija.

1140 N. Francisco Avė. 1 lubos.
Į

Superior Motor Sales 
Co.

6943 S4 Halsted St.
Englewood .3400

Chevrolet Coach

RENDON 2 kambariai prie mažos 
šeimynos, dėl vedusios poros Atsi-’ 
šaukite po 6 vai. vakare. 2 lubos 

6718 So* Morgan Street.

CHEVROLET 1936 Master Sedan 
puikiose sąlygose. Trunkas, tairai 
kaip nauji. Aukauja savininkas. 
Reikia pinigų. Priims $385.. Sudarys 
terminais.

3150 Clybourn Avė. Basement.

geram va-1936
žiavimo stovy ......................... $395.00
1931 . Crevrolėt, . 6 wheel DeXxUxe se
dan, nauja maleva, geri tairai 
ras pirkinys už ....
1935 Plymouth, ' touring sedan—va
žiuoja ir atrodo kaip naujas $395.00

A. J. Oostėrbeek Motors
• . 1 • J :

— tik- 
$165.00

7541 S. Halsted St.
Tel. Triangle 1610'

1936 Chevrolet, Deliixe town sedan, 
užgirtas karas fsuj Šildytuvu.
Vei.k dovanojamas už ........... $440.00
1933 Chevrolet Deluxc 4 door sedan, 
gražus 6 wheel karas—tik $260.00 
1987 Chevrolet, Dėluxę town sedan; 
knee aėtion, mohair išmuštas $665.00

RENDON KAMBARYS - 
vandeniu šildomas — vaikinui ąr že- 
notai porai — 1 blokai nuo miesto 
gatvekarių —2 blokai nuo Douglas 
elevatoriaus^ ' . '
5239* ^4 24tą £t , Cicero,. 1-os lubos

RĖNDON KAMBARYS' šu ar be 
valgio -r 
gumai. GRICIUS,. 6614 So, 
mento Avenue.

; ■■■.-A.—--------------------------------------------------------------------------------------
J > . • i . ,■. ’ .Iii.

RENDON Miegamas, kambarys 
dėl vaikino su Visais patogumais— 
antros lubos. Tek-‘ Yards £063.

3229 So., Lituanica.

KAMBARYS ant RENDOS — 
dėl vaikino. Marųuette Rarke, karš
tu vandeniu apšildomas.
7248 Fairfield AVe. pirmos lubos.

karštu Business Chances
> rarUavimui Bizniai

Steam Heat—Visi pato-
Sacra-

PARDAVIMUI VALGOMŲ DAIK
TŲ KRAUTUVĖ — daroma geras 
biznis 
įtaisymai — randa pigi—trys kam
bariai gyvenimui, štymu Šildoma — 
parduosiu pigiai dėl mirties mano 
vyro Edvardo čepulio. Man du biz
niai perdaug prižiūrėti.

SUZANA ČEPULIENĖ, 
1514 W. 87th\St , Chicago.

visi nauji elektrikiniai

PARSIDUODA TAVERNAS —ge
ras biznis. The Brown Derby, 3353 
West 63rd St.

For Rent• «

PARSIDUODA BUČERNĖ ir 
GROSERNE su namu Sir atskirai 
arba mainysiu į taverną. Rašykite, 
Naujienos, Box 753. 1739 So. Hals
ted St.

Rtiby -Ghėvrolet, Ine.
;’7158 Stony/Isląnd Avė.

■ Dorcheste^ 2310
1934 Chevrolet, Master Sedan, kneė 
action, kaina žeHd. už ..........  $295.0(
1934 Ford, 2 do.ory geras už $225.00
1935 Ford, ėolivertible sedan. Jus 
ngealit subvtint šį *už . -$265.0Q

RENDON apšildomas kambarys— 
karštas vanduo kasdien.

3400 Šo LOwe>lAvenne 
Yards 2527.

5 KAMBARIŲ FLATAS — visi 
patogumai — antros lubos užpakaly.

4213 So. Campbell.

Ashland Avė. Motor
' . '' 7 t H

t

J

5436 S. Ashland Avė.
. Phone Republic 6200' f ' v • ■ '

1936;' Chevrolet. Trunk Sedan—lygus 
sii nauju Daug ekstras, pilnai garan
tuotas. Bargenas už ......

Nash—Vėliausias 1935 _________
dor Deluxe trunk sedan. įrengtas’ 
šildytuvas, ir tt. Gatava^ žiemos va-' 
žihėjifnui. Šp(Me$ia‘r <ūŽ .i..... $365.0(
Ford — Vėliausias^ 1933 Jftjelu^e?

, . Calęy 'Bros.
' 10524 Sd? Michigan Ave.‘ 

731.

ji

.. $385.00 
Ambassa-i

u; • , j . \ r

RENDON 6 kambarių apartmen- 
tAs. 5239 Šo." Kedziė Avė. 
šildomas — modernas — i 
$50*00. SILęVERMĄN. 2345 Ęast 71 
St. Ddfchėster 0700.

gam 
garažas—

WANTED TO RJENT -
NORIU RENDUO1T medinį ■ Sto

rą apie —■ 20x30 pėdų arba šiaip 
vietą'' tinkamą ‘ dėl kabinėtų 'išdirbi- 
mOKYRonda apie ,$15(0Q į mėnesį. ; ,v 
/ohnj^^.,30 ,,6.7 JTąl^,

Personai
Asmenų Ieško

FU’

PARSIDUODA FORKLOZERIAI 
—South Side: 6 flatų apartmentas 
kampas renda $215, mėnesiui $10,500 
4-flatis ir Storas muro viskas išren- 
duota $4,250.00. 4 fletų muro arti 
Halsted St. $5500.00. 4 fletis muro, 
arti 63-čios, $7000.00.

MARQUETTE PARKE — 3 fletis 
muro, $9000. 4 fletis ant 3 lotų na
mas, arti parko $6250. 2 fletis muro " 
po 6 kambarius $8,000 3 Storai — 
muro namas viskas išrenduota tik 
$8,500.00. 2 fletis medinis, g žas 
$3000.00.

BRIGHTON PARKE : 
muro, apšildomas $5800.00. 
ba išsimokėjimais arba mai 

Teisingas patarnavimas.
CHAS URNICH (Urnikas) ' 

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

—1 '■ - --------------------------y .—■■■■!■ ....................... .......... .

ŠEŠIOLIKA apartmentų — kam
pas, dešimts metų amžiaus — ge
riausia vieta Logan Sųuare — 
$7,100 pajamų — kaina $31,000; 
pinigais. Taipgi du kiti šešiolika 
flatai apie dešimts metų amžiaus 
norima likviduoti. Suteiks daugiau 
žinių, kad patenkinti pirkėjus; Apie 
visas nuosavybes bus žinios Kprista- 
tytos. 
Room 1215, 188 West Randol

PARSIDUODA TAVERNAS—Biz
nis išdirbtas per daug metų — pi
giai — priežastį patirsite ant vietos.

C. 715 West 120th Street.

PARSIDUODA TAVERNO BA
RAI, gerame stovyje, nebrangiai.

733 West 18th Street

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

10353 So. Michigan Avė.

BUČERNĖ pardavimui 4001 So 
Campbell Avė. Matykite „ savininką. 

2526 West 39th Place.

fletis. 
ash ar-

r-

TĖMYKITE, 
SKOLINAM PINIGUS ANT 
ir kitiems reikalams. Taipgi 
kam morgičius.

MAINOM nuosavybes, Chicagoje 
ir kitose valstijose.

TURIM BARGENŲ namų ir ūkių 
pirkimui ir mainymui.

NAMON FINANCE, CORP., 
6757 So. Westei'n Avenue, 

Biznis įsteigtas 1919 metais.

TURI BIZNIAVĄ nuosavybę 
tinka saliunui, lunch ruimjui, 
taurautai

lunch ruinųui, res- 
mainys į privačią.

2610 West 26th St.

VIENO AUKŠTO PLYTINIS BU- 
DINKAS su 2 karų cemento blok- 
sų garažu. Tavernas su 5 kamba
riais, furnasu šildomas — gera vie
ta 
miesto centre ' arti visų 
Taverno laisnis tiktai $250.00 me
tams. Rakandai, . fikčeriai ir laisnis 
—viską parduos už $6000. su bu- 
dinku. Helen’s Tavern, 6105 Archer 
Avenue, Argo, III.

prie Archdr, ąvenue — yra 
dirbtuvių.

GRAŽIAIS MEDALIONAIS MĖGSTA KAPA

Mes visi mėgstame pasiklau
syti gražių dainų ir muzikos 
pe^r radio. Tokį malonumą turės 
visi, kurie ryt vakare, t. y. 
sekmadienį,- klausysis Budrikė 
programo, nuo 7:30 iki 8 vai. iš 
stoties WCFL, 970 kil.

Programe dalyvaus Budrikė 
simfonine radio orkestrą su- » •
sidedanti iš 12 muzikantų, ku
rie visados taip šauniai groja, 
taipgi dalyvaus “musų gražuo
lių” choras, rodos,: iš . apie 24 

patų, o jų galingi balsai gali 
lustelbti patį didžiausį chorą. 
Jų dainavimas jums tikrai pa
tiks. Kadangi WCFL yra dide
lės pajieg'os stotis, o programą! 
yra sykiu transliuojami* ir ant 
trumpųjų bangų, tai šie Bud* 
riko programai yra girdžiami 
visose Amerikos .kolonijose kuT 
tik lietuviai1 gyvena. Pasikląu-. 
sykite .ir parašykite Budrikui 
laiškelį: J. F. Budrik, 
Halsted St.

3417 S
Z. Z

man
Coach, per 
turret

1935 Chevrolet Deluxe 
malevotas—knee-actiori, 
mažai .važiuota#\...i....... . ..
1935 Plymouth. Deluxe Touring Se-’
dąn. Permalevptas — hydradjjškij 
stabdžiai, tobulam mekaniškam sto
vyje ........j....... $.425 .00
1936 Chevrolet, Deluxe Town SedAn,
permalevotas, .hydrauliški stabdžiai; 
kneė-action. Atrodo ir bėga kai 
naujas ......     $475.0'0

top, 
.$395.00

James LeVy Chevrolet
4'400 Arcjier Avenue 
Tel. Virginia 1141

1935 Chevrolet, Master Sport Sedan, 
Triink, heater. ’Pertaisytas, garan
tuotas .................................... $395.00 
1933 Plymouth, pertaisytas ir per- 
malevotas. gafĄįituotas ........ $225.00

I^i* * 111 * *'**'“*

CLASSIFIED ADS
■•V..

• • v. >. ■ ' ' > • >: ■ ' ■ >
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Miscellaneous
(vairus. '

V

ii

CROCHETED MEDALLIONS PATTERN 1629
No. 1629—Iš atskirų medalionų mėgsta ir sudėta kapa. 

Apačioj galit padėti kokios nors šviesios spalvos šilką arba ki
tokį šviesų materiolą

Apiplėšė 
sankrovą

Trys jauni plėšikai

/ ’ - TeL Victorfr’ 4965
STOGDENGYSTft

■4es dengiame ir' ph’faisbme visokio) 
rųšies stogus, taipgi dirbame blėtie? 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagei- 
Hujama ' 1

BRIDGEPORT' ROŲFING CO. 
3216 Xo. Halsted Stieet

JULIA LŲŠČAŲSKAITĖ gyvenu
si Westville. ieško pusbrolio , Petro 
Jankauski. sunaus Dominiko iš Lie
tuvos Telšių apskr., Luokės par.

metai atgal gyveno Kensingtone.
MRS* Pi -GRICIUS, '

661,4 So. Sacramento Ąve., 
Chicago, 111." ‘

PARDAVIMUI NAMAS biznis- 
Rooming House, pigiai. 20 iŠrenda- 
votų /kambarių, garu. šildomi, iš 
priekio ofisas, galt būti paverstas 
taverną, 20 '-"veliančių pavienių vy
rų Visi moderniški įrengimai. Nar 
mas ir biznis randasi netolimai nuo 
vidurmiesčio tarpe trijų karų linijų. 
Kas pirmesnis bus laimingesnis.

Kreipkitės laišku Naujienos. Box 
754.

PARDUOSIU SAVO gražias me
džiais apsodintas namų pareituves; 
50x248 prie ■ peivyto kelio — tiktai 
$80.0—lengvus terminai. Kreiptis 
N^u^ienos, Box 750. . .

PARDUOSIU lotą labai pigiai 
58^x125 kampinis, 69 ir Campbell 
Avė Atsišaukite 1739 So. Halsted 
Qt. Box 752.

29 PARDUOSIU 
minghouse — 
siui. — pigiai, 

4337 So.

25 kambarių rui- 
neša $190.00 mėne- 
del ligofc.
Halsted St.

PARDAVIMUI mūrinis bizniavas 
NAMAS su 4 kambariais gyvenimui, 
720 West 35th St $1000.00 cash, ki
tus kaip rendoms.

JOHN KULIKAUSKAS, 
3027 Quinn St., Chicago.

Help WantedT-Female
Darbininkių Reikia

MERGINA bendram . namų dar 
bui — geri namai 
nėra skalbimo — būti. 

Longbeach 0110.
H ......................... .... ..............

maža Šeima—

PARSIDUODA TAVERNAS — 
Renda pigi — biznis senai išdirbtas 
—parduosiu cash arba mainysiu.

Grovehill 1760.

Farms £or Sale
Ūkiai Pardavimui

užpuolė 
Josėph Suffrin drabužių San
krovą kertėj Milwaukee ir 
Halsted gatvių ir atėmė $400 

t 1 f X’*'/' •

iš sankrovos ir $150 iš 8 kos- 
tumerių.

I nVHKR t“? l8W EI 111V A isas Pasaulio 
Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabafris. .
3316 So. Halsted Street

Tel. BOULEVARD 7314

; Roomš L
RENDON ,4 KAMBARIAI šviesus 

frontihis fĮėtąs-^inaudyhė mūri
nis namas., nebrangiai. 8Ž7 Wesf 
34th PI., pirmos lubos užpakaly. 
-----į------------ —- -------------
KAMBARIAI, - karštu vandeniu 

apšildomi —.vaikinui ar merginai— 
su valgių ąr b.e valgio ii* kambarys 
dėl senyvo žmogaus. $5.00. 

3312 So. Union Avenue. 
Yards 2935.

—

Help Wanted—Male-Femaie
Darbininkų Reikia

NUOLATINIS visą laiką ar dalį 
darbas vyrams ar moterims, dieno
mis ar vakarais, padarysite $4.00 ir 
daugiau į dieną, neteikia pedlevoti, 
ne patyrimo. Atsišaukite 8:00 vai. 
vakare. Room 1604 
Šalie Street., r ; /■' 

'■ i •. • ■. < r. ; :■ . %

PARSIDUODA ROAD HOUSE— 
biznis ir namas — priešais Taut. 
Kapines — biznis— yra piknikams 
daržas — 1 
graži vieta.

SPRING INN TAVERN 
821id ir Kean Avenue, 

Willow Springs

nėra morgičių — labai

TURIU PAAUKAUTI savo vištų 
FARMĄ—8 minutės iki Clearing 
industrinio ‘distrikto—turtinga juo
da žemė—tiktai $450, išmokėjimais. 
Kreiptis Naujienos, BoX 751.

Business Service
Biznio Patarnavimas

ant
— 228 N. La

Help ^antęd-rMule
Darbininkų' Reikia -

PARSIDUODA TAVERN 
kampo tarpe šanu — Geras biznis.

4624 So. Westem Avenue

Real Estate ForSak-
Nainai-žemė Pardavimai

^REIKIĄ seįĮsipenų. per maisto 
krautuves vaikšioti'— nauja preky
bos statybos vajus — didis pelnas— 
paakiuoda:* iš..» pan?atyjnq. j Tuojau 
komisija — $2.50. iki ^$3.00 už kiek; 
vieną pardavimą?.- Kreiptis šešthdie- 
ni iki 4:00 v. — sekmadienį tarpe 
9:00 ir 1:00 —'pirmadienį visą die
ną.

MILLS COMPANY, 
809 West Madisbn St. ‘

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. M1CKEVICE AND CO. • 
6816 So. Western Avenue 

Hemlock 0800.

Pataisyk Stogą ir 
RYNAS DABAR 

Pašauk mus dėl dykai npskaitliavi- 
mų. 25 metai patyrimo. Blėkotius ir 

stogu dengėįas.
Leonas Roofing Co.
'3750 WALLACE STREET 

Tel. BOULEVARD 0250.

STALIORIUS ir KARPENTERIS 
•pertaisė ir naujus padaro, barus, 
kaunterius ir vislus kitus fikčetius 
—taipgi turiu mašiną dėl Sendini- 
mo grindų ar barų — aš esu Lietu
vis. Ųarba atlieku gerai už prieina
mą kainą. Su bile kokiu reikalu 
šaukit Victory 2520, 3257 So Lowe 
Avė. Turiu vartotą barą labai pigiai

REIKALINGA VYRO fannoj. dir
bti — 70 mylios nuo Chicagos. — 
tokio, kuf!s gali milšti karves.

BEN SAW0KIN, 
Wadsworth, III. Tel. Majestrd 945Y2

Furniture & Fixtures
Rąkandai-Itaisai

Vardas ir pavardė

| Adresas ...... ..........

| Miestas ir valstija

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

Čia jdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No. Urba Flower Shoppe j
G«lSs Mylintiems—Vestuvėms 
—Bankieiams-—Laidotuvėms—a 

Papuošimams
4180 Archer Avenue

Pitone LAFAYETTE 5800

...................y...,,., ....
Z < f’ >

CLASSIFIED
SKELBIMUS

“N.” RAŠTINEPRIIMA
KASDIEN NUO 8 V. RYTO 

IKI
7:30 VAL. VAK.

Sekmadieniais nuo .9 ryto iki 
1 popiėt it’riUo 4 iki 7:80 

. „yal.; vakaro.
Tel. CANAI, ggOO

TZr',.', ' • ir-i

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE 
IlIUS 1937, visokio- didžio su Coi! 
Baksais ir sinkom; Taipgi štorų 
fikčerius dėl ■ bile kurio bUnio. įskav 
(ant šy'arsįykles, registerius ir ice 
baksius. Cash arba ■adt išmokėjimo 
Pamatykite mus pirm negu ’ pirkai
te kitu/.

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

1 'CALumet 5269.

DIDŽIAUSIAS BARGENAS MAR- 
QUETTE PARKE

Parsiduoda 3 štorų apšildomas 
muro namas, išrenduotas iki 1942 
metu; rendos neša $1600.00 i metus, 
o išlaidų tiktai $280.00. šis namas 
turi būt parduotas i trumpą laiką 
už .pusę 'kainos kiek dabar kainuo
tų pastatyti. Tik pagalvokite! Jei
gu Tamsta įmokėsite $3000.00, .gau
bite gryno pelno į metus $1020.00 
taip, kad 4 3 metus gausite visus 
savo įdėtus pinigus ir turėsite 
ma, ant kurio visada galėsite 
dirbti keletą tūkstančių dolerių 
platesnių žinių pašaukite arba 
tykite J. PAKEL.

GENERAL BUILDING 
CONTRACTOR,

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

naujus naniiųi ir darau visokį taisy
mą .ant namų. Reikale pašaukite. 
------ —---- .------- —.. * - -

na- 
už- 
Dėl 
ma

0306

cI

= 
S

JEI TURIT
KA PARDUOT

PAGARSINKIT 
NAUJIENOSE

JEI IEŠKOT
BARGENŲ

SKAITYKIT 
NAUJIENAS

--------r-------------- --------- ------ ---
PARDAVIMUI keturių kambarių 

rakandai -r- Šiuo laiku parduodama 
prieinama kalina. Aš apleidžiu vietą. 
Atpirkus rakandus^ gali i randuoti 
flatą, kuris yra vandeniu apšildo- 
mąs, ,; ' ■ ...

Antradienį, ketvirtadienį ir šešta
dienį nuo 3-jų po pietų iki 7-nių 
Vakare A gaUįna maty ti savinin ką. 
3282 Šo* Halsted St^ Chieągo, I(Į

ALINĖ IR SVETAINĖ
Našle moteris priversta* skubiai 

parduoti arba mainys į 2-fletį arba 
“bungalovv”, gera if per ilgus metus 
išdirbta biznio vieta su namu, ku
ris randasi Brighton Parke. Kreip
tis pas: K. J. MackerMučiukas, 2346 
W. 69th St Tel. Prospect 3140.

f

I 
I

NELAUKIT
ILGAI

Pašaukit mus tuojau

CANAL 8500
Apgarsinimų kainos pri
einamos. Už pakartoji
mus gausit nuolaidą.

i
. x * 1
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' v
jaunimas. Jaunimui tokia orga
nizacija bus artimesnė ir jie 
noriau į ją rašysis.

Veteranas.

Du Piktadariai 
Apiplėšė Lietuvę 
Bridgeporte

Šiandie baigiasi 
gyvulių 
paroda

NAUJIENOS, Chicagn, TU. 
trr—~~—:.: ■-■■" •-—. •■ >■.-

Šeštadienis, gruod. 4, 1937

Išplėtė iŠ jos rankų rid kiulį 
pinigais

su

BRIDGEPORT. — 6:30 vai- 
ryto ketvirtadienį du nežinomi, 
viduramžiai plėšikai užpuolė 
lietuvę, Mrs. Uksas ir atėmė iš 
jos ridikiulį su pinigais. Pikta
dariai prisartino prie moteriš
kės, apsimetę detektyvais. Vle- 

» nas moteriškę' puolė, o kitas 
laukė su automobiliu.

Užpuolimas įvyko ties 
, West 34th Place, kur p. 

šiene gyveno. Ji buvo tik 
jusi laukan ir skubinosi į
bą. Ji mano, kad piktadariai, 
iškrėtę jos ridikiulį,/išmetį rak
tus gatvėn. Jei kam pasitaiky
tų raktus rasti (juos buš gali
ma pažinti iš iaud.no kauliuko 
“dice” prisegto prie grandinė
lės), ji prašo juos grąžinti 
aukščiau paduotu adresu.

Lietuviški
Kalėdiniai 
Sveikinimai

Kalėdinių Pinigų 
Siuntimų Lietuvon

811

išė- 
dar-

“Naujienose” dar yra didelis 
pasirink mas Kalėdinių sveiki
nimo laiškų, kortelių ir at\i u- 
čių lietuvių kalboje. Jos yra 
įvairių spalvų, įvairaus dydžio 
ir stiliaus. Visos kortelės-svei- 
k riimai turi gražius lietuviškus 
eilėraščius, specialiai pritaikin
tus^ Kalėdų šventėms ir siunti
mui artimiems šeimos nariams 
ir draugams, čia ar Ametikoje.

Kortelių kainos prasideda nuo 
10 centų, 
kiekiais 
kas to 
pavardę

Perkant didesniais 
duodama nuolaida. Jei 
pageidauja, galima ir 
įspausdinti į korteles.

R.

Pataria užleisti 
vietas organizaci 
jose jauniesiems

10 kūdikių mirė 
nuo paslaptingos 
ligos

li-

Dabar visi kalba apie jauni
mo1 pritraukimą j‘m ūsų organi
zacijas. Čia ir noriu 
kaip, mano nuomone,

pasakyti 
tai pada-

Kaip tik šį mėnesį 
da priešmetiniai susirinkimai, 
kuriuose yra lenkamos d augi- 
jų vaidybos. Dabar daugumos 
musų organizacijų valdybos su
sideda iš senų narių, kurie t. r- 
nauja organizacijai per kilis 
metus, o kiti net ir keliose or
ganizacijose veikia. Jie dagi di
džiuojasi, kad jie yra vetera
nai. Mano gi nuomone, butų ge
riau, jei tie veteranai prądg ų 
pamaži trauktis iš vadovybės ir 
savo vietas užleistų jaunie
siems, nes tik jaunimas teįs
tengs pritraukti prie musų or
ganizacijų dar niekur nepriklau
santį jaunimą. Dabar gi se
niams vadovaujant ir vedant il
giausias bereikalingas diskusi
jas, kurių jaunimas nesupran
ta, jaunimas ir nenori į tokias 
organizacijas-rašytis. Kas kita 
bus su tokiomis organizacijo
mis, kurioms vadovaus pats

praside-

Patirta, kad St. Elizabeth 
goninėj, 1433 N. Claremont 
Avė., per pastarąsias kelias die
nas nuo paslaptingos ligos mirė 
dešimt kūdikių nuo 5 dienų iki 
trijų savaičių, amžiaus. Daugelis 
kitų kūdikių sunkiai susirgo.

Visame kūdikių \skyriuje liko 
paskelbta kvarantina ir dakta
rai skubiai bando nustatyti pa
slaptingą ligą. Prn š’ų susirgi
mų buvę pirmiau New Yorke ir 
Chicagoje. L’goninė deda, visas 
pastangas epidemiją sustabdyti.

Darbininkai 
apiplėšė

Frank Kwong,. turintis Hap- 
py Day restoraną, 4739 Broad- 
way, samdėsi du indų pjovėjus. 
Jie dirbo jam ištikimai ir jis 
buvo jais patenkintas — iki 
vakar dienos. Vakar gi jam 
atėjus į savo restoraną abu 
indų plovėjai jį užpuolė, iš
kraustė 
$38 ir 
Kwong 
sišalino.
nėj sušalo, iki atėjo kitos pa
tarnautojos ir jį iš šaltos vie
tos išlaisvino.

jo kišenius ir pasiėmę 
jo apsiaustą, . o patį 
uždarę į ledaunę, pa- 
Kwong gerokai ledau-

šiandie International Amphi- 
theatye, prie . 48rd ii* Halsted 
gatvių, baigiasi, metinė inter
nacionalinė gyvulių, arklių, pa
šaro ir grudų paroda. - i 
" Paroda yra įdomi ir yra la

bai skaitlingai lankoma publi
kos. Prizais ūkininkams liko 
išdalinti šimtai tūkstančių dol., 
iš kurių gal .$100,000 gavo jau
nieji ūkininkai, priklausą 4-11 
kliubams,/ kurie sąryšy su pa
roda Itlaikė ir savo suvažia
vimą, kuriame dalyvavo per 
1,500 kaimo berniokų -ir mer- 
gaižių. ■ • ' ' ; ' į

Ypač daug išstatyta Belgi
jos sunkiųjų darbo arklių, avių, * gaus iš “N.” Pinigų Siuntimo 

.kiaulių ir mėsinių galvijų — 
jaučių ir karvių. Pieninių kar
vių mažai yrą,, čempionas yęr1- 
šis, išaųgintąs Oklahoma kol^ 
gi j os buvo parduotas Chicagos 
restoranam^ po $2.35 už šva^ 
rą. Tai žemiausia kaina per 
pastaruosius 4 metus. O svėrę 
jis 1,115 svarų. Gavę prizus 
gyvuliai buvo parduoti dau
giausia mėsai ir gavo airgštas 
kainas. Bet daug parduota ir 
veislinių gyvulių, kurie irgi 
silaukc augštų kainų.

Mažai lai|k,'> liko nus untimui 
dovanų šventėms

“Naujienų” Pinigų Siuntimo 
Skyrius prašo pranešti $1:ady
toj aihs, kad laikas nusitintimui 
Kalėdinių pinigų Lietuvon bai
giasi. Visi skaitytojai, kurie ža
da siųsti; .pįnjgų- Šventėms. sa
vo giminėms jLietuvpjė, yra ra
ginami neatidėlioti ii* padaryti 
perlaidą įofrę pirrtibš preg/is 
“Nau j ienos” ^siunčia pinigiis 
laiškai^ ir telegramomis. Ir vie 
nu ir kitu kėlįįi'. išsiųsti pinigai 
dar nueis į ląįką Kalėdoms.

Kiekvienas pinigų, siuntėjas

Skyriaus gražią Kalėdinę? pa
sveikinimo atvirutę, atspaųsd'n 
tą lietuvių kalboje> —R. ;

Ruošia Vakarą 
Pirmyn Chorui 
Melrose Parke
?'. MELROSE P ARK. 
myn” i 
tokio vakaro, kuriame nedaly
vavo p p. V. Navickai iš Melrose 
Parko. Lyja ar sniegą jie vi
suomet atvyksta į choro paren
gimus ir juos visuomet pare
mia finansiniai ir moraliai.

Šį kartą jie nutarė padaryti 
truputį kitaip, šį kartą ne pa
tys važiuos į “Pirmyn” paren
gimus, bet kviečia visą Chorą 
atvykti į Melrose Parką, kur 
sausio 23 d. rengia jiems vaka
rą Pirmyn Choro Lietuvos Ke
lionės Fondo' naudai.

Pp. Navickai yra stambus 
biznieriai, kurie užlaiko alinę, 
salę ir “bowling alley” ties 100 
Brcadway, Melrcs? Parke.

;• /.Narys.

Pataria Patikrinti 
Savo Pilietybę

SU-

. — “Pir-
' , ■ J' J

istorijoje tiubut nebuvo

Bet visai ne taip yra. Žmones 
tame skyriuje supranta ateivių 
padėtį ir deda visokias pastan
gas jiems palengvinti p.Tetyb? 
įsigyti. ’

Pavyzdžiui, Pilietybes Komi
sija sušaukė konferenciją to
linus pasitarti kaip butų galima 
pagelbėti ateiviams, kurie čia 
gyvęno, gyvena ir gyvens ir 
trokšta būti šios šalies tikrais 
piliečiais. —Rep. S.

i

■</ •
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Rytoj bankietas 
pagerbimui mero
McLevy

Rytoj 6 vai. vakare Amalga- 
mated Centcr auditorijoj, 333 
S. Ashland Blvd , įvyks bank'e 
ta.s pagerbimui Bridgeport, 
Conri., socialisto mėro Jasper 
McLevy, kuris taipjau yra na- 
cionaliu pirmininku Amerikos 
Socialdemokratinės Federac’j os.

McLevy jau tretį kartą tapo 
išrinktas (nlėru ir kiekvieną 
kartą vis didesne dauguma bal
sų. Paskutiniais rinkimais so
cialistai ten viską nušlavė ir 
pravedė visus savo kandidatus. 
O tai dėlto, kad socia’i^tai pa
vyzdingai tvarko miesto reika
lus ir dagi socialistų priešinin
kai nurodo į Birdgeport, Conn., 
kaipo į geriausiai tvarkomą 
miestą rytinėse valstijose.

Be d. McLevy bankiete kal
bės ir kiti žymus socialistų 
darbuotojai? Vakarienė $1.25.

Atvyko Chicagon 
Atostogoms iš 
Washingtono
Tarnauja laivyne — Laivyno 

departamento laive “Seąuoia”

Chica'giečiai važiuoja atosto
goms į Washingtoną, o wa- 
shingtoniečiaij, atvirkščiai, va
žiuoja atostogoms Chicagon. 
Taip padarė , jaunuolis Charles 
J. KoAvalski-Ka'valiauskas, jau
nas lietuvis, tarnaująs oficia
liam J. V. Laivyno Departa- 
mėfito laive “Scųuoia”. , '

Gavęs apie mėnesį laiko ato
stogoms, jaunųolią.. atvyko Ca- 
lumet City paviešėti su savo 
tėvais, pp. Kavaliauskais, kurie 
gyvena ties 43 r 155th street, 
Calumet City, III,

Jaunuolis parodė’1 nepaprastai 
didelį susidomėjimą viskuo, kas 
lietuviška.- Liud^iaiki'u studijuo
ja lietuvių kalbą ir tam tikslui 
įsigijo didelį Ląlio žodyną. Pa
laiko ryšius sulietuviais Wa- 
shingtone irv>>bendrai, kad ir 
tarnaudamas i Dėdei Šamui, ne
užmiršta savo, tėvų tautos. Jau
nuolis pasakojo, kad J. V. val
džios tarnyboje yra dąugeTs 
lietuvių, kurie turi labai atsa- 
komingaš vietas.
< Jis lankėsi “N.” su p. Mak- 

svičiu

Plėšimas prie 
Lockport ■ 
pašto

Trys jauni plėšikai atvažiavo 
prie Lockport pašto, palaukė 
iki atėjo iš Chicagos traukinys 
su pinigais ir iki tie pinigai bu
vo atgabenti į paštą, tada puo
lė atėjusį pinigus pasiimti ban
ko pasiuntinį, jį peršovė ir pa
stvėrę miestel’o pH’cjos virši
ninką, pabėgo su $25,000, ku
rie buvo skiriami algoms.

i

Moderną Ramsay 
Ligoninė

Tarpe Madison ir Mcnroe gat
vių, prie 35 S. Hoyne Avenue 
yra ligoninė Elaine Ramsty 
Hospital vadinama. Ta ligcnii ė 
savo įrengimu ir ligonių priežiū
ra prilygsta prie moderniškiau
siai įrengtų ligoninių. Atseit, 
viskas sutvarkyta taip, kad li
gonis gautų titikhthą patarna
vimą.

Vedėju yra Dr. Blaine Ram
say, savo profesijai pasišventęs 
gydytojas. 'Visi ligoniai, kurie 
tik kreipiasi pageibos į š‘ą li
goninę, yra. asmen’nėj jo prie
žiūroj. Bet ir priežiūros p?r o- 
nalas Čia yya atsakąs, nes čia 
ligonio ųatogumas yra statomas 
virš visko. Dėl smulkesnių ži
nių skaitykite tos ligonines skel
bimą šiandien Naujienose.

(Skelb.)

Konferencijoje, kuri buvo su
šaukta Illinois valstijos Piliety
bės Komiteto gruodžio 2 di, 
Hotel La Šalie, visi kalbėtojai 
minėjo faktą, kad daug žmonių 
manosi esą piliečiais, dalyvauja 
rinkimuose ir skaitosi pilnais 
piliečiais, bet tikrenybėje, jei 
vyras mirtų, jo pati neturėtų 
jokių dokumentu -ar prirodymų 
vyro pilietybės *ir ji, reikalui 
esant, negalėtų gauti pašelpcs 
sau ir vaikams.

Ypač dabartiniu laijcn kai ku
rie daro ar neužilgo darys ap
likacijas, dėl senatvės pensijos 
arba bedarbio pašelpos (Un- 
employment Compensation) jr 
galų gale suranda, kad jie ne
turi pilietybės popierių. Dauge
lis jų kiek metų atgal buvo pa
davę aplikacijas tapti piliečiais, 
bet dėl įvairių priežasčių už 
ros metų neišpildė antrų arba 
tikrų pilietybės popierių.
Pilietybės skyrius prielankus 

visiems
i •

Yra žmonių, kurie bijosi pa
sitarti su imigracijos ir piliety
bės patarėjais, manydami, kad 
jie reikalaus į zvisokius nesu- yra naudingos, 
prantamus klausimus atsakyti, kad pačios Naujienos

Geros Anglys
Anglių ekonomija rupi kiek

vienam šeimyninkui. Tai ne
ginčijamas faktas. Tačiau tai 
dar nėra taip baisus klausimas. 
Visai kas kita, kada pamano
me kuf jas pirkti. Rodos vi- 
sbs jos juodos, bet, kada jas 
užkuri, pasirodo, kad ir čia yra 
svieto nelygybė.

Tad, gerbamasis šeimynin- 
ke, pamėgink sykį apsilanky
ti pas D. F. Larkin & Son, Ine., 
3601-15 W. 63rd St. Ta įstai
ga gyvuoja jau per 50 metų. 
Gal čia susirasi savo proble
mai geresnį sprendėją.

(Skelb.)

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto,

/
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JAU LAIKAS
UŽSISAKYTI
LIETUVIŠKAS
KALĖDŲ
PASVEIKINIMO
KORTELES

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

SU JŪSŲ ĮSPAUSDINTU 
VARDU:

25
50
75

100

kortelės .. 
kortelių. .. 
kortelės .. 
kortelių

ir biznieriams. At- 
kortelės be įspausdinto

10 centų. Paštu 
nemažiau 5 korte-

money orderį arba

Kortelės tinka privatiškiems 
asmenims 
skiros 
vardo—po 
prisiusime 
lių. 
Prisiųskit 
Čekį su užsakymu.

ENOS
1739 South Halsted Street 

Chicago, Illinois

$3.00 
5.00 
6.50 
8.50

I

= 
=

=
=

=
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—- [ ACME-NAUJIENŲ Foto)

Chicagos istorinės draugijos bute išstatyta tikra in
dėnų palapinė iš medžių ir beržo tošių, padirbta Onta- 
rio indėnų genties Montagne. r

■ ■

[ACME-NAUJIENŲ Foto]

KREGŽDĖS PIETUOSE. — Kregž*dės jau išskrido į 
pietus ir Swannanoa, N. C., apielinkėje, kur jos susto
ja pasilsėti, didžiausi pulkai kregždžių yra nutupę vie
las ir medžius. Jos visuomet metai iš metų atskrenda į 
ten veik tą pačią dieną

[ACME-NAUJIENŲ Foto]

LICltUOJA ČEMPIONĄ, — Ashbburne Orange veislės 20 mėn. jautis, kuris lai
mėjo čempionatą gyvulių parodoje, parduodamas iš varžytinių mėsai. Jį nupirko 
Wilson and Co. dėl Paliner House, mokant po $2.35 už svarą gyvo jaučio. Sveria g. u j 
1,115 svarų. Tokios žemos kainos už čempioną nebuvo jau per keturius metus. Jautį 
išaugino Oklahoma kolegija.

iaud.no
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ir intelektualumas 
davė naujos kultu- 

.Taunam Michelan- 
tuo laiku buvo vos
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BRONĖ DRANGELIENĖ
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Myk. Linkevičius

No. 285

Bronė Drangelienė
Chicagietė dainininkė, Bro

nė Drangelienė-Darlys, kuri 
jau antri metai gyvena Lietu
voje, sėkmingai bendradarbiau
ja Lietuvos operoje' Kaune. Ne
seniai ji gražiai pasirodė “Tos- 
koje” su Kipru Petrausku ir 
Antanu Sodeiką, irgi arperikie- 
čiu.

Aptarimui Dainų 
Švenčių

Lietuvos muzikų bei 
vedėjų suvažiavimas 
Kaune šį mėnesį, kad
dainų švenčių ir apskritai 
tuvių muzikos reikalus.

taip ir šiais akademiniais mok
slo metais rengs visą eilę kon
certų universiteto salėje ir Val
stybės Teatre. Be to, šis cho
ras koncertuos ir provincijoj, 
o pagal tradiciją pavasarį su
rengs vieną koncertą, bet ku
riame užsienio universitete. 
Choras turi po kelias repeticijas 
per sąvaitę, užtai nenuostabu, 
kad turi turtingą repertuarą-, 
kaip lietuvių, taip ir svetimų 
kompozitorių kurinių, kuriuos 
tobulini pildo.

chorų 
įvyks 

aptarti

Dainų 
Darbas
Tautosakos archy- 

atvyko

Liaudies 
Rinkimo

Lietuvos 
vo pakviestos neseniai
Kaunan dvi žemaitės daininin
kės, motina su dukterim,Mal
vina Montvydienė, 71 metų 
amžiaus, ir Akvilina Montvy- 
daitė, 44 metų amžiaus. Pasiro
do, jos moka apie 150 dainų.

šis Tautosakos archyvas jau 
turi užrekordavęs apie 6,000 
meliodijų. Rekorduoja jas fo
nografu ir jau yra per 800 
plokštelių. Be dainų, yra rekor- 
duojama būdingesnės pasakos, 
raudos ir sutartinės.

■H 9

Operos Repertuaras 
Vis Turtėja

Skaitau4, kad Lietuvos opera 
rengiasi prie pastatymo Dvor- 
žako operos “Undinė.” kuriai 
režisuoja Oleka (tas pats kuris 
daugel metų atgal koncertavo 
Amerikoje su Byra, tenoru, ir 
Leškevįčium, smuikininku— 
rodos, jie buvo pirmiejai me
nininkai kurie atvyko iš ne
priklausomos Lietuvos). Diri
guos Tallat-Kelpša. Numaty
ta pastatyti dar ir Verdi “O- 
tello”, kurią taipgi režisuos 0- 
leka, diriguos Bukša.

Įdomu skaityti, kad 
valstybės teatrą 
daugiau žiūrovų
metais, ir kad yra nepaprastai 
didelis pareikalavimas įvairioms 
organizacijoms spektaklių.

lanko
negu

šimet
65 % 

kitais

Babravičius Solistas 
Haydn’o Oratorijoj

šaulių Sąjungos Choras, Mar- 
tinonio vedamas, praeitą mėnesį 
Valstybės Teatre išpildė 
Haydn’o oratoriją “Pasaulio 
Sutvėrimas.” šioje oratorijoje 
vieną žymiausių partijų išpildė 
mitins gerai žinomas daininin
kas Juozas Babravičius.

Mokėjo Po-$150 Už 
Operos Bilietą.

Metropolitan Operos sezonas, 
New York’e, atsidarė praeitą 
pirmadienį, su Wagnerio' “Tri- 
stan ir Isolde.” Ir už dvi pas
kutines, bet labai pageidauja
mas taip vadinamas “orchestra 
seats” vienas žmogus sumokė- 
$300. Tai, be abejonės, kad bu
vo rekordinė kaina. Ir koks re
kordas! •Sziget Koncertavo 

Kaune
Šiomis dienomis Kauno, 

zikos mylėtojai turėjo progos 
išgirsti vieną geriausių pasau
lio smuikininkų,Sziget, koncer
te. Tai buvo jo pirmas pasiro
dymas Kaune ir paliko gilaus 

' įspūdžio.

mu-
Kalbant apie New York’ą, 

artisto Josef Hofmann’o 50 
metų jubiliejinis koncertas, ku
ris įvyko praeitą sekmadienį, 
davė net $22,000 gryno pelno, 
kurią sumą Hofmann’as pasky
rė Muzikantų Pašalpos Fondui.

Universiteto Choro 
Veikla

Vytauto Didžiojo Upiversite- 
to Choras, kuris susideda iš 
174 choristų, kaip praeitais,

National Broadcasting
Kompanijos Simfonijos 
Koncertai

Yra įdomu žinoti, kad serija 
simfonijos koncertų, kuriuos
National Broa^casting kompa- operų, muzikos įvairiems instr

Lietuvos Variagams
Aš nenpriu rašyt, kad patiktų, 
Ar nenoriu klausyt panbgirikos 
Tebūnie kokiam pilvui ir pikta 
Nuo šitos mano geliančios lyrikos.
Taip, bepiga, kai nieko nesopa’,.
Lietuvoje sukrauti sau lobį 
Ir kalbėt apie krizę Europos 
Ir bjaurėtis lietuviškom bobom.
Kaip nurimti, nutilti, jei vagiat, 
Jei išplėšiate Jaisvės vilionę — 
Kaip nešaukti poetui, variagai,

«

Kai lietuvį apspjaudo jus ponios! :
Nepatinka( jums naginės, klumpes??
Bet iš ko jūsų batai tai žvilga?! i 
Nūn kaimietis asfalte suklumpa, Į 
Jus suklupsit kada ir tarp smilgų*!

Žemės Žydėjimas
r

Aš maniau — pražydės musų žemėj
Ir nebus'jau vargų, nebebus: 
Naktimis — mėnesienos’ vien šlama, 
O dienom — aš ir laimė abu.

•/V -i

Bet ne taip — kilo rūkas virš žert.ės.
Ir nusėdo ant pievų, laukų, •
Ir nekartą taip buvo sutemus, 
Buvo šalta, gudu, nejauku . .
Aš maniau — niekados nenuklysiu 
Nuo vilties, jog vargų nebebus: 
Ir buity ir dainoj ir mintyse 
Ryto saule šypsosis dangus. .;
Bet ne taip —. nebekyla laudamus 
Iš suskaudusios mano širdies . . .
O maniau — musų myhma žeme 
Pražydėjus žydės ir žydės.

Ruduo
Vėl už lango vėjas, vėl skaudžiai /pravirko; 
Vėliai liūdna žemoj, vėl skurdus rįiduo . . . 

-Išeini-~p kiemą ir ^palieki-pirktą ‘
Ir taip noris visa, visa apraudot.
Kad žinotum kraštą,, kur nevysta sodai, 
Kur žieduota meilė šypsos be dyglių, 
Eitumei per žemę, eitumei per gruodą, 
Pasiilgęs meilės, Saulės ir gėlių.
Eitumei be draugo, be sesers paguodai, 
Eitumei be geismo mylimą bučiuot — 
Ir pasiekęs kraštą, kur tebžydi sodai, 
Tu atrastum meilę be jokios kančios.
Tu atrastum meilę be gražios mergelės, 
Tu bučiuotum žiedus it melsvas akis — 
Ir stebėtųs žmonės: kaip mylėt jis gali . .
Ir nebežinotų, ką daugiau sakyt.
Bet . . . sudrėko akys, o kažkas pravirko, 
Gal maža našlaitė prie senos pušies'. . .
Ir grįžti nulindęs, tu grįžti į pirk.’ą, 
Tu ant savo skruosto ašarą nešies . . .

..i

(Iš “Ateina Dievas”)

nija pradėjo duoti per radio, umentams ir kamerinėms kom- 
prisidėjo nuo lapkričio 13 d. [tonacijoms.' 
Kelis tų 'koncertų diriguos tas 
visų garsiausias dirigentas, Ar
tūro Toscanini. Koncertai šiai 
.kompanijai atsieis net $620,000. 
Šis orkestras susideda iš 92 
muzikantų, kurie buvo išrinkti 
iš 700 aplikantų.

“Lai meile dėl literatūros, ta
pybos, skulptūros, architektū
ros ir virš viso MUZIKOS įei
na į kiekvieno žmogaus. gyveni
mų”—pasakė Theodore Roosc- 
velt.

Veda MIKAS ŠILEIKIS

[ ACME-NAUJIENŲ Fotol 

“JESUS GALVEZ SU VAIKELIU BENJAMINU”
- Leopojd Seyfferfo portretas, vaizduojąs meksi
kietę nešiną kūdikį ant pečių- Šis puikus paveiks
las dabar yra išstatytas visos Amerikos tapybos ir 
skulptūros meno parodoje Art Institute.

Tačiau ir tarp “pasmerktų
jų” paveikslų yra’ ne taip jau 
prastų. Paveikslas, pavadintas 
“Frosty Morning”, už kurį daih 
Ernest Fiėne gavo $500 premi
ją, visgi nėra prastas. Jis yra 
net geresnis už aną “Wyoming 
Landscape”, kuriam buvo duota 
pirmoji premija su aukso meda
liu. “Frosty Morning” nėra gra- 

i žus paveikslas. Tačiau meninin- 
’.kas sėkmingai nupiešė gam- 

1 tos laiką. Kai stovi prieš paveik
slą, rodosi, taye nukrečia šaltis. 
Piešėjas tą ir norėjo išreikšti. 
Pilkas, šaltas dangus, pamėly- 

j navęs horizontas slenka toli už 
sustyrusiom šakom išretėjusių 
plikų medžių. Miško viršūnėse 
skraido varnos. Koloritas taip 
pat šykštus, šiurkšti tech
nika, bet ir pati gamta vėlybam 

* Į rudenyj yra labai skurdi ne- 
kiitikas J. C., draugiška ir nevyliojanti

Yra keletas kitų gerų paveik
slų, ypač Leono Kroli, Ne\v Yor. 

| ko dailininko paveikslas, pava- 
' dintas “Road from the Cove”. 
. Už tą paveikslą praeitais me-

(Tęsinys)
Tačiau tėvas Buonarrotl, 

kaip ir sūnūs, buvo kitoks. 
Patyręs sunaus pašaukimą, po 
kiek laiko sutiko, kad sūnūs 
pasirinktų tai, ko jis nori. Ba
landžio mėn. 1488 m/ Michel- 
angelo, patartas Francesco 
Granacci, įstojo Domenico ir 
Dovydo Ghirlandajo studijon 
mokytis.

Tuo laiku Florencijoj buvo 
garsi meno studija, kurią tu
rėjo broliai Ghirlandajo. Do
menico buvo darbštus ir ener
gingas menininkas. Jo noras 
buvo išpuošti visas Florenci
jos privačių ir viešųjų trobe- 
šių sienas. Jis buvo šalto rim
to budo ir kilnios dvasios žmo
gus. kurs nesiskųsdavo nepa
sisekimais ir nesikrimsdavo dėl 
keblių dalykų, šis gabus žmo
gus mirė su*laukęs 44 metų 
amžiaus. Paliko daugybę už- 

j baigtų tapybos darbu, kurių di
dingumas 
Florencijai 
ros šviesą, 
o-elui, kurs 
keturiolikos metų amžiaus, ši
to menininko kūryba buvo tik
ras vadovas, iš ko jis visa šir- 
džia sėmėsi žinių. 1486-1490 
m. Domeniei buvo nilnoj ener
gijoj ir pilnoj galioj Florenci
jos meno rateliuose. Kaip tik 
tuo laiku jis piešė savo gar
sia pažibą Tornabuoni koply
čioj Santa Maria Novella.

O Boston’o Simfonijos or
kestras, kuris gyvuoja jau 57 
metai, šį sezoną turės ypatin
gą įvykį. P-lė Nadia Boulan- 
ger, kuri yra gerai žinoma kai
po muzikė ir mokytoja ir ne
kartą apdekoruota už savo pa
sižymėjimus muzikoj Europoje, 
bus viešnia dirigentė kėlių šios 
simfonijos pragramų.

Kapitonas W. F. Wafms,, 
kuris vadovavo prieš kiek lai
ko New Jcrsey pakraščiuose

X _ -

Muzika Chicągos 
Viešam Knygyne

Daugiau4 ne kaip 9,000 
jagds ftiuzikantų žino ir 
dojasi muzikos kambariu
sagos Viešam Knygyne vidur 
mięstyje. šiame kambaryje 
yra 8,899 knygų muzikos kuri
nių ir 20,973 pavienių nume^ 
rių. Be didelio skaičiaus kuri
nių, dėl balso ir piano, kolek
cijoj yra orkestralės muzikos,

sudegusiam lai
vui Morro Cast- 
le. Su tuo laivu 
žuvo 134 žmo
nės, nes kapito
nas, norėdamas 
sutaupinti kom
panijai pinigų, 
nepasišaukė lai
ku kitų laivų 
p a g e Ibos. Da
bar j i s gavo 
prekių 1 a(į v ą 

"" Gailio, bet ir; tą 
ties Puerto, Meksikoj, užvarė 
ant seklumos ir pridarė lai
vui didelių nuostolių, vien to
dėl, kad pavojingame kanale 
nenorėjo samdytis yado-pai- 
loto, kuris butų kompanijai 
kainavęs kelis dolerius.

Chi 
nau 
Chi

ĮVAIRIOS NUOMO
NĖS APIE AMERI
KOS DAILĖS 
PARODĄ
Kritikai pataria “gydyti” Ame
rikos plastikinį meną

Chicągos? Art Institute dabąr -• 
yra fca.ip vadinama 48-ta metinė 
visos Amerikos „ tapybos ir 
skulptūros meno paroda, ši pa
roda' yra' viena svarbiausių me- ’ 
tinių parodų, nes kiekvienas A- 
merikos dailininkas stengėsi pri
siųsti savo darbus, tik deja, ne
daug jų pateko parodom

Chicągos dienraščiai, nepalan
kiai rašo apie šitą parodą. Pa
rodos lankytojai reiškia nepasi
tenkinimo dėl premijų, kurios 
buvo paskirtos prastesniems pa
veikslams, o geresnieji negavo

Daily'News I
Bulliet, apie Aaron Bohrod, ku-j 
ris gavo Logano pirmą premiją' 
$500 ir medalį, už “Wyoming 
Landscape”, sako:

“Wyomingo Landskepas” yra dlPtas Itoad liom the Uove . 
tik vidutiniško gerumo kūrinys,1 paveikslą piaeitais me-
už kurį kada nors buvo skirtas taIs Carnegies parodoj jis^ga- 
medalis. Yra silpnas net ir Boh- y° P^rm4j4 
rodui, kurs pasižymi savo ‘ga
bumais’.” j

Chicago Tribūne meno kritikė Į 
Eleanor Jewett, apie parodą 
tarp kitko sako: j

“Jeigu šitie paveikslai, vienas ; 
po vieną, yra geriausi, kuriuos! 
nupiešė Amerikos dailininkai, j 
tai yra liūdna reflekcija’ dailės 
padėties musų laikais. Dailė bai
siai serganti ir kas nors dau
giau potencialaus, negu valdžios, 
patvarkymai reikalingi atsteigti < šiandien Chicągos ir apylin- 
jos sveikatą. Mums reikalingas kės švedai menininkai atidaro 
dvasinis prisikėliiąas-l’. i savo meno parodą Edgewater

Toliau ji’ sako, jeigu ne Leo- Beach viešbutyje. Paroda truks 
pold Seyffert ir Wayman Ad- iki gruodžio 18 d. šita švedų 
ams, kurių" paveikslus “džiuiė” meno pa’roda bus jau 10-ta iš Į 
priėmė ir kurie parodo didelį eilės metinė paroda. Bus išsta- gjp Michigan Avė 
kontrastą technika ir realume tyta 100 paveikslų ir skulptu-' 
prie'š visus kitus — kiekvienas ros kurinių. Yra užkviesti žy-

... —-   premiją. Gifford 
; Beal pavasario artojas taip pat 
, labai ryškus ir natūralūs.
| Skulptūros skyrius šiais me
tais gan šykštus. i ra tokių 
šmotų, kurie labiau panašus į

Paroda truks iki sausio 16 d.

3

PARODOS
c

Yra sakoma, jog Michelan- 
-gelox Domenico įtakai visiškai 
nen*sudavęs. Tik du jo pieši
niai iš tos mokvklos laikų, ro
do Domenico įtakos žymių. Da
bar vienas tų • piešinių yra 
Louvre, o antras Albertino mu
ziejuose. Tiešiogio pamėgdžio
jimo savo mokytoju Michel- 
anre’o neturi. Jaunuolį' žavėjo 
Rafaelis. nes jis buvo impre- 
singesnis. Jo kūrybos didingu
mas reiškėsi ne iš gamtos, o 
iš strdiįu. Jis buvo užsispyrė
lis, kad lengvai niekas jo ne- 
pa vergdavo. Nei mokytojai, 
nei aplinkuma jo nepaveikda
vo. Tačiau yra sunku tikėti, 
jog laikas, kurį jis praleido 
Ghirlandajo mokykloje, netu
rėjo jam įtakos. Jeigu jis ne
išsidirbo savo stiliaus ir dar
bo metodu, taknors gavo įkvė
pimo iš Doiųemco Santa Maria 
Novella pažibos, kuri davę jam 
sveiką vaizdą, fizišką ir mo
ralę energiją, ko negalėjo jam 
duoti joks kitas menininkas 
Florencijoj, negi du garsus 
skulptoriai, Pollajuolo ir Ver- 
rochio, kurių tuo laiku ten ne
buvo. Tie du4 skulptoriai veikė 
kaip dominuojanti jėga neuro- 
tiškai Botticelli mokyklai. Nė
ra abejonės, kad Ghirlandajo 
mokykla padėjo pagrindus, iš 
kurių išsivystė garsaus Michel- 
angelo menas, skirtas išreiški
mui didingos dvasios ir kury- 

' bos epochų.
(Bus daugiau)

Catharine Kuh galerijose, 
., Alcx- 

ander Archipenko skulptūros
mato, jog Amerikos dailė yra Ii- mesnieji švedų menininkai, tarp Paro^a’ 
guista. į kurių ir garsusis Carl Hal!sth®r

Leopoldo Seyfferfo kurinio mmar, kurs praeitais melais 
atvaizdą Jesus Galvez su vaike- Art Institute laimėjo pirmą preJ 
liu Benjaminu” dedame šitoj lai- miją už' skulptūros figūrą “Ve-j 
doj. Paveikslas labai didelis ir nūs in Red Cherry”. Dalyvauja1 J 
naturališkas. P-s. Seyffert yra ir Alex Linus, Gotthilf Ahlman, 
p’rmaęilis Amerikos portretis- Signe PAimblad ir Elizabeth 
tas. Prieš kiek l&iko jis moky- Turanson, 
tojavo Art Instituto menb mo
kykloje. “Meno žinių” skyriaus Stevens viešbutyje dabar y-

Anderson galerijose, 530 S. 
į Michigan Avė., yra puiki Har- 
jry Wagoner Amerikos pusty
mas (Arizona Desert), land
šaftų serijos paroda. Jis tik 
vienas, kurs tikrai pažįsta to 
krašto gamtą, temoka tinkamai 
atvaizduoti pustynės vaizdus. 
Labai puiki paroda.

OICVC11B VICOUUIVJC UdlJUl y- 

vedėjas tuo laiku buvo, jo kla- ra AH-Illinois Society of the’ Įžanga į aukščiau sakytas pa-
sės mokinys. Fine Arts meno paroda. rodąs, nemokama.
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tiems nieko. Kodėl pras-

JUk prieš Staliną

Apie

JUOKAI

sergi ?

prieš fašizmą,

Gydytojas: 
Na, norėčiau 
pamatyti!”

Rašytojas:

neduodami1 kad tas yra geras dalykas visai 
komun.sto! šaliai, ir moterims yra sveika.

Viktoras,1 Miisų stalincai, tai kaip tos pa-

Rašyto jiškai
“Tamsta
tamstos liežuvį

suės- Račių darbininkų pinigais užlai
komų, kur popai daro sau pra-

$6.95

$7.25

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

Ar jus Įiorite naują ar vartotą karą, mes visviey garantuojam, 
kad jus sutaupysite pinigo

Visi karai garantuoti 90 dienoms ir_ 10 dienų bandymui
Priimsim jūsų seną karą kaipo rankpinigius, o likusią dalį jus 

galit sumokėti mažais mokėjimais per 2 metus.

U. S. AUTO FINANCE C0. 1340 W. 63 St
Atdara kasdien iki 10 P. M. ir visą sekmadienį

Rusijoj “Muzika”
Valgant, darbininkams visada

G ARSINKITES “NAUJIENOSE
r

*•
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AUROLEK Stiklais
ARBA TOLUMUI

Beto, Aukštos Rųšies PoeaHohtas Anglys ir Chicago Koppers Koksai

B. F. LARKIR &SON, Ine. st
IŠTfctGTA 1887 MATAIS — 50 M ETŲ TOJ RačIOJ VIETOJ 
TOKIAS KAINAS SKAJTOME PERKANTIEMS VEŽIMAIS 

...................................................... ..... .................. ... -------- ------ ...................— »   ——

AVESTERN KĖNTUCKY LUMP
Už toną .................... .....i,.

ŲltANKLiN COUNTY EGG
Už toną  ;  ........,

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

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS.
CASH or

CREDIT

Komunistų Prakalbos, Kuriomis 
Nei Komunistai Nesididžiavo
Bondzinjįkaitę NorwooU 
Naujenybės iš Rusijos: 

dihariiitU, karvės —

L Mbss-. — vmtisfoš 
Fbėkistai vRikUs jiėhi 
maltu stiklu, ėtč.

tai surengė jai misijas, 17 d. 
lapkričio, Lietuvių svetainėje. 
Garsinta, kad toji moteriške, 
daug ką pasakys ap.e Sovietų 
Sąjungą, nes ten išbuvus ketu
ris metus laiko. Buvusi ir Lie
tuvoje.

Manau sau, .jeigu tiek ‘ margo 
svieto" apkeliavo, ir Maskvoje 
net specialiai 4 metus mokinosi 
agitatyviškas prakalbas sakyti, 
tai ir man gal bus naudinga’ ką 
nors išmokti. Pasirodė, kad ex- 
Abekienė jokios sveikos išmin
ties apie nieką neturi. Ką p.r-

NORWOOD, MASS. — Centro žmogui peilis po kakld. Jo or- 
biuro išsiųsta., oratorka Bdh- ganizinas greit nusidėvi, kas ar- 
džinskaitė važinėja po kolonijas tina &yvemĮho pabaigą. Staha- 
ir sako prakalbas. Ta proga pa- novcai ir udarhinkai gauną ne
sinaudodami, ir vietos komunis- mokahiai pietus ir vakarienę, 0 

kurie nepajėgi'A girkit darbo at
likti -
čiau maitinti tą dAtbihinką, ku
ris nepajėgia' darbe kito darbi
ninko pl'aiėhk'ti^ tą vištą Bon- 
džinskaitė vadina “Socializmo 
kuriniu.” Reikia atsiminti tas, 
kad senesnio amžiaus, apsidėvė- 
jęs darbininkas niekada neat
liks tiek darbo, kiek muskulin- 
gas jaunuolis. Kurie visai naba
gai j dirbti, tuos išegzaminuoja 
unijos. Gerai, jeigu darbininkai 
viską valdo; ir yra milžiniškos 
šalies visų’ turtų viešpačiai. Kam 

miau pasako, tą paskiau pati tos unijos yra reikalipA’os ? Su 
užginčija.. Prie to, apie daugelį kuom j°s tuH kovą vesti? Ar 
dalykų bando meluoti, išpusti,,811 valdžia? JUk prieš Staliną 
pažeminti arba išgarbinti. Ta- i nie^as nieko negali sakyti, tik 
čiau, kad dalyko nesugeba dai-! turi garbinti ? 
liau aptašyti, tai išeina vieni1 
juokai. Publika, kuri susidėjo iš Pietaujant 
apie 60 asmenų, veik visa liko 
prakalbomis nepatenkinta', 
munistai irgi nesididžiuoja.

;\pie Lietuvą

K°" i griežianti muzika. Tas dar nėra 
Į didele gerovė darbininkui. Bon- 
Jdžinskaitė labai išaūkštirio so- 

Pirmiausiai pradėjo apie L e ; vietų įstatymą, draudžiantį mo- 
tuvą: esą, neturi gamtos turtų,• terimš daryti abortai, “kas mo- 
jeigu kitokia valdžia butų gal i tėrų sveikatą labai apsaugo”, 
kaip ką ir surastų. Lietuvoje Bet nuo kada' Stalino valdžia už- 
uteles, blusos ir kitoks brudas, draudė moterims daryti abor- 
nes nemokinama kaip kovoti su tus? Visai neseniai. Kai įstaty- 
tuomi. Vienu tarpu klausytojai; mais buvo leista moterims dary 
turėjo gardaus juoko. Kalbėto-'ti abortai, tai komunistų spau- 
jai papasakojus kaip Lietuvos da ir jų kalbėtojai nuo pagrin- 
kalėjimų viršininkai patys “su-,dų tuoin didžiavosi kiek drūti, 
ėda” maistą, nieko 
kaliniams, atsistojo 
Vinco žilaičio sūnūs
kuris neperseniai iš Lietuvos at-! pu£bs. Kaip “neklaidingas” Sta'- 
vykęs ir gyvenęs netoli kaliji-1 liha.8 iižgriežia, t-ai ji'e, paskui jį 
mo. Jis matydavęs kaip vežė di- sekdami, kartoja. B'ondžinskai- 
delius vežimus geros mėeos ka- tė papasakojo, kad vienoje tik 
liniams. Visos tos mėsos kalėji- Maskvoje dar yi-a 16’6 cerkvių, 
mo viršininkas negalėję; 
ti”

Stalincas V. žilaitis turėtų sa- gyveriirhą, Dievą garbindami ir 
vo sūnų pamokyti ateityje ko^vėlhią k&k‘dĄftii. Bet kodėl so- 
munistų prakalbose neužtara biald'emokatai tokią teisių pr.e 
Lietuvos kalėjimų virš niek y Staliho neturi, kokias turi pek- 

Sovietiška "Litanija” ilos ir įniaUS ~rUSU 
, popai. Rusijos sic aldem .kravų 

Paskiau kalbėtoja pradėjo pa- Tarti ja uždrausta, jos seniausi 
šakoti v.sų šventų litaniją apie veikėjai -- veteranai sugrusti į 
Soivetų Sąjungą: Kas tris mi 
nutes, automobilis išeina gata
vas iš fabriko Stalino karalys
tėj. Jeigu taip butų, tai Rusijoj 
kiekvienas žmogus automobi- 
lium važinėtų. Tais automobi
liais, be abejo, važinėja tik ko
misarai, dirbtuvių užveiždos, ar
mijos generolai, ir kiti aukšti I tos nėra. Staliniškos komdhistų 
'valdininkai. Sovietuose ėsą, dar-į partijos visame pasaulyje kvie- 
bininkai padalinti į tris rūšis: | čia socialistus į bendrus ffon- 
Stahanovčai, udarninkai, ir pa-; tus dėtis kovai ' ' v n v‘ 
prasti darbininkai — tinginiai. Į tdčiaii tie paty 
Kiekvienas turįs mokytis, ir'piršliai tokius 
greitai dirbti. Uždirba 800, 500,'Rusijoj smaugi
300 rublių į mėnesį. Man atro-' reikalaukit paleisti iš kalėjimų 
do, kad. skubinimo darbo siste- Rusijos socialistus. Tuomet ben- 
ma yra kapitalizmo sistemos' dras, frontas pats savaime į- 
tvarka. Skubinimas darbe tai vyks.

i-1 kalėjimus, koncentracijos sto
vyklas, ir tolimoje šiaurėje, kur 
veik per 8 mėnesius žiema žiau
ri tęsiasi, arta' atskirtoj nuo pa
saulio Baltosios juros Solovecko 
saloje kankinasi. Kita dalis į už
sienius pabėgus, emigracijoj gy- 

. vena. Savo gimtoje šalyje vie-

Už mažą depozitą jūsų dovaną palaikysime iki kalėdų 
arba pasinhudok LENGVAU8 IŠMOKĖJIMO musų PLANO NAUDA

MUSIC ANB jevvelry store 
4216 Archer Avenue

SLA. Nariai Nepaten 
kinti Vintai

WILKĖŠ bARRE, Fa.—Kiek 
girdėt, šioje apylinkėje SLA. 
nariai labai nepatenkinti dentro 
sekretorium M. J. Vijiku. Pisai 
ilgai neatsako i laiškus-, sula ko 
naujų narių aplikacijas’, jeigu 
nujaučia, kiad narys ne jo “par
tijos” žmogus; bet, kas bEgiau- 
šia, jisai varo slaptą agitaciją 
už fašistų kandidatus. Kaip ap
mokamam organizacijos virši
ninkui, šitokia politika višai ne
pritinka. X

[ACME-NAUJIENV Foto]

Mrs. Valerie Bettenhau- 
sen, 16 m., iš Tinley Park, 
kuri pasiskundė teismui, 
kad vyras, nuo kurio ji rei
kalauja perskirų, nuolatos 
ją sekiojus ir atbaidys jos 
“kavalierius”. Teisėjas ne 
tik nepagyrė vyrą už sekio
jimą savo žmonos, bet įsa
kė paliauti tai darius ir sa
vo žmonos nekliudyti.

Tnoštiiutėš ir T^ockistai
Bondžinskaitė nupAsakOjo 

kaip Rusijoj stropiai gaudomos 
prostitutes: kurios užsikrėtė, li
gomis — ita's gydo ir pristato 
prie darbų. Kada kasė Maskvos 
kanalą, tai suvarytos prostitu
tės Valgį gamindavo darbinin- 
kAms. Trockistus nupiešė Vokie
ti jos ir Japonijos valdžių šni
pais. Trockistai nuodinę Staha-' 
noviečius, inžinierius, Don-Biasei I 
no darbininkus. Fabrikus statė

" I

tokius, kad vėjas nupūstų; gele- j 
žinkelių bėgės piaust-ė; vaikams! 
įduodavo dinamito į pilvus. Ru-i 
sijoj esanti didžiausia, pasaulyje 
demokratija. Trockistus valdžia 
šaudanti, reikalaujant darbinin-1 
kams. Nupasakojo, kad įtrockis- 
tai įduodą karvėms sumaltų 
stiklų, kad tos pastiptų. Apie 
“Naująją Gadynę” irgi prastai 
atsiliepė.

Neatrodo, kad tokios prakal
bos patiems komunistams kokią 
nors naudą neštų.

Marksistas

Tai be reikalo, 
pone gydytojau. Joks liežuvis 
negali pasakyti, kaip aš blogai 
jaučiuos.”

Pinigų Taupytojams Išmokam .
Kiekvieno Asmens Pinigai ji

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

Morgičių

Standard Federal SavingS & Loan Association ot Chicago
2324 S. Leavitt St. Justin Mackiewich, Prez. Tel. Canal 1679

Firetėriflėr Štbkėrs PROSPECT 9214 Firetender Stokers

Siūlo Šias Ekonomijos Anglis
_ . _ .................... ........ /rAKsAj Iškaityti

-------------- . ............................ , ... ■
SPECIAL STOKER NUT Jg gg

^STERN^kStUCKY MINTFltUN ©fį b/į

6Wilkes SaiTe’je yra garta po- J/ 
įhiliariškks jaunas advokatas J. 
ANlJŽlULAltlS (35 kfc nu- 
rys), kurį BVdoklyno socialistai 
nutarė statyti kand d it u į SLA. 
sekretorius. Jisai gražiai kaba 
lietuviškai ir yra pažangus žmo
gus; Gavįs darbą New Yoike 
vienos advokatų firmos ofise, ji-i 
safsai per New Yaiko miesto 
rinkimus agitavo už Am. Darbo 
Partijos kandidatus. Daugelis 
pažangiųjų SLA. narių nori sta
tyti Andziulaitį j sekretorius, 
vietoje VinikO.

PIRKIT SAU KARI DABAR-NELAUKIT
ATEIKIT Į DIDŽIAUSI CHICAGO! AUTOMOBILIŲ 

IŠPARDAVIMĄ
- JDar niekad musų 20 metų automobilių finansavimo ir pardavimo 

patyrime nebuvo kainos taip žemos.
> ..t •

virš 300 automobilių—didžiaūsis Chicagoj stabas puikiausių ka
rų pasauly—kiekvienos išdirbystės ir modelio praktiškai už jūsų pa
čių kainą.

Nelaukit—Ateikit Šiandien

Madoi Akiniai
M ♦ > U < »; f'.'V I • J i' i ! * *

Su Garsiaisiais
SKAITYMUI, SIUVIMUI

APDRAUDOS CERTIFIKATAS DYKAI
Išduodama su kiekviena Winner akinių parduota pora, 

užtikrinant jūsų pilniausią pasitenkinimą
Pasitarkit šli musų Valstijoj Registruotais Regėjimo Specialistais, 
išėjusiais Pripažintas Kolegijas... Joks keisas nėra Persunkus.... Mes 
speciaiizuojamės Sunkiai-Pritaikomuose Reisuose. Prisidėkit prie eilių 

Tūkstančių dėkingų klijentų visoj šaly

ATGAL I MOKYKLĄ
Bet Pirmiau į Winner Optical Co. Mokinių Departamentą Asmeniš

koj Vadovybėj Dr-b Albert Earl Winner, O. D., D. O. S.
LIBERALĖS KREDITO SĄLYGOS

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

3206 W. 63rd St. Near Kedzie Avė.
Atdara Antradienį, Ketvirtadienį; šeštadienį iki 9 vai. vak. 

Krautuvės Daugely Didžiųjų Miestų



Šešfadienfe, grtioS, '4, 1957

Amerikos Pirtyj
AkTAS III

Laikas: naktis.
Vieta: Vyrų ir Moterų depar

tamentas pirtyj.
Charakteriai ir tipai: nuogi 

vyi’ai ii* Moteris.
Scena: estrada pertveria sie

na, kurioj nei togų, nei skylių 
nėra. Dešinėj pusėj vyrų sky
rius, kairėj moteriį. Vaikai iki 
7 metų amžiaus hėįieidžiahn siu 
akto matyti. Maišyta publika 
ramiai sėdi ir gali žiuicti tik j 
vyrų arba tik j moterų skyrių. 
Senesnieji gali pažvelgti į abu. 
Publikoj neturi būti nei roman- 
savimų, nei flirtavimų, nei ki
tų eksesų. S

Vienas Vyras. — (Pila ir pila 
ant savęs vandihj) Aš mėgstu 
eiti į pirtį. Tai^ bent žmogus nu
siplauni.

Ritas vyras. — Nusiplauti ga
li ir su mažiaii vandens. Atsi
mink, kad visi mokame taksus.

nis? Į cirkų galėtum statyti.
(į dukterį) Nesi

klausyk, ką jbs čia pliauškia! 
NuplkUk man nugarą!

Duktė. — Mama., ar teisybė, 
kad Li’etuvoj ir Vyrai ir mote
rys eina sykiū j pirtį?

Motina. — Musų parapijoj — 
ne. Gal kitur ir eina. . 

' t

(Į Moterų skyrių įbėga ug
niagesiai. Jos klykiA. Įbėga ir 

■ žydas).
žydUS. — Gaisras!! Pažaras! 

j Firė! Firė!
(Visos moterys begia laukan. 

Į vyrų skyrių veržiasi durnai. 
Visi čiaudi, kosi, spjaudosi ir 
keikia. Pametę viedru's ir Mui
lą bėga laukan. Publika, ploja ir 
skubinasi į koridorių, kad pa
matytų, kas ten darosi, čia už
danga nusileidžia. Bet jeigu pu- 

I blikai dar negana teatro, ji ga
ji grįžti į savo vietas.. Tuomet 
žydas praneša, kad gaisro nebu
vo, tik ugniagesiai užsimanė par 
Matyti moterų skyrių, todėl dė

josi užtikę gaisrą. Publika čia 
turi juoktis ir komedija eina rfo- 
lyn.).

AKADEMIJA
• ’.

Y t a muzikos akademijų, jodi
nėjimo akademijų, dvasiškų a- 
kadeMijų, bet da nebUvo ir nėra 
skuBesio akademijos. Amerikoj 
viskas daroma skubotai ir sku
biai, todėl lėtumui nėra vietos. 
Kada gatvėmis ir keliais laksto 
vis greitesni automobiliai, bu
ski, trokąi ir motorciklai, pės
čiam arkliui ir žmogui yra pa
vojinga painiotis. Mes neturime 
laiko paskaičiuoti, kiek arklių 
užmuša motorai kas metai, nes 
ir šiaip arklių beliko mažai ir' 
jie neturi dusios. Bet žmonių 
užmušama kasMet apie 36,000, 
amžinai sukoliečina apie 1,000,- 
ObO ir sužaidžiama, kita’s milijo
nas. 'todėl mes ir susirūpinome 
išM'dkyti žmoheš ir arklius eiti 
ir bėgti lokiu pat greitumu, 
kaip ir Motorai. Jie ne tik nuo 
mdtorų galės pasprukti, p rei
kalui esant ir nuo pačios, ir nuo 
policijos, ir nuo kreditorių pa
bėgti. Jie galės ir iš partijos į 
partiją, ir iš religijos į religiją 
neštis kai aitvarai.

Musų studentams jokių sti
pendijų nereikės ieškoti,, h'es bė
gimo kursai bus tiek ilgį, kad

lias savaites neturėjo ramu
mo, nuolatos gaudamas 
klaidinančius gaisro signa
lus., Galutinai pavargę nuo 
šaukimg ughiągesiai atsi
kreipė prie policijos ir toji 
greitai surado kaltinjiiką, 
kuris šaukdavo ugniage
sius. Pasirodė, kad tai darė 
papūga (parrot), kuri įyri- 
eidavo prie dėžutės ir šna- 
pu pasukdavo gaisro signa
lo rankieiiutę. Nusikaltusią 
paptigų pblicistds Glaudė 
Sinith paėmė “nelaisvėn.”

sykį pasileidęs bėgti huo aka
demijos durių, studentas niekad 
negrįš prie jų.

JUOKAI
* t

Pagal Įsakymų
“Onut,” taria šeimininkė, 

“brieš atimdama nūn stalo sriu- 
bin'es lėkštes, : turi paklausti 
svečius: ‘gal dar ponams sriu
bos’.”

Per kitas vaišes Onute jau 
pasistengia elgtis kaip įsakyta 
ir klaiisia vieną svečią: “Gal 
ponui dar sriubos?”

“Taip, butų ne pro šalį,” at
sako šis. '

“Bet mes daugiau jos netu-
> 1 s

rime!” drožia Onutė.

Geriausias Sprendimas
“Ar tamstai nesusidaro kari 

tAis keblumų dėl beįidros su 
žmona einamosios sąskaitos 
bbnke?”

“Visai ne. Mes esame taip 
išsprendę tą reikalą: aš pini
gus įdedu į banką, o ji išima.”

Visiškas Sutarimas
• Vienintelį kartą per Visą gy- 

veniMą mudu šu žmona visiš
kai sutarėme.” ,

“Na., ir kada taip atsitiko?”
“Per musų liamų gaisrą: ir 

ji "ir aš vienu ir tilo pačiu lai-, 
ku pondroih pro duris išbėgti.’

Chevrolet Vartoti 
Automoblial Kaipo 
Dovana ’

KADA PANORĖSI KARTAUS 
GĖRIMO, PAREIKALAUK

Amerikoje' pradeda įsigalėti 
paprotys giminėms ir drau
gams Kalėdų dovanomis duoti 
automobilius. Gi automobilių 
savininkai iš savo pusės tą pa
protį remdami, pasistengia to
kią dovaną pristatyti pačių 
švenčių rytą.

Suprantama kaip jaučiasi ap
dovanotasis tokia* dovana. 
Džiaugiasi ne vien jis, bet ir 
visa šeima, nes tai, juk, nepa
prasta dovana. Prie tokio pa
pročio dedasi ir viena iš did
žiausių automobilių gaminimo 
Chevrolet bendrovė. To negana,! 
ji sumanė eiti į pagelbą ir 
taupiems pirkėjams. Ji siūlo; 
Kalėdų dovanomis duoti ir var- 1 
teitus karus. Nes Chevrolet 
vartoti karai neša OK ženklus, 
kas reiškia, kad tie karai pil
nai atsako reikalavimams.

Be to, Chevrolet bendrovė 
skelbia, kad nuo to laiko, kada 
buvo išvežtas į rinką 1938 me
tų Chevrolet modelis, jbs pirk
liai įsigijo labai didelį varto
tų karų kiekį. Tai,—Įsako,— 
yra ekstrą pasirinkimas Kalė- 

’dų dovanoms. (Skelb.)

SHAKNIS
Tai ypatingai pui
kus lietuviu kar
tusis gėrimas.

Supilstytas b u te
ituose su . žolėmis 
ir šaknimis.

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

CHICAGO., ILL.

Aukštesne važmos kaina ir Guffy 
Bilius pakels kainas. 

UŽSISAKYK DABAR
100% POCAHONTAS MINE 
HUN, geriausios —-------- — $7.45
8UPER MINE RUN, Egg ar „$5.75 
Lump.gerai dega, aukfi. karSflo^*^“ “
TIKROS FRANKLIN OOUNTY <T«* A f) 
STOKER, be dulkiu ir aUejuot.

Greitas/ priHtatymas visur— 
ChicagoJ ir Priemiesčiuose

SUPER COAL CO.
“Quality Coal Distributors”

10 S; La Šalie Street
Užsimokėjai kvoterį įžangos, o 
vandens išiaistei už doleri. Jei
gu visi .taip darytume, viso e- 
žero neužtektų.

'trečiasis vyras. — Ištikro, y- 
ra žmonių be skalsos ir saiko. 
Neveltui taksos ant vandens pa
kilo. Bobos jau ir indus pamaz
gose plauna ir toilete šykštėjo 
vandenį paleisti.

Vienas vyras. — JLai valdžia 
įdeda meteriiis, įtubmet užsimo
kėsime tiek, kiek kas vartoja. 
Kada tvarkos nėra, kam aš tu
riu ją daryti?
....Ketvirtas tyras. — Patys 
žmonės privalo tvarkos laikyti0. 
Argi mes norime, kad valdžia . 
apstatyti) mus visokiais 'Mote
riais ir pastatytų polibistą prie 
kiekvieno žmogaus?
....Penktas \yras. — Įiųsijoj to
kį žmogų sušaudytų. J uk tas be. 
reikalingas vandens laistymas 
jam gero nedaro, o kenkia vi
siems gyventojams.

šeštas vyras. — Vyrai čia ne 
Rusija. Čia žmogus gali daryli, 
ką jis nori.

Septintas vyras. — Aš tokios 
šalies nežihau, kur butų leištd 
daryti, ką tik nori.

Aštuntai vyras. — Kitur nė 
tik daryti, q ir ka bėti neval a. 
Visi mes ka.ėjime atsiMirtume 
už tokias diskusijas, kokibš č.d 
vedame, čia mes galime ir pre
zidentu, ir gubernatorių ir ki
tus valdininkus iškritikuoti; iš- 
paškudinti, o kitur net apie 
kiaušinius nevalia atvirai kalbė
ti.

Girdisi klyksmas moterų sky
riuj)

Boba. —. Jėzus-Marija! Ličy- 
na tu! (Muša mergą) Aš tau 
parodysiu! -

Kita boba. — Kas čia dabar?
Už ką?

Boba. — Ji žino už ką.
Trečia boba. — (Į bobą) Tu 

pa'sikišk tą savo vyrą — žinai 
kur! Tu visas moteris kaltini. 
Gavai tokį paršą, kad kitos mo
terys spiautų ant jo. O <tau 
žemčiūgas . . . Neveltui Kušlei- 
kienė sako, kad tu esi karvė.

Boba. — Kas? Kušleikienė? 
Ta ragana at ma visus pin gus 
nuo vyro; o pati eina laidokaii- 
kaudama.

Merga. — Tu liežuvninke! tii 
pletkininkė! Tokia pat kaip ta 
davatka Stumk ne, kūH visas 
apkalba, o pati elgiasi kįiį) gy
vate, kaip lape.

Ketvirta bdBa. — Kam kalbė
ti apie tas, kurių čia nėra? Ne
būkit kaip Steniehė, kiiri apife 
visa s pletkavoja, o kai akyse, 
tri kaip aniuoias.

Penkta bofcd. — Ar he trtfįj 
daro ir GiiMbiene? Statosi di
rt ?le veikėja, inteligentė, o lie
žuvis kaip susitėršusibs karvės. 
Kaip ji rėdosi? Kokis jos ako-

Į ŠIO MIESTO 

AMERIKOS LIETUVIUS
Jūsų Chevrolet Dyleris Kviečia Jus Patikrint 
Specialius Bargenus, Kokius Jis Pasiūlo Su 

Vartotais Karais

. BUK GATAVAS ŽIEM AI SU GERU KARU
U-. T ■ •

Taip, Chevrolet pirkliai siūlo dabar Amerikos Lietuviams šią sensacinių 
bargėnų ir pertaisytų va/totų karų patikrininio progą. Tai puiki proga 
jums įsigyti tą atsakančiai pertaisytą žiemos važiavimui karą ir sutau
pyti pinigo. .
‘ Per metų, metus Chevrblet pirkliai buvo garsus savo- patikimais ka
rais ir kadat jie juos pasiūlo už Ihbai sumažintas kainas, tai yra svarbus 
bargenų įvykis. / .......

Tos vertybės, kokia dabar šiUlblrHa; negali ilgai ištekti. Tad, partia-. 
tyk savo Chevrolet pirklį dabar, kol jis dar tebeturi visų išdirbysčių, 
visų modelių ir visų kainų iš ko pasirinkti:

JŪSŲ 
PROGA 

SUTAUPYTI 
PINIGŲ

K" CHEVROLET DYLER] ..... j

Ashland Avė. Motor Salės Republic 6200 
5436 S. Ashland Avenue

Bergl Chevrolet Sales Crawford 2702
' 5346. W. Cėrmak Rd., .Cicero
Caiey Brothers Pullman 7318

10524 S. Michigan Avė
Chicago Avė. Chėvtėlet Co Austlą 8826

15 Chicago Avė. Qak Park Euclid 5767
Clark Maple Chev. Co., Ine. Mohawk 1476 

1036 N. Clark Street.
Clayton Dean Chėv. Co. Ąustih 2142 

535 W. MądisoH, 6ak bark
Division Chev. Sl»., Ine. Brunswick 5300 

1725 W. Divisiott Street
Drexel Chevrolet Co. s Drexel 3121 

4?38 Cottage (kove Aveniiė
Drijė Motor Salės Lawaalb^7860
,v , 6527 Rooseyel Rd , Bęrwyn - 
Dunaway Chevrolet Maywood 8820

511 S. 5th Avė.. Mayw6od, Austih 8118
Bruce Ęgan Chevrolet, Ine*. Wįlmi 4414 

611 Grėetimiy kil., Wilmettė

Gate^ay Chev. Sales, Inę. Tensacola 9010 
5145 Mihyaukee Avė.

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

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

Hi-Way Chev. Sales, Ine. Park Ridge 68 
Toūghy & Bussė Hgwy. Pk. Rfrtee 

ttyde Park Chev. Garage, Ine. Doru 8600 
5506 Lake Park Avė. ”

Keystonė Motor Co. KėyStodė 8400 
. 3100 Lawrence Avė. /

Kūšhlėr CheV. Sis,. Ine., Sheldrake 7610 
.6317 Ęroadway

Jas. .Levy Chevrolet Co. 4 Virgiiiia 11^1 
4400 Archer Avėnjie -

tewis Auto Sales, Ine. > 9 Cray^fdrd 4205 
3400 Ogaen Avenue ,,

Mėlnerney ftlotor Co. Spaulalhg 3400
•/. 27)5 N. Cicero Avė. ... .
McManus Motor Sales Republic 5300 

' 6711 S. Western Avę

Michigan Avė. Chevrolet Calumet,6155
2345 S. Michigan Avenue s 

Mid City Chevrolet Co. Monroė 0382 
■ 1147-59 W. Jackson Dlvd
Miller Chevrolet, Ine. Graceland 7076

1810 Irving Park Blvd.
Mihvaukee Avė Mtr. Sales Spa. 0456 

2504 Milwaukee Avenue
Nelson Chevrolet Sales, Ine. Bit. 7800

1002 Diyersęy Parkway . . .
Nickey Chevrolet Sis., lite. Pert. 8670

4114 Irving Park Dlvd.' ' .....
Nieburger Chev. Co. So. Shore 8796

, 7744 Stony , Island Avenue ,. 
Nforthtown Cnevrolet. Co., Uoilyėodrt 5800 

0501 N. Westbrh Averiuė'
Ray O’Counell Mdtojr Co., Austin 8068 

4625 W. , Madį?bn .St.
A. J Oosterbeęk Mtr: Cd., Ihė. Trl. 1610 

z < 7541 S. Halsted Štreėt
Opas Chevrolet Co. . Hąynjarket 0220 

1708 S. Ashland Avenue

Ruby Crevrolet, Ine. Fairfax 9600 
7158 Stony Island Avė..

ScKellenberger Chev., Ine. Merrimac 9200 
7229 W. Grand Avė., Elmwood Pk.

Seip Chevrolet Sales Regent 1400
8622 Cominercial Avenue

Sheetė Chevrolet Sales Midway 3500
6522 Cottage Grove Avenue

Sdutliwes't Chev., Ine. Cedarcrest .3500 
9220 S. Ashland Avenue

Superior Motor Salės Co. Engi 3400
6943 S. Halsted ^Street

Ubibivn Motors Cotp. Long Beach 9172 
4859 Broadway

Vogeding Chev. Co. Greenleaf 8000
1111 Chicago Aye., Evanston Bri. 7800

Dearborn 0264-0258 
Atdara vakarais iki 0:30 vai.

P. J. V. GARAGE
P. J. VAIČIS, Šdv.

taisom visokius automobilius ir 
trokus. Greitas patarnavimas ir 

kainos neaukštos.

4406 S. Western A Ve.
Tel. LAFAYETTE 5251

M. BERTASH
Pristato j Valgykite Visokios rū
šies mėsas. Restaurantų. aprūpi
nimas z MUSŲ SPECIALYBE.
3239 So. Halsted St.

Tel. VICTORY 2031-2.

Tel. Boulevard 2508 
TURKIŠKA PIRTIS 

JUOZAS 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. ,

A. Butchas
Hardware Krautuvė

Užlaiko m visokių malė v U,, var- 
nišių ir kitokių, namams 

\ reikmenų.

4414 So. Rockwell St.
Tel. LAFAYET*rfc 4689

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

Nori Būt 
SveiRasP
Duodu paniokihimus per laiškūs, 

'kaip pasigydyti be vaisių nuo j- 
vairių užsisenėjusiiį ligų.

Aukšto kraujo spaudimo, nervų 
pairimo, širdies ligos, uleerių, vi
durių užkietėjimu, eezema; rqb- 
matizmo ir t.t. sutaupysiu jdms 

s didelius pinigus ir parodysiu tik
rą kelią į Sveikatą.

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

8036 S.- Racine Avte
CHICAGO, ILL.

SIUSKITPER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai
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PASAULIO ĮVYKIAI PAVEIKSLUOSE ’
■ ’ 7—-————

KOŠER 
iš Lietuvos, 
Gliow Mcin, 
todėl leistini

W. Lch- 
Chicagos 
’lsankro- 
vedė.[ACME-NAUJIENŲ Foto]

— Thomas Pat

[ACME-NAUJIENŲ Foto]

Per 16

NORI GAUTI $50,000 PALIKIMĄ 
riek Morris, kuris nori gauti $50,000,000 Wendcl turtą 
New Yorke. Jis stovėdamas šalo velionio John Gottlieb 

turtuoliu,

ČEMPIONAI. - 
Niedfeldt, 17 metų 
gor, Wis. ir Boh 
18 metų, iš Ainorita, Okla., 
kurie laimėjo, 4-H jaunųjų 
ūkininkų kliubų kontestą 
už didžiausius pasižymėji
mus tų kliubų veikime pe
reitais metais.

[ ACME-NAUJIENŲ Foto]

• Viola 
iš Ban- 

Morfold,

JAUNAS PLĖ
ŠIKAS— Henry 
Beil, 16 m., Mar- 
sball High Scb’l 
mokyklos moki
nys, kuris prisi
pažino kartu su 
Edward Jaros, 
irgi 16 m. tos pa
čios mokyk 1 o s 
mokiniu, ani-

NAUJOVINIS LĖKTUVAS. - 
car, kuris turi automobilio vairą 
jį gali valdyti kiekvienas, kuris tik moka operuoti automobilį

(ACME-NAUJIENŲ Foto]

, ATSIRADO LIUDYTOJA. —Miss Beverly Reynolds, 
svarbiausia liudytoja prieš New Yorko tvirkavimo urvų 
karalių .Niek Montana, kuri buvo prapuolusi ir išrodė,

•» * »•••■. - •

kad bylą teks numarinti. Tašiaus dabar ji vėl atsirado 
ir galbūt byla bus vėl atnaujinta* s » . . ; . '

• ••%

(ACME-NAUJIENŲ Foto)

CHINIETIŠKI LAKŠINIAI.—New Yorko rabinas Abraham BrilI, kilęs 
chiniečių dirbtuvėj prižiūri gaminimą košer ebinietiškų lakšinių — 
kad jie butų pagaminti einant žydų maisto religiniais įstatymais ir 
vartoti žydams* v

. . . . • : [ACME-NAUJIENŲ Foto]

Vokietijos vilkikas Max Berendt velka. Jungt. Vals
tijų prekių laivą Provincetown, kuris per Atlantiką bus 
nuvilktas' į< Vokietiją ir ten bus sunaudotas geležies at
karpoms.. Laivas buvo pastatytas laike karo gabenimui 
karo reikmenų, bet niekad nebuvo naudojamas. Taip 
bestovėdamas ir suseno*

Wendel biusto įrodinėja savo panašumą
kuris buk ir buvęs jo tėvas. Morris jau kartą sėdėjo 
Įėjime neva už neteisingą liudijimą, kad jis esąs to 
tuolio sūnus, bet jis vistiek nepaliauja kovojęs 
pažinimą jo turtuolio sūnumi, ir pristatė liudytojus, ku- 

* • • «
rie matę to turtuolio namuose vaiką. Pasak Morris, kci- 
stuolis turtuolis Wendel buvęs slapta vedęs. Bet neno
rėdamas išsklaidyti savo turtą, Wendel net savo sese
rims neleidęs tekėti ir visos jos mirusios senmergėmis. 

Savo vedybas irgi užslėpęs ir motiną su mažu šunum 
išiuntęs gyventi Škotijoj. SURADO SAVO BROLJ — KALĖJIME 

metų Mrs. Dorotby Rccdcr iš Davenport, la., ieškojo sa
vo sūnaus Paul, kurį tėvas, pamesdamas šeimyną, buvo 
atidavęs prieglaudai, o toji išdavė jį kitai šeimynai jį 
auklėti. Dabar jį surado. Bet sesers Hazel ir brolio susi
tikimas buvo labai liūdnas, nes jie pasimatė tik Chica- 
gos kalėjime, kur Paul Reeder dabar 18 metų, laukia 
bylos už žmogžudystę, nes jis laike plėšimo nušovę gro- 
serninką ir -sunkiai sužeidė jo motiną. Kalinio motina 
gi negalėjo atvykti, nes ji serga. ,

(ACME-NAUJIENŲ Foto]

ATIDARĖ ŽIEMOS SE
ZONĄ — Evalene Rankston 
ir Mitzi Ueblein, dvi iš dau- 
kelio Venice, CaL, gražuo
lių, kurios padėjo’atidaryti 
žiemos sezoną Los Angeles, 
paroduojant ant didelio 
lėktuvo sparnų ' vėliausios 
mados maudymosi kostiu
muose, kurie, tikimąsi, bus 
populiarus šią žiemą Ca- 
lifornijoj.

[ACME-NAUJIENŲ Foto]

Anglijos karalienė našlė 

Mary jos paskiausiame vie

šame pasirodyme — Belgi
jos karaliaus Leopoldo pa
gerbimo pietuose Belgijos 

ambasadoje.

[ACME-NAUJIENŲ Foto]

Mūviu aktorė Binnie Bar- 
nes, kuri neseniai persisky
rė su Anglijos knygų per- 
kupčiu Samuel Joseph, da
bar ruošiasi ištekėti už sce
narijų rašytojo Jean Ncgu- 
lesco, bet ir tai tik tada, ka
da jis gaus perskiras* nuo 
savo dabartinės žmonos.

f ACME-NAUJIENŲ Foto]

Mrs. Morella Oldham 
Lebmann, buvusi Micbigan 
vyšnių karalaitė, pareika
lavo atskiro užlaikymo iš 
savo vyro George 
manu, viršininko 
depqrtameiitinū|; 
vos. Jie tik pernai

(ACME-NAUJIENŲ Foto]

Aktoriai Ruth Gordon ir 
King pravažiuodami per 
Cbicago užkand ž i a u j a 
Union stotv.

[ACME-NAUJIENŲ Foto]

Pulk. Hubert Fauntleroy 
Juliam pasižymėjęs negrų 
lakūnas, vadinamas Juoduo 
j u Ethiopijos Aru, koman
davęs laike kairo nedide
lėms Ethiopijos . oro jė
goms, šiomis klienomis su- 
gryžo į New Yorką.

•3•• A.;' ■ • ■'

(ACME-NAUJIENŲ Foto]

J. M. Gwinn pastatytas naujovinis lėktuvas Air- 
yra operuojamas lygiai kaip automobilis, taip kad

(ACME-NAUJiENŲ Foto]

Mrs. Paūlette Buisserct, 
22 m., 523 Brompton PI., 
pareikalavusi perski rų nuo 
savo vyro Armand Buissert 
Jr., 28 m., Chicago orkestro 
saksafonisto.




