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Japonai įsiveržė į Nankingą
JAPONŲ PRANEŠIMAIS, MUŠIS ĖJO 

NANKINGO GATVĖSE

vartai, 
paimti

pasiun-

ignoravo ultima- 
japonai pradėjo

japonų lėktuvai

SHANGHAI, Kinija, gruod
žio 10. -r- Japonų karo koman
da paskelbė, kad Nankingo 
svarbieji pietų-rytų 
Kuanghuamen, buvo 
penktadienį.

Japonai penktadienį
tė kinams ultimatumą, reika
laudami atiduoti Nankingą be 
mūšio. Kinai 
tumą. Po to, 
puolimą. .

Visą dieną
mėtė bombas į Nankingą, ypa
tingai tose vietose, kur buvo 
sukoncentruotos didesnės kinų 
jėgos, pietų ir pietų-rytų pusė
je, prie vartų. Veikė ir kulkos
vydžiai.

Civiliai gyventojai pabėgo į

vadinamą saugumo zoną. Sau
gumo tačiau • ir šioje zonoje 
nedaug.

Kitos žinios, paduodamos ja
ponų agentijos “Domei”, penk 
tadienį skelbė, jogei japonai 
jau įsiveržę į Nankingą ir mū
šiai ėjo miesto gatvėse ranka 
į ranką.

Tos pačios žinių agentijos 
“Domei” pranešimais, japonai 
paėmė Raudonąjį Kalną — tvir
tovę dominuojančią Nankingą, 
iš kurios aukštumos kinų ar
tilerija darė žalos japonams.

Nankingo gynėjai kovojo de
speratiškai, laikydami kiekvie
ną pėdą. Tačiau niekas* neabe
jojo, kad japonai Nankingą 
paims. Klausimas stovėjo, kaip 
ilgai kinai pajėgs, grumtis.
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Istorinė, Didžiojo Lietuvos 
griuvėsiais bado lankams

v.yi*’

SOVIETŲ RINKIMAI ATEINANTĮ 
SEKMADIENĮ

Sovietų Rusija, didato pavarde rusai kryželio 
—- Sekmadienį, nedės.

Amerikoje sąrašuose būna 
rinkimai pagal kelių partijų kandidatai. Ru

sijoj bus tik vienos partijos

Paneigia gandus 
apie suokalbi

C.I.O. dar kartą 
laimėjo
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siūčio buveine Trakų pilisf kuri savo didingais 
s ir primena pasauliui, kad čia Lietuvos žemė.
—■■■■ ■ r Į Į M ------------------------- ----- ------------- ---------- - - -L -   ■ r  - - - --------- . .

PASKELBTA STREIKAS FORDO ĮMONĖJE

Surasta žmogus gy
venęs prieš 1,000,000 

metu

PORTLAND, Ore., gruodžio 
10. — Jau ilgokas laikas at
gal Nacionalė Darbo Santykių 
Taryba pripažino,, kad medžio 
pramonės dirbtuvėse šiame 

dauguma darbininkų
! pritaria C.I.O. Tą organizaciją 
taryba pripažino kaip atsto
vaujančią darbijrinkuą. . Tačiau

- Amerikos - ^Darbo1 Pe^etacljos* 
vadai atmetė tarybos sprendi
mą. Nuo to, laiko ėjo C.I.O. ir 
A.D.F. kova ir paralyžavo dar-

MILWAUKEE, Wis., gruo
džio 10. — Praėjusį ketvirta
dienį čia skaitė paskaitą dar
bo sekretorius Fra neės Per- 
kins. Po paskaitos jai buvo
duotas toks klausimas: ar da-|mieste 
bartinis biznio pasitraukimas 
(recession) n$rą^ dirbtinis, ki
taip sakant, ar jis nėra iššauk
tas tikslu' diskredituoti prez? 
Roosevelto administraciją ?

Sekretorius Perkins atsake, 
kad žymieji Amerikos pramo
nininkai rodo vis didesnio -no- bą. 
ro duoti daugiau darbo darbi
ninkams ir stabilizuoti samdą, skelbti antri balsavimai. Juos 
Ji nemano, kad Amerikoje bu- prižiūrėjo valstijos vyriausybė, 
tų žmonių, kurie tikslu diskre-'lr kartą laimėjo C.I.O. Ta-

šalininkai sako, 
i kad jie nepaisys nė šių balsa
vimų ir boikotuos dirbtuves, 
kuriose dirbs C.I.O. nariai.

šiomis dienomis buvo pa-

dituoti ką nors patys rizikuo? čiau A.D.F. 
tų savo paskutinį dolerį.

Pasak prelegentės, dabartinį 
biznio apmirimą vadinama pa
sitraukimu (recession), kadan
gi dar nežinia, ar jis yra de
presija.

Atnaujins Mooney 
bylą

Iškėlė bylą filmų 
žvaigždėms

---------- 1_________.

Dr. G. II. R. Koenigswald, 
Holandijos mokslininkas Ban- 
doenge, Javoje, surado liekanų 
sutvėrimo, kurs buvęs pusiau 
žmogus, pusiau beždžione. Dak
taro apskaičiavimu, tų liekanų 
amžiaus siekia 1,000,000 me
tų. 4

nuzudytį/ Delbosą
VALENCIĖNNES, Francuzi- 

ja, gruodžio 10. — Penktadie
nį į policijos rankas čia pate
ko laiškas, kuriame išdėstyta 
detalės plano užsienio reikalų 
ministeriui Delbosųi nužudyti. 
Delbos šiuo laiku lankosi Ru
munijoj.

Ryšium- su suokalbiu nužu
dyti Delbosą areštuotas Ven
grijos teroristas Koloman Bu
dai. Planas buvo nužudyti Del
bosą, kai jis atvyks į Prahą, 
Čekoslovakijoje.

KANsAsljciTY, m°, gruo- Bujama g mėnesių 
dzio 10.., —; Penktadiepj 9 va- „ j -
landą ryto j paskelbta streikas ( gavo senatvės pen- 
Fordo įmonėj e šiame . mieste.

Neužilgo po to, kai darbinin
kai sustreikavo, policija areš
tavo 16 pikietuotojų.

Carl Stevens, , tarptautinis 
C.I.O.- organizatorius pareiškė, 
kad darbininkai yra pasiryžę 
laimėti kovą. Jei matys reika
lą, tai C.I.O. vadai iššauks už
uojautos streiką, kurs apims 
kelias dešimtis tūkstančių dar
bininku. ’ į 
•^--Tulafr^-lątkas c atgal Fordo 
dirbtuvė Kansas City buvo už
daryta per šešias savaitės. Kai 
ji atsidarė, tai į darbą nebe- 
priimta nė vienas žinomas uni
jos narys, nė vienas organiza
cijos darbuotojas.\Unija keliais 
atvejais prašė įmones viršinin
kus konferencijoms, tačiau pa
starieji atsisakė ‘tartis. Taigi 
ir vėl kilo streikas.

sijos kortą
DETROIT, Mich., gruodžio 

j 10. — Aliau R. Kenneys duk
tė, šešių mėnesių mergaitė 
Alice Barbara, tūlas laikas at
gal buvo pasamdyta kaip ak
torė filmą dirbant. Ji gavo at
lyginimo $7.45. Valdžia išsi- 
skaitė iš jos uždarbio 7 cen
tus senatvės pensijai, kurios ji siskundžia nepaprastai padidė- 
susįlauks .'būdama 65 metų. Už jusiu darbu. Kai kuriuose* ruo- 
tuos 'septynių^' njefitus* mergai- žtroste keleivių--j^ervežimttš'*-p»>

Prašo plano geležio 
keliams pagelbėti

MASKVA, 
gruodžio 10. 
gruodžio 12 d., įvyks visos Ru
sijos sovietų
naują šalies konstituciją.

.Apskaičiuojama, kad balsuo-' kandidatai. Iš tos vienos par- 
tojų rinkimams yra tarp 75,- tijos kandidatų rusams teks 
000,000 ir 106,000,000. $i skait- pasirinkti tokie, kurie jiems 
line, galima sakyti, yra dvigu- geriausia patinka.
bai didesnė, negu visas skai- Kandidatui Rusijoj nomina- 
čius balsų paduotų 1936 me- vo ne partijų suvažiavimai, bet 
tais Jungtinių Valstijų 
dento rinkimuose.
' Bus renkami 1,143 
Vyriausiam Sovietui.

Vyriausias Sovietas susidės

prezi- įvairios organizacijos — ko- 
ioperatyvai, darbininkų unijos, 

nariai jaununmenės organizacijos, kul- 
Be to, turos draugijos.

teks išrinkti apie 2,000,000 ki
tokių atstovų —- narių vieti- iš dviejų butų. Vienas jų tu- 
nių sovietų, t. y. miestų, mie- rėš 569 atstovus, išrinktus po 
stelių, pavietų, apskričių, etc. vieną iš kiekvienų 300,000 pi- 

Amerikoje, kai balsuojama, liečiu. Antrasis butas susidės 
tai rašoma kryželis ties nori- iš 574 atstovų.
mo brinkti kandidato pavarde. Tautų Sovietu. Jis bus renka- 
Rusijoje gi teks padėti kryže- mas pagal tąpi tikruos apskri
liai ties visais kandidatais, iš- čius ir atstovaus 63 paskiras 
ėmus tuos, už kuriuos balsuo- tautas gyvenančias sovietų Ru- 
jama. Ties norimo išrinkti kan-sijoj.

Jis vadinsis

Lietuvos Naujienos
i •»------------------------Kada bus sutvarkvta auto tarnautojų būklė

KAUNAS. — Užmiesčio au
to susisiekimų ruožų autobu
sų šoferiai bei tarnautojai nU-

tei išrašyta senatvės pensijos 
kortelė. Manoma, kad mergai
tė yra jaunausia senatvės pen
sijos kortelės savininkė Ame
rikoje.

Nepriima negrų 
universitetą

Mo.,

'? hikėsinimas nuversti traukini
ŠIAULIAI. — “Vakarai” ra

šo, kad traukinys Nr. 43, ėjęs 
iš Šiaulių į Klaipėdą, 119 klm 
tarp Stropelių ir Kartenos bu-

WASHINGTON, D. C., gruo
džio 10. — Jungtinių Valstijų 
senato teisių pakomisė atei
nančią savaitę, gruodžio 15 d., 
pradės daryti ;___________
visuomenės dėl rezoliucijos, ku
ri prašo Kalifornijos guberna
torių paleisti 
Mooney. 

* *
Neužilgo po to Mooney 

vokatai įteiks Vyriausiam 
lies teismui prašymą, kad 
paliuosuotų Mooney iš kalėji
mo.

SAN FRANCISČO, 
gruodžio 10. — Ivan D. 
buvęs dokų darbininkų unijos 
sekretorius iždininkas, iškėlė 
bylą kai kuriems unijų vadams, 
valdžios atstovams ir žymiems 

aktoriams, reikalauda- 
atsiklausimus mas iš $5,100,000 ątlygini-

Cal.
Cox

Taiko ligoninės 
streiką

PEORIA, III., gruodžio 10.

WASHINGTON, D. C., gruo
džio 10. Prezidentas Roose- 
veltas patarė Tarpvalstijinei 
Pirklybos Komisijai išdirbti 
planą, pagal kurį galima butų 
sustiprinti šalies geležinkelių 
finansus, kad jų veikla apsi-

mo.
Cox sako, kad jo skunde su- 

iš kalėjimo Tarną minėti asmenys dalyvaują ko
munistiniame suokalbyje domi
nuoti Jungt. Valstijų vakarų 

ad“! dalį, kad dėl jų jis netekęs 
®a" darbo, kad jie nuplėšę jam gai‘- 

bę.
Tarp kaltinamųjų . 

yrą Franchot Tone, 
Astor, James Cagney,
Stander. Jų tarpe yra ir Fred- 
ric March. x

March yra vienas iš grupės 
Hollywood aktorių, kurie pri
sidėjo prie prašymo paleisti iš 
kalėjimo Tarną Mooney.
tq Cox prisĮkaito Marchą ko
munistams. ■ .

— Ketvirtadienį čia paskelbė mokėtų, paliekant juos priva- 
streiką 200 valstijos ligoninės čių kompanijų vadovybei ir sa 
prižiūrėtojų ir statybos darbi
ninkų. 2,300 proto ligomis ser-.jprieš feikimą subsidijų gele' 

žinkeliams, nes valdžiai davus 
subsidijų vienoms kompani
joms, tektų duoti jų ir kitoms.

vasčiai. Prezidentas pasisakė

JEFFERSON CITY 
gruodžio 10. — Lloyd Gaines, 
25 metų juodveidis, norėjo 
Įstoti į Missouri valstijos uni
versitetą teisių studijuoti. 
Universitetas jo nepriėmė. 
Gaines iškėlė bylą universite
tui. Vyriausias valstijos teis
mas palaikė universiteto pu
sę.

Valstijoje yra specialiai ne
grams Universitetas, Lincoln 
University, bet jis neturi tei
nu skyriaus.

didėjęs net ligi 100%. Tuo tar
pu naujų mašinų nepaleidžia
ma kursuoti, o taip pat ne
samdoma ir naujų tarnautojų. 
Esamuosius eksploatuoja kiek 
tik gali ir neteikia jiems jokių 
įstatymais numatytų lengva
tų.

Atitinkamose įstaigose teko 
patirti, kad esama būklė grei
čiausia dar užsitęs ligi 1938 
m. sausio 1 d., nes tik nuo to 
laiko yra numatyta ruožuose 
paleisti daugiau autobusų 
kartu 'numatyta sutvarkyti 
grindinai autobusų šoferių 
tarnautojų būklę.

, o 
pa- 
bei

bėgių buvo sukrauta akmenų 
krūva. Traukinį valdęs mašini
stas Ramanauskas tų akmenų 
negalėjęs pastebėti ir trauki
nys, važiavęs 80 klm greičiau 
per valandą, ant jų užvažiavo 
ir turėjo staiga sustoti., Lai
mingai, jokios katastrofos ne
įvyko. Už pusės kilometro bus 
vo sukrauta kita mažesnė ak
menų krūva ir čia traukinys 
turėjo sustoti.

:ija ieško piktadarių, 
ten akmenis sukrovė.kurie

KRATOSNubaudė už kumeliuku papiovimą

Atšauks karinome 
nę iš Kinijos

SHANGHAI, Kinija, gruod
žio 10. — Jungtinės Valstijos 
artimoje ateityje atšauks di
džiąją dalį savo kariuomenės, 
kuri dabar yra Kinijoj.

aktorių 
Mary 

Lionei

Dėl

Mokinių skaičius 
sumažėjo

gruo-
Viešosiose miesto

| WINNIPEG, Canada, 
džio 10.
mokyklose šiemet neteko dar
bo 25 mokytojai. Mat, suma
žėjo skaičius mokinių 500. Vie-

hnaA JTE-rr:’JlaESgįy
Chicagai ir apielinkei^ fede- 

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedra; šalta; sekrhadienj tos valdininkai sako, kad mo- 
truputį šilčiau; saulė teka 7:07, kinių skaičius sumažėjęs dėl 
leidžiasi 4:19 valandą. ' I gimimų sumažėjimo,..

.......................V*-— , 
ganciųjų pasijuto esą nešildy
tuose kambariuose.

Penktadienį darbininkų uni
jos ir valstijos atstovai vedė 
derybas streikui likviduoti. 
Streikas kilo dėl to, kad ma- 
lioriaus darbui buvo pasamdy
tas neunijistas darbininkas.

Dar 14 nuteista mir
ti Rusijoje

Anglai nemokės 
skolos

Landon nebekandi 
datuos '

WASHINGTON, D. C., gruo
džio 10. — Buvęs Kansas val
stijos gubernatorius ir repub-

WASHINGTON, D. C., gruo 
džio 10. — Didžiosios Britani
jos vyriausybė pėnk tądien-’ 
pranešė Jungtinėms Valstijoms 
formalia nota, kad ji neįstengs 
sumokėti karo skolos $994,- 
486,367, kuri pripuola mokėti 
gruodžio 15 /dieną š. m.

i Be to, Francuzija ir Lenki-
likonų kandidatas į preziden-,ja yra A atsiuntusios Jungį. 
tus praėjusiuose -.rinkimuose!Valstijoms notaSi kad ir jog 
Alfred Landon paskelbė, jogei negaigs užmokėti savo skolų.
1 QziO mahi rinVimunco įla nn. i'- . , U-', , ; ■ - -

s 1 Priėmė farmų biliu
. WASHINGTON, D. C., gruo- 

i. — Jungtinių Valstijų 
atstovų .butgs penktadienį pri- 

i- ėmė bilių fSTĮnų produktams 
džio 10. — John L. Baird,bte-’kontroliuoti 268 balsų daugu 
levizijos išradėjas, praneša, jo- ma prieš 129 balsus.
gei sukasta budai spalvotiems ; Dabar bilias eis senatan. Jei, 
paveikslams siųsti televiiijos senatas užgirs jį, tai jis taps 

f įstatymu.

1940 metų rinkimuose jis ne- 
bestatys savo kandidatūros į 
prezidentus. z ‘ .

MASKVA, Sovietų Rusija, 
gruodžio 10. — Gauta žinių, 
kaęl dar 14 asmenų nuteista 
nii’ti sovietų Rusijoje. Geor- 
jia respublikoje nuteisti mir- 
i septyni veterinarai, kaltinti 
mokalbiu užkrėsti gyvulius 
epidemija. Tokiais pat kaltini- 
na|s nuteisti mirti šeši vete
rinarai Novosibirsko srityje, 
Sibire. Keturioliktas nuteistų- 
ų mirti buvo traktorių stoties 
Tolimuose .Rytuose prižiūrėto
jas. Jis kaltinta tuo, kad lei- 
lęs javąms kirmyti, nesisteng
damas derlių suimti iš laukų.

’ ..v
. ; , ------- ----- ----------

Įprašo pagalbos 
dėl sniego

KRETINGA. — Šiaulių apyg. 
teismas Kretingoje1 lapkričio 
10 d. nagrinėjo Kretingos volsč., 
Kukoriškių k, gyv. A. šeirio 
bylą. Šeirys buvo kaltinamas 
pąpiovęs Bliudsakių k. ukinin-| 
ko Ilginio 6 mėn. kumeliuką. I 
1936 m. rugsėjo mčri. nakties' 
metu, besiganant lauke Ilginio 
arkliams, nežinomi piktadariai 
nusigabenę į krūmus papiovė 
kumeliuką ir nulupo odą. Ry-; 
tą Ilginis, neberadęs kumeliu-' 
ko, skubiai pranešė policijai,*! 
kuri piktadarius surado. I-š by-; 
los paaiškėjo, kad kumeliuką 
vogęs A. Šeirys jį papiovė ir 
odą nulupo, norėdamas parduo-, 
ti. Apyg. teismas A. šeirį pri
pažino kaltu ir nubaudė pus
antrų. metų kalėti sunkiųjų 
darbų kalėjimu. * t

ANYKŠČIAI. — žydų spau- 
dos žiniomis, pereitą savaitę 
Anykščiuose saugumo policijos 
buvo padarytos kelios kratos, 
ieškota nelegali literatūra. Tarp 
kitų, buvo padaryta krata Any
kščių rabino Vcselerio bute.

PASIUSKIT >! 
GIMINĖMS 
LIETUVOJ»/O

DOVANŲ 
KALĖDOMS

O JUS SU KIEKVIENU 
SIUNTINIU C ---------
LIET UV1ŠKĄ 
PASVEIKINIMO 
LĘ DYKAI.

GAUSIT 
KALĖDŲ 
KORTE-

Spalvota televizija Į džio 10
•'’ . • ■ 'rr 07/

•LONDONAS, Anglija, grūd

priemonėmis

■ v

a BUFFALO^nT’y., gruodžio 
10. Buffalo priemiestis Keii- 
msore,v užpustytas sniego pęr 
tris dienas, atsišaukė j gubeir 
natorių Lehmaną,’ prašydamas 
atsiųsti kariuomenę, jei 16;- 
.000,000 miestelio gyventojų su
sidarys didesnio pavojaus. »

.. ..hįį

Tęs Marconi darbą j
ROMA, Italija, gruodžio 10. 

— Italijos diktatorius Musso-' 
lini paskelbė, kad bus tęsia
mas toliau velionies Marconi 
darbas karo išradimams. Etio
pijos karo pradžioje fcąivo pa- 
sklydę gandų, jogei Marconi 
suradęs koki tai naują karo 
pabūklą, apibudintą kaip “mir
ties spindulį”, kurs suteiks Ita^ 
Ii j ai {didžiausią karo galią.

. ■

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

CHICAGO, ILLINOIS
I t

Ofisas atdaras kasdien nuo 
8 ryto iki 8 vakaro.

Sekmadieniais nuo 9 r. iki 
1 vai. popiet.
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Svarbus Pranešimas 
■Įsoms Moterims 

Ir Vyrams
“Naujienos” pagelbės įsigyti 

. Kalėdinių Dovanų

Su Oneida, Ltd., garsiais si
dabrinių daiktų pramoninin
kais “Naujienoms” pasisekė 
padaryti sutartis, kuri atneš 
daug naudos “Naujienų” skai
tytojams, ypatingai mote
rims.

Susitarimas paliečia Oneida 
bendrovės gaminamus sidabri
nius — peilių, šaukštų, dvie- 
jopų šakučių ir šaukštukų se
tus. Pagal sutartį kiekvienas 
♦‘Naujienų” skaitytojas galės 
gauti setą (6-ių šmotų) — vie
no peilio, po vienų dviejų rų» 
Šių šakučių- šaukšto ir po vie
nų dviejų rųšių šaukštukų tik 
už 99c., ir šešis kuponus, iš
kirptus iš “Naujienų”. Tie ku
ponai negali būti vienodi, bet 
iškirpti iš skirtingų dienų “Nau
jienų” numerių. Kiekvieną die
nų “Naujienose” tilps kuponas 
su skirtingu numeriu, šeši tč>- 
]<ie kuponai, su numeriais nuo 
1 iki 6 ir 99 centai suteiks 
kiekvienam skaitytojui po to
jų setų.

Jie yra geriausios kokybes 
jstalo įnagiai ir ypatingai tin
ka Kalėdų dovanoms. Mote
rims jie labai patiks, tad, vy
rai, kurie norėtų savo žmonoms 
suteikti gražių Kalėdinę dova
ną, yra raginami po tokį setą 
ar daugiau joms nupirkti.

Kuponai ir smulkmenos apie 
šį pasiūlymų pasirodys “Nau
jienose” su pirmadienio nume
riu.

Geriausia 
Kalėdų
Dovana ,, »

r -----i................ . .7 .‘.. .^,. ..0

Nieko negalima rasti geres
nio Kalėdų dovanoms ir niekas 
taip šeimos nenudžiugins kaip 
automobilis. Bet ir niekad dar 
nėra buvę tiek daug pavartotų 
automobilių. Tokia, tat, yra 
Chevrolet bendrovės valdinin
kų nuomonė, dabar,- tokiam ne
paprastam Chevrolet vartotų 
O. K. karų reikalavimų įkarš
tyje.

Priežastis delko yra toks di
delis tų karų reikalavimas, ma
noma, yra ta, kad Chevrolet 
vartoti karai, kurių pirkliai tu
ri nepaprastai didelį skaičių, 
yra visai mažai važinėti ką 
taupus pirkėjas gali Įsigyti už 
visai menkų kapitalo investmen- 
tų. Kaip tik yra koks vartotas 
karas į keičiamas, tuojau paty
rę mechanikai jį gerai iš oro 
ir iš vidaus apžiūri, ir kas rei
kia atsakančiai pataiso.

Visų tai daroma su - tuo įsi
tikinimu, kad kiekvienas pir
kėjas, nusipirkęs nors ir var
tota automobilį ir juo paten
kintas, ankščiau ar vėliau ga
li sugrįžti ir nusipirkti naują. 
Senasis gali vėl į bendrovę su
grįžti muilais.

Dabar, kada buvo paskelbtas 
1938 metų naujas Chevrolet 
modelis, žmonės pirkdamiesi 
naujus karus, įmainė labai 
3aug mažai pavartotų automo
bilių, visai tinkamų vartoti, ki
lo mintis, reikia pasakyti, ir ge 
ra mintis pasiūlyti taupiems 
pirkėjams juos pirkti ir do
vanoti savo Artimiesiems ir 
draugams kaip Kalėdų dovanas.' 
Na, ir kas begali būti geres
nio. < (Skelb.)

. x Ą ■ y .-V . » * ; ♦ ” t ’’» •

SLA Kuopų Nominacijų 
Rezultatai

Kuopos:
105,
152,
273,

109,
178,
284,

11,^36, 88, 63, 77,
129,
208,

289,

134, 135,
226, 286,

313, 353.

139,
260,

J PREZIDENTUS
J. BagoČius ........  497
Laukaitis 165
Jurgetonis ........ ...... 14

VICE-PREZipENTU^
J. K. MaŽukna ?....,..... 483

120
36

' F.

K.

Bukšnąitis
Šalna ......

Į SEKRETORIUS
M. Vinikas ..................
Miliauskas ..................
Michelsonas ........ ........
Andziulaitis ...................
Jurgeliutė ...........

Į IŽDININKUS
K. P. Gugis ..... .........
A. Trečiokas ...............
J. Bačiunas ..................

I IŽDO GLOBĖJUS
Mikužiutę .... ..............
Mockus ......................
Kerševičius ..............
Martin ................... .
Jarus ............................
Zalatorius ............... .
Pivoriūnas ...................

367
130
46 ’
32
10

503
94
39

472
404
115
107 .

41

Į DR. KVOTĖJUS
Dr. Stanislovaitis .....   379
Dr, Biežis ....... >........ . 156
Dr. GraiČiunas ............ 23
Dr. Montvid .............. 11
Dr. Zalatorius ................. 7
“žmonių Balsas yra Dievo 

Balsas” — teisinga patarlė. 
Tie, kurie dar nenominavote, 
balsuokite taip, kaip aukščiaus 
paduotos kuopos balsavo.' Nė
ra reikalo nei vieno girti, o ki
to peįkti. žmonių balsas paro
do, kuris geresnis.

VAKARŲ KOMITETAS.

Parsiduoda Saugioji

Parsiduoda didelė “safe ’ sau
gioji šėpa su daug mažų s’al- 
čių. Patogi dėl real estate ar 
kitokio biznio. Labai pigiai. 
Kreipkitės į Naujienas, 1739 S. 
Halsted St.

KurGautiOld
/

Gold Konkurso 
Blankas
Reikia rašyti Ne^ Y o r k a n, 

Lorillara Company, Varick 
Statibn, N. Y.

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

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

Nors konkursas jau ^įpusė
jęs, įstoti dar galima, bet blan
kų gauti reikia krėjptis tiesiai 
į Old Gold cigaretų bendro- 
vę. • . .

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

TAVERNŲ' ' 
SAVININKAI!

Remkite Atsakančią.
Degtinės OLSELIO 

ĮSTAIGĄ.
Jūsų Draugas Žydukas

NATHAN KANTER

Mutual Liquor Co.
4707 So. Halsted St.

PHONE YARDS 0801*

_ , __ — __ _ l’lnitfuiH ur KredituANGLIS
Nedegink Savo Pinigų! link G minis 

Tūkstančiai patenkintų pirkėjų vartoja 
Si: PER MINE 1UJN — Gerai U* r JA 
dega—Didis karštis—Kogeriausia OO.iv 
IOO% POCAHONTA8 MINE fljfy J £

RUN-—GERIAUSIOS RŪŠIES ’P *
8 ton. Liūdės—Brangėliau imant -mažiau

SUPER COAL CO
t(> SO. LA SALLE ST. Dearborn 02(54

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE” 
f

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- X ..................M.,, ,

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS —BAJORĖS DAINININKĖS ARTISTAI-ĖS

CRANE
COAL COMPANY
5332 So. Long ^vc.

Te|. Republic 8402*
POCAHONTAS Mine Run $7.50
(Screened) ................. . tonas
SMULKESNĖS ‘ < ", $7 25
Tonas ............ ..... .....

Perkant 5 Tonus ar Daugiau

PATRUKĘ?
Raištys visoms patrukimp rudinis 
BODY BRACES, E L A S T I C 
8TOCKINGS gatavai padaryti, ar
ba padirbsim tamprias pančiakas 
|usų mierai. Mes esam specialistai 
planavime ir padirbime dirbtinų 
dalių ir visų kįtų mokslinių kunui 
prietaisų. Jej turit bet kurią ydą, 
kreipkitės į mus—Specialistus mo
ksliniuose prietaisuose per tris 
ęentkartes.

KAINOS PRIEINAMOS 
Vyras ir moteris prižiūrėtojai 

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

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

RAMO PROGRAMŲ
• SliKMADIENĮ—
• PIRMADIENĮ—
• PENKTADIENĮ-

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

4LDNC OISTANCE* HADIO

L S E E T H EX^^ 
PRIVACY PLUG-1N 
— or hard of haaring davfca. 
Evarybody, including tha 
daa£ liatans in at normai vol-

| urna. Inaapanaira, •ffacUva-

sw,J|flAD 10
J v. .'-z • ”•

- LAIDOTUVIĮJ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA' IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBUEANCE^
DIENĄ IR NAKTJ \

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
1605-07 So. Hermitage A ve. 
4447 South Fairfield Aveniie

Tel LAFAYETTE 0727

T A 4 koplyčios visose
jL -J Lv. <c JL 1 Chicagos dalyse

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

, , P. ŠALTIMIERAS.

. Laidotuvių Direktoriai -—- -- ---------
NARIAI 

Clueagos,
Cicero J

Lietuvių g 
Laidotuvių 1 
Direktorių J.’

. Asociacijos

z Ambulance
Patarnavi-

L mas Dieną
I ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE. 
I

S. P. MAŽEIKA yards 1139
3319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23r<i Plauc Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 Eąst JOflth Street Tel. Pullman 1Ž70
w I ų n HJ    f . P ....... . ,  

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
171)4, Su. Western Avė- Phone Virginia 0883

Mrs. Anelia K. Jarusz 
Physical Therųpy 

and Midwife 
6630 So. Westęrn 
Avė., 2nd floor 

Hentlock 9252 
Patarnauju prie 

gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie t r e a t - 
ment ir magnę- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdien nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

ADVOKATAI
K. P. G UGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St.
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80 

Telefonas Boufevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį,

JOŠEPHJ. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS
Telephone: Boulevard 2800 

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

Telephone: Republic 9723

VISI SERGA
DYKAI ŠAKNYS
NESVARBU KOKIA JŪSŲ 

LIGA BUTŲ
Elrim Šimanskienė, O® metų putyrnMl šaknų i 

gydytoja, paMlnln Jiiihm DYKAI Bandymų hii ' 
imtijnl pagerintu Gryninimo Tonikų No. t. , 
tos koinblmiotl Amerikon Indlomf. Ryti) In- j 
(lijoM ir Europon šaknų Vaintai neša greitus. , 
utugia* paMrkinvM vI»om> atkakliojo ir kronlfi- 
koMO Iikohc. Kreipki* ar rašyk Dykai Bandy
mui Svarbiausio Toniko No. 1.

HELENAI
(HELENA ŠIMANSKIENĖ) 
ŠEIMOS ŠAKNŲ VAISTAI 

1869 N. DAMEN AVĖ. Arm. 8200

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

Telefonas SEELEY 8760

I. J. ZOLP Phone BouL 5203
1616 West 16th Street Phone Boulevard 5566

v P. L RIDIKAS .
3351 So. Halstęd Stteet Boulevard 4089'
. - -- --.M! i,........................... ........... .. , ■■ . , ... ,

R O as E VE L T 
F U R NIT U R E C O M P A N Y 
2310 W. R O OŠ E V E LT R O A D

. J. LIULEVIčIUS
1318 Su. California Avenue Phone Lafayette 3572

A. MASALSKIS ’
3307 Lįtuanica Avenue Phone ^Boulevard 4139

A. PETKUS ~
6834 So. Węstern Avė. Phone Grovehill 0142
1410 South 4Uth Coųrt Cicero Phone Cicero 2109

S. M. SKUDAS '
718 West 18th Street Phone Monroe 3377

Ofise TeL Virginfa 0036 
Reaidence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCfiER IAVENUE
Ofiso valandos: 

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

8939 SOUTH CLAREMONT AYE 
Valandos—9—10 A. M. 
Nedalioj pairai sutarti.

DiULMAKARAS
10758 S. Michigan Avė. 

HOSELAND—CHICAGO, ILL 
Tel. PULLMAN 1193-8277

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3407 Lowe Avė, Tel. Yards 2510

A. A SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room . 1230

Ofiso Tel. CENTRAL 1824 
Namų Tel.—Hyde Park 3395

KAL& Z ARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. Western Avė, 
VALANDOS:

Patiedėlį, Utarninke ir Ketverge 
' nuo’2 iki 9 vai. vakare.

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

Tel. Prospecfc 1012

AKIŲ SPECIALISTAI

A. Montvid. M. D
West Town State Bank Bl<!«. 

2400 VVEST MADTSON STREET.
Vai. 1 iki 3 do pietų, 6 iki 8 vak

Tel. Seeley 7330 •
Namų telefonas Brunswick 0597

Dr. A. J. Shimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai. nuo 2 iki t v. p. p. ir nuo 7* 
iki 9 v. vak. Trečiadieniais ir 

Sekmadieniais susitarus 
OFISAS IR REZIDENCIJA 

4300 So. Fairfield Avė.
Tel, Lafayette 8016

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

Ofiso va!.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak- Nedėlioj pagal susitarimą

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

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

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro

Seredoj pagal sutarti.

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

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

.. CHijOAGO. ILU » ■____ ________  _ .•

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais tik susitarus
Phone BOULEVARD 8483

Res. Phone: 
Laf. 7383

Dr.
DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS
Mano 20 metų praktikavimas, 

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

isti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsi
tikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialč atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys ati^ 
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 va!.' 
Nedėlioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip; pirma 
1712 South Ashland A v.

Phone Boulevard 7589

Office Phone: 
Pros. 1012

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

6322 S.
VAL.: 9:00 . 

išskyrus sekmadieni ir trečiadienj.

Tei. Office Wentworth 6330
Rcz. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

6900 Su. Halsted St.
Valandos 1—Kpo pietų, 7—8 v. vak 

išskyrus sereJomis ir subatoTfri*. x

KITATAUČIAI

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 .
Pritaiko Akinius

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Akiniu Dirbtuvė„ Ofisas ir
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutarti.
8

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerui lietuviams žinomas pA 31 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar (Central 7464

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTJSTAI

Amerikos Lietuvių Daktarų

Phone CANAL 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valandos: nuo 1—8 ir 1—8 
Sercdomis ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California A venų e

Telefonas Reimblic 7868

Ofiso Tel. Boulevard *912

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

Nedaliomis Dairai sutarti
Rez. 4910 SQ, MICHIGAN RI.VD.

■ TeL Kenvrood 5107
. i? ik fiC*. ta J

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos »

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena, 2 iki 3 po pietų

7 i«i 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12
Rezt Telephone PLAZA 2400

Garsinkitės “N-nose”
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’ .... ’”J| Gimtadienio Parė
BRIGHTON PABK — Nese-! 

niai, vieną gražią vakarą, biz
nierius Antanas Butchas, 4414 
So. Rockwell St., buvo netikėk 
tai nustebintas gimtadienio pa- 
re. Mat, tokią surprizo parę su
ruošė jo žmona Marijona gimta
dienio išvakarėse.

Pp. Butchai užlaiko didelę 
geležinių daiktų krautuvę, ad
resu 4414 So. Rockwell St., ku
rioj apart maliavų ir kitokių 
namams reikmenų, čia galima

Diena Iš Dienos.

Sunkiai Serga Veikėja 
M. Zolpienė

BRIDGiEPORT — Jau antra 
savaitė, kai sunkiai serga ži
noma'veikėja Marijona Zolpie
nė. Ligoriė guli lovoj savo na
muose adresu 3562 So. Halsted 
St. Jos sveikata labai rūpinasi rasti įr kalėdoms pasipirkti do-
vyras Silvestras ir sūnūs ir 
taipgi jų'šeimos daktaras.

Linkime ' ligonei . Zolpienei 
greit . pasveikti. Rep. B. P.

vanų, kaip tai: prosų, setų stik
lų roasterių, ice skates ir ki
tokių dalykėlių. Rep. B. P.

Minėjo 2-jų Metų Ve
dybų Sukaktuves

MARQUETTE PARK — 
Jaunosios kartos lietuviai, Al
eksas ir Bronislava Baltučiai, 
7139 So. Talman avė., andai, 
neseniai gražiai paminėjo savo 
2-jų metų vedybinio gyvenimo 
sukaktuves, kurios įvyko uoš
vienės Kiškunienės namuose, 
čia buvo sukviesti jų gimines 
ir artimesni draugai, būtent: 
Kunigas A. Baltutis, Povilas 
Baltutis, Jonas Baltutis, A. ir 
M. Ęutchai ir kiti. Visi sve
čiai buvo gerai nusiteikę ir pa
reiškė jauniesiems Baltučiams 
geros laimes ir ilgiausių metų.

Dalyvis

Laukiama Vestuvių 
Varpų
MĄRQUETTE PARK — Ne- 
užilgo čia suskambės dar vieni 
vestuvių varpai, nes teko nu
girsti, kad Jenas Daraška yra 
susižiedavęs su chicagiete Mor
ta Bulsyte. Jie 
prie sutuoktuvių 
jos jau neužilgo

Jonas Daraška
te Tubis yra savininkai John’s 
Tavern, 2616 W. 59 St..

—Girdėjęs

jau stropiai 
ruošiasi,' nes 
įvyksiančios.
su savo sesu-

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicago je)

Michael Overling, 21, Su 
na Plaplis, 19

[ACME-NAUJIENŲ Foto]

Miss Margery Marston, 
kuri iš Amerikos nuvyko į 
Londoną šokti kabaretuose 
per švenčių sezonų. Ji yra 
vadinama “pusiau karalai
te”, nes jos dvyne sesuo 
Marion yra laimėjusi Miss 
Florida titulų. Margery pir
miau buvo sekretorė Flo
ridos jaunuolių teismuose.

An- Roy Nelson 23 su Adeline 
Rudins, 20

NAUJIENOS, Chicago, M.

Eina Pasauly Did
žiausias Kontestas

, '..X***
$250,000 laimėj irtais

Naujasis Old Gold juokingų 
paveikslų kontestas yra di
džiausias, kokio-dar šiam krašte 
nėra buvę/ Kontėsitas siekiasi 
viso krašto kampų, nėra, tad, 
jokios abejonės j d didumu ir 
jo skelbėjų nuoširdumu.

O^d Gold vėl patiekia 1,000 
laimėjimų sumoje $250,000. 
Pirmas laimėjimas yra $100,- 
000, kiti 999 laimėjimai sumo
je $150,000. Taigi, kita proga 
laimėti. Kontestas prasidėjo 
praeitų mėnesį, bet jus dar tu
rite ganėtinai laiko į jį įstoti 
-- dar nevėlu. Stokit šiandien.

Šiam konteste nėra mįslių, 
nereikia žodyno nė eiciklOpedi- 
jos. Komtestantaš visai papras
tai vartodamas savo kasdieninę 
kalbų gali atsakyti į kontesto 
reikalavimuš — užpildyti pa
veikslų kalbų. Tai gali padaryti 
paprasčiausias mechanikas ar 
darbininkas ir laimėti aukščiau
sių dovaną, kaip ir kolegijos 
profesorius.

Tad, nueikite pas artimiausi 
savo eigai etų kraufuvninką ir 
įsigykite sau kontesto paveiks
lų su nurodymais kaip tai at
likti. Jei jūsų krautuvninka's 
jų neturėtų, tai kreipkitės į 
Naujienas. (Sk.).

Turėtų būt modernios kaip ir biznis
• . « I'

Seno • > nusistatymo žmogus, kurs <
mokas! pinigais, turi bijoti rizi- 
kos ir. vagies,. Pilną apsaugą jus . \ • •’
rasite HALSTED EXCHANGE X 
BANKE, kur patarnavimas pigus.

Kenselioti čekiai/* reiškia neap- t 
mokėtas kvitas! Jus paprastai 
kensiliavę Čekį, išvengsite užmar
šos z rizikos ir, ne kaip reikiant 
parašytos, kvitos.

DIDŽIAUSIA APSAUGA7Už 
MAŽIAUSIAS IŠLAIDAS!

MES KALBAM LIETUVIŠKAI

HALSTED EXCHANGE 
NATIONAL BANK

HALSTED ST. prie 19th PLACE

Nariai FEDERAL RESERVE SYSTEMOS IR
‘ ' FEDERAL DEPOSIT INSURANCE KORPORACIJOS • ■ t

Kur Galima Pirkti
Dovanas Pigiau

ekspresu.

Gerkit Lietu-

Lietuviškas 
Krupnikas

— 80 Proof —
Labai gardus gėri
mas.
višką Krupniką su 
karšta arbata, paša- 
linsit slogas.
Mes parduodam tik į 
;avemus. Ten ir rei
kalaukit.
| kitus miestus ta
vern ams orderius pa- 
dunčiame
Pirkdami pastebėkit 

musų labelį

INTERNATIONAL
.Wine & Liąuor Co.

FRANK VIZGARD, Sav. .
4611 So. Ashland Avė.

Phone Boulevard 0470
CHICAGO, ILL.

ŽIŪRĖK! ŽIŪRĖK!
ŽIŪRĖK!

Jei įdomauji barberio amatu, tai 
apsilankykite į moderną barbenu 
kolegiją prie 1428 W. Madison St. 
į musų specialę Gruodžio klasę— 
per šį mėnesį tiktai. Tai didžiau
sia jūsų gyvenimo proga. Vado
vybė kainas taip sutvarkė, kad jos 
bus tiek mažos, kad jus negalite 
tai praleisti.

H. M. GREMORE, Vedėjas

MASTER WIND0W SHADE CO.
S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4500

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

1803 WEST 47th-STREET (ARTI W00D ST.)

Gavo
Perskiras

Julia Paulas nuo Frank Pau
las

RADIO
:fo*>X>Ėėj

FRANK’S BAITERY STATION
’ ST. KURAUSKAS, Savininkas

Parduodam naujas bhteris ir pataisom senas. Taipgi, atliekam visą 
automobilių elektrikinj 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. Yards 6701

TARP MUSU

JOEA.RIZGEN
€/?-<> JEWELRY KRAUTUVE

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

3249 So. Halsted, St. Tel. Victory 4356

GREAT CITY LINEN SUPPLY
Hemlock 6740 and* Cicero 1064

Pristatome visokias Linen Supplies.
Geriausios rųšies tavoras ir darbas

t .1 ■ • - •.

Telser Jewęlry Krautu
vė Turi Vertingų Ka
lėdoms Dovanų

WEST SIDE — Šios kolonijos 
gyventojai gerai žino Telser 
Jevvelry krautuvę, adresu 2205 
W. Cermak' Rd. Jie taipgi ži
no, kad šioj krautuvėj yra di
delis pasirinkimas, kaip iš auk
sinių, taip ir iš sidabrinių ar 
deimantinių daiktų. Todėl, west 
sidės lietuviai jau nuo seniai 
palaiko bizniškus santykius su 
šia krautuve. Mat, p. Telser 
bizny virš 24 metus laiko. Be 
to, jis gerai kalba ir lietuviškai.

Kostumeris

Svetainė Dėl Rendos
f

Vestuvėms, šokiams, parems, Bunco ir įvairiems va
karėliams. Privažiuoti galima Western Avė., Damen/ 
Ave.^ Halsted St iki 18-tos ir Blue Island Avė. prie 
Leavitt Street.

WEST SIDE HOTEL
WALTER NEFFAS, Savininkas.
2435 So. Leavitt Street

Telefonas VANAL 9585

Sveikatos Pirtis Susi
laukia Daug Vizitorių

T0WN OF LAKE — Pagar- 
sėjusi A. F. Czesnos pirtis 165 
W. 45 St., dabar susilaukia 
daug vizitorių—kostumerių. 
Mat, šalčio bangai sužnybus 
Chicagą, daugelis gauna rau
menų sustingimų ar kitokios 
rųšies negaliavimus. 0 toj pir
ty paėmę specialius treatmen- 
tus, visi gauna stebėtinai ge
rus rezultatus sveikatas žvilgs
niu. Tokiu būdu*, neklysime jų 
pavadinę sveikatos pirtim.

Budriko Programas 
WCFL

Šį sekmadienį, nuo 7:30 iki 
8 vai. vakaro, Centraliniu' lai
ku, visi turės progos pasiklau
syti puikaus radio programo iš 
WCFL, 970 kil. radio stoties. 
Girdėsite simfoninę . Budriko 
radio 'orkešYfų grojant puikius 
muzikalius kurinius, o musų 
žymus dainininkai palinksmins 
klausytojus' gražiomis daino
mis. šios radio stoties galinga 
pajiegą duoda progų visoj Ame
rikoje klausytis Budriko pui
kių programų.

Prie progos reikia dar paste
bėti, kad artinantis Kalėdoms, 
Budriko krautuvėje 3409-17 So. 
Halsted st.\ yra didelis pasirin
kimas įvairių dovanų, kaip: 
radių, rakandų,* muzikalių in
strumentų, skalbyklų, refrige- 
ratorių, pečių, karpetij" ir įvai
rių auksinių daiktų. Pas( Bud- 
rika dabar kainos nupigintos 
nuo' 20 iki 40 nuošimčių, mi
nint jo 25 metų biznio jubilie
jų. Patartina pasinauduoti Chi- 
cagiečiams ir kitų miestų lie
tuviams. Kaimynas

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

šaukit Tel. YARDS 3408

—— — w . I’IiiIrhIh ar KredituANGLIS
Nedegink Savo Pinigų! Buk Gudriu* 

Tūkstančiai patenkintų pirkėjų vartoja 
R17PKR MINK KLN — Gerai 4 A 
dega—Dldlk karfitU—Kogeriousia 4* '
1OO% POCAHONTAS MINE Ą r
KUN—GERIAUSIOS RŲmIKS $ • 
8 ton. Liodėa—Brangėliau imant mažiau

SUPER COAL CO
1O SO. I.A SA1.EE ST. Denrborn 0201

IPiano accordionas, 12 basų, mokintis, $16150, 48 basų 
- $39.00 80 basų po $69.00 ir 120* basų pilnos mie
ros už $98.00; pilnas kursas lekcijų DYKAI.

Didelis pasirinkimas Itališkų, Rusiškų,} Vo
kiškų ir Amerikoniškų Akordionų. t

Naujos Remington rašomos mašinėlės po .. $19-75
1938 model radios Philco, Zenith, RCA Victor $^0.75 

’ L •

Hoover Spccial Vacuum Cleaner su setu tools $19-75

Gražus žieminiai pečiai po 09-50, $38-00 ir $48-00

Pilnos mieros su Baloon Tires Bicyclc už $19-75

9x12 karpetai po $14-75, 19x12 Ulijankės po $3-75

Budriko Krautuvės atdaros kožną vakarą, 
o nedėliomis iki 5-tos valandos 

vakare

Naudokitės Proga!
XTauji nariai, kurie dabar įsirašys CHICAGOS 

LIETUVIŲ DRAUGIJON per musų konkur- 
sąntus, Draugijos narius bei ofise, 1 iki ^gruodžio 
(December) 11 d., gaus nemokamai tikietą vertės 
$2.50 j Draugijos bankietą, kuris įvyks, gruodžio 
11 d., Amalgamated Auditorium, 333 So. Ashland 
Boulevard.

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

1 ' *. 7

Draugijos ofisas atdaras ketvirtadienį nuo 9 
▼ai. ryte iki 9 vai. vakare; pirmadienį—nuo 9 ry
te iki 5 vai. vakare U sekmadienį nuoz9 vai. ryte 
iki 1 vaL popiet .

■ *..................................................................... ........................ i

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGUOS OFISAS:

1739 So. Halsted St (2-ros lubos)

GJrand Openingas 
lerai Pavyko

MARQUETTE PARK — Pra
ėjusį mėnesį biznieriai Antanas 
ir Marijona Povilioniaj, .6825 
So. Western avė., turėjo savo 
naujos tavernos iškilmingų a- 
tidarymų, į kuri atsilankė ju
dviejų draugai, kostumeriai ir 
giminės. *

Prie geros muzikos, gardžių 
užkandžių ir gėrimų, visi tu
rėjo šaunų “good time.’

Prie progos reikia pasakyti, 
kad Povilioniai, Marąuėtte 
Park kolonijoj, yra vieni iš se 
niausiu biznierių. —Per eilę 
metų juocluf užlaikė tame pa
čiame name gelžinių daiktų 
krautuvę.

Dainuos LKM Choras, 
Kalbės Adv. .K. Gugis, 
Smagi Muzika, Prane

šimai ir t. t
Kaip leidėjai Prugress Radio 

programų, taip ir jų dalyviai 
deda pastangas duoti titos pro- 
gramus rinktinio turinio. Jie 
yra (transliuojami ' iš stoties 
WGES kas sekmadienį 11-tą 
valandą prieš piet. Ta proga ir 
rytoj radio klausytojai turės 
pasigražiuoti rinktinėmis dai
nomis, kurias išpildys galingas 
Lietuvių Kanklių Mišrus Cho
ras. Prie to bus malonu girdėti. 
Adv. K. Gugio naudingi pata
rimai, bei visokie pranešimai, 
kurios padarys programo vedė
jas Jonas Romanas. Ypač klau
sytojai bus suįdominti geromis 
žiniomis iš Progresą Krautu
vės apie visokias Naudingas 
Kalėdų dovanas, kurias čia ga
lima susipirkti dideliu patogu
mu ir nepaprastu pinigų su- 
taupymu. Rep. J.
.------- :----------------------- - ------ ----- -------------- ----- --

Reumatizmo • ir poetergos ligoniai, 
susilauksite .pagelbos nuo seno 

yienese recepto. Rašykit ar kreipki- 
US dyka^eMmo.

S^' Chieago, III.

Jos.F.Budrik,!™
3417-21 ir 3409-11 So. Halsted Street 
Budrik Jewelry, 3343 S. Halsted St.

* A f

Pasiklausykite žymaus radio programo nedėlioj iš stoties WCFL— 
’ / 970 Kil. kaip 7:30 vakare, dalyvaujant Simfonijos Orkestrai ir 

dainininkams.

—*

Moderniškas LIGONINĖS APTARNAVIMAS
i < .... , ' ■

’ Dabar prieinamas visiems už žemas nustatytas kaina
,'į....................... .. —...................    --.....................................

TONSILAI
išėmimas tonsilų ir adenoidų sų 
gulėjimu, užlaikymu, gazų anti
septikais ir chirurgo patarnavimu. 
24 valandas prabusi ligo- $1 K 
ninėje. Vaikams ...U......... ■

Užaugusiems ...

Buvimas Ligoninėje
Dešimts dienų prabuvimas ligo
ninėje. Pragulėjimąs priejS gimdy
mą ir po gimdymo. > $Rf> 
Pilnas aptarnavimas ............ Uv

AKLOJI ŽARNA
Su dešimties dienų prabuvimu li
goninėje, gazų antiseptikas, chiru
rgo patarnavimas. Kambarys ir 
užlaikymas. Pilnas aptarnavimas.
TIKTAI  $10u$125

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

7 BLAINE RAMSAY HOSPITAL
35 South Hoyne Avenue

(Tarpe Madison ir Monroe)
*.-<ręV . *. . . Telefonas dieną Ir naktį SEELEY 4700 

iiriB.urf u liiLuhAui.ftii. !■■■ .■ na

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

TVARKOJE 
skyrius yra vedamas tikslu pa-šis 

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

• FOTOGRAFAS

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija jrengta pir 
mos njšies su moder
niškomis užlaidomis ir 
Hollywood šviesomis. 
Darbas garantuotas.

420 W. 63rd ST
Tel ENG 5RR8-5R40

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA
TONSILAI IŠIMAMI 

už . -....................
PALAGUI PAGELBA

LIGONINĖJE ........
PASAGO PAGELBA

NAMIE už ..............
EKZAMINAVIMAS

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

1900 So. Kedzie
Tel. Lawndale

HOSPITAL

Avenne 
5727.

• RĘSTA UR ANT AI

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ’VALGYKLA 

750 We«t Slst Street 
A. A. NORKUS, Savininkas

TeL Victory M70

VISI LIETUVIAI IR LEGIONIE
RIAI .būdami Willow Springs, visuo
met užeina pas, PETE YOUNG — 
prieš vartus. >

PETE YOUNG 
UŽEIGA



NAUJIENOS
The UthuanUn Daily N«w« 

l*ubliahed Daily Except Sunday by 
rhe Lithuanian Newa Pub. Co.» Ine

17*9 South Halsted Street
Telepbone GANal 8500

Subspription Kates:
*8.00 per year in Canada
*5.00 per year eutaida of Chicago
*8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

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

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

“Plebiscitas” Sovietų Sąjungoje
I -

*

Rytoj SSRS-je įvyks galutiniai balsavimai "parla
mento rinkimuose pagal naująją, “demokratiškiausią 
pasaulyje” rinkimų įstatymą. 1 .

Tas įstatymas yra paremtas Stalino duota konstitu
cija, kuri yra “milioną kartų demokratiškesnė” už visų 
buržuazinių šalių konstitucijas. Konstitucija numato vi
suotiną ir lygią rinkimų teisę su tiesia ir slapta balsavi
mo sistema. Taigi ir rinkimų įstatymas yra atatinka
mai pagamintas. i

Rytoj, gruodžio m. 12 d., balsuos visi SSRS gyven
tojai (išimant tuos, kuriems balsavimo teisę atėmė teis
mas, arba kurie be teismo sprendimo sėdi kalėjimuose 
ir koncentracijos stovyklose). Visų balsas bus lygus. 
Atstovai bus renkami tiesiog į Vyriausiąją Tarybą 
Maskvoje, ir balsai bus paduodami kortelėmis (balio- 
tais), o ne rankų pakėlimu. _ t \

Bet ar tai reiškia, kad SSRS gyventojai dabar jau 
galės balsavimu laisvai pareikšti savo valią ir išsirink
ti tokius atstovus, kokie jiems patinka?

Deja, iki tokių laisvų rinkimų Sovietų Sąjungoje 
yra taip toli, kaip nuo dangaus iki žemės.

SSRS balsuotojai neturės pasirinkimo. Beveik viso
se rinkimų apygardose jiems bus pasiūlytas tik vienas 
kandidatas. Naujų kandidatų siūlyti nebegalima, nes 
nominacijos pasibaigė lapkričio 12 d. Tokiu budu iš 
anksto jau yra užtikrinta, kad bus išrinkti tie asmens, 
kurių vardai yra įrašyti į baliotus.

Stalino parlamentas todėl faktinai jau yra išrink
tas. Rytojaus balsavimai juos tiktai “patvirtins”.

Tikrieji to parlamento rinkimai įvyko prieš mėnesį 
laiko, kai buvo nominuojami kandidatai.

O kaip jie buvo nominuojami?
Jie buvo nominuojami atvirai, rankų pakėlimu, —* 

taip, kaip ir prie senosios sovietų konstitucijos, kurią 
šiandie patys bolševikai jau pripažįsta netinkama demo
kratijos atžvilgiu.

Rankų pakėlimu nominuojant kandidatus, rezulta
tai buvo tokie: >

Iš 569 apygardų, kuriose bus renkamą atstovai i 
Sąjungos Tarybą, tik 18-je apygardų nominuota po 2 
arba 3 kandidatus, o 551 apygardoje tėra tik po vieną 
kandidatą.

Iš 574 apygardų, kuriose bus renkami kandidatai į 
Tautų Tarybą, tik 10-je apygardų nominuota po 2 ar
ba 3 kandidatus, o 564 apygardose tėra tik po vieną 
kandidatą.

Tuos visus kandidatus, beje, galėjo nominuoti tik
tai valdančioji partija ir organizacijos, kurias ji kon
troliuoja. ,

Tokiu budu rytojaus balsavimai nebus rinkimai tik
rąja to žodžio prasme.

Tai bus savo rųšies “plebiscitas” (liaudies atsiklau- 
simas), kurio tikslas yra parodyti, kad visas kraštas 
“vienbalsiai” pritaria Stalinui. 1 '•

Kadangi priešingos agitacijos vesti niekas negali 
ir valdžia areštuoja ir šaudo, kaip “išdavikus”, net tuos 
žmones, kurie yra tik žvalgybos įtarti neištikimybe Sta
linui, tai aišku, kad Stalinas šitą plebiscitą “laimės”.

Jo diktatūra bus “patvirtinta”. >
Iki šiol ji, bent formaliai, rėmėsi autoritetu parti

jos, kuri įvykino bolševikišką revoliuciją Rusijoje. (Gruo
džio 12 d. balsavimas duos jai “sankciją” liaudies.

Diktatorius Stalinas pasidarys “liaudies diktąto-^ 
rius”, kuris galės daugiaus nebepaisyti nei komunistu 
partijos, ųei revoliucinių bolševizmo tradiciją. Stalino 
diktatūros daugiaus nebevaržys niekas.

Ji bus pilna to žodžio prasme autokratija arba, ru
siškai sakant, “eamoderžavijp”. ?

*■ v ■. , *

Štai ką reiškia tie SSRS “rinkimai”, pagąl Stalino 
konstituciją, kuri yra “milioną kartų demokratiškesnė M. Niedialkovskis. 
už visų buržuazinių šalių konstitucijas”. < ' - - - —

88.00-
- 4.00

Užsakymo kalnai
Chjcagoje — paštu: 

Metams —........... ......
, Pusę! metų--------------
Trims menesiams
Dviem mėnesiams _----------1.50
Vienam mėnesiui _______ .75

Chicagoj per išpe$iotoju$: v
Viena kopija ...J_________ :___ 3c
Savaitei 18c
Mėnesiui l**r ******* >^*<**‘I* ******* 75c

Suvienytose Valstijose, pe Chicagoj, 
. paštu:. s

Metams $5.00
Pusei metų -------------- - — 2.75
Trims mėnesiams 1.50
Dviem mėnesiams 1.00
Vienam mėnesiui -------- »75

Lietuvoje Ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta) .

Mietams 88.00
Pusei metų ------ --------- - — 4.00
Trims mėnesiams ----------- ... 2.50
Pinigus reikia siųstbpašto Money

Orderiu kartu su užsąkymu.

..... . M.omu i imi.........
' ’ - S

Apžvalga
.........................      . HM ■■^.'■0*1 '

DAR YRA FANATIKŲ vo “Kur eina Lenkija”. Anot 
«xr * ’>

Lietuvos lenkai subruzdo

“Naujienų” redaktoriui jP. 
Grigaičiui atlikus ( prąklabų 
maršrutą rytinėse valstijose, 
įvairus laikraščiai daro savo 
komentarus. Kai kurie tų kč- 
mentarų, reikią pasakyti, yra 
keistoki. Pavyzdžiui, “Laisvėj e” 
R, MUara rašo taip:

“Šiuos žodžius rašant, atė
jo redakcijon newarkietis d.* 
Dobinis ir sako:

—Vakar pas mus kalbėjo
P. Grigaitis.^ ’ /

z —Kokioj temoj ?
—Pirkioj temoj kalbėjo a- 

pje ‘pasaulinę padėtį’, bet 
niekino Sovietų Sąjungą. An
troj temoj kalbėjo apie So
vietų Sąjungą—ir dar paš- 
kųdniau niekino Sovietų Są
jungą,—atsakė užklausta
sis.” u <■

Tas žmogus, kuris šitaip “in
formavo Mizarą, aišku, yra fa
natikas. '4

Sovietų Sąjungos Grigaitis 
niekur neniekino. Jisai tik kri
tikavo (o ne niekino!) sovie
tų valdžią ir komunistų parti
ją, bet juk valdžia arba parti
ja tai ne tas pats, kas kraštai, 
kurį ta valdžia valdo,

šito paprasto dalyko tas fa
natikas komunistas, matyt, ne
supranta. Bet keista, kad to 
nesupranta arba apsimeta ne
suprantąs jr.p^ts Mizara, nors 
rodos, suprasti jisai turėtų.

I
Kai demokratijos šalininkai 

kritikuoja Smetoną ir jo val
džią, tai tautininkai rėkia, kad 
tie demokratijos šalininkai 
“niekina Lietuvą.” Ar Mizara 
sutinka su tokia tautininkų 
“išvada”? Ne. Kalbant apie Lie
tuvą jisai, vadinasi, «mbka at
skirti valdžią nuo klausimo apie 
tautą arba kraštą. Tai kodėl gi 
jisai kitokią logiką vartoja, 
kai eina kalba apie Sovietų 
Sąjungą?

Be to, reikia Mizarai pastebė
ti, kad Grigaičio prakalba New-. 
arke apie “pasaulinę padėtį” bu
vo beveik žodis žodin tokia pat, 
kaip jo prakalba tąja tema, 
pasakyta Brooklyne lapkričio 
26 d.

Apie tą prakalbą plačiai (nors 
ne visai teisingai) rašė “Lais
vė”, Ji surado visokių ‘klaidų’ 
f*. Grigaičio kalboje, bet tokio' 
dalyko, kokį papasakojo tasai 
Dobinis, ji nepastebėjo.

“SUSIRIETĘS” PAMELAVO

Apie antras p. Grigaičio pra
kalbas Brooklyne (gruodžio 3 
d.) parašė Juozas Tysli'aVa ir jo 
reporteris, “Vienybėje.” Repor
teris pasirodė bešališkesnis.

Jisai stengėsi atpasakoti kai--: 
bos turinį. vietomis' jisai 
pridėjo “padailinimų” (pav.j 
apie “Stalino šaikos ’desperaci-! 
ją”, apie tai, kad “Stalino vieš-, 
patavimui artinasi galas”, ir t.; 
t.), bet nors dalinai jisai visgi 
padavė kalbėtojo išreikštas min-. 
tis. O štai ką parašė Tysliava:

“.,, Kaip Vienybės repor
teris praneša, Brooklyne Gri
gaitis bolševikus kšikęs su
siriesdamas.”

. * , t

• Apie “keikimą” ir/‘susirieti- 
mą” net ir “Vienybės” repor
terio pranešime nėra nieko pa
sakyta.

Tąjgi “susirietė” pats Tys- 
liąva. Susirietė—i.r pamelavo!

SOCIALISTO PASKAITA
' VILNIUJE

—:----- ;------- . i
“Vilniaus žodis” praneša, 

kad * Vilniuje laikė paskaitą 
Lenkijos Spęiąjistų partijos 
(PJP$.) vada$ įr yyrįausįas.laik^ 
raščio VRpbotnik” redaktorius

■ ’ įvyko miesto salėj e. Tema bu- -leisti,
* • - ■

•<

“Prelegentas nušvietė Len
kijos užsienių ir vidaus po- 

' litiką, pažymėdamas, kad 
lenkų demokratija esanti 
griežtai priešinga dabartinei 
iižsienjo ir vidaus politikai 
ir dedanti pastangų ;ją pa
keisti. Tuo reikalų PPS įtei
ktai Valstybės Prezidentui 
memorialą,

“Red. M. Njedzialkowskio 
manymu, dabar Lenkija tu
rinti pasirinkti du keliu: fa
šistinį ir demokratinį. Visi 
Lenkijos darbo žmonės norį 
eiti demokratiškuoju keliu, 
tuo keliu anksčiau ar vėliau 
eisianti ir visa Lenkija. 
Prieš fašistinę kryptį visa 
darbo Lenkija visomis prie
monėmis pasipriešysianti.” .'f
Klausytojų . buvę kimš tina

svetainė. .
Taigi pasirodo, kad da ir da

bar pulkininkų” valdomoje 
Lenkijoje gyvuoja darbininkų 
laikraštis “Robotnik” ir socia
listų partija. To laikraščio re
daktorius ir partijos vadas ga
li važinėti ir laikyti prakalbas, 
kritikuodamas valdžios politi-

Q kaip Lietuvoje?
Kaip Sovietų Sąjungoje?...
Ar lenkų' tauta yra labiau 

“subrendusi” politiškai, kad jų 
darbo žmonėms duodama šio- 
kios-tokios teisės?

LIETUVOS ŽINIOS
Žydu klerikalį aspira
cijos ir žydų«pradžios 

mokyklų tinklas 
Lietuvoje’

KAUNAS. — Žydų spauda 
plačiai rašo apie žydų pradžios 
mokyklų tinklo naikinamąjį 
darbą iš žydų klerikalų pusės. 
Pasirodo, kad suaktyvėję žy
dų klerikalai išvystė smarkią 
agitaciją mažuose miesteliuose 
tikybinių mokyklų naudai įr 
tos agitacijos pasėkoj^ šviet. 
m-ja gaunanti gana-daug pra
šymų iš .įvairių vietų žydų gy
ventojų leisti atidaryti priva
tines žydų pradžios mokyklas 
su sustiprintu1 tikybinių mok-’ 
slų kursu, t, y. “Chedęrius”. 
Mat, žydų klerikalizmas fokiu 
budu nesitaikina šviet. min
ios nustatyta tikybos progra 
ma pradžios mokykloms ir 
šiaip jau daug kur yra atgai
vinę jau senai išnykusias tiky
bines senoviškas mokyklas, ku
rias žydų vaikai lanko popie
tinėmis valandomis, žydų spau
doje nurodoma, kad toks pa
dėjimas labai blogai turi atsi
liepti į žydų pradžios moky
klų apklojamąją būklę, nes 
jaunieji vaikai mažai teturi lai
ko sekti ir kartoti pradžios 
mokykloje dėstomų dalykų. Be 
to, tas gali priversti bendrai 
prie žydų pradžios mokyklų 
visiško sunykinio, jei patys žy
dų gyventojai pradeda prašy
ti leisti atidaryti privačiai iš
laikomų mokyklų.

Susirūpinę. inteligentai 
bedarbiai

KAUNAS.
____ r 

Kauno m>
vjvaldybės Darbo biržoje esą 
įsiregistravę apie 200 inteĮigę.nr 
tų bedarbių. Išsibaigus krędL 
tams, dalis inteligentų jąu at
leista iš darbo. Dabar inteli
gentai będarbjai rengia kolek
tyvinį prašymą. 1

šiuo metu Kauno m. savival
dybėje dirbą dar -apie 80 as
menų,'bet dalis jų nuo grifo. 

Paskaitą džio 1 d. esą rengiamasi aL
*
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slapti lenku susirinkimai liko policijos užklUptL 
Nusigėrę dvarininkai staiga gauna iš kažkur pinigu 
savo dvarams išpirkti. Lenkų užsienio politika. —savo dvarams išpirkti. — (, 
Lietuvoje lenkų niekas nepersekioja.

(Muąų specialaus korespondento Lietuvoje)
” 11 1 ’ . . I1 ■

sporto ir meno draugijų, kurių 
niekas čia Lietuvoje nemano,uL

Lietuvos lenkai dvarininkai mokyklų, visą eilę kultūros 
paskutiniu laiku pradėjo dides
nio gyvumo rodyti. Štai jau jų 
du susirinkimai, vienas jų šiau-, daryti. Tiesa, kai kurios tų 
« • V • > « m • • a « a «^aa . aliuose, o/kitas Klaipėdoje, ku-’ 
riuos mėgino daryti slapta ir Ii-; 
ko netikėtai, policijas užklupti.’ 
Jų tarpe, eina gyvį pasitarimai.! 
Mat, Lenkijos vyriausybei taip; 
brutaliai pradėjus Vilniaus kraš-į 
te persekioti lietuvius Lietuvos ‘ 
lenkai taip pat nerimsta, jie- 
ruošiasi čia kokiai nors provo
kacijai, kad Lenkija turėtų pa
grindo teisintis, dčlko anapus 
demarklinijos lietuvius smaugia, 
ir kad esąs būtinas reikalas 
Lietuvą pamokyti ir “sukultū
rinti”. Eina gandai, kad lenkų 
užimtoje Suvalkijoje visą laiką 
budi tam tikra kariuomenės 
dalis, buk lenkai jau nuo seniau 
pasiryžę veik visą užnemunę už
imti.

Žinoma, tai gandai. Kiek tik
rovėje teisybės esama, sunku 
patirti. Bet faktas faktu lieka, 
kad Lietuvoje lenkų ..dvarinin
kai karts nuo įkarto vis labiau 
įžūliau pradeda elgtis. Bet kas 
nuostabiausia, kad jų tarpe yra 
daug pusėtinai savo ukius veik 
pragėrusių, bet kaip tik tie u- 
kiai kurio nors banko išstatomi 
į varžytines, žiūrėk, stebuklin-; 
gu budu tokie prasigėrėliai vi-: 
sas savo turimas banke skolas: 
sumoka.

Iš kur pas juos taip staiga at-; 
siranda tokioms skoloms mokėti 
pinigai ?

/ \

Daug kas dėl šito tikrai ste
bisi. Kiti tvirtinime tvirtina, kad 
iš tokių lenkų r/usigėrusių dva
rininkėlių puvėsį einąs. kažkoks, 
tiesiog šantažas.’ Jie savo ūkių 
visai nepaiso, į skolas brenda, 
ir kai tik ūkį turi prarasti, ‘a't-Į 
siranda pinigai. Daug, tur būt,; 
stebėtis netenka. Lenkų iždo; 
slaptųjų pozicijiį sumą; gana di-i 
dėlė. Yra kas Lietuvos nusigė
rusių lenkų bajorų skolas den-' 
gia. Bet yra tikrai nedovanoti
na1, kad Lietuvos atitinkami: 
bankai tokiems suskiams bajo
rams gražias pinigų sumas iš- 
skojina.

šiaip jau lenkai Lietuvoje ne
turi jokio pagrindo nusiskųsti, 
kad jie butų labai persekiojami, 
štai jų dvarų guštos nenaikina- 
mos. Antraip, kaip kur net • į- 
taisyti pavyzdingi ūkiai, kurie 
iš atitinkamų įstaigų'net gauna 
tam tikras pašalpas tiems u- 
kiams vesti. Spirito valyklų tie 
dvarininkai lenkai taip pat ne
maža turi.

štai Lietuvoje veikia net kele
tas lenkų smulkaus kredito 
draugijų, kurių biudžetai siekia 
milijonus litų.z štai Kauno lenkų 
kredito draugija vien tik skolų 
yra išdavusi daugiau kaip ketu
ris milijonus litų, jos balansas 
Lt6,954,573. Panevėžio lenkų 
kredito draugija skolų yra iš
davusi daugiau kaip vieną mili
joną litų. Ta draugija daugiau 
kaip už du šimtus tūkstančių 1L 
tų turi turto. Lietuvoje lenkų 
draugija' Dompol—-lenkų namas 
— turto turi už LtJ,516,219. 
Tos draugijos akcinis kapitalas 
vienas milijonas litų. Jei jus 
manytubičL kad .tie visi pinigai 
Lietuvoje lenkų tarpe sužvejoti, 
t.ai skaudžiai kjystumčt. Lenkas 
dvarininkas geras šeimininkas 
svetimoje kišenėje, ir dar dides
nis patriotas, kai jo tą patrio
tizmą kas nors apmoka, Lenki
jos užsienių politika reikalauto 
reikalauja įrodymų, kad Lietu
voje yra daug lenkų ir kad tie 
lenkai skriaudžiami/ todėl riai 
Lietuvoje užsilikusių daugumo
je lenkų bajorų patriotizmą ap
moka,

Lenkai Lietuvoje
gimnazijas,

f

.turi' dvi
keletas pradžios popiežiaus vizitatorius ar kuris

draugijų Jabai gražiai popieriu
je gyvuoja; o jų nariais pri
klauso jau seniai j aną pasau
lį išsikraustę asmens, bet Len
kijos užsienių politikos sumeti
mai reikalauja, kad tokios drau
gijos, tikriau sakius, nors įr to
kios draugijos gyvuotų ir kad

T
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Ko Vertos Romos 
Bažnyčios Demoną 
tracijos?

“Draugas” lapkričio 5 d. 1987 
m., turėjo redakcinę pastabėlę 
antrašte “Taip reikia dirbti’, 
Pasakojama, kad Londono kata
likai turėję demonstraciją, -kur 
dalyvavę 5 vyskupai, daugybė 
kunigų ir apie 7,000 šiaip jau 
katalikų. Demonstracija įvykus 
Katalikiškoje Alberto salėje. A-: 
tidarymo prakalbęlėje Węstmin- 
stęrio vyskupas pareiškęs, kad 
šiandien komunizmas kovojąs 
prieš Dievą, bažnyčią ir katali
kus, Pabaigoje vyskupas susi
rinkusių paklausęs: “Pasakyki
te, jei jums reikėtų aukotis už 
Kristų ar esate pasiryžę?” 
“Taip”, surikus minia. “Ar esa
te pasiryžę aukotis už Kristų?’ 
Antru sykiu klausė vyskupas. 
“Taip”, pakartojo minia.

Katalikiški laikraščiai tokias 
demonstracijas laiko dideliu 
daiktu. O įogi jos iš tikrųjų 
vertos? Nė sudilusio .cento. Vi
sose šalyse Romos katalikai 
lengvai galėtų surengti pana
šias demonstracijas.

Tarkimės, kad į Varšuvą at-; 
važiuoja popiežiau^ vizitatorius. 
Jis paprašo dvasiškos ir svietiš
kos vyriausybių surengti kata
likų demonstraciją prieš komu
nizmą. Tada mielai suvažiuoja į' 
Varšuvą visi Lenkijos vyskupai, 
kunigaikščiai ir kitokie dideli 
ponai dalyvauti demonstracijo
je. Ta/rkime, kad popiežiaus vi
zitatorius papasakotų tai gar
bingai mintai apte komunistų' 
pavojų Lenkijai ir visai civili
zacijai ir pareikštų, kad Lenkija 
yra avangardas kovoje prieš ko
munizmą. Tarkime toliau, kad 
popiežiaus vizitatorių# pakvie
čia. garbingą minią ' pakartoti 
krikšto įžadus ir paklaustų: Ari 
.atsižadate velnio ir visų jo dar-' 
ibų? Aišku, kad garbinga lenkų 
minia, kaip ir Londono katali
kai, sušuktų taip) Toliau popie
žiaus vizitatorius paklaustų: Ar 
visi esate pasiryžę paguldyti sa
vo galvas už Kristų? Nėra abe
jonės, kad minia vėl sušuktų, 
visi! Dabar tarkime, kad popie
žiaus vizitatorius lenkų garbin
gai miniai pasako: Lietuviai ir 
ukrainiečiai yra Romos katali
kai, kaip ir jus. lO jus juos 
smąugiąte. ir persekiojate. Tuo 
silpninate jėgas kovjaJ prieš ko-: 
munizmą ir, žeminate Romos 
katalikų vardą prieš visą pašau. 
f|. Ar atsižadate savo barbariš-' 
Uų darbų prieš lietuvius ir uk-pGyv*ninw klaidos”. Tą apysa^ 
rainiečius? Ką jus manote, kas 
iš lenkų garbingoj minios tada’ 
pasigirstų ? Spręskite patys. '

Įsivaizduokim© toliau panašią 
demonstraciją kuriame.nors A- 
merikos didmiestyje. Tegu toje 
demonstracijoje dalyvauja airi
šiai Romos katalikų kardino-' 
ibi, arkivyskupai, vyskupai, ma
jorai, teisėjai, advokatai, politi
kieriai, Kolumbo Vyčiai. Tegu

jos provokuotų lietuvius jas už
darius.
. Lenkijoj įvaroma Akcija 
prieš Vilniaus lietuvius, tai yra 
viena iš šlykščiausių provokaci
jų, tai noras Lietuvoje sukelti 
prieš lenkus terorą, kad lenkams 
butų atvira proga Lietuvą pulti, 
štai jų tikrasis tikslą^ visų (tų 
daromų lietuviams bylų. Bet gi 
Lietuvoje labai gražiai įvertina
ma ko lenkai iš tikrųjų siekia, 
todėl ir nepavyksta Lietuvos vi
suomenę išprovokuoti.

Bet tik viena visais sumeti
mais nėra pateisinama, kad len
kams dvarininkams ylyg ir lei
džiama ūkiškai atsigauti, kad 
jų dvaru guštas pirmai progai 
pasitaikius iš varžyjynių ne
parduodamos,

T

vietinis kardinolas ar vyskupas 
paprašo tęs garbingos minios 
atsakyti į klausimą; Ar visi su
tinkate iki paskutinio -~Io krau
jo pralieti kovojant už Kristų? 
Žinoma, kad visi sušuktų, kad 
sutinka. Po to tas kardinolas ar 
popiežiaus vizitatorius rcoa saiko, 
kad Amerikos didmiesčiuose, 
kur airišiai katalikai įsistiprinę, 
įsigalėjo visokia neteisybė, grax_ 
tas, raketas, pasmirdo korupci
ja. Taip 'toliau būti negali. Ar 
'visi dabar atsižadate kyšių, 
grąfto, rak e to ir visokių netei
sėtumų ir neteisingumų? Čia ir
gi patys įsivaizduokite, ką .airi
šiai Romos katalikai atsakytų j 
tokį klausimą!

Pagaliau prileiskime demons
traciją Amerikos lietuvių tarpe. 
Prileiskime, kad, iš Lietuvos at
vyksta vyskupas. Tas aukštas 
svečias Amerikos lietuvių Ro
mos kunigų seime pasako šito
kią prakalbėlę: “Amerikos lie
tuvių Romos katalikų tarpe 
bjauriausias apsireiškimas yra 
tai įvedimas angliškų pamokslų 
į lietuvių bažnyčias. Toliau, ku
nigų godumas prie pinigų, nepa
kenčiamas, p girtos parapijinės 
pramogos yra pasibaisėtinos. Ar 
visi atsižadate godumo, rengi
mo girtų parapijinių pramogų 
ir angliškų pamokslų sakymo? 
Aišku, kad po tokio klausimo 
nepraeitų nei 5 minutų, kaip 
vyskupas svečias pasiliktų be
kalbąs z keturiom sienom.

Aukšti, garbingi Romos kata
likų vyrai mielai ir griausmin
gai sutinka duoti tuščius, bergž
džius,. kvailus prižadus, Bepigu 
jiems atsižadėti velnio, arba pa
sižadėti mirti už Kristų. Tada 
jie šaukia kaip didvyriai. Bet 
kada reiktų atsižadėti godumo, 
pasižadėti atitaisyti skriaudą, 
neteisybes, suktybes, tai jau ki
tas dalykas, Tačiau, niekur dar 
neteko girdėti, kad popiežiaus 
vizitatoriai arba kardinolai ar 
vyskupai butų kiir nors pasiūlę 
tokiems garbingiems susirinki
mams praktiškų ir gyvenime į- 
vykinamų dalykų, bet pasiten
kina ir šeria savo mielus klau
sytojus 
kukiais, 
kleriai.

Todėl
Romos katalikų demonstracijos, 
kokias “Draugas” ir kiti katali
kiški laikraščiai išgiria, nėra 
yertos nei sudilusio cento.

\ . Vežimas Dunda

tuščiomis frazėmis ir 
kaip ir paprasti politi-

ii\ sakome, kad tokios

Gyvenimo Klaidos
Netrukus “NAU J IENOS” 

pradės spausdinti apysaką

ką parašė kanadietė Maria F„ 
Yoktibyniene, nuolatinė musų 
bendradarbė.

Apysaka parašyta labai įdo
miai ir gyvai apie tas klaidas, 
kurias ne vienam jaunystėje 
tenka padaryti. Taip, apysako
je kalbama apie*

“Japnas dienas — nepro
tingas,

Paklydimais gan turtin-

-s. ’ ' ' ' •
< ■
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Roselando Amerikos Lietuvių Laisvamanių Etinės Kultūros 
Draugijos No. 1 kuopos priešmetinis susirinkimas įvyks 
utarninke, gruodžio 14 d„ Darbininkų svet., 10413 South 
Michigan avė., 8 v. v. Visi nariai malonėkite atsilankyti į 
susirinkimą, nes turime labai daug svarbių reikalų ir bus 
delegatų raportai iš įvykusio Amerikos Lietuvių Laisvama
nių 
bus

Lietuvių

Etinės Kultūros Draugijos pirmo suvažiavimo. Taipgi 
valdybos rinkimas ateinantiems metams.

Grace Kuchin, sekr. z
Universiteto Kliubo susirinkimas įvyks namuose pas

P. A. Rulis, 5409 S. Sacramento gat., sekmadienį, gruo
džio 12 d. 2:30 vai. po pietų. Atsilankykite įr tie, kurie 
norite prisirašyti. Taipgi nepamirškite atsinešti neparduo
tus bilietus.

Lietuvių Scenos Mylėtojų Ratelio priešmetinis , susirinkimas 
įvyks gruodžio 13 d., 7:30 v. v., J. M. Pučkorlaus namuo
se, 10049 S. Perry avė. Visi nariai ir pritariantieji prašo
mi laiku susirinkti, nes yra labai svarbių reikalų, — <rei- 
'kia ruoštis prie busiančių vakarų, komisijų raportai ir 
rinkimas valdybos ateinantiems metams. —A. Jocius, sekr.

Teisybes Mylėtojų’ Draugystė laikys priešmetinj susirinkimą 
sekmadienį, gruodžio 12 dieną, 12 vai. dieną, Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. Susirinkimas vbus 
sval’bus. Būtinai dalyvaukite, nes bus rinkimas darbinin
kų jubiliejiniam vakarui, kuris bus sausio 2 d. Liet. Au
ditorijoj, taipgi rinkimas valdybos dėl 1938 metų. Kurie 
negavote tikietų į jubiliejinį vakarą, malonėkite būtinai 
pasiimti susirinkime ir patikrinti savo adresą.

A. Kaulakis, rašt.
Joniškiečių Labdarybės ir Kultūros kliubo priešmetinis susirin

kimas- įvyks rytoj Hollyvvood svetainėj, 2417 W. 43rd St. 
Pradžia 1:30 vai. po pietų. Malonėkite susirinkti paskirtu 
laiku, nes yra daug svarbių reikalų, bus rinkimas naujos 
valdybos 1938 m. Jeigu esate užsilikę su mokesčiais — už
simokėkite. Komisija išduos raportą iš praėjusio baliaus. 
Atsiveskite naujų narių prirašyti į kliubą. —Valdyba.

SLA 301 kuopos priešmetinis susirinkimas pirmadienio,’ gruo
džio 13 d., vakare^.p. šameto svetainėje, 1500 S. 49th avė. 
Nariai, bukite laiku. Turime nominuoti c^ntralinę valdybą, 
išrinkti kuopos valdybą ir atlikti kitus svarbius reikalus.

K. P. Deveikis.

Sugryžo iš sėkmingo Pa^ria HfiO 
prakalbų maršruto ’ JLZ

Garfield Park Lietuvių Vyrų ir Moterų Pašalpinio Klubo įnieš- 
metinis susirinkimas įvyks sekmadieni, gruodžio 12 d., 
Lawler Hali, 3929 W. Madison St., lxval. popiet. Tamstų 
atsilankymas yra būtinai reikalingas, nes yra. daug svar
bių reikalų ir bus renkama nauja valdyba ateirantiems 
metams. -—Rašt.

“Naujienų’’. Redaktorius Dr. 
P. Grigaitis vakar sugryžo iš 
sėkmingo prakalbų maršruto, 
laike kurio jis pasakė visą eilę 
prakalbų didesnėse lietuvių ko
lonijose rytinėse ir centralinėse 
valstijose.

Nors d. P. Grigaitis sugryžo 
pavargęs nuo nuolatinių prakal
bų, bet yra patenkintas, kad 
maršrutas, su mažomis išimti
mis, pilnai /pasisekė. Buvo pa
sitarta su rytinių valstijų so
cialistais ir sustiprintas jų vei
kimas. Taipjau pasitarta su ko
munistų opozicija — sklokinin- 
kais, apie kooperavimą veikime. 
Sklokininkai ne tik nes šalina 
nuo bendro veikimo, bet jau 
dabar daugely vietų kooperavo 
rengime prakalbų d. Grigaičiui, 
o kitur patys vieni jas rengė,

Užėjus šalčiams padidėja 
naudojimas anglių. Apšildymo 
inžinieriai pataria kelis 4>udus 
geresniam išlaikymui šilumos 
namuose, kurių lengvai gali 
prisilaikyti kiekviena šeiminin
kė, tuo sutaupinant ir anglis.

Vienas tų būdų yra užleisti 
’užlAidaš ir uždengti tuos lan
gus, kurie nėra reikalingi švie
sai, nes per užlaidas neišeis ši
luma j lauką. Bet jei radiato
riai yra po langu, tai reikia da
boti, kad jie nebūtų uždengti, 
ries kitaip šilumą eis ne į kam
barį, o į langą.

Kiek-galima aklinai uždaryti 
tas duris, iš kurios pusės vė
jas pučia. Tam tikslui galima 
apačion padėti popierą, ar pigią 
vilnonę juostelę. Nors esą ir 
svarbu, kad oras cirkuliuotų 
name, bet nieko nekenks, jei 
vienos^ pusės langai ir durys 
bus uždaryti.

Bet svarbiausias dalykas 
yra palaikyti reikiamą kiekį 
drėgmės namuose. Oras viduje 
neturi būti perdaug drėgnas, 
bet neturi, būti ir sausas. Prie 
sauso oro jaueiamąsi daug šal
čiau, todėl reikia daugiau pe
čius kūrenti. Be to esant labai

su-

sausam orui viduje, lengvai iš
džiūsta gerklė ir lengva pagau
ti šaltį. Be to, sausas oras la
bai kenkia rakandams. Jei ore 
bus užtektinai drėgmės, tai šal
tį bus sUnkiad pagauti. Drėgmę 
galima padidinti uždedant ant 
radiatorių ir šilumos krotelių 
indus su vandeniu. Tai yra ypač 
svarbu šenupse, garu šildamuo- 
sę namu'ose, nes nauji namai 
savaimi yra drėgnini. Gerai 
yra turėti namuose drėgmės ro
dyklę, ktiri parodytų kiek yra 
drėgmės, tada butų1 daug leng
viau kontroliuoti namuose 
drėgmės kiekį. Pasak gydyto
jų, jei žnįppės galėtų visą lai
ką būti kambariuose, kur yra 
užtektinai drėgmės, tai jie daug 
mažiąu Sirgtų visokiais šal
čiais .ir slogomis.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikią

MERGINA prie lengvaus NAMŲ 
DARBO padėti. 2 maži vaikai, pa
prastas virimas, savas kambarys, ge
ri namai Telefonuok Austin 2972. 

MRS. HUFFMAN.

MERGINA lengvam NAMŲ dar
bui. Lengvas skalbimas, eiti—gera 
vieta. 3908 West Roosevelt Road, 
Apartment 3-C.

Furniture & Fixtures
Rakandal-Įtaisai

Real Estate For Sale
N amai-Žemė Pardavimui

CLASSIFIEDADS
ai ....... .  ............ .....................-......

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

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

CALumet 5269.

PARSIDUODA FOREKLOZERIAI:
Marųuette Parke ir kitose gerose 

vietose: 15 f lėtų ir štorai — pigiai 
—siulig vietos: 6 fletis kampas, oc- 
tagon frontas, apšildomas $11,000. 
4 fletis kampas arti parkės $6250. 
4 fletis muro dubęltavas octagon 
frontas $8500.004 4 fletis ir Storas 
(tavern) apšildomas $4500.00. 4 fle
tis muro, kotage užpakalyje $5,500. 
Storas (tavern) kambariai užpaka
lyje ir kambariai viršuj $5250.00,
3 fletis po 5 kambarius apšildomas 
$3750.00. Medinė cottage apšildoma
4 ir 3 kambariai, gražus 
beismentas, 50 pėdų lotas 
Cash, išmokėjimais arba 
Teisingas patarnavimas

CHARLES URNICH (Urnikas) 
56 West Washington St. Room 514. 

arba 4708 So. Western Avė.

atikas ir 
$3250.00.

mainu.

geriausi Pirkimai Var
totų Karų Pas 

Chevrolet Dealers
McManus Motor Sales

6711 S. Westem Avė. \ 
Phdher—.Republic 5300

1932 Plymouth, Deluxe 4 Cylinder 
sedan. 6 wire vvheels — geriausiam 
stovy .......     $145.00
1930 Pontiac. 4 door sedan, motoras 
ir tairai labai geri—naują malevą

.................................. $85.00

Pagerbimui Gen 
S. Žukausko

Gage Parko Salėje, 2 
po pietų

vai.

Southwest Chevrolet, 
Ine.

9220 S. Ashland Avė.
Cedarcrėst 3500

Chevrolet Master Coach $275.01
125.00
125.00

1934
1932 Chevrolet Ųopęh
1932 Ford Coupe ......Ford Coupe

Superior Motor Sales

Miscellaneous,
Įvairus

Tel. Victory 4965 
STOGDENGYSTfi

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

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3216 So. Halsted St) eet z

Automobiles
CHEVROLET .1936 METŲ 4 durų 

sedan su radio, karšto • vandens Šil
dytuvas ir .daug kitų ekstras. Atro- 
dt> ir eina kaip naujas. Savininkas 
priverstas paaukuoti už $395.00 ant 
išmokėjimo.

3150 CLYBOURN AVĖ. 
Basement.

TĖMYKITE
SKOLINAM PINIGUS ANT NAMŲ 
ir kitiems reikalams. Taipgi per
kam morgičius.

MAINOM nuosavybes, Chicago je 
ir kitose valstijose.

TURIM BARGENŲ namų ir ūkių 
pirkimui ir mainymui.

NAMON FINANCE, CORP., 
6757 So. Western Avenue, 

Biznis įsteigtas 1919 metais,

FURNISHED ROOMS

PASIRENDUOJA KAMBARYS— 
garu apšildomas — dėl pavienio ar 
ženotaiporai. Atsišaukite, Naujie
nos, Box 756.

RENDON KAMBARYS. Didelis, 
šviesus, apšildomas, prie mažos šei
mynos. Tel. Grovehilį 3825.

5817 So. Sacramento Avė.

RENDON KAMBARYS už pusę 
kainos vyrui, kuris moka visą namų 
darbą ųž prižiūrėjimą namų.

7104 So. Emerald Avė.

RENDON KAMBARYS apšildo
mas dėl vaikino.

- 3246 So Halsted St.

RENDON KAMBARYS garu ap
šildomas dėl pavienio — moderniš
kas. • 1900 So. Union Avė.

For Bent
RENDON 5 kambarių FLATAS— 

modernas — pečium šildomas Mar- 
cjuette Parke — $25.00, 

6954 So. Talman. Prospect 5080.

Business Chances
Faruavimui Bizniai

- PARDUOSIU B1ZNIAVĄ TA- 
VERNO NAMĄ arba mainysiu į 
rezidencijos namą arba farmoš.

6101 So. Racine Avenue.

TAVERNAS su 2 penkių kamba
rių apartmentais — sodnas—gara
žai — 5 metų lysas — 1 terminai 
—apleidžiant miestų.

• 6828 Stony Island.*

PARDAVIMUI TAVERNAS geroj 
vietoj, geras biznis, du štorai — 
renda pigi — priežastį patirsite ant 
vietos. 5949 So. Kedzie Avė. Tel. 
Republic 1063.

PARSIDUODA TAVERNAS — 
gera vieta — biznis gerai išdirbtas. 
Pardavimo priežastį * patirsite ant 
vietos. Tel Irving 1782.

PASIRENDUOJA ROADHOUSE 
—buvusi Svilainio vieta — gera biz
nio vieta su pragyvenimo kamba
riais. — pigi renda.

342& So. Halsted St.

PARSIDUODA ROAD HOUSE— 
biznis ir narnąs 
Kapines — biznis— yra piknikams 
daržas — nėra morgičių — 
graži vieta.

SPR1NG INN TAVERN 
82nd ir Kean Avenue, 

Willow Springs

priešais Taut.

labai

TURTO IŠPARDAVIMAS 
H0WE STREET ARTI CENTRO
2 aukštų freiminis bud i n kas —. 

pečium šildomas—krautuvė ir trys 
flatai — geros sąlygos — prie pat 
transportacijos 
Greitam pardavimui 
pinigais, terminai kaip patinka.

WELLS—CHĮNBERG CO.
1139 Lawrence Avė., 

Longbeach 4104.

Lincoln Parko.
$3550—$1500

FORKLOSURO BARGENAI
2V2 aukštų freiminis ir plytų, 2 

dideli penkių kambarių flatai, 1 ke
turių kambarių ^flatąs — uždaryti 
užpakaliniai porciai 1— '2' karų ga
ražas, — mokykla už Ik bloko — 
arti Central Park ir Diversey Ave
nue 
virš $10,000
$4,95Q — terminai. Kreipkis ar ra
šyk W. R. LEMKE,

3638 North Keeler Avė., 
Tel. Avenue 1924

senam savininkui kainuoja 
kaina dabar tiktai

Liet. Moterų Draugija “Apšvieta ’ . rengia baza ą labdarybės 
naudai. Draugijos narės sunešė gražių dovanų, ką publika 

z galės nusipirkti Kalėdų švenčių dovanoms savo draugams 
ir giminėms padovanoti. 7 vai. vakare bus lloor show, pil
dys jaunuoliai, šokiams grieš mergaičių orkestras; užkan
džiai, gėrimai. Taigi, ateinantį sekmadienį, gruodžio 12 d., 
1 vai. po pietų viąi į Mildos svet., 3112 S. Halsted St. 
Kviečia publiką skaitlingai atsilankyti Apšvietus Draugija.

Cicero Liet. Namų Savininkų Pol. Kliubas turės savo metinę 
pramogą—bunco ir kortų party šį sekmadieni, gruodžio 12 
dieną, 6 vai. vak., Liuosybčs svetainėj. Bus daug prizų. 
Įžanga gi tik 25c. Visi kviečiami nesivėluoti. —Komitetas.

6943 S. Halsted St. 
Englewood 3400

1936 Chevrpldfc. Coach — geram 
žiavimo stovy ,................. $395.00
1931 Črevrolet, 6 wheel DeLuxe se
dan, nauja maleva, geri tairai — tik
ras pirkinys už ..... ......7...... $165.00
1935 Plymouth,-. touring •<.sedan—va
žiuoja ir atrodo kaip naujas $395.00

va-
5 KAMBARIŲ FLATAS' — visi 

patogumai — antros lubos užpakaly.
4213 So. Campbell.

BRIDGEPORTE KAMBARYS, iš- 
renduos tik dirbančiam žmogui — 
yra maudyne 3336 Lituanica Avė. 
antras aukštas nuo užpakalio.

mi-

Amerikos Legiono Dariaus 
Girėno Ki/opa rytoj rengia iš
kilmes pagerbimui pirmo Lie
tuvos kariuomenės vado gen. 
Silvestro Žukausko, * kuris 
rė pereitą mėnesį Kaune.

Iškilmės įvyks Gage Park 
salėje, prie “55th ir Westerni 
avenue. Dr. S, Biežij?, progra
ma tvarkytojas, praneša, kad 
kalbės Lietuvos Konsulas Chi
cago j e, P. Daužvardis, teisėjas 
Žuris ir keletas, kitų asmenų,

Iškilmėse taipgi
Legiono Posto nariai, 
nemokama.

SERVETĖLĖS

čia Įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.

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

Vardas ir pavardė

Siunčiam Gėles

| Adresas —...... ..

] Miestas Ir valstija

JIFFY CROCHET
No. 1598 Stalui servetėlės. Jos dabar labai madoje. Did

žio 18, 13 ir 5’4 colio. ' • •

PATTERN 1598

No. 1598

dalyvaus
įžanga

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

PARSIDUODA TAVERNA — dėl 
priežasties ligos. Gera vieta. Biznis 
gerai išdirbtas. 720 W. 35th St.

mirusi lietuvi
Pražo g’minių 'ats maukti

Marųuette St. ‘policija prane
šė, kad gruodžio 9 d. gatvėje 
pasimirė Tony Lukovlcz, gyve
nęs 2462 Blue Island avė., gi
męs Aiigustane ir esąs lietu
vis. Pirmiaus gyveno Clevelam, 
de. • ’ s

Turi artimą giminaitį, kuris 
gyveno 48i)9 Weg avė., E. Chi 
cago, Ind. Giminės prašomi at 
sišaukti. ' *

l siunčiam ueieeLOVEIKIS jesa 
Dalis.

KVIETKININKAS
Gėles Vestuvėms, Bankietams

ir Pagrabams.
!16 So. Halsted. Street
Tel. BOULEVARD 7314

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

Papuošimams

A. J, Oosterbeek Motors
Co., Ine.

7541 S. Halsted St.
Tel. Triangle 1610

Chevrolet, Deluxe town

Personai
Asmenų Ieško

PARSIDUODA PIGIAI NAMAS 
su pelningu Taverno bizniu, gera 
proga uždirbti pinigų.

3427 So ’ Wallace.

sedan,1936 C_7 , ' 1, Z ' _
užgirtas karas su šildytuvu. 
Veik dovanojamas už ........... $440.00
1933 Chevrolet Deluxe 4 door sedan, 
gražus 6 wheel karas—tik .... $260.00
1937 Chevrolet, Deluxe town sedan, 
knee action, mohaar išmuštas $565.00

Ruby Chevrolet, Ine.
7158 Stony Igland Ave._ 

Dorchester 2310
1934 Chevrolet, .Mastei- Sedan, knee 
action, kaini žema pž »........... $295.00
1934 Ford, 2 door, geras už $225.00
1935 Ford, convertible sedan. JųS
ngealit subytint šį. už ....... $265.00

PAIEŠKAU APSIVEDIMUI lietu
vaitės merginos arba našlės ne senes
nės 35 metų. Aš esu 37 metų, laisvų 
pažiūrų ir negirtuoklis. Turiu gerą 
darbą. Atsakymus duosiu visoms.

F. J.’ E.
3811 Main St East Chicągo, 

Indiana Harbor, Ind. 
.. . 

■■!■■■ .■ . . ...y---------- --------------------------------------

Partners Wanted• -
Partnerystės Reikia

PAIEŠKAU PARTNERIO į Ta
verno bi^bį su mažu įmokėjimu —- 
bizniavas kampas, Priežastis — ne
galių apsidirbti. 700 W. 51 st St.

Situation Wanted
•% \ Darbo Ieško

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

Grovehill 1760.

PARSIDUODA BUČERNĖ už pri
einamą kainą. Tirštai apgyventoje 
apielinkėje. 5358 So. Morgan St.

PARSIDUODA TAVERNAS — 
išdirbtas biznis per metų metus —4 
gyvenami kambariai 
<renda — 
kitą biznį — $225.00.

4528 So Wood St., Chicago.

prieinama 
parduoda dėlto, kad turi

PARDAVIMUI GROSERNĖ ge
roj vietoj ir geras biznis, parduosiu 
labai pigiai. 3631 So. Union.

E^change—Mainai
MAINYS į FARMĄ 3-jų pagyve

nimų mūrinį namą 6-7-7—kamba
rių automatiškai garu apšildomas, 
šiltai vanduo -r- 100 procentų iš- 
renduotas.

318. So. Richmond St., SHURN. i \

Business Service
Biznio Patarnavimą#

Pataisyk Stogą ir 
RYNAS DABAR 

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

stogu dengėjas.
Leonas Roofing Co.

3750 WALLĄCE • STREET 
Tel. BOULEVARD 0250.

COAL
Anglys

AUGŠTOS RŲŠIES 
'ILLINOIS ANGLYS 

LUMP . .
MINE RUN
egg ... .....
NUT .........
SCREENINGS (Indiana) 

PIRKIT DABAR!!
KAINOS EINA AUKŠTYN 
PRISTATYMAS MIESTE IR 

PRIEMIESČIUOSE
Tel. ARDMORE 6975

.4
$6X)0
5.75 4
6.00
6.00
5.00

, Ashland Avė. Motor
■ ? . Sales ■

5486 S. Ashland Avė.
Phone Republic 6200

1936 Chevrolet. Trunk Sedan—lygus 
su nauju Daug ekstras, pilnai garan
tuotas. Bargenas u£ ....... $385.00

Nash—-Vėliausias 1935.—Aihbassą- 
dbr Deluxe. trunk sedan. Įrengtas 
šildytuvas, ir tt. Gatavas žiemos va
žinėjimui. Specialiai už..... . $865.00
Ford — Vėliausias 1933 Deluxe 
Coupe. Perdėm geram stovyje, 
> tiktai . .................... . $165.00

IEŠKAU DARBO— patyręs jani- 
torius — galiu dirbti už pagelhinin- 
ką—galiu atlikti darbą prie namų.
Pašaukit Victory 8341, Janitor.

Help Wanted—Female
Darbipinkių Reikia

PATIKIMĄ MERGINA bendram 
namu darbui — mėgti vaikus — sa
vas kambarys — $7—^-8.

Regent 0358.
■ ■■ -..... ■

REIKALINGA MERGINA į deli- 
catessen krautuvę Darbas ant visa
dos. 10858 So. Albany Avė.

Miscellaneous For Sale
Įvairus pardavimai

PARSIDUODA MOTERIŠKI kai
liniai (Rusijos voverių). Greitam 
pardavimui labai pigiai.

809 West 19th Street 
Šeštadieni visą dieną. Sekmadienį 

iki 10:3Q.-

<WJ>

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

ILLINOIS EGG ...................... $6.85
STOKER COAL ...................... 5.50
MULCAHY COAL CO.

4028 WENTWORTH AVĖ. 
Boulevard 4028.

I

Caley Bros.
10524 So. Michigan . Avė, 

Tel. Pullman 781.
1935 Chevrolet/ Dęluxe Coach, 
malevotas--knee-act!on, tnrret 
mažai važiuotas .................  $395,00
1935 Plymbuth. Deluxe Toliring Se
dan. Permalevotas —. hydrauliški 
stabdžiai, tobulam mekaniškam stO’ 
vyje ........ : ..... . $425 00
1936 Chevrolet, Deįuxe Town Sedan,
permalevotas, hydrąulijki stabdžiai, 
knee-action. Atrodo ir bėga kai 
naujas .... .;...... . ..........  $4,75.00

• . '' i ’ ,
James Levy Chevrolet

Co- '■
4400 Ąrpher Ąvenue 
Tel. Virginia 1141

1935 Chevrolet, Master Sport Sedan, 
Trunk, heater. Pertaisytas, garan
tuotas ..........................  $395.00
1931} Plymouth. pertaisytas .ir per- 
malevdtas. garantuotas ......... $225»00

per- 
top,

REIKIA MOTINAI jaunos pagelbi- 
ninkė<s, būti vietoje—nėra skalbimo, 
Oė virimo — $10 algos savaitei.

J. FISHER 
6413 Glenwood Avenue,

, Rogers t’ark

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

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

Hemlock 0800.

5?

CLASSĮFIED 
SKELBIMUS 

“N.” RAŠTINE PRIIMA
-KASDIEN NUO 8 V. RYTO 

IKI
7:30 V AL, VAK.

Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 
1 popiet ir nuo 4 iki 7:30 

1 vai. vakaro.
Tel. CANAL 8500

JEI TURIT 
KA PARDUOT

' PAGARSINKIT 
NAUJIENOSE

KAS KĄ TURITE MAINYTI
BRIGHTON PARKE 2 flatų po 5 

kambarius, garažas. Kaina $3,900.00 
Savininkas. mainys į farmą, lot^ ar
ba i bile kokio biznio. Mažas į mo
kėjimas.

Turime visokių kitokių bargenų. 
namų ir farmų ^pardavimui ar mai
nymui.

. C. P. SUROMSKIS, • 
2502 W. 9th St. Tel. Grovehill 0306

PARDUOSIU lotą labai pigiai 
58^x125 kampinis, 69 ir Campbell 
Ava Atsišaukite 1739 į>0. Halsted 
St. Box 752.

JEI IEŠKOT 
BARGENŲ

SKAITYKIT
NAUJIENAS

NELAUKIT
ILGAI

Pašaukit mus tuojau

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



Nušovė ūkininką, 
sužeidė žmoną; 
plėšikai suimti
Sužeista moteris šliaužė pusę 
mylios iki pasišaukė pagelbą.

pas

Edward Pansa, 45 m. h* jo 
žmona Hidda turi nedidelį ūkį 
tuoj q vakarus nuo Stegerio, 
už Chicago Heights.

i

Pereitą ketvirtadienį
juos apsilankė du jų pažysta
mi viengenčiai, vienas kurių 
buvo dagi jų kaimyno giminė. 
Kiek pasisukinėję ūkyje ir pa
sisvečiavę jie išvažiavo, bet j 
vakarą jie vėl sugryžo.

šį kartą jie atkišo revolve
rius ir pareiškė reikalaują $2,- 
000, kuriuos Pansai 
po palikimą. Pansai

gavę kai- 
manė; kad 
bet puoli- 
jie nejup-

I ACME-NAUJIENŲ Foto]

EDVVARD PANSA, Steger 
apielinkės ūkininkas, kurį plė
šikai nušovė, kad jų neišduo
tų, nes jie buvo jų pažystami 
viengenčiai, ir jo žmona Hul- 
da, kuri taipjau buvo plėšikų 
peršauta, bet dar įstengė nu
šliaužti pusę mylios ir pasi
šaukti pagelbą. Plėšikai yra 
suimti.

dy. Ta šaika papildžiusi kelis 
desetkus plėšdmų, dąųgiaušia 
puldinėjusi bankus, Iki j.iA>s už
klupo federaliniai agentai \Ban- 
gor, Me, kur Bratty ir kitas 
šaikos narys liko nušauti, o< 
Dalhover tapo suimtas.

Dalhover buvo teisiamas, pa
siremiant naujais fe^eralįniais 
įstatymais,' kurie leidžia fede- 
ralinįams teismams teisti ir iš
nešti mirties sprendimą, plėši
kams, kurie yra papildę žmog
žudystę piešdami banką, kuria
me yra laikomi federalinės val
džios pinigai. Bet mirties nuo
sprendį gali išnešti tik jūry, 
o ne teisėjas. Tad “nors Dal
hover ir prisipažino prie kal
tės, vistiek buvo nagrinėjama' 
jo byla ir nuosprendį išnešė

NAUJIENOS, Chicago, TU________________

JO KONCERTAS SĮ SEKMADIENI
®ek

šeštadienis, Grnod. 11, 1937

’ tų naujų narių, nes dar yra riai atsilankyti ir 
t daug lietuvių, kučie dar ne- 
’nriklauso prie šios didžiausios
lietuvių organizacijos — Susi
vienijimo Lietuvių Amerikoje.

— D.

Ragina Cicero 
lietuvius vienytis

kai įtikinimui, kad 
kauja, kirto revolverio rankie- 
na Pansai į galvą ir jį parmu
šė. Po to jį surišo ir ėmė krė
sti namą. Tečiaus terado tik 
$77 ir šautuvą, kuriuos ir pa
siėmė.

Plėšikai tada pareiškė juos 
nužudysią, kad jie negalėtų 
juos išduoti. Veltui surištas 
Pansa maldavo pasigailėti jų 
ir .nežudyti. Plėšikai moterį 
įstūmė į kitą kambarį, o Pan- 
są nušovė dviem šūviais, 
da ir į moterį paleido šūvį, 
ris pataikė jais Į galvą ir 
likę juos kaipo negyvus, 
plėšikai išvažiavo.

Tečiaus moteris nebuvo 
šauta,
Ji greitai atipeikėjo ir 
dalinai paraližuota nuo 
kuris pėrvėręs burr.ą

žino, tik tikrina, kad ne jis nu
žudęs Pansa, o jo draugas.

Jo draugas, Mike Munjas, 
45 m., iš Indiana Ilarbor, Ind., 
taipjau liko suimtas.

Abu suimtieji, taipjau ir nu
žudytasis Pansa ir peršautoji 
jo žmona yra slovakai. Apie- 
linkė, kurioj 
taipjau yra 
apgyventa.

Peršautoji
sunkiai sužeista. Ypač kad ji 
savo sjankioj kelionėj labai pa
vargo ir daug kraujo nubėgo, 
tai gydytojai abejoja apie jos 
pasveikimą ir bijosi daryti 
operaciją kulkos išėmimui, 
bent iki ji nors kiek atsigaus.

žudymas įvyko, 
daugumoj slavų

Mrs. Pansa yra

Ta- 
ku- 
pa- 
abu

Tie įstatymai buvo pritai
kinti tik dar antrą kartą. Pir
mą kartą jie buvo pritaikinti 
teisiant Detroito lietuvį Anta
ną čebatorių, kuris laike plė
šimo vieno banko Michigano 
valstijoj nušovė vieną žmogų, 
neteisingai įtaręs jį nušovus jo 
draugą. Nors Michigane ir nė
ra mirties bausmės, bet fede
ralinis teismas vistiek išnešė 
mirties sprendimą ir čebato- 
rius turės būti nužudytąs fede- 
raliniame kalėjime/ čebatorius 
bus pakartas. \

Dabar ’cinant tais pačiais 
įstatymais, mirties sprendimo 
susilaukė ir Dalhover, kuris 
betgi bus nužudytas elektros 
kėdėje.

ZLATKO BALOKOVIč, garsus juge slavų smuikininkas, 
koncertavęs visoj Europoj, dabar koncertuojąs Jun^t. 
Valstijose, duos Smuiko koncertą šį sekmadienį, gruo
džio 12 d., popiet, Orchestra Hali.

Stirnienos pietus; 
kitos Cicero 
žinios

CICERO. — Jau buvo rašv

melams. Nėra abejonės, kad 
dabar valdyba dar daugiau 
darbuosis kliubo labui.

nu- 
o tik sunkiai sužeista.

nors 
šūvio,

ir gerk
lę atsimušė į nugarkaulį, išėjo 
pasišaukti pagelbos. Kadangi 
namuose telefono nebuvo, o ir 
paeiti ji negalėjo, tai teko 
šliaužti visą pusę mylios į sa
vo vyro brolio ūkį. Su dideliu 
vargu ji ūkį pasiekė ir iš ten 
skubiai tapo išgabenta į Clliba- 
go Heights ligoninę, kur pra
nešta ir polįerjai.

Tuojaus/atvyko dideli būriai 
policijos ir ginkluotų apielin
kės ūkininkų ir prasidėjo me
džioklė plėšikų. Kadangi plėši
kai buvo pažystami,’ tai nesun
ku buvo juos surasti.

Pirmiausia policija nuvyko į 
VVhiting, Ind., kur buvo už
kluptas miegantis geležies lie
jyklų bedarbis John Jelliga, 33 
m. Pas jį rasta $35 Pansa pi
nigų ir taipjau Pansa šautu
vas. Jis prie plėšimo prisipa-

Pasmerkė mirčiai 
Ind. gangsterį 
Dalhover

Suėmė vienuoliktą 
WPA viršininką

Jau kelinti. melai kaip 
kliubas svarsto apie įkūrimą 

1 savo užeigos — “club liouse”. 
einama, 

su- 
kad 
nuo

CICERO. — Artinanties 
mos šventėms ir Naujiems 
tams, kada vieni kitus sveikins 
ir linkės visokiausios laimės, 
butų gerai, kad ir Cicero lietu
viai namų savininkai atliktų 
'vieną patiems sau gerą darbą, 
būtent užmirštų visus buvusius 
nesusipratimus, sueitų į vieny
bę ir atgaivintų savo senąją or
ganizaciją — Improvement 
kliuba. v

Jau visiems yra aišku, kad 
tie, kurie skaldė tą kliubą, yra 
padarė didelę klaidą. Tad ko
dėl jos neatitaisyti? O tai leng- 
vįausia padaryti dabar, k-.da 
artinasi priešmetiniai susirinki
mai; kuriuose ir yra svarstomi 
svarbesni reikalai. Prieš susi
rinkimus ir butų gera progi 
veikėjams pasitarti ir nuodug
niai apsvarstyti šį reikalą.

Štai šį sekmadienį, 6 v. v. 
Liuosybės svetainėj įvyks Na
mų Savininkų Politikos Kliubo 
bunco panty. Po žaidimo kaip 
tik ir butų progjį tą reikalą ap
svarstyti. Kviečiami ir biznie-

v • zie-
Me-

prie progos 
pasitarti su kliubiečiais apie sa
vo reikalus, nes ir biznierių at
eitis ne kokia. Lietuviams skal- 
danties, jų įtaka mažėja, prade
dama jų visai neboti ir juos 
stumiama į užpakalį. Tad kaipo 
namų savininkes, biznierius ir 
politikierius kviečiu visus lie
tuvius atsteig'li vienybę, nes 
tik vienybėje yra galybė.

Viską patyręs.

JUOKAI
Išlaiko pasiap.h

Ona turi sužadėtinį.
“Ar jis pakankamai išlaiko 

paslaptis?” klausia Oną jos bi
čiulė.

Ona linkteli. “Ir dar kaip, 
jau kuris laikas aš su juo vaikš
čioju, o jo pavardės dar neži
nau.” •

Tarnyboje
“Pasakyk man kodėl Tamsia 

jau kuris laikas ateini nesisku
tęs į kontorą. Jeigu šefas pa
matys, tai ką jis pasakys!”

“Bet aš. noriu užsiauginti 
barzdą!”

“Gerai! Namuose Tamsta' gali 
daryti ką nori, bet tarnybon tu
ri ateiti nusiskutęs.’

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

Ilam- 
mirčiai

Federalinis teismas 
mond, Ind., pasmerkė 
James Dalhover, paskutinį iš
likusį gyvą Al. Brady šaikos 
gangsterį. Jis buvo pasmerk
tas mirčiai už nušovimą Ind. 
valstijos policisto Pau‘1 Minne- 
man, kurį ta šaika nušovė po- 
licistui jo vejanties po ap’p’.ė- 
šimo vieno banko.

teisinosi, kad jis 
gyvenimą neturėjęs 
progos, nes jau 11

ta, kad taverno savininkes p! Dabar jau prie to 
Palulis, 2320 So. . ’ 48th Ave.J nes išrinkta ir komisiją 
parsivežė didelį briedį, Ta rasti tinkamą vietą,,taip 
proga jis šį sekmadienį ruo-!gal neužilgo kliubas turės 
šia stirnienos pietus ir ruošia- į savą buveinę.
si visus savo draugus ir pažy Nuosavą buveine tureli or- 
stamus pavaišihli savo nušau- ganizaciiai butų labai nau- 

’ į lu briedžiu. Vaišės $1—valgis, dingą, tik nepagalvojama apie 
suėmė vienuoliktą WPA I gėrimas ir muzika. Aš esu tik-

Policija net Los Angeles, 
Gal., !
yiršininką Ralph Budd, 4333 7(18, kad visi bus patenkinti,! 
N. Winchester Avė., kuris- bus nes p. Palulis yra geras virė-; 
sugrąžintas į Chicago ir ati- jas ir kasdien pietų laike pas })aį lengva 
duotas teismui kartu su kitais jį prie valgių nė prisimuši!, čiaus visai įeitas dalykas b(is, 
10 WPA viršininkų už ėmimą! negalima. <

tokios buveinės išlaidas. Kliu
bo turtą savo dideliu darbštu
mu sukrovė ateiviui- Bet jį Įn

yra praleisti. Tc-

kyšių iš bedarbių už suteiki
mą jiems geresnių tVPA dar
bų. ' .

i Patvirtino nedavimą 
pilietybės 

f

—o—r-
Raudonos Rožės Kliubas sa

vo valdybos triūsą įvertina ir 
pakėlė visiems valdyboms na- 
riamts algą, taipjau išrinko tą

• pačią valdybą ateinantiems

apie tą 
galvoti.

SLA.

JAU LAIKAS
UŽSISAKYTI
LIETUVIŠKAS
KALĖDŲ
PASVEIKINIMO
KORTELES

Federalinis apeliacijų teismas 
parėmė federalinį teisėją Holly, 
kuris atsisakė išduoti pi'ietybę 
Chicagos Mennonite kunigui 
Abraham Warkentin, nesutiku
siam, dėlei religinių įsitikinimų, 

I sudėti priesaiką ginklu ginti šią

Dalhover 
visą savo 
mažiausios 
metų patekęs į pataisos na
mus, o ir šiaip retai iš kalėji
mo išeidavęs. Prie Brady- šai- 
kos prisidėjęs, kada išėjęs iš 
kalėjimo jis teturėjęs tik 3c 
įr neturėjęs kur dingti. Poli- šalį,
cistą nušovęs ne jis, bet Bra- Kun. Warkentin, 1925 in. at-

vykęs iš Vokietijos, sakė, kad 
jo religiniai įsitikinimai nelei
džia jam nešioti 'bet kokį gink
lu ’ j ■' .

Apeliacijų teismas nuspren
dė, kad valdžia turi, pilną galią 
nustatyti kam duoti pilietybę 
ir tos pilietybės davimo sąly
gas.

reikės atpildyti. Ir 
klipbiečiai turėtų pą- 

,t- —b < —o—
301 kuopos priešmeti-

! uis susirinkimas įvyks pirma
dienio vakare, 7:30 vai-, She- 
ineto svetainėje, 15 Si. ir 49th 
Avė. Nariai y^a šaukiami atvi
rutėmis, tad svarbu yra, kad 
visi ir dalyvautų. Bus nomi
nuojama SLA. Pildomoji Ta
ryba, taipjau bus renkama 
kuopos valdyba. Svarbu, kad 
nariai susirūpintų SLA. reika
lais ir netik yisi atsilankytų į 
susirinkimą, bet dar atsineš
tų gerų sumanymų ir atsives-

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

SU JŪSŲ ĮSPAUSDINTU 
VARDU:

25
50

100

korteles 
kortelių 
kortelės 
(kortelių

$3.00
.... • 5.00
.... 6.50
.... 8.50

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

1739 South Halsted Street 
Chicago, Illinois

IACME-NAIJJ1ENŲ Foto)

PRIEŠ ŠVENTES. — Vidurmiesčio gatvės yra užsikimšusios žmonių, kurie perkasi Kalėdines dovanas. 
Prekyba vidurinięsty esanti labai gyva-

ANKSTI RYTĄ PARKE. — Ankšti rytą eidamas sargybą policistas Bair apžiūrinėja rastą apvirtusį ant ke
lio Lincoln parke automobilį. Matyt, juo važiavo įsilinksulinę žmonės, kurie betgi išliko sveiki automobiliui 
virstant. Tad išlipę, jie paliko automobilį ant kelio, o patys nuėjo savo keliais.
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MUZIKOS ŽINIOS

Veda—-NORA

Muzika yra musų mintims tas, kub žagrė yra žemei. 
Muzika sukelia mintis, ji padaro protą veikles
niu, padaro mintis ir gyvenimą geresniais, dau
giau harminingais. Muzika prašalina nemalonias 
mintis, sukelia mintis grožio, vilties ir aspiraci
jos.

perą:, dalyvaujant beveik 
premjeros sąstatui
Petrausku kaip Radamesu. Di
rigavo M. Bukša.

Pęr tą dešimtmetį buvo 64 
spektakliai “Aidos Yra apskai
čiuojama, kad "kiekvieną spek
taklį lanke vidutiniškai 550 
žmonių, tokiu budu per dešimts 
metų “Aidos” žiurėjo 36,000 as-

spektakliai “ 
Čiuojapia, kad 
taklį lankė 
žmonių, tokiu 
metų “ 
menų su

VISOS
su Kipru NO ŽINIOS

Veda MIKAS ŠILEIKIS

—Arthur Brisbane
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SENIAUSI VARGONAI
Gal visame pasaulyje seniau

si vargonai buvo, atrasti Aquin- 
cum. Tai buvęs romėnų apgy
ventas miestelis, o-dabar Buda
pešto priepiiestis. Priė vargonų 
pridėta lentelė sako, kad instru- 
-mentas buvo padarytas 228 A.

X * *

KOMPOZITORIAUS HAN- 
DEL’IO NAMAI 
MUZIEJUS

Miestas Ha'lle (Vokietijoj) į- 
gijo namus, kuriuose kompozi
torius Handel gimė, 7 ir pavers 
juos' Handel’io Muziejumi.

LISZT
Paminėjimui Liszt’o 125 me

tų gimimo Sukakties, jo orato
rija “Christus” buvo pastatyta 
Budapešte, šis kūrinys turėjo 
savo premjerą / Vengrijoj 70 
metų atgal, vadovaujant pačiam 
kompozitoriui Liszt'ui.

atmi-

lACMH-NAUJIENŲ Fotu j

A TO

Roberto P. Kilberto aliejinis paveikslas, išstaty
tas All-IlĮinoiS' Society of the Fine Arts meno pa
rodoje Stevens viešbutyje 3-me aukšte. 
—----------- . ...... ....—----------- ;------------------------ .--

Rymantas

Vilneles Vilnys
Vilnys ūžia, vilnys teka,
Vilnys gena Vilneles,

Tai Vilnelės,, vilnys šneka
Per pakalnes, per daubas.

K. Karalius

Paklydusiai Jau-
. nystei

LIETUVIAI MENI
NINKAI IR ' 
VISUOMENĖ

Lietuviai turėtų remti 
savuosius talentus

giiiMliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMmiliiiiiiiiiiiiiii.iiiui Itin linu linu.

| Michelangelo
S

HELEN BARtUSH SO
LISTĖ SU ILLINOIS 
SYMPHONY ORKESTRU

Kaip visuomet ne su mažu į- 
domumu sekame veiklą musų 
jaunų, augančių ir daug žadan
čių artistų bei džiaugiamės pa
matę, kad jie gauna pripažini
mą ir progos dalyvauti svetim
taučių tarpe. Viena iš tokių ar
tisčių yra chicagietė Helen Bar- 
tush, mezzo sopranas. Pereitą 
sezoną p. Bartush labai gražiai 
užsirekomendavo Chicago City 
Operos veikloj, dalyvaudama su 
tokiais artistais kaip Rosa Rai
ša, John Charles Thomas ir ki
tais. Dainavo ji svarbiuos radio 
programuose, kaip The Norther- 
ners ir kituose.

šiandien gavau pranešimą, 
kad rytoj, sekmadienį, gruodžio 
12 d. ponia Bartush bus solistė 
Illinois Simfonijos Orkestro 
koncerte, diriguojant Izler Solo- 
mon. šis koncertas įvyks Great 
Northern, teatre, 26 West Jack- 
son Boulevard, 3:30 valandą po
piet. Sekamas įdomus progra
mas bus išpildytas, ir iš jo ga
lite matyti, kad musų daininin
kė pildys Nemažą dalį ir sunkių

Kadangi šių koncertų serija 
yra duodama Workers Progress 
Administration, Federal Music 
Project, kurios vyriausias di
rektorius yra Dr. Nikolai Soko- 
loff, tad kainos *yra labai pri
einamos, tiktai nuo 15' iki 55 
centų, kad suteiktų galimybes 
daugiausiai žmonių išgirsti juos. 
Tikiuosi, kad ypatingai šiame 
koncerte bus daug lietuvių klau. 
sytojų.

Beje, šiame orkestre} yra ke’i 
geri lietuviai muzikantai, ypač 
vienas iš jų, tai musų senų Bi- 
rutiečių ir muzikos rėmėjų, A- 
domo ir Elenos Micevičių, sū
nūs irgi Adomas (arba “Adu- 
kas”, kaip mes mėgstam jį va
dint), kuris groja viola, šis jau. 
nuolis irgi greitai žengia pir
myn, ir man nebus stebėtina iš
girsti, kad jis netrukus liks na
riu vienos pačių didžiųjų simfo
nijos orkestrų. Ir gal jis bus 
pats pirmas lietuvis, kuriam 
teks toji garbė.

ATMINIMUI 
GABRILOWITSCH

Ypatingas memorialas 
nimui garsiojo pianisto ir diri
gento Gabrilowitsch yra rengia
mas Palestinoj. Jis susidės iš 
gojaus su dviem tukstanč *ais 
medžių, kurių pavėsyje bus pa
statytas stadijonas. šį memoria
lą globoja Mailamm, Amerikos- 
Palestinos Muzikos -Draugija, 
kurios Gabrilowitsch buvo rgar-. 
bėš pirmininkas nuo fiat nusi
tvėrimo ir iki joj savo mirties.

Tuo tarpu Amerikoje yra į- 
steigta Gabriįowitsch stipendi 
jos fondas ir nustatyta suma 
pinigų, $10,000.00, yra su per
viršiu sudėta, šis užtikrins me
tinę stipendiją Nacionalio Or
kestro Assosiacijoj.

Netrukus sukaks vieni metai 
kaip mirė lietusių įžymus kom
pozitorius, arlistas-dainininkas 
MIKAS PETRAUSKAS. Kažin 
kas yra daroma jo atminimo pa
gerbimui?

1. Overture to “Iphigenia in
Aulis” .......................... Gluck;

2. Aria, “Divinities du Styx ’
from “Alceste”  ....... Gluck;

HELEN BARTUSH
3. Symphony in C Major.......

CKmenti.
(Revised by Alfredo Casella) 

(First Performance in Chicago)
INTERMISSĮON

4. Overture, “Youth” ............ ...
Philip Warner 

In the Silence of 
..... Rachmaninoff;

Jis, kuris tyli, yra užmirštas; 
kuris nežengia pirmyn, puo
la atgal; kuris sustoja, yra 
nugalėtas, pralenktas, sumuš, 
tas; jis, kuris sustoja tobulė
ti, pradeda' mažėti; jįs, kuris 
neužbaigia pradėto darbo — 
pasiduoda; nesimainanti ir 
bestovinti padėtis yra, pra
džia pabaigos.

MIRĖ DUODAMAS 
VARGONŲ KONCERTĄ

Louis Vierne, įžymus prancū
zų vargonininkas ir kompozito
rius, ir nuo 1900 metų vargoni
ninkas Notre Dame katedroj 
Paryžiuje, neseniai mirė susi
laukęs 67 metų amžiaus. Jis tuo 
laiku pildė koncertą ir grojo 
vieną savo kompozicijų, kuomet 
sukrito į glėbį vieno draugo, sė
dėjusio, pagal prancuzį paprotį, 
prie vargonų, ir mirė su pirš
tais ant vargonų klevišų. Jis 
buvo žymus kaip Bach’o inter
pretatorius.

' ■ >. , * ■

Vilnys plaukia, yilnys ošia, 
Vilnys Vilnę putoms puošia, 

Pagimdytos sūkurių, 
Padabintos spindulių.

Raibos, lengvos, it plaštakės 
Vilnys gaudo Vilneles, 
Pasiviję panardiną, 
Baltom rahkom apkabina, 

paskandino.
/ Pasinėrė. Yįsos dingo.

Rodos,, dautgiau >neišplauks 
štai, ir vėl jos-jos nedingo: 
Šaltą dugną išbtičiavo, 
Gelsvas smiltis pamylavo 

ir iškylo, ' ' ' ;
Stverias šokti tuoj kadrilio.

O motutė, graži Vilne,! i 
Tyliai skuba gludumon, 

Nerio senio amžinom 
Ji dukrelių burių šimtą 
Dailiai savo išaugintą, 
Atiduos ji jo globon 
Nešti juros platumom
Vilnys ūžia, vilnys teka 
Savo motei kažką šneka, 
Amžius kurtą, amžius austą, 
Amžiais pasaką jai seka.

Aš dar pamenu, 
—Jaunystei.
Kaip tave pakluoniuos krikžde-

, nau,
su |avim linksmai skrajojau 
ir dainas tau dainavau.

Nežinojome: 
nei tu, nei ašen, 
kad mes čia tiktai svečiai.. 
O tikėjomės, kad niekas, 
neišskirs mus amžinai.

Sirpo ‘ vasaros— 
žydėjo, 
sirpo sodnuos vyšnių kekės; 
kad ateis ruduo su vėjais 
vasara mums nepasakė.

. Taip lakstydami, 
paklydom:.
Tu su vėjais nuskridai 
aš beeidamas paslydau; 
gal ieškojai—neradai.

Bet neliuski tu, 
—Jaunyste.
Aš dar grįšiu pas tave, 
surasiu, tave pažįstu, 
taip dažnai matau sapne.

—Amiel

.,1111111111 miilliliiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiinii

Į MENO
I PARODOS
HiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiaiifiiiatftiiMniiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiuiii*

Art Institute yra dvi svarbios 
parodos — 6-ta tarptautinė li
tografijos ir medžio /graviūros 
paroda, kuriai atstovauja du 
Lietuvos menininkai ir 48-ta 
metinė visos Amerikos tapybos 
ir skulptūros paroda. ■

gan Avė. (Wrigley rūmuose), 
skulptoriaus A. Katchamakoff 
skulptūros paroda. Truks iki 
gr. 23.

Catharine Kuh meno salone 
(Diana Count) Alexander Ar- 
chipenko skulptūros paroda.

5. Song, 
the Night”

HELEN BARTUSH
6. Aria, “Farewell Ye For- 

esrts” from “Jeanne d’Are”
Tschaiko»wsky;

HELEN BARTUSH
7. Suite from “The Fairy

Tale of Tsar Sultan” ........... .
Rimsky-Korsakoff.

LATVIŲ DARBININKŲ 
CHORAS KAUNE

Lapkr. 20 d. Latvių Darbinin
kų Choras suruošė dainų kon
certą Lietuvos darbininkams 
Kaunę< Koncertas buvo visapu
siškai sėkmingas.

OPERAS “AIDOS” SU- z 
KARTIS KAUNO 
OPEROJ

Lapkr. 10 d. sukako lygia; 
dešimts metų kaip Kauno ope
roj buvo pastatyta opera “Ai
da” (Vferdi). šios sukakties pro
ga tą dieną buvo statoma ši o-

‘‘PARDUOTOJI NUOTA
KA” AMSTERDAME

Smetajios populiari opera 
“Parduotoji Nuotaka” neseniai 
turėjo savo pirmą perstatymą 
Ąmsterdam’e (Hojandijoj), ku
ris yra vienas žymiausių muzi
kalių centrų Europoje, šiam 
spektakliui Prahos Nacionalis 
Teatras buvo pakviestas atsiųs
ti savo artistus. *

POPULIARI ARTISTĖ- 
DAINININKĖ

Nedaug operos dainininkų gan 
Ii pasigirti tokiu rekordu kaip 
Kirs ten Flagstad. šiame, jos 
ketvirtam sezone Amerikoje, ji 
daiguos net penkiose skirtingo- 
se operų kompanijose, kaip -an
tai San Franciscd, Los Angeles, 
St. Louis, Chicago ir Metropo
litan.

Stevens Hotėl (3 aukšte) yra 
graži tapybos ir skulptūros pa
roda, suruošta Alį-Illinois So
ciety of the' Fine Arts.

Quest meno salonuose, 810 N. 
Michigan Avė., dabar yra labai 
įdomi paroda, tai vaikų pieno 
paroda. Paroda yra gausinga 
eksponatais. Ją suruošė Chicago 
Public School Art Society.

Įžanga' į parodas nemokama.

Edgewatėr Beačh Hotel yra 
Chicagos ir jos apylinkės šve
dų 10-ta metinė tapybos ir 
skulptūros paroda.' „

Chicagos menininkų draugi
jos meno paroda atsidarė, adre
su 316 N. Michigan Avė.

The Arts Club, 400 N. Michi-

Ųž pasižymėjimą muzikos sri
tyje' ponia Flaigstad neseniai 
buvo apdekoruota Norvegijos 
karaliaus aukšto laipsnio ordi
nu. Ceremęnijos įvykiu koncerte 
kuriame Flagstad dainavo ir 
kurį lankė 28;0QO -Žmonių. ‘Or
kestro vedėjas bųvb dainininkės 
brolis, Ole Flagstad.

PROGA VAIKAMS PASI
DARYTI KALĖDINIUS 
PASVEIKINIMUS

Art Institutas skelbiau jog 
dar yra dvi dienos mokyklos 
vaikams pasinaudoti proga, kaip 
pasidaryti meniškas Kalėdų pa
sveikinimų korteles. Va kai ga
li susirinkti Art Instituto Ful- 
lerton Hali salėn šiandien, gr. 
11 d. 1:15 vai. popiet (bus kon
certas), 2:05 vai. popiet ir pir
madienį, gruodžio 13 d; 4:00 v. 
popiet, pamokos.
. Instruktoriai — Dr. Dudley 
Crafts Watson' ir George Buehr.

Šitas vaikams pramogas su
ruošė James Nelson ir Anna 
Lduisę Raymond fondas.

(Pabaiga 2-ram pusi.)

Menas yra kultūrinis dalykas, 
o ne industrijos produktas. Jei
gu menas butų klasifikuojamas 
kaip industrijos produktas — 
nebūtų nė menas. Menininko 
profesija yra maždaug . laisva 
profesija, nepelninga, bet reika
laujanti didelio pasišventimo. 
Menas reikalauja atiduoti jam 
savo širdį ir kūrybines išgales, 
nes jis reikalauja aukštesnio at- 
siekimo, už kitų atsiekimus, ki
taip jis merdi ir nežengia pir
myn. >

Be visuomenės ir valdžios ko- 
operavimo, menininkai butų už
miršti. Kad plastikinis menas y- 
ra reikalingas kultūringiems 
žmonėms, apie taip nėra nė kal
bos. Valdžia ir privatiški muzie
jai stengiasi visokiais budais 
gelbėti menininkams, kad jie 
daugiau dirbtų, daugiau išnau
dotų kulturini-ame ir ekonomi
niame gyvenime progas. Yra 
rengiamos dailės parodos, kad 
visuomenė matytų, kas plastiki
nio meno srity ja yra veikiama. 
Tuo patim norima pratinti pu
bliką prie meno, kad ji labiau 
suprastų ir įvertintų. Duodamas 
paskaitos apie meną ir jo isto
riją ir t.t.

Atėjo laikas, kad ir lietuviai 
jau užpildė visas kultūrinio "Ir 
ekonominio gyvenimo spragas. 
Turime visokių profesionalų. 
Pagaliau susilaukėme gražaus 
būrelio, savųjų menininkų—mu
zikų, dainininkų, tapytojų, 
skulptorių ir kitų. Mes jau sto
vime greta kultūringų tautų, 
tik, deja, gal mažiausiai už vi
sus kitus profesionalus remia
me savuosius dailininkus. Jie 
dirba ir krauna savo darbus kur 
užkampin, mažai kas juos per
ka', dar mažiau apie juos težino. 
Jeigu ne pora buvusių lietuvių 
dailės parodų, tai gal ir visiškai 
niekas apie juos nežinotų. Vien 
tik Chicagoje lietuviai turi arti 
dviejų desėtkų menininkų. Visi 
jie turi gražių ir meniškomis 
priemonėmis sukurtų kurinė ių.

“Meno Žinių” skyriaus vedė
jo nuomone, lietuviai, kurie per
ka Kalėdines dovanas, turėtų 
nusipirkti paveikslų arba skulp
tūros kūrinėlių pas savuosius 
menininkus. Juk kas gali būti 
geresnio namų papuošimui, jei
gu ne originalis paveikslas ar
ba skulptūros kūrinėlis. Tuo pa
čiu laiku priduotame energijos 
musų jauniesiems menininkams 
toliau dirbti. Kiekvienas jų turi 
nebrangių meno .darbelių. Kar
tais už popierinę reprodukciją 
reikia brangiau mokėti, ne kad 
už originalų kurinį. Juk visi ži
nome, kad geruose namuose nis- 
kas nenori laikyti spausdintą 
reprodukciją. Kodėl nepasinau
doti proga ir nenusipirkti origi
nalių kurinių?

Norintieji pirkti meno kuri- 
'nių pas lietuvius menininkus, 
gali kreiptis į “Naujienų” raš
tinę, kur gaus menininkų var
dus ir antrašus.

(Tęsinys)
Brolių Ghirlandajo meno 

mokykla buvo ant aukštų mo
kymo pagrindų pastatyta ir 
turėjo plačias pažiūras link 
visko, kas tik meno srityje 
buvo įdomaus ir kilnaus. Pa-

litinių suvaržymų niekam 
darydavo. Michelangelo 
būdamas mokėsi atsidėjęs. Su 
dideliu pamėgimu studijavo 
senuosius ir naujuosius . Flo
rencijos tapytojus ir, skulpto
rius. Vadinasi, jis buvo šitų 
menininkų mokinys: Giotto, 
Massaccio, Donatello (tų lai
kų garsiausias skulptorius), 
Ghiherti, Benedetto da Maja- 
no, Mino da- Fiesole, Anlonio 
Rossellįno ir Jacopo della 
Quercia. Iš šitos grupes savo 
pirmtakunų, jis labiau už ki
tus 
po 
Jis 
čių 
tuo 
žos

ne- 
ten

pamėgo Donatello ir Jaco- 
dclla Quercia. Nemažiau 
studijavo Hemu ir vokie- 
nienininku darbus, kurie 
laiku Italijoj turėjo neina- 
įlakos, ypatingai Mediči

dvare Florencijoj. Būdamas 
mokykloj jis nukopijavo spal
votą Martyno Shaungauer’o 
paveikslą, vardu “Šv. Antano 
Gundymas.”

Laisvas nuo pamokų daž
nai eidavo į žuvų turgų ir 
ten rinkdavo savo studijoms 
medžiagą. Darydavo įvairius 
Florencijos miesto architek
tūros braižinius ir rinkdavo į 
albumą. Kiek vėliau jis labai 
pamėgo flėmų realizmą tapy
bos srityje, kuris pas jį ant 
visados ir pasiliko. Žymiausi 
šitos mokvklos laiku kai ku- • 

jo piešiniai 
skoni ir ide c

ric karikatūriški

alizmo žvnies.

Dr. Dudley

KALĖDŲ PASAKOS 
MENE

Pąskaita
Ateinantį ketvirtadienį, gruo

džio 16 d. Art Instituto Fuller- 
ton* salėje nuo 6:30 iki 8 vai. 
vakaro bus paskutinė šio semes
tro paskaita. Paskai os tema: 
“Kalėdų Pasakos Mene”. Skai
tys p-le Helen Parker. Įžanga 
nemokama.

Condivi karią pareiškė, jog 
pirmieji Michelangelo pasiry
žimai liek nusisekę, kad jo 
mokytojas Domenico Ghir
landajo, matydamas šio jauno 
mokinio gabumų rezervą, pra
dėjęs jam ]) avy dėt i. Karlą 
Michelangelo paprašė Dome
nico paskolinti jam albumą 
su piešiniais, šis atsisakė pa
skolinti.

Nėra abejonės, kad tarp 
Michelangelo ir mokytojo at
sirado nesutikimas. Po dviejų 
metų mokymosi nutarė atsi
sakyti ąuo kontrakto, kurį bu
vo pasirašęs trijų metų ter
minui mokytis Ghirlandajo 
mokykloje. Jis išėjo iš mo
kyklos su savo draugu Gra
li acci ir įstojo buvusio Dona- 
tello mokinio, skulptoriaus 
Bertoldo meno mokyklon.

Bertoldo buvo skulptūros 
mokyklos direktorius irs senie
nų muziejaus viršininkas did- 
kunigaikščio Lorcnzo de’ Me
diči šv. Morkaus dvaro sode. 
Yra manoma, jog tikroji prie
žastis, dėl kurios jis atsisakė 
nuo kontrakto, buvusi ta, kad 
jis pasijutęs turįs nenugalimą 
patraukimą prie skulptūros. 
Tas jo žygis atskyrė nuo ta
pybos ir niekad vėliau prie 
jos nesugrįžo, . išskyrus Siks- 
taus koplyčios dekoracijas. Ta
pybą jis vadino ne savo šaka. 
Jis norėdavo, kad niekas jo 
nevadintų tapytoju, bet vadin
tų skulptorium. Jį žavėjo Do- 
natellos technika ir trauke no
ras surasti jo tradicijas.

(Bus daugiau)
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J paštę ženklų 
rinkėjus PIRMYN

SHARPS and FLATŠ

" zas apdėti po 5 Lt mokesčio' ' 
turizmo reikalams; tai, butų 
apie -30 tukst. Lt per metu^.- 

u Be tę, turizmo reikalams siu
tam «. tikru mokesčių ap- 

viešbučius, Ijįąd susida
rytų dar. apie. 40. tukst. Lt. ’

mokyklos mokinė, sesuo Augus- 
stippndiją $2,CQ0. Ji buvo gabi

' 'S
jnojdnėi- Kąipp stipendija'ntėj iš-, 
važiavot' Europęn mokytię. Ji 
aplankė Pranęiiziją, Tspanią, I- 

;taliją, 'Egiptu Angliją ir kitus

ta, laimėjo' James N. Raymond’o 
meno centrus. Ji yra kilusi iš 
St. Joseph, Ohio.

Art Institutas jos parodai pa
skyrė vietą mokyklos koridorių 
ir. raštinės aikštę. Paroda trūks 
iki sausio 1 d. , - ‘

GĖRIMO,

SHAKNiS
Tai ypatingai pui
kus lietuvių kar
tusis gėrimas.

Supilstytas b u to
liuose su žolėmis 
ir šaknimis.

ŽINIOS;
F^111 "LĮU. J ii

filatelija, 
ženklų, 

kad nė- 
■ ’. o

’ ® The. fact that it is getting. 
a littlę. ęoldęr shoųld not be the 
reasori why any ęf oųr chorus 
members s^oĮuld re-
hearsalp. Ęvery^ne has somę- 
thing which they do nightly ih 
order to pass their time away, 
theifefore, why don’t all ęho- 
rus members check off two 
nights, those being Tuesday

* ’ *- a. v**-.* * v

and Friday, for chorus rehear- 
sals. There is so much y ei ta 
be done and’ sucii littlę time. tę 
do it in that ijf yoų WQųld. aę- 
tually stop to think about it, 
you vfould gasp and say that 
1;wo rehearsajs a. week cotfld 
hardly be sufficient for all that 
has to be done, We. suggest that 
you do your shąrę and come on 
down. c '

>The affair which is upper- 
most ip the. minds of all cho
rus męmbers and their friends 
is the Bazaar vvhich is going 
to be given on Deęem.ber 18 
and 19,th at the Lithuanian. 
Auditorium. From wbat we

• . . . , ' I .4 • .

hear and know, it will be ąuite 
an affair as all. sorts of prizes 
vvill be given out; a.ll sorts of 
games will be played and no- 
yelties given away. Why not 
come down and enjoy that 
evening at Pirinyn’s Bazaar. 
V. fc’ll hopo to be se. ing you. 
D'r’t forga. on the 18th 
lv'h that :s pn Saturday 
Sunday of next weęk. -

• We have noticed that;

Kaunąs trigubai, tiek 
i turf'telėtoM negu 

mūs t '‘f* 1

Vilniaus žydųKAUNAS. - 
i • 4 ■ * • ' •'« . i

spaudos žiniomis, šiuo metĄ 
[Vilniuje, viso tėra 2,264 ti
fono aparatui su G 5 6 papildo- 
ųiais aparatais. Vilniuje ofięiu- 
l^ai ir dabąįr. dar yra apie 5Q%' 
(Jaugiau; gyventojų, negu Kąį- 
ijie. Tuo tarpu Ęaųnę $Erų yrĄJ i 
daugiau negu 8,000; telefonų < 
aparatų, o su pridėtiniais -te- | 
Ipf. aparatais bus daug dau-j 
giau. >

... . .... .
(Tęsinys iš 1-mo pusi.)

^KONCERTAS VAIKAIS
*&idųd:feh,< Rodžio IT1 d? Art 

Instituto Fullerton salėje, 1:15 
vai. popiet, viešųjų mokyklų vai
kams bus d nedarnas specialiai 

!sujuostas mųzikalis koncertas. 
Sp$ • dainuos p-nįa ■ ędėife ‘ Ste- 
v ei įso n, muzikos mokytoja Do\v- 
ners ‘Groyę Ji dai
nuos Kalėdines dairias angliškai 
ir kitomis kalbomis. Ji taip pat 
dęmonstruos' ęąvo naują Muzi
kos mokymo ihętodą.1 •• • ’į 
; Visi viešųjų mokyklų moki
niai yfa • kvięęiami, atsilaužyti. •

• -...

1935 m. .Art Instituto meno

•A >r. -m .-r<UwW

and

Mr

Pastarasiais laikais 
arba rinkimas pašto 
yra taip prasiplėtęs, 
ra krašto, kur nesirastų filate
listų. Į

Rinkimas pašto ženklų nėųa 
vaikų žabo va, kaip daugelis 
yra pratę galvoti. Tai yra sa
vo rūšies mokslas, nes pašto 
ženkluose kiekviena valstybė 
stengiasi atvaizduoti savo ideo
logiją. Pašto* ženkluose, ne tik 
vaizduojama gražiosios krašto 
vietos, tautų ornameųtika, pa
garsėję visuomenės veikėjai, 
valstybių vyrai, bet charakte
rizuoja ir to krašto ypatybės, 
valdymosi formos pasikeitimai; 
pašto ženklais taip pat pamini
mi didieji valstybių įvykiai ir 
t. t. Rinkdami pažto ženklus, 
jei kas renka tik savo krašto, 
prisideda ir prie tautos meno, 
kėlimo. Tuęnii pakeliama tau
tos menas kitų tautų akyse.

Didžiosios filatelistų sąjun
gos apskaičiuoja, kad visam 
pasauly yra su virš trys mili
jonai pašto ženklų rinkėjų, šiau
rės Amerikoj ir Kanadoj yra 
per virš pusantro milijono. Jų 
tarpe yra pe tik paprastų žmo
nių, ne tik mokyklų /Studentų, 
ne tik valdininkų, ppfesįjonalų, 
biznierių/ bet ir žymių valsty
bės vyrų. Amerikos filatelistai 
didžiuojasi, kad į jų eiles įei
na tarp daugelio žymių žmonių 
įvairinus amžiaus ir luomo ir 
garsusis Fordas ir generalis 
postmasteris Farley ir net 
Jung. A. Valstybių prez. Roose-
veltas. Pastarasis skaitomas f i- an(^ - Mrs. Joseph Rack have 
latelistas No. 1.

Kiekvienoj valstybėj yra daug I^.chorus rehearsal. 
pašto ženklų rinkėjų S!jjungŲ;iWe hope that they Avilį not for- 
skaitlingų nariais, kurios lei
džia žurnalus filatelijos reika
lais, seka visam pasauly išlei
džiamus naujus 
teikia nariams į 
ei jų ir padeda 
savo rinkinius prieinamais bu
dais. < ‘

Negalima sakyti, kad lietuvių 
tarpe nebutij pašto ženklų rin
kėjų. Pav. Chicago filatelistų 
sąjungose galima rasti vieną, 
kiti) lietuvį, bet daugelis nepri-| 
klauso jokiai sąjungai, veikia 
vienas. Nepriklausanti jokiai 
sąjungai ir ti/rintį mažai žinių 
apie filateliją bendrai, 
lengva apgauti, vertingą ženk
lą už kelis centus nupirkti ar
ba išmainyti ant menkniekio. 
Bet to, mažai nusimanantis apie 
filateliją labai lengvai galr ver
tingą pašto ženklą padaryti be- , 
verčių jį plaunant arba netin- rehęarsals Tuesday and Friday 
karnų budu lipdant į albumus. —We’l| be seeing you.

Atsižvelgiant į tai, dviejų 
žymesnių filatelistų* (Igno Sa-, 
kajo ir A. Būdvyčio) tarpe ki
lo sumanymas—įsteigti Chica- 
goj lietuvių filatelistų draugi
ją, į kurią butų suburti visi 
lietuviai pašto ženklų rinkėjai. 
Draugija, veikdama toje sri
tyje, koresponduodama su Lie
tuvos ir kitų valstybių, filatelis
tais, ne tik kitataučius' supa
žindins su musų tautos menu, 
bet parodomis ir kitais budais, 
supažindins ir lietųyjus su* Lie
tuvos pašto ženklais, kurių Lie
tuva yra daug išleidus nuo pą- 
siskelbimo nepriklausoma vai 
stybe. • |

Tat šiuomi prašomi atsišaukti j 
visi lietuviai pašto ženklų rin
kėjai Chicagoj ir apielinkėse. 
Rašant laišką, prašoma sykiu 
atsakyti ir į šiuos klausimus: i

1) Kokių valstybių renkate 
pašto ženklus?
2) Kiek ir kurios valstybės 
turite pašto ženklų?
3) Kada pradėjote rinkti?
4) Ar vartojate tikrus albu
mus, ar lipdote į paprastus 
sąsiuvinius, ar laikote palai-

y dus?
J>5). Ar rinkdami pašto ženk
lus naudojatės katalogu?

Laiškus prašome siųsti 
adresu; Mr. Ig. Sakalas,

not since their wedding, at-

Patikimas Banką Patarnavimas nuo 1882
• i•> ? i :b; V V .**• • X

Ml 
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iį;
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Siųskite KALĖDINĖS PERLAIDAS 
DARAU giminėms į tėvyne

ašto ženklus, 
drių informa- 
ietns turtinti

get the chorus and once again • • t • t
return to ou'r fold. We could 
likę to have them baęk.

• Rumors have it that Chuek 
Matekunas (whom we’ve al- 
vvays heard call every. giri 
“Blonde” has. now honestly and 
truly got his blondę/and by the 
looks of the engagement ring 
on his littlę blonde’s finger, we 
are very certain he will have 

Į her for life.
eWe could ūse some good 

altos, basses and tenors. If 
there are any people with the 

labai a^ove wLo would likę to 
join, we hope they would come 
'down as we would likę to have 
them with us apd we’re certain 
that they would likę to be wifh 
us after they do come down.

©Once again, don’t forget

KASKEY H.UEY’

IŠ LIETUVOS
i . a TV: ‘ ’

* * •

Turizmo ref’
lo apdčt mokesčiu vizas 

ir viešbučius

ikalams siu- 
ikesčiu vizas

l .

s-gos 
esąs 

Memorandumu

KAUNAS. — Turizmo 
memorandumas dabar 
svarstomas, 
.siūloma užsienio pasus ir-vi-

So. Artesian Avė., Chicago, III.
Lietuviai, pašto ženklų rin- 

^"jkėjai, susiburkime į krūvą!

šiuo
6747

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

' CHICAGO. ILL.
ana■'aa'aMMĮteattaaaawaa—i—

Tdbiilasirf ALIEJUS 
Padaro Pečių ar 

Šildytuvą 
NAŠESNIU 

Ir Kaina Nedidesnė!

STOVOL
KAIP TIK I LAIKA

| KALĖDŲ DOVANOMS
NAUJI 1938 METŲ ’

| . GENERAL MOTOĘS

FR1GIDAIRE
I y ..... .> f • j ...... .

Progress Krautuve
I Pasiūlo Specialiai Lengvais Išmokėjimais

r'-V

Y 
#.• / 
r?

Dualdle Kalėdų Dovaną Visai Šeimynai:—
Duokite FRIįGIDAIRE! /

Progress Krautuve kaip tik aplaikė 1938 Metų Modelius
Del Kalėdų Pirkėjų pilnas pasirinkimas — Mažai 

tereikia įmokėti -— Pirmą mokestį galite pradėti 
' VASARIO MĖNESĮ ' ’
Frigidaire bus nuvežtas Kalėdom

J. KALEDINSltAS, Vedėjas' i . ; ' ,
Tel. VICtory 4226 c Chicago, Illinois-

f Pasiklausykit iųusų gražaus Lietuviško Programo rytoj, Nedelioj, 
f o 11, vai, ryte, iš stoties \yGES, 1360.‘ kftęcyUes.

Del Tamstų patogumo, Krautuve atdara Nedelioj-
-J /A ■' t « J • ' ' i’ knuo 10. vai. ryto iki 4-tos popiet> 

ir kas, vakarą paprastom dieiiom

“TT*

Firetender Stokers

Siūlo Šias Ekonomijos Anglis
" “ • ’ ' * TAirO AT TQV A WVTI ■* * v -! L.fri rft

įSPEtlAL stokęr: nut
Už toną ........?....................
VVESTERN ĘENTUCKY MINĘ
m . * V J i-- \ .

WESTERN KENTUCKY LUMP *
Už toną- L........ ...,...........  ..........  ’ 4>OwVO
FRANKLIN COUNTY EGG
Už toną ..............  ...v.. $7.25

Beto, Aukštos Rųšies Ęocahontas Anglys ir Chicago Koppers Koksai
%, , A J ,<■ ;R t Jjį v’*- }' f C‘ ir.A/A

MAill& Alin, U1C. B s
steigta metaisr.o mi-:tų toj pačio.i vietoj ’ '
TOKIAS KAINAS SKAITOME PERKANTIEMS VEŽIMAIS « Y

/

i:

Ligi Kalėdų beliko tik keletas dienų. Jeigu jus ketinate siųsti 
švenčių Perlaidas savo giipinėms j Tėvynę —.jus turėtumėt pa
daryti įiatvarkyipą l^ąip galima greičiau. Naudokitės Drovers Pa
tarnavimu, kadi užtikrinti tai, kad jūsų perlaidos būt gautos dar su

LINKSMOSIOMIS; KALĖDOMIS "
Drovejs Bankų Užsienių Perlaidų Skyrius pasiūlo jums greitą, 
patikimą patarnavimą ir mažą mokesnį. Ateikite šiandien. Pasi- 
tnątyikite su p. Stungiu prie 22 langelio.

“ BANKO VALANDOS / ♦ 
KASDIEN: 9 A. M. IKI 3 P. M.

ŠEŠTADIENIAIS: .9 A. M. IKI 2 P. M.

Drovcrs National Bank
TąusT &. Savings Bank

4 FEDF.RAL L£POSIT INSURANCE CORPORATION

4 7 T R S T R E E T A N D A S H L Ą N D AVENUE • CHICAGO

us zieaus, taipgi muzikaliskus instrumentus 
LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS.

cash ■ '
l °r 'A

CREDIT S

ir

Už mąžą depozitą jūsų dovaną palaikysime iki Kalėdų
[arba pąsinaRdpk LEN.ęVĄUS IŠMOKĖJIMO musų PLANO NAUDA7 , • i ’*. *•* ’ ’ •
1 ir^viririKT a Trr a <o<o

MUSIC AND JEWELRY STORE
4216 Archer Avejiue

• U! J • * h ' -• '

: Pasveikinimai:

ir,

NAUJIENOSE
PASIEKS VISUS JŪSŲ:

' •GIMINES, 
•DRAUGUS ir 
•.K^STUMERIUS,

NES* JIE VISI SKAITO NAUJIENAS
w .* j j - _ ; j'

PASVEIKINIMAI TILPS DIDELIAME 
KALĖDINIAME‘ NUMERYJE, KURIS IŠEIS

, III I. I, ,IM.

.f: ' jfyn'

oriai

Diznieriams) 9 <’ > , A .M . .

Dar Uirinic keletą gražių paveikslų dėl kalen
dorių, Ūnkapių tavernoms, bueernėms ir kito
kiems bizniais.

Prašome užsisakyti iš anksto, kad. prieš 
Kalėdų šventes galėtumėm pristatyti.

tuvos buvusius valdininkus 
vaizdų. /' i

KREIPKITĖS I NAUJIENAS 
' -'1W WiW Ąąįstęd Street 

Atdara iki 8: vai. vakarę, seluiiadieųią^ iįuo 9į iki 1

NEVADA ★ AUSTIN AMg
★ VINCENNES* 4vUI

REUMATIZMĄ
■ 1/ ■ % tz 4 \j . k • ’ 9 f ‘
Vengk sustyrimo ir paguldymo. 

Kreipkis ar rašyk klausdamas Herb 
Remedy už $1.00 ar egzaminacyos 
DYKAI ir gydymo uį $1.00 ir $2.00 
Bandymo pasiūlymas DYKAI. Tūks
tančiai pagijo nuo Elenos Šimanskie
nės šaknų, šaknų budo gydytojos 
daugiau kaip per 40 metų, ar matyk

DR. P. SCHYMAN
Specialistas 

įsteigta 18 metai 
1869 N. DAMEN AVĖ. Arm. 8200

P. J. v. GARAGE
P. J. VAICIS, Sav.

Taisom visokius automobilius ir 
trokus. Greitas patarnavimas ir 

kainos neaukštos.

4406 S. Western Avė.
Tel. LAFAYETTE 5201

' A. Butelius
Hardware Krautuvė

♦. » • ' • •. * -A \ •

Užlaikom visokių malevų, var- 
ųišių ir kitokių namams 

reikmenų.

4414 So. Rockwell St.
Tel. J^AFAYICTTK 468tf

Tek Buuievard 2508
TURKIŠKA PIRTIS

JUOZAS BIKN1US, Sav. • 
Pirmos rųšies turkiško, metodo 
pirtis. Maudimosi dienos yra. ket
virtadieniais. penktadieniais, šeš
tadieniais ir sekmadieniais iki 
popiet. Pirtis dėl vyrų ir ipoterų 
tom pačiom dienomis, atskiruo
se kambariuose. Kaina 40c ypat.

4625 SO PAULINA ST.

Pristato j Valgyklas Visokios rų
šies mėsas. Restaurantų aprupi- 
nimas MUSU SPECIALYBĖ.
3239 So. Halsted St.

! ’ Tel. V1CTORY 2031-2 ’

INSURANCE
(APDRĄŲDA)

• Pilną apdraudą auto
mobiliams

• Apdraudą 
ugnies

• Apdraudą
• Apdraudą

. • Apdraudą langų
• Apdraudą gyvasties

o gausite

namų nuo

rakandų
nuo vagių

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.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi ' 

NAUJIENOSE”



—

Šeštadienis, Gruod. II, IflS't

JUOKAI
r

kintieji Šalinasi nuo tokių “Tė
velių”. Jeigu daug tokių “tė
velių” butų> tai visi nuo baž
nyčios atsitrauktų.

KORESPONDENCIJOS t M

KENOSHA MARGUMYNAI
Sidabrinės
Sukaktuvėm

Lapkričio 13 d., buvau už
kviestas < dalyvauti “Surprise 
Party”, kuyi buvo surengta Ita- 
lian Amerięan Hęmę salėje, pp.

plimentą, jis pp. Kereckiams 
palinkėjo sulaukti auksinių su^ 
kak tuvių;

Jubiliantams buvo įteikta do
vanų geso ir angljų virtuvės 
pečius ir roaster, kurio viduje 

B^leštavūri?’ Ant Navakams, 
jų sidabrinių’ vestuvių—25 me
tų ženybinio gyvenimo sukak
tuvių proga.

Žmonių buvo virš šimto. Ju- 
biliąntams trumpai kelis žo
džius pasakė Kaz. Brazevičius, 
linkėdamas ilgiaiisių metų. Ki- • _ _ _ _ “ * “*■

koje ir meilėje gyventi. Mat, 
buvo daug svetimtaučių.

Rengėjai buvo pp. K. Kaspa- vakarienę, bet aš noriujai; sa 
rai, Lęnke, Valęrija Lenkiutė, 
Duršienė, M. Duršaitė, Vanda j 
Balienė, Tony Malienė ir Ed- 
na Navickaitė. Iš Chicagos bu
vo svečiai Mary, Saulis, Povilas 
Denkis ir Povilas ir Petras šau
liai ; iš Waukegano Darlienė. 
Kas šoko prie geros F. Stankaus 
muzikos, o kiti linksminosi 
prie baro. Skirstėmės. namo 
auštant, linkėdami jubiliantams 
ilgiausiu lAętų. Jiems buvo į- 
teiktas sidabriniai žiedai iy si
dabrinis setas. Prięš pradedant 
vakarienę fotografas šimanaus- 
kas nutraukė “jaunavedžių” ir 
kai kurių svečių paveikslus.

EI. Olšauskienė, St. Olšauskis, 
p. Laurinaitiertė, o rengėjos— 
O. Kaminskaitė ir Juzienienė. 
šokiams grojo, F. Stankaus mu
zika. Skirstėmės namo auštant, 
žmonių buvo apie 200.

ti anglų kalboje linkėjo santai- Draugijos Vakarienė
Nors p. Bulaw jau aprašė 

Kenoshos Kultūros Draugijos

vo trigrašį pridėti. Pirmiau
siai F. Bulaw kvietė dalyvauti 

tele- 
kas

dėjau ženklelius pardavinėti 
‘‘Pirmyn” choro kelionei j Lie
tuvą; Smagu ?r linksma su 
chicagiečiais prie alučio pasi
šnekučiuoti apie viską. 10 vai. 
paktį jie mus apleido, su mu
sų linkėjimais linksmos keliem 

‘nes, pasiekti ląįmįpgąi CMča- 
gų. Mes, Kęųoshiečiai, dąr už-.

!. vakarienėj e, bet rytą vėl 
fonas .. .brrrr... Klausiu, 
čia. Atsako, Pavarškienė. Pra 
šom vakarienėn. Tariau 
busime. Paskirtu laiku nuvy
kę, jau radom daug svečių iš 
Chicagos, Waukegan ir Racine 
—p. Augustinavičių, Dr. Mont- 
vidą, p-lę Mikužiutę ir kitus, o 
iš Waukegano p. Malelą ir p. 
Malelą; iš Racine—S. Mockų ir 
kitus.

Žinoma, daug čia nerašysiu, 
bet yra malonu, kad jau sutver
ta draugija ir yra choras. Lin
kėtina, kad senieji ir jaunie
ji stotų darban, nes be choro 
yra nesmagu.

Lapkričio 21 d., įvyko Keno- 
sha Draugijos vakaras. II. La- 

' banauskas viską pirikiai apra- 
nebus prošalį ir

ačiū

Ęazaras
Buyąii Kaz. Stulgaįčio kvies

tas ‘ atsilankyti į šv^ Petro lie
tuvių svetainę. Mat, sako, “Ba- 
zaras”, o antra, yisi biznieriai 
yra suprašomi susipažinti su 
nauju‘klebonu F. J. Škrodenių. 
Atsakiau, ačiū, nęgalesįu būti, 
nes esu užkviestas į Ęenoąha 
Kultūros Draugijos vakarięnę.

Lapkričio 25/ Č., vakare nu
vykau, ir radau pusętiųą bu- 
relį žmonių. Susitikau ir p. Ą. 
Lauraitį su Ipin, Skrodeniu. Nu
siperku bilietą ir laimiu apie 
porąf tu^nU bananų. Prięš ap
leidžiant salę nupirkau nuo p, 
Klęyięko biliętą bazaro užbąigtir- 
yėmš—pietums.

iSękmadjenj, pažymėtų, laiku 
nuvažiavau. Radau daug žmo
nių sėdinčių prie stalo. Kun. 
tuoj su malda. Davė gerus pįė- 
tus, prie to valstybinės ir alu
čio. K. Stulgaitis dękęjo visiems, 
kurie rėmę bązarą, pažymėda
mas kad pelno, liko $1,500^ Sa
ko, kad nors truputį iržkišime 
skolas. Kišėmė mes, ir musų 
vaikai ir vaikų vaikai pinigus, 
o skola vis buvo ir bus. Mat, 
tai netautiška bažnyčia, bet po 
vyskupu ir popiežių.

Perankstj Džiaugsmas
Vietinis laikraštis Kenosha 

Ney^s džiaugėsi, kad žmonės 
porą savaičių prieš laiką pra
dėjo Kalėdų dovanas pirkti. 
Bet tas džiatigsmas nuėjo nie
kais. Biznieriai jau dejuoja. 
Simmons Co. silpnai dirba, at
leidinėja; AmericanTBrass Co. 
dirbtuvėje suvis mažas būre
lis tedirba; Nash automobilių 
dirbtuvė atleidinėja. Kitos, ma
žesnes dirbtuves, tedirba po po- 

‘rą dienų j savaitę. Ot, tai ir 
pirk dovanas. Vieni nusipirko 
automobilius, kiti dar ką, o čia 
atleidinėja. Well, sako, eisime 
“ant reliefo.”

Pavojinga
Vienas verteiva turguje pasi

statė žiūroną ir už mažą pinigą 
jį nuomoja pažiūrėti. Pro žiu* 
ropą praeina vyras ir žmona. 
Vyras klausįa verteivą: “Ką 
pro jį galimą matyti?”

“Venerą su visu jos skaistu
mų!” atsako žiūrono savinin
kas.

žmona tuoj vyra patraukia 
ir sako: “Na ir nepamėgink pro 
ji pažiūrėti!”

C. K. BRAZU*• ; - ' J t5 • -

HEMOKRHOIDAI
Jus nusilpnina, pagauna Jūsų gyvumą ir 

pagimdo neišgydomą vėžį. Specialus metodas 
|ąu pagydė tūkstančius be operacijos, peilio 
ir laiko sugaišties.' Ateik 'ir pamatyk mane 
pirm, negu bus pervėlu. Egzamlnaclja DYKAI 
sii gydymu xuž ?1.00 ir $2.00.

DR. P. ŠCHYMAN, Specialistas.
1809 N. DAMEN AVĖ. Arm. 820p

Duokit Kalėdoms 
SIMMONS

n

Springsinį Matracą

PIRKIT SAU KARI DABAR-NEIAUKIT 
ATEIKIT l DIDŽIAUSI CHICAGOJ AUTOMOBILIŲ, i IŠPARDAVIMĄ
Dar niekad musų 20 metų automobilių finansavimo ir pardavimo 

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

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

Nelaukit—Ateikit Šiandien
Turime 102 1937 metų modelio karų visų išdirbysčių. kai kurie 

naujutSliai—ir 98—1936 metų karų visų išdirbysčių ir virš 100—1935 
metų, 1934 ir 1933—ir kitų modelių už taip pigiai kaip $25,00.

Ar jus norite naują ar vartotą karą, mes visvien 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. & AUTO FINANCE CO. 1340 W. 63 St
Atdara kasdien iki 10 P. M. ir visą sekmadienį

Kam Kentėti Nuo Sugedusių Vidurių?
JEI VIDURIAI NEGERAI VEIKIA'------
JEI VIDURIAI SUKIETĖJA ------
JEI VIDURIAI NEVIRŠKINA ------

-JEI GASAI VIDURIUS IŠPUČIA, ------

NIEKO NELAUKDAMI NAUDOKITE

NIDA
Alkaline Digestant Powder Miltelius

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

Nida ^Laboratories
A. G. KARTANAS, Sav.

2555 West 69th Street, Chicago
Telefonas Hemlock 0318

Duokite Sveikatą ir Poilsį Per Ilgus Metus

Teko sueiti geruos pažįstamus,

-t

l.

■

?!

j* . <-«5.

2536-40 W. 63rd St.
Tel. Hemlock 8400 

M. T. KEŽAS, vedėjas

šeimininkė pagrąsino, 
nepriklaus prie parapi- 
gali laukan eiti, žino- 
žmogus padarysi, gal

TAILOR-MADE
OVERKAUTAI

$22.50:
ir aukščiai iki $50.00

vedėju buvo Anta-j liajaus šokiai mus gerai palinks- 
;is. Pasveikinęs pp. mino, taipgi ir dainininkės, 

kaip p-lės Jocius, jaunutė p-lė

4179-83 Archer Avė
* *4 '*•

•\Tel. Lafayette 3171
S. NAKROŠIS, vedėjas

’ i ‘ i ęHięA,GO, ILLINOIS

■i . . ,t j ' ...?•«• vn..9L-r-
* ■ •
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Vėl Sukaktuvės
< • w \ ♦ f j • , r* • / i

Lapkričio 20 d., vėl netikėtai 
turėjau dalyvauti “surprise pan
ty” pp. A. ir K. Kereckiams,
(ierman American Home. Be- šė, bet gal 
ūžiant kaip šidlavoję “ant at- man savo kelis žodžius pridėti, 
pušku,” buvome pakviesti už-Į Pirmiausiai apie Vyrų Chorą, 
imti vietas. Susėdome-valgėme-' Pas mus dar ir dabar kai ku- 
gėrėme kaip kas mokėjome. I rie sako, kad buvo “fain.” Be-

Vakaro 
nas Lauraitis. Pasveikinęs pp.' mino, taipgi i_ _________ ,
Kereckh/s 25 metų vestuvių su
kaktuvėmis, jis pakvietė kalbė-1 Renis. O apie p-lę Malelą tai 
ti “didelį, tūzą”. Juo pąsirodę p.'jau nėra kalbos-—balsas tave 
J. Martin. Jis trumpai ir aiškiai traukte traukia, yra aiškus ir 
išreiškė jųbilijantams linkėji- malonus.
mus. Kalbėjo taipgi pp. Kerec- 
kių sūnūs ir marti. Vėliau bu-'kaip T. Rypkevičių, Millerį ir 
vp perstatytas, anot p. Laurai-1 daug, daug kitų, ypatingai p. 
čio, geriausias kalbėtojas Kaz.' Steponavičių. Vienai panelei, 
Brazeyičius. Taręs ačiū už kom- kurios pavardę pamiršau, pa-

J!"Et . ..* 

((verkautai ir Siutai

Madni AKiniaį

Gatavi vėliausiuose 
f * • ■ .

modeliuose ir styliuose
25.00 vertės
$30.00 vertės
$35.00 vertės

517.50 
521.50 
524.00
SIUTAI ir

Kieti vilnoniąi, storo audeklo, še
viotai, mėlyni šaržai ir trilinkai 
sukti. Nauji lounge drapes ir plo- . . •
in ir gražiai padarytos nugarps’vienlirtkos ir dvilinkos krutinės, mė
lyni, pilki, rudi ir oxford pilki . . . Flyse ©verkautai, mohair, lan
guotos nugaros Ir malton dvilinkos ir vienlinjcop. krutinės raglan ii; 
sunkus plošciai. Turim didelį pasirinkimą darbinių ir išeiginę kel
nių prieinama kaina.

>LOWIK
% •• m. 'J’rA

CLOTHES SHOP
Vyrų ir Berniukų Drabužiai

4282 ARCHER A VE. (Kampas 43-čios gat.)

Mirė K. Narbutas
Lapkričio 27 d., mirė Kazys 

Narbutas. Buvo geras žmogus, 
bet liga jį kankino suvirs, 6 
metus laiko. Apie metus laiko 
išbuvo ligoninėje. Kiek page
rėjęs bandė pragyvenimą užsi
dirbti. Kai jau nebegalėjo dirb
ti, tai 
kad jei 
jos, tai 
ma, ką
apie 3 ar mažiau mėnesių pri
klausė. Staigiai vėl susirgęs, 
netrukus mirė, Prieš mirtį buvo 
šauktas kunigas. Vėliau to ku
nigų klausta ar laikys mišias 
už $5, bet jis atsakė, kad to
kių mišių nėra. Tada šeiminin
kė penkis paaukavo, bet kuni
gas pareiškė kad to permaža 
ir liepė eiti kolektuoti. Vienas 
parapijonas kalbėjo, kad mąnęs, 
jog tie “krajavi” kunigai yra 
“durniai,” , bet, žiūriu, čia gi
mę dar “durnesni”. Tiesa pa
sakyta. Nėra artimo meilės, 
nors eik į “leiką” ir pasiskan
dink, bet kunigui duok ...

čia mes turime St. Marks 
bažnyčią-katalikų. Priklauso vi
sokios tautos. Klebonų yra kun. 
Burk. Pasitaikė, kad vienai mo
teriškei mirę dukrelė. Nepri- 
klausė prie parapijos, bet ve
lionę norėjo palaidoti su1 apei
gomis. Kungas sako, ar bus 
brangu $3.00? Jei negalite tai 
užteks $1. Be to, jis dar nu
ėjo į taip vadinamas “bedievių” 
kapines ir ten kalbėjo maldą 
ir pašlakštė. Lankėsi du kartus 
ir į namus. Veh kai- pasitaikė 
mirtis, vieno będarbįo šeimy
noje, tai tas kunigas nemoka
mai patarnavo. O čia, pas lie
tuvius, kunigas gavo $5, bet 
to neužtenka, eikit kolektuoti 
daugiau. Todėl ir tię patys ti-

Su Garsiaisiais
SKAITYMUI, SIUVIMUI

1 AtjR&LĖk Stiklais
______ _ _ _ ARBA TOLUMUI 
APDRAUDOS CERTtFiKĄTĄS DYKAI

Išduodama su kiekviena VVinner akinių parduota pora, 
užtikrinant jūsų pilniausią pasitenkinimą

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

Tūkstančių dėkingų klijentų visoj šaly

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

koj Vadovybėj Dr-o Albert Earl Winnęr, O, D., D, O. S.
LIBERALĖS KREDITO SĄLYGOS

Vadovybė D.-ro Albert Earl Winner, O.D., D. O. S.
Peoples Krautuves parduoda SIMMONS BEAUTYREST 
Matracus specialiai lengvais išmokėjimais.
Įmokėkite tik .............   52.qo

> , • '» ■ ’I*-. *"

Balansą Mokėkite Po Biskį Kas Mėnesį
Jei norite duoti ką tokio kas geriausias ir naudingiausias, 
duokite SIMMONS BEAUTYREST Matracą. Tai yra auk
ščiausios rtišies scehtifiškai padaryti matracai, kokie su- 

> teikia geriausį poilsį. Galite pirkti ant lengvų išmokėjimų 
B.eaūtyrest bus nuvežtas kur reikalausite.

» • • R r. - - . j * fc . .4 . . i *

Krautuvės atdaros Antradienio, Ketvirtadienio, šeštadienio vakarais.
1 ‘ I. ■ : ::________ ! ■ 1________________

Pinigų Taupytojams Išmokam Ji
’V '3r*. Į (w. UTtBJ .tol K ILZ>

' KfekadeuorAsmens Pinigai " ’jT/jį,
Apdrausti iki $5,000.00 gUKuZ V

Duodam Paskolas and l-mų
i.> '/i ■ ,xi i.f

i

i stąniaifeM^
\2324 S. Leavitt St? ^ustin Mackiėwich,/Prez. Tel. Ganai 1679/

VVINNER OPTICAL CO.
3206 W. 63rd St. Nėar Kedzie; Aye.

Atdara Antradieni, Ketvirtadieni, šeštadienį iki 9 vaL vak. 
Krautuvės Daugely Didžiųjų Miestų

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE
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Palaidotas Senas 
Atlantic kolonijos 
gyventojas Antanas 
Kadžius

ATLANTIC. — Kaip jau buvo 
“Naujienose” rašyta, po trum
pos ligos nuo plaučių uždegimo 
mirė senas šios kolonijos gyven
tojas Antanas Badžius.

Mirė jis gruodžio 3 d., o gr. 
7 d. iš laid. direktoriaus Ridiko 
koplyčios, 3354 S. Halsted St., 
S. P. Mažeikos patarnavimu, bu
vo nulydėtas į Liet. Tautiškas 
kapines, kur prie kapo trumpą 
prakalbėlę pasakė M. Karčiaus
kas. Nors oras pasitaikė šaltas 
ir snigo, tačiau laidotuvėse da
lyvavo daug žmonių, buvusių jo 
draugų, giminių ir kaimynų, 
nes visi velionį pažino kaipo ge
rą ir teisingą žmogų ir visi 
stengėsi atiduoti jam paskutinį 
paitarnavimą.

Iš giminių, paliko Amerikoje 
vieną brolį Joną Radžiu, brolie
nę ir dvi brolio dukteris, o Lie
tuvoj dvi seseris. Laidojimu rū
pinosi brolis Jonas.

Velionis Antanas Badžius 
1904 m. tarnavo Rusijos caro 
kariuomenėje, kada ėjo Rusijos 
karas su Japonija, bet jam ka
re neteko dalyvauti. 1910 m. jis 
atvyko į Ameriką čia laimės pa
ieškoti. Iš pradžių jam čia vi
sai neblogai sekėsi, nes jis buvo 
geras kriaučius, tad jam nesun
ku buvo susirasti darbą ir jis 
gana gerai gyveno. Tuo laiku . 
jis gyveno 18 gatvės apielinkėj.

Bet bene 1910 m. jis susirgo 
pavojinga liga, kuri jo kak’ą 
sutraukė į pečius. Jis ilgai gy
dėsi, kas suėmė visas jo sutau
pąs. Netekęs sutaupų jis pasida
vė Oak Forest sanatorijon, kur 
irgi ilgokai išbuvo.

Kiek pasveikęs jis gavo dar
bą viename kliube vidurmiesty- 
je už housemaną. Išdirbęs ten 
kelis metus ir susitaupęs kelis 
šimtus dol. jis nusitarė grįžti 
atgal kriaučiauti. Bet kad dali
nai paliegusiam buvo sunku 
gauti darbą dirbtuvėj, tai jis, 
rodos, 1922 m., nusipirko nuo
savą kriaučių šapą nuo Joe Rū
tos, 240 W. 51st St. Kadangi jis 
buvo geras kriaučius, tai biznis 
jam sekėsi ir jam vargo vargti 
nereikėjo.’

Tačiau pritrauktas kaklas ne
davė jam ramybės ir jis nusi
tarė dar kartą važiuoti į Hot 
Springs, Ark., bandyti kiek 
daugiau" pasigydyti. Bet nors iš
buvo porą jnėn., jokios pagel
bės nesusilaukė ir nuo to laiko 
daugiau gydytis nė nebandė.

Apie pusantrų metų atgal 
dar prisimetė chroniškas bron
chitas ir dusulys, kuris ypač jį
kankindavo kada jis užsirūky
davo, ar išgerdavo degtinės 
stiklelį. Pastaromis dienomis gi 
peršalo ir gavo plaučių uždegi
mą, nuo kurio už trijų dienų ir 
mirė. Nors kaimynai p.p. J. 
Zemkus, Ona Wilson, M. Kar
čiauskas ir rūpestingai ligonį 
prižiūrėjo ir šaukė gydytojus 
vieną po kito, bet pagelbos jau 
nebegalima buvo suteikti.

Velionis buvo laisvų pažiūrų, 
mėgo skaityti pažangius laik
raščius, mylėjo Lietuvą, ne
mažai jai aukojo ir vis ruošėsi 
dar kartą ją atlankyti. Su vi
sais buvo teisingas ir duosnus 
neturtingesniems už save, my
lėjo savo brolį Joną ir jo šeimy-

4 | l*|
Vardan velionio brolio, čia no

riu išreikšti širdingiausią padė
ką grabnešiams ir tiems drau
gų, kurie aukojo vainikus, taip
jau M. Karčiauskui už kalbą ka
pinėse, S. P. Mažeikai už man
dagų patarnavimą, “Naujie
noms* už pranešimus apie ve
lionio mirtį ir visiems taip 
skaitlingai dalyvavusiems šer
menyse ir laidotuvėse.

—Kaimynas

Gavo leidimą steigti 
laisvas kapines 
Kupiškyje \
Galutinas leidimas gautas po 
kelių metų delsimo. Chicagos 
kupiškėnai yra pasiruošę padė

ti Kupiškiui savo laisvas 
kapines sutvarkyti

Gruodžio 4 d., A. Zalųbos bu
te, Cicero, įvyko eilinis Kupiš
kėnų Kultūros draugijos susi
rinkimas, kuriame buvo išduo
tas ir baliaus komisijos rapor
tas. .Raportas parodė, kad ba
lius buvo sėkmingas ir davė gra
žaus pelno.

Buvo skaitytas Etinės Kultū
ros Draugijos Kupiškio sky
riaus sekretoriaus . K. Ječiaus 
laiškas, kuris sukėlė didelio di
delio džiaugsmo, tarp narių, nes 
laiške pranešama’, kad Lietuvos 
vyriausybė suteikė paskutinį 
leidimą baigti steigimą laisvų 
kapinių Kupiškyje.

žemė kapinėms buvo nupirk
ta keli metai atgal. Sveikatos 
ministerija irgi suteikė leidimą 
steigti kapines. Bet tik dabar 
gauta’s leidimas kapines aptver
ti tvora ir jose laidoti miru
sius. Nariai negali' suprasti, ko
dėl vyriausybė net keliais me
tais sutrukdė steigimą laisvų

kapinių ir tiek ilgai delsė su ga
lutinu leidimu. Bet vistiek ši ži
nia apie galutiną leidimą steig
ti kapines nudžiugino Chicagps 
Kupiškėnų. Kultūros dr-jos ba
rius, nes dabar tikrai tikime, 
kad pavasariui išaušus bus gra
žiai aptvertos ir tinkamai su
tvarkytos laisvos kapinės Ku
piškyje.

Nors Chicagos kupiškėnai jau 
nemažai prisidėjo prie parėmi
mo steigimo laisvų kapinių Ku
piškyje, bet dabar yra pasiryžę 
dar daugiau tą darbą remti ir 
visomis išgalėmis padėti savo 
draugams Lietuvoje greičiau už
baigti pradėtąjį darbą, nes jie 
vieni, be musų pagalbos, gal ne
įstengtų, dėl lėšų stokos taip 
greitai darbą baigti.

Tuo tikslu atsišaukiame ir i 
» 

kitų Amerikos ir Kanados mies
tų kupiškėnus prisidėti savo au
ka ir pasiųsti ją tiesiai Kupiš
kiu, ar Chicagos Kupiškėnų Kul
tūros dr-jos sekretoriui' P. Ba’l- 
chunui, 4601 S. Fairfield Avė.

Susirinkimui užsibaigus p-ia 
V. Zalubienė patiekė susirinku
siems skanių užkandžių, prie 
kurių visi ilgai tarpusavy šne
kučiavo ir tik po vidurnakčio 
pradėjo skirstytis namo, dėko
dami p.p. Zalubams už vaišes ir 
prisižadėdami ateityje dar dau
giau dirbti draugijos labui.

Kviečia Talkon J 
Gerą Darbą, 
Šį Trečiadienį

TheEnglishColumn1

Vyrai Rengia iDidelį Vakarą
Yra gana daug šeimynų Chi- 

cagoj tarp lietuvių, kurioms 
linksmos Kalėdų šventės jokių 
džiaugsmų nepriduotų, jei drau
gystės ir pavieni kaimynai ne
rodytų bent kiek broliškumo.

Taigi, Lietuvių Prekybos Bu
tas, arba Lithuanian Chamber 
of Commerce, kviečia visus pri-1 Park 
sidėti ir pagelbėti įvykinti ge
rą darbą Kalėdoms.

ši sąjunga lietuvių biznierių 
ir profesijonalų rengia CaM ir 
Bunco Party, trečiadienį, 15-tą 
gruodžio, 1937, Marųueįte Park 
salėj, prie Kedzie ir 67-tos gat
vės.

Sumokėkit tik 75 centus už 
bilietą ir tuomi praleisit vaka
rą smagiai lošiant kortoms ar 
“bunco’1 prie užkandžių ir trum
po programų ir, kas svarbiau- 
sis, paremsit labdaringą tikslą.

Ir paneles ir ponias ir “džen- 
telmonus” kviečiam būtinai at
silankyti. Tuojaus pažymėkite: 
15-tą gruodžio, 8-tą valandą, 
Marųuette Park Hali, S. Ked- 
zie ir 67th St.

—Komitetas

Xmas Party For Be- 
nefit of Lithuanian 

Families
Lith. _______ _ ___

Reąuests Aid of (flubs and 
Iridividuals

Chamber of Commerce

put this worthy project over f" 
in a big way. ir

Come, ladies and gents, re- 
member the date: Dec. 15, Mar- 
ąuettė Park Hali, S. Kedzie 
Avė. and 67th St.

—Committee

On Wednesday, December 15, 
1937 at 8:00 P. M., at Marųuettę 

1 Park Hali, the Lithuanian 
Chamber of Commerce is gi- 
ving a Card and Bunčo Party, 
the prdceeds from which will 
go toward providing gifts and 
^mas baskets for numerous 
nęedy Lithuanian families, to 
cheer them during these joyous 
holidays. x '
Card games and prizes, refresh- 
ments and entertainment are 
offered to tempt you into doing 
a bit of charity donating. Just 
75 cents A for the ticket, and 
you will enjoy yourself while 
contributing to the joy of the 
less fortunate.

The bitfsiness and professional 
men, who make up the Lith. 
Chamber of Commerce, are do
ing a'll they can and ‘they čor- 

1 dially invite all to help them

JUOKAI
šališkumas

“Ar tai teisybė, kad panelė 
Rašeivaitė turėtų pasitraukti iš 
dienraščio moterų skyriaus 
dėjos?'

“Taip tikra teisybė!”
“Kodėl?”
“Ją skaitytojos apkaltino

liškumu: ji duodama patarimus 
kaip iš senos skrybėlės pasida
ryti naują palaikiusi vyrus.*

ve-j

ša-

v w PlnigalH ar KredituANGLIS
Ne41eglnk Savo Pinigų! link Gudrus 

Tūkstančiai patenkintų pirkčjų vartoja 
SUPER MINE RUN — Gerai (P r A 

dega—Didin kar£tis-»-KogeriauHia 
100% POCAHONTAS MINE Čr7 4 K 
RUN—GERIAUSIOS RŪŠIES <P < •Trt) 
fk ton. Liodės—Brangėliau imant mažiau

SUPER COAL CO
10 SO. LA SALLE ST. Denrborn 0201

TONSILAI
ISSaukia daug nėgaliavimų kaip ir Igedra 

dantis. Gydoma moderniu budu, kurs iAgydč 
tūkstančius be operacijos, be peilio, skausmo 
ir laiko RUKaiSties. Ateikite, egzamlnacija <!'- 
kai be prievolių. Gydymas nuo $1.00 Iki $2.00

DR. P. SCHYMAN, Specialistas
1869 N. DAMEN AVĖ. Atm. 8200

Kainos Sumažintos 
Kalėdoms!

TAIP KAD GALIMA 
ĮSIGYTI 

už 515.99
PHILCO RADIO

Aliejinį Pečių AMERICAN

,Ž 539.95
Apsilankykite ir pamatykite nau
ją p. Z. Basinskio rakandų krau
tuvę.

Kainos numažintos visoms Ka
lėdų dovanoms—kaip tai: lem
poms kavos staleliams, Cedar 
skrynioms, knyginėms, rašomiem 
stalams, radioms, paukščių narve
liams ir t t.

Z. BAS1NSKI
FURNITURE STORE
1701-03 W. 47th St.

Tel. BOULEVARD 1751

SAVO
Fairfax 9600

' " ’ 'v-i‘ '_____ " ______________ ■_

SPECIALIOS ŽINIOS
AMERIKOS LIETUVIAMS

PIRKITE PATIKIMA

Vartotą Karą
NUO SAVO CHEVROLET 

PIRKLIO DABAR IR 
SUTAPYKIT SKIRTUMĄ

W ijį 

/Jn i t f t i Į^UBsS f į į. Į t JM3BM

AUJO 1938 m. Chevrolet populiarumas 
sutraukė nepaprastai didelį, neseniai 

buvusio modelio vartotų karų skaičių, šie ka
rai yra atidžiai peržiūrėti ir pertaisyti, o be 
to, ir nuostabiai žemai perkainuoti, kad grai- 
čiau parduoti ir tuo budu pasidaryti vietos 
naujai įeinantiems, įmainytiems į naujus Chev
rolet, karams. Tai No. 1 priežastis, kodėl gali 
sutaupyti pinigų dabar. M o. 2 priežastis: Jus 
galit sutaupyti karo žiemos laikui pertaisymo 
išlaidas, jį įmainant, į gerą vartotą karą. Prie
žastis No. 3: Jus sutaupysit karo nusidėvėji
mo išlaidas per ateinančią žiemą, jį įmainant 
dabar.

Nepraleisk niekais šias taip svarbias san
taupas. Pirk vartotą karą dabar nuo savo 
Chevrolet pirklio ir praleisk skirtumą kokiam 
kitam būtinam reikalui.

PAMATYKITE

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

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

Caley Brothers Pullman
10524 S. Michigan Avė

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

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

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

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

Drexėl Chevrolet Co. Drexel 8121
4783 Cottage Grove Avenue

Drije Motor Sales s Lavvdale 7800
6527 Roosevel Rd , Berwyn

Dunawąy Chevrolet Maywood 8820
511 S. 5th Avė.. Maywood. Austin 8118

Bruce Egan Chevrolet Ine. Wilm. 4414 
611 Grppnbnv Rd.. Wi1motte

7818

8826
5707
1470

2142

5300

Remkite tuos, kurie . 
garsinasi 

“NAUJIENOSE

HEMOROIDAS
Nėra reikalo kentėti tas kankinan
čias ligas. Dr. Shek’o naujovinis ne- 
vargiąantis 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 MILWAUKEE AVENUE 

Tel. Kildare 4239
Valandos nuo 10 ryto iki 8 vak 
Sekmadienj nuo 10 iki 1 po pietų 
Antradienj. ketvirtadienį ir šešta
dienį iki 8 vai. vakaro.

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

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

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

J. A. S. Anatolius
8036 S. Racine Avė

CHICAGO, ILL.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

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

Adalas.
Kas buvo Vladimiras čertkovas — 

Edv. Levinskas.
Populiarusis Mokslas — Apžvalga 

ir t. t.
KAINA 45 CENTAI 

GALIMA GAUTI

“NAUJIENOSE” 
1739 SO. HALSTED STREET 

Chicago, 111.

Ruby Crevrolet, Ine.
7158 Stony Island Avė.

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

Seip Chevrolet Sales 
8622 Commercial

Sheets Chevrolet Sales

Michigan Avė. Chevrolet
’ 2845 S. Michigan Avenue

Mid City Chevrolet Co. MonfDe 
1147-59 W. Jackson. Blvd 

Miller Chevrolet, Ine. Graceland
1810 Irving Park Blvd. 

Milwaukee Avė Mtr. Sales Spa.
2504 Milwaukee Avenue 

Nelson Chevrolet Sales, Ine. Bit.
1002 Diversey Parkway 

Nickey Chevrolet Sis.. Ine. Pen.
4114 Irving Park Blvd. 

Nieburger Chev. Co. So. Shore
• 7744 Stony Island Avenue

Northtown Chevrolet Co., Hollycourt 5800 
6501 N. Western Avenue

Ray O’Connell Motor Co. Austin 8068 
4625 W. Madison St.

A. J Oosteirbeek Mtr. Co., Ine. Tri. 1610 
7541 S. Halsted Street

Opas Chevrolet Co. Haymarket 0220 
1708 S. Ashland Avenue

Calumet 6155

0332

7076

Gate^ay Chev. Sales, Ine. Pensacola 9010 
5145 Milwaukee Avė.

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

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

Hi-Way Chev. Sales, Ine. Bark Ridge 68 
Toughy &’ Busse Hgwy. Pk. Ridge

Hyde Park Chev. Garage, Ine. Dor. 8600 
5506 Lake Park Avė.

Keystone Motor Co. Keystone 8400 
3100 Lawrence Avė.

Kushler Chev. Sis , Ine. Sheldrake .7610

Virginia 1141

4205

0456

7300

8670

Elmwood Pk.

Regent 
Avenue

Midway 
6522 Cottage Grove Avenue

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

Superior Motor Sales Co. Engi
6948 S. Halsted Street

Uptown Motors Corp. Long Beach
4859 Broadway

Vogeding Chęv. Co. Greenleaf 
1111 Chicago Avė.. Evanston Bri. 7800

1400

8500
SIUSKIT PER

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonės'r 
patari* Lietuvos banks*

85008796
6317 Broadway

Jas. .Levy Crevfolet Co.
4400 Archer Avenue-

Lewis Auto Sales, Ine. Crawford
3400 Ogden Ayenue

Mclnerney Motor Co. Spauldipg
2715 N. Cicero Avė.

McManus Motor Sales Republic
6711 S. Westem Avė

8400

3400
9172

80005300

<.‘č :




