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Wm.Green Pataria Darbo Lai
ką Trumpinti, Alga Nekapoti

Kovai su recesija A. D. Federacijos prezi
dentas pataria trumpinti darbo laiką, pa
laikyti dabartines algas, praplėsti namų 
statybą, viešuosius darbus ir socialiu sau

gumo programą
WASHINGTON, D. C., sau

sio 7. — Senato komisijai, ty
rinėjančiai nedarbą ir ieškan
čiai priemonių kovai su nedai- 
bu, penktadienį liudijo William 
Green, Amerikos Darbo Fede
racijos prezidentas. Green pa
siūlė programą iš septynių 
punktų, kurie yra:

1— Sutrumpinimas darbo lai
ko, išleidžiant maksimum dar
bo patvarkymus.

2— Palaikymas 
gų standarto.

3— Palaikymas
programos, praplėčiant viešųjų 
darbų sritį ir pripažįstant juos 
kaip nuolatinę pramonę.

4— Padidinimas statybos na
mų mažoms rendoms ir lūšnų 
pašalinimas. Tam tikslui kon
gresas turėtų asignuoti daugiau 
fondų .ir nebereikalauti, kad'
vietinės valdžios savo fondais jis pats reikalavo 
prisidėtų prie šių darbų.

5— Akstinimas -‘privačios * na- simu pareiškė, kad
mų statybos, • dovanojanį^naUr tų kapoti, jas žemiau, Pabarti 
jai pastatytiems naniftmš "tak-'nių normį."i" ?* /

dabartinio al-

viešųjų darbų

sus per tam tikrą laiką.
6— Peržiūrėjimas ir papildy

mas socialio saugumo progra
mos: kad ji įsteigtų visos ša
lies plotu apdraudą nuo nedar
bo, kad platesnius gyventojų 
sluoksnius apimtų nedarbo ap- 
drauda, kad butų mokamos di
desnės senatvės pensijos ir kad 
butų' glaudžiau sujungtas ne
darbo apdraudos išmokėjimas 
su pašalpos «teikimu.

7— Pašalpos darbai plates
niu maštabu dabartinio biznio 
atoslūgio metu.

Green prisidėjo nemažai 
prie to, kad speciali kongreso 
Sesija prieš Kalėdas sulaikė 
prez. Roosevelto administraci
jos algų-darbo valandų bilių, 
kurs reikalavo minimum algų 
ir maksimum darbo valandų 
įstatymo. Tačiau penktadienį 
liudydamas senato
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’ PRAPŪOLĖ KARO LĖKTUVAS. Jungtinių Valstijų laivyno bombnėšys, ku
ris prapuolė laike manevrų Pacifiko Van ienyne kartu su 7 žmonėmis^ Jo dabar 
ieško šimtai kitų lėktuvų ir tikisi jį iš$eloėti, jei jis dar pluduriuoja. Bet ieškoji
mą labai trukdo migla-
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VOKIETIJOS IR ITALIJOS KARIUOME 
Ne KONCENTRUOJAMA PRIE 

ALMERIA

I

4.

iii

PARYŽIUS, Francuzija, sau
sio 7. — Iš pietų Ispanijos čia 
gauta pranešimų, kad Vokie
tijos ir Italijos kariuomenė, 

-1 

kariaujanti sukilėlių pusėje, 
yra koncentruojama prie Ma
lagos. ‘ ši koncentracija puoli
mui Almeria, svarbaus vyriau-

sybinikų uosto Viduržemio ju
roje.

Kai kurie karo ekspertai ma
no, kad sukilėliai ofensyvu prie 
Almeria nori 
tį sukilėlių 
Teruelio, ba 
šistų padėtis 
ki.

palengvinti padė- 
kariuomenės prie 
prie Teruelio fa- 
darosi tikrai sųn-

IŠ LIETUVOS
ALYTAUS TILTO PER NE
MUNĄ STATYBOS DARBI
NINKAI REIKALAUJA SU
MOKĖTI VIRŠVALANDŽIUS 

Už 1936 IR 1937 DARBO 
METUS

Kennedy paskirtas 
ambasadorium 

Anglijai

tilto 
visai

Richberg užgiria 
planingą gamybą

300 lėktuvų ieško 
pražii^ušib bom

bonešio
SAN PEDĘO, Gal., sausio 7. 

— Trys šimtai Jungt. Valstijų 
laivyno’ lėktuvų ir 24 karo lai**

Vėl įspėjo karinguo
sius industrialistus

WASHINGTON, D. C., sau- 
šio 7. — Penktadienį prez. 
Rooseveltas i pranešė spaudos 
atstovams, kad Jungt. Valstijų 
ambasadoriumi Anglijai jis 
paskyrė Joseph P. Kennedy, 
prekybos laivyno komisijos pir
mininką. Ambasadorius Davies 
iš Rusijos bus perkeltas į Bel
giją, o ambasadorium Vokieti
jai paskirtas Hugh R. Wilson, 
užsienio reikalų departamento 
sekretorius asistentas.

ALYTUS. — Alytaus 
statyba per Nemuną jau 
baigiama. Prie jo statybos dir
bo keliasdėšimts darbininkų. 
Ilgą laiką darbininkai vyrai 
gaudavo už darbo valandą 401* 
et., o moterys 2,5 Lt. per die
ną. Vėliau vyrams buvo moka
ma po 45 et. už valandą, o mo
terims paliko senas 
mas. Viršvalandžiai 
kams nebuvo mokami nors te
ko dirbti po 11 ir daugiau va
landų per dieną. Pareikalauti, 
kad butų mokama Už viršva
landžius darbininkai bijoję, nes 
gręsęs atleidimas iš darbo*

Dabar minėtos statybos dai^ 
bininkai kreipėsi į atitinkamas 
įstaigas, kad iš statybos ran
govų tūtų išreikalautas atly
ginimas už dirbtus viršvalan
džius. Po kelių pasitarimų sta
tybos rangovai Ilgovskis ir Ur
bonas sutiko moterims primo
kėti po 5 et. už valandą, skai
tant per dieną 11 darbo valan
dų ir tik už darbą 1936 m. Vy
rams mokėti už viršvalandžius 
visai atsisako, (m)

NEW YORK, N. Y., sausio 
7. — Kalbėdamas per radio 
ketvirtadienio vakare genera- 
lio prokuroro asistentas Ro- 
bert H. Jackson pakartojo, ne
seniai' išreikštas savo mintis, 
kad tam tikri biznio elementai 
įboikotuoja valdžią.

Ketvirtadienį Jackson parei
škė, ,joge i stambusis biznis ko-< 
vaja Jungt.../Valstijų valdžią 
dįahgėiyje frontų. Pasak Jack- 
sono, ' žrųpnės reikalauja, kad 

ų jiems darbų. Jei 
nepadarys,

WASHĮNGTON, D. C., sau-► 
šio 7. — Donald Richberg, bu
vęs NRA patarėjas, penkta
dienį išreiškė pritarimo vald
žios ir pramonininkų koopera- 
vimui tikslu reguliuoti biznio ■ 
eigą. J

Svarbu, 
kad biznis plauktų vienodžiau. 
To tenka siekti įžitipnV kokia 
bus publikos perkamoji pajė
ga. Publikos paklausą numa
tant galima butų įmonių ga
mybą pritaikyti paklausi! ir 
palaikyti ją gan vienodą. Vai-! VlCtll RUSIJOS 
džia šiuo atveju galėtų bizniui 
daug pagelbėti. ■ j

Planingos gamybos sumany
mas dabartiniu laiku Jungt. 
Valstijose 
šium 
nyti biznio pakilimus ir kriti
mus, 
mus 
po to depresijas arba recesi
jas. > ' ,. .

^tlygini- 
arbinin- Pusė automobilių 

darbininkų ne
dirba ’vai ieškojo pražuvusio laivyno 

} bombonešio juroje tarpe San
ta' Barbarą ir San Diego? Eėk-

komis^ijai 
maksimom 
algų klau- 
nepriderė-

valandų įstatymo, o pareiškė Richberg, tuvas pražuvo praėjusį trečia-

Illinois aviatoriui 
kalėjimas Ispa

nijoje

Sugrįžo iš Vokieti 
jos ambasadorius 

Dodd

dienį. sausio 5 d. Bombonešiu 
lėkė 7 ąsin^ys įgulos. /, ^.???

Jungt i Valstijos rei
kalauja faktų iš So- biznis

pramonė
žmonės yra pasiryžę gauti 
jų1 per valdžią.

tai* 
dar-

^IJAMPAIGN, Ilk, sausio 7. 
— Ispanijos sukilėliai tūlą lai
ką atgąl numušė lėktuvą, ku-< 
rj valdė Illinois valstijos avia
torius Harold Dahl, kariavęs 
respublikos gynėjų pusėje, Su
kilėlių teismas paskyrė Dahliui 
mirties bausmę. Gen.
mirties įvykdymą sulaikė ir 
šiomis dienomis paskyrė Dah
liui kalėti iki gyvos galvos.

Franco

[talija statys naujus 
karo laivus

ROMA, Italija, sausio 7. — 
Penktadienį čia oficialiai 
skelbta, kad Italija tuojau 
dės statyti du naujus po 
000 tonus karo laivus, 12 9 / kintuvų ir žymų skaičių 
marinų.

pa- 
pra- 
35,- 
nai- 
sub-

Ir Borah prieš lin- 
čiavimų bilių

WASHINGTON, D. C., sau- 
šio 7. — Jungtinių Valstijų 
senate svarstoma dabartiniu 
laiku bilius kreipiamas prieš 
linčiavimus. Pietinių valstijų 
senatoriai trukdo biliaus pri
ėmimą. Bet penktadienį prieš 
bilių išėjo ir senatorius Borah.

,OR H
te

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

Dalinai apsiniauku; įšalta 
kaip buvę; saulė teka 7:18,^ lei

 

džiasi 4:35 valandą; sekmadie
nį apsiniaukę ir šilčia

sausioNEW YORK, N. Y.,
7. — Penktadienį atvyko į 
New Yorką rezignavęs iš vie
tos- Jungt. Valstijų ambasado
rius Vokietijai, Dr. William E. 
Dodd. Jis pareiškė, kad jo pa
stangos atstovauti Jungt. Val
stijas Vokietijoje buvusios 
bergždžios. Taipgi nurodė, kad 
logiškas išvadas iš dabartinių 
ginklavimosi lenktynių yra 
naujas pasaulinis

Dodd, būdamas 
atsisakė dalyvauti 
mėse. Sugrįžęs į 
stijas jis pareiškė, kad daug 
žymių vokiečių užgyrė jo po
elgį. Paklaustas, kas tie vo
kiečiai buvo, Dodd atsakė: Ar 
jus norite juos matyti kalėji
me, kad prašote jų vardus iš
duoti ?

diskusuojama ry-
su klausimu, kaip ,sušvel-

kurie pagimdo vadinar 
gerbūvio laikotarpius, o

lenktynių 
karas.
Vokietijoje, 
nacių iškil- 
Jungt. Vai-

Lėktuvas nusileido 
pelkėse

NEWARK, N. v J., sausio 7. 
— American Airlines lėktuvas 
apleido Chicagą ketvirtadienio 
vakare 8:30 vai. Pasiekė New- 

• . f f*’ ‘ •arką 2:30 vai. penktadienio ry
tą, bet dėl miglos nepajėgė 
įžiūrėti aerodromo, tai nušileL 
do pelkėse. PaSažiėriai išliko 
sveiki. ' i . /*.■ , r■>. ■■ ■ '■

MASKVA, .Sovietų Rusija, 
sausio 7. ■-— Gruodžio 2 d. 1937 
metų Maskvoje- iš viešbučio 
pražuvo amerikietis Donald L. 
Robinson. Gruodžio 9 d. pražu
vo iš viešbučio p-pia Robinson- 
ienė.

Vėliau paaiškėjo, kad Ro
binsonus sovietų policija areš
tavo ir kaltina šnipinėjimu.

Pasirodė, kad Robinsonai 
atvyko Rusijon suklastuotaįs 
pasportais. Nustatyta, jogėi 
Robinsonienė yra amerikietė, 
tūla Rubens. Dabar Jungt. Val
stijų ambasada ^Maskvoje pa
reikalavo iš sovietų vyriausy
bės visų faktų, ryšium su mo
teriškės areštavimu. Jungtinių 
Valstijų-Rusijos- ^sutartimi? ru
sai turi duoti faktus apie aręŠ-r 
.tavimą; amerikiečių, keliaujan
čių Rusijoje, į 72 valandų lai-

Glenn Frank — re- 
publikonų progra
mos pirmininkas

WASIliNGTON, D. C., sau- 
šio 7. — Rėpublikonų partijos 
prestyžui nepaliaujamai smun
kant šalies akyse, partijos pil- 
lantyšis- komitetas išrinko ko
mitetą iš 150 asmenų republi- 
konų programai parašyti: to
kiai programai, kuri rastų rim
to pritarimo piliečiuose.

Programos komiteto pirmi
ninku paskirtas Glenn Franką 
lurnalistas, prelegentas ir bu- 
/ęs Wisconsin universiteto pre
zidentas.

Tautų Sąjunga svąr 
stys mažumų klau

simą
PARYŽIUS, Francuzija, sau

sio 7. — Tautų Sąjungos Ta
ryba susirinks posėdžiui sati- 
sio 17 dieną. Vienas svarbiau*; 
šių klausimų, kurie tjeks posė
dyje svarstyti, bus 'klausimas 
teisių mažumų gyventojų įvai
riose Europos valstybėse. 4

Laikraščių biznis 
paštui neapsimoka

WASHINGTON, D. C., sau 
šio 7. 
čių ir žurnalų Jungt. Valstiją* 
paštui kaštuoja per metus $38,- 
000,000, o paštas gauna už pa
tarnavimą tik 
metus,

Gabenimas dienraš-

$9,000^000 per

WASHINGTON, D. C., sau
sio 7. — Homer Martin, auto- 
mdSilių daibininkų unijos pre
zidentas, liudydamas- senato 
komisijai, penktadienį pareiš- 
kė% kad pusė Detroito automo
bilių darbininkų dabartiniu. 
laiku yra paleistų iš darbo. O 
tie, kurie yra samdomi, dirba 
nuo 12 iki 24 valandų per sa
vaitę.

Gal pamainys amba
sadorių Ispanijai

Keturiolika merų re 
zignavo dėl sniego 

žagrės
' MARŠEILLE, 
sausio 7: —

I ■ v 7 .re Francuįzijos kalnuotoje apiė- 
Jinkėje, Hautes Alpes departa
mente, kas ten pavogė smegto! 
nuo kelių valyti žagrę.. Pražu
vo ir keletas kitų panašiu ..'ža
grių /toj -pačioj’ apie link ė j e. • i i, įv.

Vietos miestelių . vyriausybės 
mano, kad žagrės keliauja į 
Ispaniją sniegui nuo keliiį va
lyti lojalistams Teruelio fron
te. Taigi keturiolikos mieste
lių merai protestuodami rezig
navo. Ji© tačiau pareiškė, kad 
merų pareigas ir toliau eis,jei 

sugrąžintos. '-Sena*. 
Riont 'ruošiasį ša-

/ Francuzija, 
Trečiadienio vaka-

• Paties . - Robinsono asmenybe 
dar nenustatyta. Reiškiama ta
čiau nuomonė, kad jis gali bū
ti L/ouis Buchalter, pabėgęs iš 
Jungt. Valstijų raketierius, ku
rio ieško New . Yorko prokura
tūra... ' ' 1 ■ < '

Pavojus svarbiam 
kinų geležinkeliui

l’ ' . < • ■

Dar- vienas Jungt. 
Valstijų protestas 

. japonams
•WASHINGTON, • D. *C., sau- 

šio 7. — Japonija artimoj at
eity gaus dar Vieną Jungttinių 
Valstijų notą. Jungt. Valstijos 
reikalaut, kad japonai; neliestų 
Kinijos iriuitir pripažintų to
kias teises svetimšaliams Shan- 
’ghajaūs srityje, kokias? pripa
žino kinai.

Pa. usarininky 25 metų 
Sukaktuves

KAUNAS. — Gruodž.o 29 iri 
30 dd. Kaune įvyko Pavasari
ninkų organizacijos 25 metų su
kaktuvių konferencija. (Pavasa
rininkai tai — klerikalų jauna
mo organizacija. Jiems valdžia 
nedraudžia veikti. Bet socialis
tų ir Ik odininkų organizacijos 
uždarytos. — “N.” Red.), t

KLAIPĖDA. Klaipėdos Laivi
ninkystės Bendrovė 
naują 1600 tonų laivą, 
budu prekybos laivynas 
turi vienuoliką laivų.

WASHINGTON, D. C., sau
sio 7.. — Eina gandai, kad 

įr|Hugh Gibbons bus pasiųstas 
ambasadorium Ispanijai vieto
je Claude G. Bowers, kurs, Is
panijos pilietiniam karui pra
sidėjus, apleido tą šalį ir ap
sistojo Francuzijos pasienyje. 
Washingtono vyriausybė esan
ti nepatenkinta Bowerso veik
la. , •

n u pir ko 
Tokiu 
dabar

Smulkmenų biznis 
didėja

žagrės bus 
torius Roy 
lies senate 
iškelti.

SHANGHAI, Kinija, sausio 
7. -L Japonų ofensyvas grąsi- 
na nukirsti rytinę dalį gele- 
žinkelio < Lunghay. j Tai yfa 
svarbiausias Kinijos geležinke
lis einąs nuo vakarų j rytus.

Kinai sakosi, kad jie turi 
geležinkelio > apielinkėse per 
100,000 karių. Prieš šią kinų 
galią žygiuoja :60,000 japonų 
karių. Japonai slenka ai’tyn 
^riė gefežinkelib ir laukiama, 
kad / Netolimoj g ateityj ė; įvyks

incidento klausimu 'geĮežin-
r : ■ kelio kontroles^ > • Ji

r

Francuzija didins 
karo laivyną

PARYČIUS, Francuzija, sau
sio 7. — Sujaudinta Mussoli- 
nio pranešimu, kad Italija im
sis statyti naujus karo laivus, 
Fracuzijos vyriausybė prašys 
patlamentą asignuoti t fondų 
tikslu ])adidinti Fra n c u zi,jos 
kapo laivyną tokia pat norma, 
kokia -italai ketina padidinti 
savo laivyną.

Sukilėlių lėktuvas 
: užpuolė franeuzų 

? laivą
MARSEILLE, z Francuzija, 

sausio' 7. —, Išpanijos sukilė
lių lėktuvas mėtė bombas Vi
duržemio juroje į franeuzų pre
kių laivą Giuaruja. Laivo inži
nierius užmuštas. Pats laivas 
įvažiavo į seklumą arti Alme- 
rica, Ispanijoje, po atakos Icėi- 
virtadienį.

NEW YORK, n. y., sausio 
7. — Dunn & Bradstreet agen- 
tijos surinktomis žiniomis, 
New Yorke per šią savaitę pir
kimai smulkmenų krautuvėse 
(retail trade) pakilo nuo 2 iki 
8 nuošimčių, palyginus su pe^ 
reita savaite. Jie taipgi buvo 
didesni nuo 3 iki 10 nuošimčių, 
negu tą pačią savaitę pernai.

Užsakymai pavasario pre
kėms ir kitokioms reikmenoms 
plaukia daugmenų (wholesale) 
firmoms apsčiau, negu* iki šiol 
plaukė. Bendrai biznieriai ma
to gaivaus biznio įsisiūbavimą.

v-.

Dar vienas Vyriau 
šio jo teismo narys 

rezignuos

Užmušė pasiuntinj, pa- 
sišlavė $25,000 pašto 

pinigu

WASHINGTON, D. C., sau
sio 7. — Paplito gandai, kad 
dar vienas Vyriausiojo teismo 
narys, būtent teisėjas James 
Clark McReynolds, rimtai svar
sto pasitraukimą iš teismo.

GUTHRIE, Ky., sausio 7. — 
Trys banditai užmušė šio mie
sto pašto pasiuntinį ir pasi- 
šlavę $25,000 pašto pinigų pa
bėgo.. Plėšimas ir galvažudy- 
stė papildyta trečiadienio Va
karą.



^1-1111   !      U I I —RIMRR—RH , n ii.wiĮi purtini 11111.1     |i IĮ i     ii

Maria F. Yokubynienė

Gyvenimo Klaidos

' ' ,* v*y •*-■>'’• ■■ • ' '

NAUJIENOS, Chicfego, llt
.....   1.   1 *" "J"    <■ ■■-■ I , | ■■„, . , ,„, 

pasiryžimui t Į».V būt -ją UmltL 
Jos šiurkštus ii? nedčkingąs., gy
venimas i PMtatė ją į)padėtį, $ 
kurios sv^numa«, pagarbi h? 
meile ' atrodė x neįkainuojamai 
brangus ir .masinantieji daly-

? JUOKAI
4 : _•_____________________________

y1*

Gydymo Pasekmes
v '

Pas veterinarijos ev

pusti, avis pūstelėjo pirma, ir 
tuos vaistus nurijau.

(Tęsinys)
Mildai jos gyvenimas dabar 

atrodė beprasmis. Ji nuolatos 
buvo užsisvajojusi, mažai kalbė
jo. Męrta irgi »tąMum pusės gy
vybes nustojusi, nežinojo kur 
einanti, ar kų daranti. Jau daug 
kartų Milda sakė Mortai, kad ji 
neturi iš ko mokėti algų ir kad; 
Morta gali skaityti save laisva 
nuo jos darbų; kuriuos Milda 
pati galėsianti padaryti. Bet 
Morta nenorėjo apie tai nė klau
syti. Ji nuolat apsakydavo, jog 
jai dahg pinigų nereikia; ji ke- 
lidlikh litų užsidirbanti per ša
lį, kituose namuose, o Mildai ji 
norinti pagelbėti ir ji nesijaučia 
dirbanti veltui, nes naudojasi jų 
kambariu. Taip-tai Milda nega
lėjo įrodyti Mortai, kad ji nety
lėtų dirbti. Laikas bėgo, be jo
kių pasikeitimų gerojon pusėn. 
Albinas kartais rašydavo užsi
dūręs savo kabinete, arba išti
sas dienas praleisdavo Nemuno 
pakrantėje bežuvaudamas. .Mil
da ką tik dirbo, viskas jai nesi
sekė. Ji jautė, kad jos sveikata 
pašlijo, ji irgi pc.sidarė nervtio- 
ta ir negalėjo savęs suvaldyti, 
kalboje ar veiksmuose. To viso 
dėka tarp Mildos ir Albino į- 
vykdavo vis dažnesni susikirti
mai. - .

Kartą, kai Milda norėjo pla
čiau išdiskusuoti jų esumą pa-, 
dėti ir bandyti prieiti kokios 
nors išeities, — pakalbėti apie 
darbą, žiemos didesnių išlaidų 
padengimo ir kitais klausimais,

patarimais!!—ir užsidarė 
kabinete. Milda nieko dau- 

atrodė,

4602

Ofiso Tel BęųĮevard 5913

DR. BERTASH
756 West 35th St.

Cor. of 85th and Halsted Sto.
Ofise valandos nuo 1-8 nuo 6:3V-8:30

N ėduony a nagai sutartį
Rę?ų 4910 SO. MICHIGAN BLV©.

Tel. Kenvrond 6107

Mcterų Amžiaus žinovas
—Kaip manai, kokio amžiaus 

toji moteris?
'—Man Atrodo, kad ji yra to

kio amžiaus, kada pradedama 
sakyti “kaip tamsta jauna at
rodai.”

; veterinarijos gydytoją 
ateina žmogelis ir skundžiasi, 
kad ja avis negalinti jo duoda
mų vaistų ųuryti..

—štai tau šie geltoni milte
liai ir pamėgink per tiklinį vam
zdelį j ai tiesiai į gerklę'Įpusti.

Po kelių, dienų vėl ateina 
žmogelį,/ bet. jau pats susirie
tęs nu*o pilvo skaudėjimo.

—Tai ka, ar pagijo?
—Avis jau pagijo, bet man 

dabar skauda pilvą.
O kas čia, bendro ? .

—Ogi kai pasiruošiau Vaistus
■■r ■bii M ....... ... ..................

M'Udos tėviškės stotis jau sę-r 
niai buvo pravažiuota, kai Z'ig- 
mo glebyj Milda, bučiuojama 
ir glamonėjama, džiaugėsi; o 
meilės ami/ras sutrimitavo nau
jos meilės pergalę. .. ■ x ?

Ofiso 4'ei. Virginia 0036 
Residence Tel. - BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUĘ 
Ofiso vąlandos: 

- nuo 6—8 
Realdenoija:

— Albinas tiek įpyko, kad ne
susivaldęs sušukę;

—Eik tu po velnių su savo vi
sais 
savo
giau nesakė nes jąi 
kad -jau nebeliko kas sakyti X ' l < » i ■ <
Ji stebėjosi% puti iš sąvo ramu 
mo, kad ji taip įžeista, kaip 
dar niekuomet nebuvo ir štai 
dabar ne tik nesusigraudina, 
bet ir šiaip nieko sau iš to jvy-i 
kio nedaro? ' * <

Valandėlę ji sėdėjo ir lyg 
stebėjo prieš jos akis praeinan
čius gyvenimo vaizdus. Jie bu
vo raibi įvairiais atsitikimais,, 
bet, rodjCis, nebuvo žiaurus, kąip 
kąd pąskutinieji... Ir už ką 
jai buvo skirta tįek. kentėti? 
Juk ji visą savo, gyvenimą sten
gėsi niekam žalos nepadaryti. 
Ji perdaug nekaltino nei Al
pino ' už jų'gyvenimo sunku
mus; jai atrodė, jog jo drau
gai buvo kalčiausi. Bet buvo 
įienuslėpiamas faktas> kad pa
dėtis nuolatos sunkėjo. Albinas, 
nesuvaldydamas savo piktumo, 
tartum norėjo parodyt, kad jis 
nori jos nusikratyt. Ir ką ji tu
ri daryt? Palikti jį ir vykti kur 
nors, kur nieks jos nepažįsta 
;r ten darbą gavus,* pradėti vėl 

,iš naujo vienišos gyvenimą— 
ar pasilikti su' juo ir kasdien 
mątyti jo sunykusį, nusimini
me paskendusį ir kartais žiau
rų veidą?

Qalų4gale* Milda priėjo išva-; 
dą, katu ji^važiuos pas tėvus ko
kį laiką pabuvoti ir kada Al
binas pasiilgs jos, jis parašys 
jai laišką, kad ji grįžtų.

Vakare ji ankščiau atsigu
lė ir prašė Mortos, kad ją pri
žadintų laiku į traukinį. Dar 
buvo tamsu, kuomet Morta ly
dėjo jįbnią į:, jytinį traukinį.

i;t>"ji' ----kahįrįįyėt nežinia kuomet ji sa
vo’brangią ponią pamatys. Mil
da bežiūrėdama į ją irgi susi
jaudino ir gi^it nusigrįžusi įšo
ko j traukinį; Greit pasigirdo 
tas įprastas “Važiuojam!” ir 
traukinys pradėjo judėti. Mil
da atsisėdo prie lango ir ste
bėjo pasiliekančius miesto, silp
noje lempų šviesoje, namų si
luetus, kurie pro ašaras jos aky
se atrodė lyg susilieję į vie<- 
ną krūvą ir paskendę vande
nyj .• •

Mildą apėmė baisus nusimini
mas. Jai atrodė, kad jos gyve
nimas beviltis ir kad jokios iš
eities iš jo nėra. *

Nežiūrint tų visų pastangą, 
kartas ji dėjo per septynerius, 
metus, j f nieko nelaimėjo.

Traukmys privažiavo pirma 
stotį ir smarkiai truktelėjęs su
stojo, Milda greit nušluostė no
sinaite akis ir pasitaisiusi skry
bėlaitę,. patogiau atsisėdo.

Viename kupė su Mildą, es
antieji keleiviai išgužėjo pero
nam tik ji viena pasiliko ir pir
mą kartą apsidairė aplink. At
sivėrusios durys Mildą ; nuste-

PLLŠIKŲ NUŠAUTA. — 
Jean Riley, Windsor teatro^ 
1225 'N. Clark St., kasde- 
ręs pavaduotoja, kuri gr. 10 
d. buvo peršauta : plėšikų. 
Prieš šventes ji mirė nuo 
žaizdų. Suiniti trys. plešihRb 
La Frana, D avis jįr PeabO” 
Jie prisipažino, kad plėši
mą p apildė ir k ašie Vę 'per* 
šovė La Frąna, kuomet Dą- 
vis ir, Peabody sėdėję prie 
teatro automobilyje.

(Bus daugiau)
............................................. , mm

Prisipažino nužudęs 
tėvuką

*"**?*■*

suira- 
ir jo

Mrs. Anelia K, Jarusz 
Physicąl Therąpy 

and Midvvite 
6630 So. We»tem 
Avė., 2nd floor 

Hemlock 9252 
Patarnauju prie 

gimdymo nąmuo- 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie t r e a t - 
ment ir magne- 
tie blan^ets h tt. 
Moterims ir mer
ginoms patariO 
tnai dovanai.

nuo

8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ 
Valandos—9—1Q A. M« 
Nedalioj pagal sutartį. •

A. Montvid, M. D
We?t Tęw» State Rauk Bldg. 

2400 WK8T MADISON STREET 
Vai. I iki 3 oo pietų, 6 iki 8 vąjį 

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Ihun4wicJk 0597 '

.... I II I . ........... '.... ... ! f II ■IIHII’ L * •

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai. nuo 2 iki X v. p.ji. ir nuo 7 
iki 9 v. vak. Trečią^jniais ir 

Sekmadieniais Hu/utarus 
OFISAS IR REZJMENCUA 

4300 So. Fąirfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

Ties Sėympur, lą., liko 
ti Gordon Malm, 19 m. 
draugas D. Wayne Montgomery, 
16 m., kurie prisipažhio gruo
džio $6 d. Rockforde nužudę 
Malm tėtuką Muftin Pęarsonx 
82 m„ kuris gyveno vienišu; žu
dė jį plėšimo tikslų, visai rieži- 
hodtmi, kad jis visą savo 'tur
tą, siekiantį per $10,000, buvo 
užrašęs xs‘aVo anūkui. ‘

Nužudę jį ir pagrobę $48, 
taipjau pasiėmę Malm pamotės 
$20, jie pasisamdė automobilių 
ir išvažiavo į Chicago, iš. ten į 
Št. Lotus ir, pagalios, atsidūrė 
Iowa valstijoj, kur ir buvo su
imti už važiavimą vogtame au
tomobiliu j e.

Jaunasis Malm yra lankęs 
bažnytines mokyklas ir darba
vosi švedų bažnytinėse draugi
jose. .

/-1—■ -................ ... ■■■ ...........

3rčIĄ REKORDĄ LAUŽANTI
SAVAITĖ

Sovietų Rusijos didžiausias 
paveikslas 5 ‘ 

“PERTAI PIRMASIS” 
Tolstojaus Kuųp; ir Kraujo apysa
ka' apie Petrą Didijį, karžygį, mei
lužį, imperatorių įr apię tarnaitę 

kuri iškilo ir tapo Rusijos 
carienfc Katrė I.
SONOTONĖ 
06 B, Van Buren 

Šventadieniais atdara 10 ;45—25c 
iki 1 vai. po pietų.

“N-nose’

ADVOKATAI ,

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

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki b 
vak. Nedėlioj pagal sųsitarirną 

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

st.■■■ ■ ■' 1 »!iiiFrMiiif 11,1111       i;|i*^i»|iy»R>ęiiiwnwA,v.' 

savo įgimta, malonia šypsena 
pasipuošęs—Labą rytą!— su
šuko ir įšoko vidun.

—Ponas švelnjy! — sušuko 
Milda-^Tamstą tikrai mane nu
stebinai ...

—Milda! Gana tų imitaci
jų, tų įvairių formalumų. Kam 
dangstytis apgaulingu šydu ir 
apgaudinėti ne tik kitus, bet' 
ir save? Kodėl mes turim bėg
ti ir slapstytis nuo to, kas mums 
yra svarbiausiu ir maloniausiu 
musų gyvenime? Nejaugi tu 
nematai, kad priėjai - savo Gol
gotos paskutinę staciją ir kad 
tik dvi išeitys yrą: primti ma
ne, tavo gyvenimo draugu4 ir 
pradėti naują gyvenimą, arba ...

—Sustok! ... Zigmai—spring
stančiu balsu sulaikė jį Milda, 
ir tąrtum pamišus;, rainojo ką 
daryti ar sakyti, tąipją šis ne
tikėtas įvykis paveikė.

—Milda!—griebdamas ją už. 
rankų sušuko Zigmas—įeime į 
mano kupė, ten nieks mums 
netrukdys pasikalbėti—ii1 jis 
nelaukdamas jos sutikimo, jau 
žengė į antros klasės privatų 
kupė. Jis ją mandagiai pasodi
no, pats atsisėdo prieš ją ir 
paėmęs jos abi rankas švelniai 
pabučiavo. Paskui, nepaleisda
mas jųjų, žiuredamas Mildai 
tiesiai į akis, apipylė ją mei
lės ir pasiilgimo širdingumu ir 
atvirumu skambančiais žodžiais.

—Milda, sakyk, kad tu ne
važiuoji pas tėvus, bet su ma
nim į Kauną. Ar taip?

Milda dvejojo. Ji tikrai ne
žinojo ką sakyt. Tik jos sąžinė 
raudodama maldavo: Nedaryk 
tos klaidos. Atsimink, kad esi 
motina, turi sūnų, kuriam pa
siliksi skolinga meile, išauklė
jimu, atsidavimu motinystes 
pareigoms. Tu4 jį paliksi našlai
čiu, atšaldydama §avo-motinos 
meilę, paneigdama ir visai y iš^ 
skirdąma jo tėvą...; Bet Mil
dą buvo perdaug nusilpnėjusį 

'valioje, kad galėtų \atsispirtij 
bino. Jose stovėjo Zigmas ir prieš' Zigmo karštą meilę ir. jQ

^’AtsfeyejkindMA Morth ^verkč

No. 4602—Suknelei apsaugoti** rų- 
4>as. Jis patogus ir praktiškas. Galit 
jį ir namie dėvėti, jeigu pailginsit. 
Sukirptos mieros 12, 14, 16, 18, 20, 
taipgi 30, 32, 34, 36, 38, 40 ir 42 
colių per krutinę.

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

NAŲJIENOS Patiem Dept.
1739 S, Halstęd St., Cbicago, UI.

čia įdedu (15 centų ir prašau 
atsiųsti man pavyzdį No........
Mieroi per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)
y.......>» n «««m•..••••••••• •••••>••«**

(Miestas ir valstija)

■ 1.11 P—iW n^nųi t.BiB w , f ,1 „„I,... 1.1,1,. ....     ■nu............................... ................. ...

Kam Kentėti Nuo Sugedusių Vidurių?
JEI VIDURIAI NEGERAI VEIKIA — - 
JEI VIDURIAI SUKIETĖJA ----- ,
JEI VipURIAI NEVIRŠKINA i——
JEI GASAI VIDURIUS IŠPUČIA, -?—

/ NIEKO NELAUKDAMI NAUDOKITE

NIDA
Alkaline Digestant Powder Miltelius

Didele Dčže Tįk už 50 centų
Klauskite Vaistinėse arba Pirkit tiesiog nuo

Nida LaLoratones
A. G. KARTANA& Sav.

2555 West 59th Street, Chicągo
• Telefonas Hemlock 0318
...... g 1 ■; 11 ■■ ii1 1 n    ir1 'i1" .1 1 'i      » « ■—■"i

T-iiiirw-^uH-rvyur5-*uu<--R-nH——ųii—mh—mi»

HEMOROIDAI
■ .1 ■ • " ■

Naujas būdas—garantuojamas gy
dymas be operacijos, Ateik persi
tikrinimo ' pasiūlai susižinoti — 
$1.00 už egzaminaciją ar gydymą,

DR. P. SCHYMAN ‘
Specialistas

B

Į 1869 N. Damen Avė. į 

[2-ras aukštas. Armitage 8200 į
* .... ____ _______ ...._____ -.1..,.------.... -.... ...I._—.... .... H.l—»,l

Miesto
Kamb.
Namų
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

, /. pagal sutarti.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS
Telephonc: Boulevard 2800 

1031 SOUTH ASHLAND AVENUE 
Res. 6515 So. Rockwell St

Telephone: Rcpublic 9723

..... . _. . .. .... . ‘ II , .

JLAipOTUVlŲ
z ■ .< B '' ; Ut"< BBI

DIREKTORIUS ■■ N ■■ ■ Eudeikis
SENIAUSIA |R DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
> ’> DIENA IR NAKTĮ

Visi Tėlefonai YARDS 1741-1742
• 4605-07 So. Hermitage Avė.

4447’ South Fąirfield Avenue
" • Tel. EAFAVETTE 0727

T -t koplyčios visose
JLy*- x Chicagos dalyse

* ................................................ ....... .......... ........ . II ■! W iMiįp Į»       —IĮ       JI p,
• J

Klausykite musų Lietuvių radio programų< Pirmadienio vakarais, 
10:00 vai. vakarę iš W> H. E. C. stoties (1420. K.) — Pranešėjas 

P. ŠALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

1407 Lowe Avė, Tek Yards 2510

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTIST AS

4(Į45 So. Ashland Avė,
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

ADVOKATAS
7 So. Dearborn

Room 1230
Ofiso Tel. CENTRAL

Namų Tel.—Hyde Purk

St
1824
3395

K AI. & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS: 

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

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

• Tel. Prospect 1012

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

DR. S. NAIKELIS
' GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

į . Ofisas ir Rezidencija ,
3335. So. Halsted St*,..,

i CHICAGO, 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

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas. 

Optometrically Akių Specialistas

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

Dr. S. Jakubs 
DENTIST ' 

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

išskyrus sekmadienį ir trečiadienį.

Ambulance
L Patarnayi- 
k mas Dieną 
1 ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE,

P. J. RIDIKAS
3351 S o. Malsted Street Boulevard -4089
...... —,——-------- -------- .• < ■ ■■<■'—

I. J. ZOLP Phone Bou|. 5203

NARIAI
ChieagOs, . 
, Cicero J

Lietuvių ,, I 
Laidotuvių 1 
Direktorių ’ 
Asociacijos

; ■■ ■, - 1 
: ’V ' > >

1646 Wėst 46th Street Phone Boulevard5566
.' --*■ l«iu nww» «■<*» «■'' "-■it'wy<K'i'Jlj 't '■« ,..............   — j . ■ ,-------• ' z •” ■« •*x,».v, ■ •« ■ 5 • i ■ •» >•'

• ' "-m

LACHAW1CZ IR SŪNŪS
2314 West 23r'd Plaee Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 Enst 1081h Street Tel, Pllllman W70
m I I" n   ..................................  t . ........" r".»"'-T"r. v V < V m

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

, ,,t Į I . IĮ"...   ■» .'TV.ĮI  ff.Į .■J'.'-'.-l .. ĮI .............

A. PETKUS
6834 So. We^tern Avė. Phone Gręvehill 0X42
1410 South 4$th Ciourt Cicero Phone Cicero 2109 
---- ;-------------------------«*-—i ;------------- T-------------------------- r-"-----------------  ------------ —

S. M. SKUDAS ••
718 West 18th Street Fhune Monroe 3377

><■■■— ........................... russKAm**■»*—■*” ■ ■— - ■ 1 “i 1 111 . . ...... ............... .............. ■ -..........- i -- m

S. P. MAŽEIKA ■ Yards 1139
3ĮJ1Q Litųąnica Avenue Phone Yards 1138

JJ'A 1 M. ' ' -—-l '■■■ ■ —.■»Ta.Hiili.i,..t<rn-r^„if.M <•'-»« - 1 tz. - c J v ■ v -

fr

i .1. LTULEVICIUS
4348 So. CaĮifornia Avenue ’ Phone Lafaycllc 3572 

. ',iwj ii.. i. . r .... i    A . ,  . fu, I . „ II. m u ,111 imi,.       -I .
■ Z A. MASALSKIS

33,07 Lituanika Avenue Phone Boulevard 4139
. : '<.1 _____________ ■_______________ ________________ _______________ _____________________

egzaminuojama mokyklų vai
kų akys laike Kalėdinių 

atostogų (vakaęijų)
Tai gera Kolčdoms dovana ne

tik vaikams; o ir suaugusiems 
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vak. 
NEDĖLIOJ nuo 10 ryto iki 12 pietų
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma

4712 South Ashland Av.
Phoųe Boulevard 7589.

»;■■*,   ..I. į rr 4 1 1 IMIB"'» 'IU      -

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU GYDYTOJASJ 1 Tel.

Ta;
Yards 1829 .

Pritaiko Akinius 
Kręivas Akis 

Ištaiso.
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 

756 West 35th §t, 
kampas Halsted St.

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 ikį 
Nedėljouiis pagal sutartį.

8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAl 

Amerikos Lietuviu, Daktarų 
Draugijos Nariai.

• Phoųe CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 West 22nd Street
Valandos: nuo 1—3 ir 7—<8

- Seredomis ir nedek pagal sutartį
Rez. 6631 So. CaĮifornia Avenue 

Telefonas Republic 7868
N < ' ' '

Tel. Office \Ventworth 6330 
Kez, Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St.

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
išskyrus seredomis ir subatomis

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per *31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija:
1034 l$th St., netoli Morgan St.

Valandoj nuo 1P—12 pietų ir 
nuę 6 iki 7:80 vai. vakaro

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OEISAS

4729 So, Ashland Avė.
L 2-rois lubos 

CHICAGO. ILL 
OFISO VALANDOS:

Nuq 10 iki 12 vąl, ryto, jiuę 2 ibi 4 
vai. pp pięt ir puo 7 iki 8:30 va', 
vakaro,. Ne(l®lioJMi8 nųę 10 iki 12 
valandai dieną.

Pfcma MIDWAY mi
. r ii ' wri— g ................ 1 V 1 •Myi '• •

Telefonas Yards 0^94

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po piątij 
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LABAI “BIZY” NAUJI METAI MUSŲ JAU
NIEMS DAINININKAMS

* ♦

Ruošiasi Lietuvai ir beveik kas sekmadie-
nį parengimas♦ _ _ _ _ _ _

kad musų lietuviai, kurioAtrodo, 
jauni dainininkai, kurie sudaro 
“Pirmyn” chorą, šiais, naujais 
metais bus nepaprastai “bižy”. 
šie metai chorui labai reikšmin
gi, nes vrsarą žada nuvažiuoti 
ir aplankyti Lietuvą, ir kartu 
dalyvauti Nepriklausomybes 23 
metų sukaktuvių iškilmėse ir 
Dainų šventėje.

Choras tai kelionei stropiai 
ruošiasi. Vedėjas K. Steponavi
čius laiko net po dvi repetici
jas į suvaitę, ruošdamas dainų 
repertuarą pasirodymui kaunie
čiams ir kitų Lietuvos vietų gy
ventojams. Be to, choras turi 
pasiruošti visai eilei parengimų 
Chicagoje, kuriuose netrukus 
teks dalyvauti.

Choro programas šių metų 
pradžių yra maž-daug toks:

Sausio 16. — Dalyvaus Chi- 
cagos Lietuvių Draugijos Kon
certe

Sausio 23. — Išpildys pro
gramą Koncerte, kurį Melrose 
Parke rengia pp. Ona ir Vikto
ras Navickai, “Pirmyn” Lietu- 
\os Kelionės Naudai.

Vasario 8 — Bunco Party 
Ciceroje.

VASARIO 13. — DAINUOS 
“NAUJIENŲ” METINIAME 
KONCERTE, KURIS ĮVYKS 
SOKOLŲ SVETAINĖJE, 2434 
SOUTH KEDZIE AVĖ.

Vasario 27 — Pastatys ope
retę “Gražioji Galatea” bendro 
me vakaiė yje su Ro elando 
Scenos Mylėtojų Rateliu, Stan
ciko Sa’ėj?.

Kovo 13 — Ruošia savo Kon
certą Chicagos Sokolų salėje.

Tai pusėtinas programas, ku
ris reikalaus daug pasišventi
mo ir sunkaus darbo iš vedėjo 
ir jaunų choro narių pusės. Bet 
jie sakosi p: siryžę Ir daug pra
kaito iš’ieti ir visą savo atlie
kamą laiką paaukoti tam, kad 
choras kuo geriausiai pasirody
tų parengimuose ir prisirengtų 
kelionei į lietuvą, krip meniš
kai, taip ir finansiškai.

Sukėlimui Fondo “Pirmyn” 
kelionei rūpinasi specialis ko
mitetas, sudarytas iš Choro rė
mėjų, narių tėvų ir draugų. Jo 
oficialis vardas Fondas Pirmyn 
Choro Kelionei Lietuvon, o pir
mininku yra Antanas Vilis.

To Fondo pastangomis ir 
Choro kooperavimu buvo su
rengtos gražios Naujų Metų Su
tiktuvės gr. 31 d., Englewood 
Masonic Temple salėje, prie 64 
ir Green.

Naujų Metų Vakaras
žmonių į tą vakarą susirin

ko suvirš 200. Buvo net svečių 
iš tolimesnių vietų, kaip Dr. A. 
S. Einoris su žmona ir draugais 
pp. Lille iš South Bend, India
nos. Atsilankė didelis būrys 
jaunuolių, pirmyniečių ir gero
kas skaičius birutiečių; profe
sionalų, biznierių, etc.

Vakaras praėjo labai links
mai. Atmosfera buvo jauki, 
ūpas geras ir svečiai linksmi
nosi tol, kol svetainės vedėjai 
leido. Kai atėjo laikas salę už
daryti, tai visi skirstėsi labai 
nenoromis.

Nauji metai buvo sutikti 
grand maršu, kuriame dalyva
vo visi svečiai. Svečiams lau
kiant naujųjų metų, choro na
riai juos linksmino programų,

pažiba” buvo “Ballet 
Ruski”, rusų baleto parodija. 
Ją atliko šeši choro nariai — 
vyrai, pasirengę baleto šokėių 
kostiumais. Svečiai vos neplyšo 
iš'juoko. Dainavo Aldona Gri- 
goniutč, mergaičių trio, o “rim
tai” pašoko p-lės Lilija Baro
naitė, Venta Kartanaitė ir Eve- 
lyn Kazy. Programą tvarkė 
Andy Norbutas.

Reikia tikėti, kad ir kiti cho
ro vakarai bus tokįe linksmi ir 
gražus. —Buvęs.

  i

Apdovanos 
Nesirgusius 
Per 25 ir 12 Metų
Rytoj Jaunų Lietuvių Kliubo 

Vakaras

BRIDGEPORT.—Jaunų Lie
tuvių Amerikoje Tautiškas 
Kliubas .yra labai gerai žinomas 
tarp lietuvių tautos mylėtojų 
ir dvasios gaivintojų. Brangus 
broliai, lietuviai, kur mes gy
vensim, kur busim, bet turim 
būti lietuviai ir palaikyti tau
tiškumą. šitas Kliubas yra tau
tiškas. V

Neseniai jis atlaikė priešme- 
tinį susirinkimą, kuriame atsi
lankė daug narių, susidomėju
sių organizacijos reikalais. Na
riai rimtai, be jokio triukšmo 
svarstė dalykus. 'Atėjus valdy
bos rinkimams, jie paliko se
nąją valdybą dar vieniems me
tams, o išrinko komisiją kny
gų peržiūrėjimui.

Kliubas rengia savo metinį 
vakarą — teatrą ir balių sau
sio 9 d., Chicagos Lietuvių Au
ditorijoje, 3133 South Halsted 
Street (tai yra rytoj.) Laike 
baliaus garbės nariai gaus gar
bės ženklelius, o garbės nariai 
yra tie, kurie neėmė pašalpos 
per 12 metų arba per 25 me
tus.

Pirmininko J. Rūtos pasiū
lymu, laike baliaus Kliubas ap
dovanos ir visus tuos svečius, 
kurie prie kliubo prisirašys.

Vakaro programas susidės 
iš vaidinimo' scenoje, “Gady
nės Žaizdos” ir koncerto, kurį 
pildys L.K.M. Choras. Po pro- 
gramo įvyks šokiai.

W. Dulewich.

[ ACME-NAUJIENŲ Foto]

TURI DU DARRUS. — 
Arnold Baltzersen, 29 m. iš 
Evanstono yra to 
čio paprastas 
Kartu jis per 10 
kariliono (varpų)
tojas Winnetka cpiskopalų 
bažnyčioje, kurioj .taipjau

priemies- 
policistas. 
metų yra 

operuo-

Apiplėšė paskolų 
biurą; darbininkus 
užrakino vaulte

raštinę 40 
S t., prašyti 
Belaukiant,

Iš Draugijų Veikimo
: / . ’ z

Brighton Parko Vai
ku Draugijėle Spar
čiai Auga . ;

Kuo toliau, tub daugiau aš 
pradedu susidomėti 'su Bright- 
ob Parko Vaikų Draugijėlė/ 
Viena, todėl kad čia yra susi
spietę progresyvių tėvų vaikai, 
o kitd. l ad )Vaikuč;ai y.Gi palai
komi lietuviškoj dvasioj.

Taip jau reikia išreikšti šir
dingiausią užuojauta mokyto
jai Anelei Zabukienei, kuri ne
nuilstančiai pašvenčia tiek laiko 
ir energijos vaikučių lavinimui.

Draugijėlės susirinkimai arba 
pamokos įvyksta kas penkta
dienį, 4-tą vai. po pietų, J. Yuš- 
kos svetainėj, 2417 W. 43rd St. 
Tėvai turėtų susidomėti šiuom 
prakilniu ir kulturingu darbu 
ir prirašyti savo vaikučius 
prie viršminetos Draugijėlės.

—Steponas

Rytoj SLA Veikėjų 
Organizatorių 
Konferencija

Du plėšikai atėjo į Tower 
Finance Corp. 
North Dearborn 
neva paskolos, 
gerai apžiurėjo raštinę ir atė
jus patogiam momentui jie iš
sitraukė revolverius ir darbi
ninkus, kurių buvo 14 ar 15 j 
vieną po kito suvarė į didelį ganizacijos—SI 
vaultą. Tada jį užrakino ir | bu joj imas pril
pagrobė iš kasieriaus $1,^00 
ar $2,000,- pasišalino. Tcčiaus 
prisibijodfami, kad uždarytie
ji vaulte gali nutrokšti, jie 
koridoriuje sutiktam negrui 
įdavė $2‘ir paprašė jį pašaukti 
trafiko policistą. *

Bet kol atskubėjo iš gatvės 
policistaš, policija jau buvo 
atvykusi. Ją pasišaukė patys 
uždarytieji vaulte buvusiu te-Į 
lefonu.

vaulto uždarų kombinaciją. 
Tuo Hudu policija įstengė ati
daryti vaultą ir uždarytuosius 
išlaisvinti. Ilgiau išbuvę jie 
tikrai butų užtroškę aklinai 
uždarytame vaulte.

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

1 va-Sekmadienį, sausio 9 d 
landą po pietų, Walter Noffo 
salėje, 2435 South Leavitt, st., 
įvyks SŲA Chicagos ir Apie- 
linkių kuopų organizatorių b’ei 
veikėjų pasitarimas.

Susirinkimas šaukiamas laiš
kais, bėt jeigu kuri kuopa laiško 
negavo, lai vistiek dalyvauja 
Yra svarbių reikalų svarsty
mui. Organizatoriai ypatingai 
turėtų susipažinti drčiau su sa
vo pareigomis ir Insurance len
tele. Juk dar yra daug lietuvių, 
kurie nepriklauso prie savo or- 

rganizacijos 
) nuo kuo

pų darbuotojų, < 6 didžioji Chi- 
cago turi daug spėkų. Kodėl jų 
neparodyti?

K. P. Deveikis 
6-to Apskričio Organizatorius

simokėkit duokles, kad ateityje 
nebūtų nesmagumų. Taipgi ban
dykite atsivesti naujų narių.

Laukėm Naujų Metų
Kliubo pirmininkas ir nut. 

aštininke J. M. Medalinskai 
sukvietė apie 30 ypatų sulauk
ti Naujų Metų. Linksmai šne
kučiuodami baigėm senuosius 
metus, o kai laikrodis nuskam- 
bino paskutinę valandą, paly
dėdamas senus metus amžiny
bėn, tai spaudom vieni kitam 
rankas, pasižadėdami draugiš
kumą per 1938 metus.

P-a* Medelinskienė pateikė 
skanių užkandžių. Netruko ir 
įvairaus gėrimėlio. Nei nepaju
tome, kaip atėjo 3-4 valanda 
ryto. Skirstomės linksmi, gra
liai sulaukė 1938 m.
Minės Sidabrines Sukaktuves 

f

štai, geri kliubiečiai Jonas 
ir Marcelė Paugai, gyveną Ci- 
ceroje, 5031 W. Roosevelt Rd., 
ruošiasi sausio 16 d., iškilmin
gai minėti 25 metų vedybinio 
gyvenimo sukaktuves. Kadangi 
p. Pauga yra vienas iš didžiau
sių visokių gėrimų distributorių 
Ciceryje ir apielinkėje, tai ma
noma^ kad bus daug įvairaus 
svietelio sukaktuvių iškilmėse.

Musų moterėlės yra labai- už
imtos naujų suknių siuvimu ir 
batukų pirkimu, kad k negra
žiausiai atrodyti sukaktuvėse. 
Mes vyrai taipgi nepasiduosim. 
Pirksim nors po naują kakla- 
ryštį. . i J. G.

Ruoš Vasario 16 
Iškilmes
Išsirinko naują valdyba 1938 
metams, pirmininkas Dr. Ą. 

Montvidas.

Ateikit į Dabar Einantį Metų Didžiausį 
Automobilių Išpardavimą pas

U. S. AUTO FINANCE C0.
Prie 1340 W. 63rd St

Niekur pasauly jus negalite rasti tokio naujausių mod.Lų 
pasirinkimo taip juokingai žemose kainose.
Čia atstovai!jama kiekviena karų gamyba — virš 300 karų 
— 1937 ir 1936 metų Buicks, CadiHacs, Lą Sales, O*ds- 
mobiles, U*ontiacs; Chevrolets, Chrysler s, De Satos, D-jdges, 
PlymDuths, Fords, Nashs, Lafayettes, StufLbakers, Hud- 
sons, Terraplanes, Willys, Packards.
PALYGINK — SKIRK TĄ, KURĮ MĖGSTI GERIAUSIAI 
IR SUTAUPYK ŠIMTUS DOLERIŲ. GALI PIRKT NAU- 
JITELĮ 1937 METŲ MODELIO KARĄ PIGIAI KAIP Už 
$295. ' '
Tik pamanyk, naujitelis karas tik už $.295 su 90 dienų 
garantija ir 10 dienų bandymui.
Mes turime taipgi virš 200 kitų karų pertaisytų ir garan
tuotų modelių. 1933, 1934, 1935 — Fords, Chevrolets, 
Buicks, Oldsmobiles, Linco’ns, Chryskrs, Fackards, 
Pontiacs, Plymouths — už pigiai kaip $45.
NELAUK — ATEIK ŠIANDIEN AR’SEKMADIENĮ IR j 
SKIRKIS TOKĮ KARĄ, KOKS PATINKA.
MES PILNAI UŽTIKRINAME, KAD SUTAUPYSI ŠIM
TUS DOLERIŲ. J
Ši įstaiga yra didžiausia automobilių finansavimo bendro
vė Chicagoje, pardavinėjanti naujus ir atimtus karus tie
siai visuomenei — virš 20 metų biznyje.
JUMS NEREIKIA PINIGŲ — MES PRIIMSIME JŪSŲ 
SENĄ KARĄ KAIPO ĮMOKESNI — LIKUSĮ MOKĖKIT 
MAŽAIS MĖNESINIAIS ĮMOKĖJIMAIS IKI 2 METŲ.
Paklausykit musų lietuviškosios valandos iš WSBC radio 
stoties kas trečiadienį nuo 9:30 iki 10 v. p. p. ir iš WHFC 
kas penktadienį nuo 7 iki 8 v. vak.

ATDARA KASDIEN IKI 10 VAL. VAK. IR
VISĄ DIENĄ ŠVENTADIENĮ

U. S. Auto Finance Co.
1340 W. 63rd St., kampas Loomis

L. M. Norkus
Garfied Parko
Kliubo Narių
Žinios

Rytoj Metinis Susirinkimas

GARFIELD PARK — Vie- 
«■

tinio V. ir M. Pašalpos Kliubo 
metinis susirinkimas įvyks sek-

J

madienį, sausio 9 d., 1 vai. pp.; 
ties 3929 West Madison Street. 
Bus daug naujų tarimų, taipgi 
komisijų rinkimas ir valdybos 
raportai už 1937 metus. Visi 
nariai bu'tinai dalyvaukite ir už-

■fe | ■ /fe Bfe | /fe Didžiulis po Naujų Metų KAINŲ NU PIGINIMAS 
U U U 111 ife ra^an^’ 1°VU> bedroom. setų, karpetų

Amerikos Lietuvių Kongre
so Chicagos Skyrius „nutarė, 
rengti didžiules vasario 16 d. 
iškilmes, paminėjimui Lietu
vos Nepriklausomybės 20 me
tų sukaktuvių. Iškilmių spau
dos komisijdn išrinko tris na
rius, V. W. Mankus, R. Simu
kas ir J. Jonikas, kuriems pa
vedė parengimą išreklamuoti 
ir sutraukti skaitlingą minią 
publikos. Pačiu rengimu rū
pinsis iSkyriaus valdyba.

1938 metais Chicagos Sky
riui pirmininkaus Dr. A. Mon
tvidas. Kiti valdybos nariai, 
išrinkti Skyriaus pirmadienio 
susirinkime, yra sekami: H. 
Jagminas, vice-pirmininkas; 

p-lė E. Mikužiutė, sekretorius; 
A. Juris, antrasis sekretorius; 
C. Kairis, iždininkas; K. Če- 
pukąs ir A. Litvinas, iždo glo
bėjai.

Susirinkime dalyvavo apie 
£0 narių.

AMBROSIA & NECTAR
Beer Distributor

♦ **

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria ir mėgsta 
AMBROSIA Alų, bet, prieto, išdirbėjai nusprendė padirbti dar geres
nį alų, kurj užvardino NECTAR. šis Alus yra pagamintas iš impor
tuotų pirmos rųšies produktų.

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines dr kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite greitą ir teisingą patar
navimą.

'' X I

2415 W. 64th Street. Tel. Hemlock 6240
♦

NAUJIENOS 
Žengia Pirmyn...

..... ■ - _

■

Prarado teisę 
vairuoti automobili

,-----------------------

Pamatykit šiuos naujus 1938 metų Parlor Setus, padarytus ant užsakymo po $89.50

1938 metų Radios: ZENITH, PHILCO, R. C. A> VICTOR

Casimir Ziraitis, 29 m., 4900 
S. 14 St., Cicero, saugumo teis
me už neatsargų važiavimą li
ko atiduotas policijos priežiu- 
ron (probacijai) šešiems mė1 » 
nesiems ir per tą laiką prara
do teisę vairuoti automobilį.

Pirmiau jis buvo kaltinamas 
suvažinėjęs ir užmušęs moterį, 
bet bųyo išteisintas.

TAISOME VISO
KIUS RADIOS 

Eksperto radio taisymas—dykai 
ap&ksdčiavimas— atliekama jw<ų 
namuose—visas darbas užtikrin
tas vieniems metams.

Marąuette Radio
AL ENZULIS

5610 So. Maplewood Avenue 
Kalbame Lietuviškai.
Hemlock 2343

Jos. F.BudrikJnc.
3409 17 S. HALSTED STREET. Tel. Boulevard 7010

PAR AISČIAI
Profesionalus daktaro paraišČių 
pritaikymas pigiai ; kaip už $5.00. 
Patenkinimas garantuotas. Beto, 
apvynidjimai ir gumos pančiakos.

Dr. P. Schyman ,
Specialistas

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

*4 . ’ ’

NAUJIENOS dabar yra padidintos, pagražintos ir 
paįvairintos.

NAUJIENOS duoda daugiausia žinių iš •Chicagos, 
kitų Amerikos lietuvių koįpnijų ir viso pa
saulio.

NAUJIENŲ specialus korespondentai praneša apie 
visus įdomesnius įvykius ir nuotykius Lie
tuvoje.

NAUJIENOSE telpa daug straipsnių bėgančiais gy
venimo klausimais, mokslinio turinio raštų, 
eilėraščių ir apysakų^

NAUJIENOS kasdien deda daug gražių paveikslų ir 
atvaizdų.
t *

NAUJIENOS yra visuomenės organas — jūsų dien
raštis, Todėl skaitykite jas, skleiskite jas ir 
remkite biznierius, kurie garsinasi NAUJIE
NOSE.

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED STREET

CHICAGO, ILLINOIS

, . ♦ ’ a . j
........................... ........................ ........ ........  .... ........... ‘ ....... i .......................■ ■

GARSINKI® “NAUJIENOSE”
’ M * • ‘ ' C ' * * • / ’
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Nevrs 

Published Daily Except Sunday by 
The Lithuanian Neva Pub. Co^ Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone CANAL 8500

Subscription Rates:
$8^00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

$8.00 
4.00 
2.00' 
1.50

*75

. 3c 
18c 
75c

Apžvalga
\ • I • '

*
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R.-KATALIKŲ SUSIVIENIJI-Jię ne tik nepasako “ačiū” 
MAS GAVO CARTERĮ ' [tiems, kurie dirbo, bet dar juos

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

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
Jll. Telefonas Canal 8500.

Užsakymo kaina:
Chicago ję—paštu:

Metams ..............................
Pusei metų .... ............. .
Trims mėnesiams ______
Dviem mėnesiams ........
Vienajn mėnesiui ...........

Chicagoje per išnęšiotojūs: 
Viena kopija .......... .

Savaitei ...... .................. .
Mėnesiui ...................... ......

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams .... ...................   $5,00
Pusei metų ........    ... 2.75
Trims mėnesiams ..............   1.50
Dviems mėnesiams ..........   1.00
Vienam mėnesiui .........................75

i

Lietuvoje ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams ................  $8.00
Pusei metų ..............     4.00
Trims mėnesiams .......   2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Monęy

Orderiu kartu su užsakymu.
■ ■. . . . x :..../■/ /.■u

CONNECTICUTE. biauriai niekina

t

Vėl Borah
Senatorius Borah vėl eina su atžagareiviais.
Prohibicijos laikais jisai rėmė pietinių valstijų pro- 

testonų* vyskupus ir davatkas, kurie kovojo prieš “vel
nią šnapsą”. Jisai įkartu su Hooveriu gyrė prohibiciją, 
kaip “kilnų eksperimentą”, — tuo tarpu kai dauguma 

/Amerikos žmonių jau aiškiai matė, kad prohibiciją gim
do korupciją valdžios įstaigose, ištvirkimą jaunuomenė
je ir kriminalybę didmiesčiuose.

Dabar tasai senatorius iš Idaho valstijos susidėjo 
su pietinių valstijų atžagareiviais ir padeda jiems da
ryti obstrukciją (“filibusterį”) prieš, įstatymo sumany
mą, draudžiantį vadinamuosius “Lynčo teismus”. Jisai 
sako, kad sustabdyti lynčiavimus tai— valstijų dalykas, 
į kurį federalinė valdžia neprivalanti kištis.

Pietinės valstijos kitąsyk šitokiais argumentais ban- 
ydė apginti vergiją.

Senatorius Borah yra vienas iš tų Amerikos libe
ralų, kurie kartais nušneka aršiau, negu konservato
riai. K

Wm. Green reikalauja’darbo valandų 
sutrumpinimo į

Specialios kongreso sesijos metu Am. Darbo Fede
racijos prezidentas Wm. Green viešai išėjo prieš įstaty
mo sumanymą darbo valandų ir darbininkų algų sure
guliavimui. Greeno opozicija tam sumanymui daug pri
sidėjo prie to, kad sumanymas buvo palaidotas komisi
joje. ' :

Bet vakar A. D. Federacijos prezidentas savo nu
sistatymą jau pakeitė. Duodamas parodymus senato ko
misijai, kuri tyrinėja nedarbo^ priežastis, Wm. Green 
pareiškė, kad darbo valandos pramonėje turi būt su
trumpintos, jeigu norima sulaikyti nedarbo augimą. 
Kartu jisai reikalavo., kad nebūtų kapojamos darbinin
kų algos ir kad valdžia nesiliautų finansavusi' viešuo
sius darbus.

Taigi ir Green pripažįsta, kad turi būt padarytos 
“lubos” darbo laikui ir “grindys” atlyginimui už darbą. 
Bet jeigu taip, tai jisai atliko blogą patarnavimą Ame
rikos darbo žmonėms, atakuodamas įstatymo sumany
mą, kuriuo buvo siūloma tas “lubas” ir tas “grindis” 
pramonėje įdėti.

Rubsiuviy unija reikalauja taikos
Viena karingiausiųjų darbininkų unijų — Interna* 

— viešai išėjo prieštional Ladies’ Garment Workers’
tuos darbininkų judėjimo vadus, kurie trukdo taikos at* 
steigimą organizuotame darbininkų judėjime. Oficialus 
tos unijos organas “Justice” (Teisingumas) pereitą ša* 
vaitę įdėjo redakcini straipsnį, kuriame išreiškiama ap
gailestavimas ir pasipiktinimas tuo’, kad pairo taikos de* 
rybos tarpe*Amerikos Darbo Federacijos ir* Industrinės 
Organizacijos Komiteto (C. I. O.).

Laikraštis sako, kad po to, > kai Amerikos Darbo 
Federacija buvo padariusi įvairių nuolaidų C. I. O: įga* 
liotiniams, dirva buvo paruošta galutinam susitaiky* 
mui. ?

“Deja,” tęsia “Justice” savo editoriale, “atro- 
y do, kad nebuvo noro taikytis ir nebuvo pasiryžimo 

išspręsti tragišką ir brangiai kaštuojantį ginčą.” 
Reikia pastebėti, kad International Ladies’ Garment 

'iVorkers’ unija yra viena stipriausiųjų darbininkų są* 
jungų, iš kurių susidarė C. I. O. Ji turi apie 250,000 na* 
rių. Jos prezidentas Dubinsky savo noru pasitraukė jš 
Amerikos Darbo_ Federacijos vykdomosios tarybos, kai 
Green su savo šalininkais pervarė nutarimą’ apie in* 
dustrinių unijų suspendavimą.

Tad yrą reikšminga, kad šitos rubsiūvių organika* 
ei jos organas viešai pasmerkė taikos trukdymą, kaltin* 
damas daugiau C. I. O. vadus, negu Amerikos Darbo 
Federąciją.

Bet “Justice” dar nenustoja vilties, kad taika dar* 
bininkų judėjime vistiek'įvyks. ’

tir'*'•■■. ■Al

SSSR Diplomatų likimas
(Musų' specialaus korespondento)

“Garsas” praneša, kad Liet. 
Romos Katalikų Susivienijimas 
Amerikoje tapo ,užregistruotai 
Connecticut valstijoje,<

Reiškia, toje valstijoje r.- 
katalikų susivienijimas iki šiol 
neturėjo' teisių. Tuo' tarpu 
SLA. tenai buvo visą laiką už* 
registruotas.

/

KAS TIE TAUTININKAI IR 
KADA JIE ATSIRADO?

Brooklyno tautiniu- 
Vilias Vyšnius, ra

šo “kas yra tautininkai” ir ve 
ką pasakoja:.

Lietuvių tauta kentėjo po 
Rusijos carizmo jungu. Prieš 
carizmą' lietuviai ėmė kovoti. 
Bet tais laikais —

“... dar nebuvo subrendęs 
tautiškas nusistatymas ir 
tautininkų sąvoka.”
Kovą prieš carizmą vedė 

socialistai ir tie, kurie buvo 
“pasidavę socialistų įtakai”.
'e Paskui, sako p. Vyšnias, dau
gelis tų socialistų ir šiaip ko
votojų atvyko į Ameriką ir 

i ame krašte “nesiliovė kovo
ję prieš nežmonišką rusų, jun
gą”. Amerikos lietuviai sukū
rė daug savo organizacijų ir 
įsteigė daug laikraščių. Tačiau 
ir čia buvo apsieita be tautF* 
ninku, nes tautininkų dar ne
buvo :

“Bet ii\ šiomis aplinkybė
mis tautininko sąvoka nepri
brendo lietuvių visuomenė
je”, — pastebi tautininkas 
Vyšnius.
Pagalios, Lietuva ‘ iškovojo 

nepriklausomybę. Tačiau ir ne
priklausomoji Lietuvoje “įsi
vyravo ne tautinės partijos.” 

ik kai gruodžio 17 d. 1926 
m. įvyko Lietuvoje pervers
mas, tai pradėjo viešpatauti 
“tautiškas susipratimas” ir 
tautininkų priviso, kaip grybų 
po lietaus. i.

Tai šitaip Vyšnius aiškink 
tautininkų atsiradimo istoriją. 
Iš jo pasakojimo matyt, kad— 

1.) Lietuvos žmonės vedė ko
vą prieš carizmą, vadovaujami 
socialistų — o tautininkų tuo
met dar beveik nebuvo;

2) Lietuva pasiliuosavo nuo 
caro jungo — bet tautininkai 
Šitoje kovoje nedalyvavo;

3) Lietuva įsteigė savo re
spubliką 'ir per keletą metų gyr 
vavo, kaip nepriklausoma val
stybė — tačiau toje valstybė
je tautininkai irgi nevaidino 
jokios rolės;

4) Amerikos -lietuviai rėmė 
Lietuvos žmonių kovą prieš 
carizmą bet šitas darbas ėjo 
po vadovybe socialistų, o ne 
tautininkų;

5) Amerikos lietuviai steigė 
visokias organizacijas ir laik
raščius -4 bet ir čia apie tau
tininkus nebuvo 
ti.

Tiktai, kai jau
va prieš rusišką despotizmą 
buvo laimėta, kai Lietuvos /Val
stybė jau buvo sukurta, kai 
Amerikoje lietuviai ' jau buvo 
atlikę dideĄ kulturinį darbą, 
tai: išlindo ir tautininkai, lyg 
tas Pilypas iš kanapių — ir 
pradėjo visus niekinti, rei|<a-. 
laudaini sau4 “vadovybės”!

Tai kas gi tie tautininkai? 
Iš paties p. Vyšnip pasakojimo 
išeina, kad tautiifinkai yra nie
kam nenaudingas elementas, 
kuris nori gyventi svetinio 
darbo vaisiais. Ir prie to jie

Vienas 
kų vadas,

nieko girdė

Lietuvos ko

DIDELIS CHORAS, 
NUpĘODU^

BET

Vienas eks-sklokininkas Chi
cagoje (bet ne Maskvoje, kur 
jisai buvo kviestas važiuoti!) 
kukuoja, kad —

“... su Stalinu ir jo vado
vaujama partija stoja 90,- 
000,000 Sovietų piliečių... ”
Tai nemažas skaičius žmo

nių. Bet kaip jie “stoja”, tai 
iki šiol dar nėra tikrai žino
ma, Tiesa, sovietų spauda ra
šė, kad 90 milionų “balsavo už 
'Staliną ir, jo partiją”. Kadan
gi tačiau kitaip balsuoti jie 
negalėjo, nes nebuvo kitokių 
kandidatų/ tai tas devynių de
šimčių milionų balsų choras tu* 
rėjo būti labai neįdomus.

Harmonija susidaro iš įvai- 
balsų suderinimo. Bet jei- 
sustoja didelė krūva žmo- 
ir visi užbliauja vienu bal
tai nuo tokio “dainavimo” . / . .

rių 
gu 
nių 
su, 
reikia užsiimti ati’sis, — jeigu 
nesi kurčias.

“TĖVYNĖ” VĖL PADIDINTA

SLA. organas, kuris ilgokų 
laiką, dėl nuostolių tėšų Fon
de, buvo tik 6 puslapių, dabar 
Vėl yra padidintas iki Supusi.

Ar tai reiškia, kad padidėjo 
Lėšų Fondo pajamos, ar — 
kad artinasi Pilti. Tarybos rin
kimai ir Seimas?

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

me- 
ivev

NUMATOMA ĮPAREIGOTI 
TEKSTILĖS FABRIKUS 

DAUGIAU VARTOTI 
VIETINIŲ VILNŲ

KAUNAS. — Dabar per 
tus iš užsienio į Lietuvą
žarna už apie 10 mil. lt. vilnų 
žaliavos ■ ? tekstilės fabrikams, 
o vietoje pagaminamų vilnų fa
brikai sunaudoja vos už 100 
tukst. lt. Fabrikai nurodo, kad 
Lietuvoje pagamintos vilnos 
pramonės reikalams netinkan
čios.

Kadangi < už milijonus litų 
reikia, vilnų kasmet įvežti, ku
rių bent dalį krašte galima pa
sigaminti, tai žemės ūkio rū
mai į tai atkreipė dėmesį, bū
tent, susirūpinta kelti avių ūkį: 
gerinti avių veislę, mokyti ūki
ninkus kaip gaminti geresnės 
rųšies. vilnas, kaip jas pareng- 
ti parduoti ir t.t. Kai jau vil? 
nų rųšis bus pagerinta ir dau
giau bus jos pagaminama pra
monės reikalams, tai tada nu
matomą atatinkamu įstatymu 
įpareigoti tekstilės fabrikus, 
kad jie tam tikrą procentą ža
liavos sunaudotų vietos, gamy
bos. , z

Avių ūkiai paskatinti jau šį 
rudenį įsteigti 24 vilnų supir
kimo punktai ir nuo praėjusio 
penktadienio "Drobė” tuose 
punktuose vilnas supirkinėja.

Už kultūrinių avių vilnas 
mokama ligi 5 lt* až 1 kg.

Avių ūkis bus plečiamas ir 
propaguo j amas pirmiausiai tuo
se rajonuose, kur nėra, išsiplė
tusios kitos ūkio šakos, žemė 
nederlinga, smėlėta ir t.t.

; ■■ r*" , ■ , *‘

KAUNAS. — Valstybės Pre
zidentas priėmė pakvietimą bū
ti pirmosios Tautinės Olimpia
dos Globėju. Olimpijadosi Komi* 
tetas specialiu kviesliu kvies O- 
Hmpijadon pasaulio ' lietuvių

dar yra dideli begėdžiai, nes sporto jaunimą. ■< . ,
--------------------------------------------------f i‘f , /fu" > ..... . 1 • " J ; ■ ■ t*'' , • .

“Mes atsisakome tikėti”, sako laikraštis/ “kad 
■darbininkų judėjimas priimtų nuolatinio pilietinio 
karo padėt j.
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(Tęsinys)
atstovas Graikijoje 

Barminas užsienio spaudoje pa
skelbė, kad jisai iš diplomatijos 
tarnybos nebegrįš į Maskvą ir 
pasilieka užsienyje kaip emig
rantas, nes jo turimomis žinio
mis laukia toksai pats likimas; 
kaip ir kitų diplomatų, todėl jis 
nenorėdamas sulaukti kitų savo 
kolegų likimo pasiliekąs svetur 
emigrantu, Kartu pranešė, kad 
jau užsienyje GPU agentai jį 
seka ir jis jaučia k£d jiems duo
tas parėdymas jį nušautų todėl 
jis prancūzų vyriausybės prašo 
pagalbos ir leisti jam šiame 
krašte pasilikti emigrantu. Bcr- 
minas senas kcįmUnistas, aktin
gas tos partijos dalyvis, karys, 
dalyvavęs bolševikų karuose ir 
tJrįs visą eilę pasižymėjimų, į- 
vairiuose mudonojo fronto mū
šiuose, Ęaigęs jcaro Akademiją. 
Barminas taip pat gerai išsilavi
nęs vyras, mokąs kelias sveti
mas kalbas.

Barminas buvo savo laiku at
stovas Italijoje, Belgijoje ir ė- 
jęs tenais įvairias pareigas.

Raudonasai SSSR generolas 
Krjvickis, kuriš užsienyje buvo 
koniandiruotas įvairiais raudo
nosios armijos reikalais, spau
doje, žinoma, užsienio spaudoje, 
paskelbė, kad daugiau į SSSR 
negrįšiąs. Krivickis, kaip ir ki
ti, ' komunistas, bolševikų karo 
dalyvis, keliais ordinais apdova
notas, jau 18 metų tarnaująs 
raudonoje armijoje. Jis sako, 
kad Uborevičią, Tuchačevskh 
Stalinui nužudžius randa reika
lingu pasilikti užsienyje, kad 
Stalino iškėlus visus bjaurius 
darbus. Jis taip pat sakosi, kac 
jį GPU agentai jau seka, bet 
jis vis dėlto norįs, geriau čią 
svetur nuo jų kulkos žūti, negu 
Maskvoje būti Sušaudytam.

‘ Jis irgi svetimos i valstybės 
Vyriausybę įspėja, kad GPU a- 
gentai jau jį sekioja’.

Tai pirmas SSSR raudonasis 
generolas, kuriį atsisakė atga 
vykti į Stalino valdomą SSSR.

Ein'a gandai, kad -iš Londo
no tuoj busiąs atšauktas ir Mai- 
skis. Norėta ir Litvinovas iš 
tarnybos atleisti, bei susigrieb
ta, nes, esą, du grybai į barš
čius busią perdaug. O be to, ir 
patįsai Litvipovas padaręs viską 
kad tik Stalino malonę įsigyti.

. Jei patikėti, kad šie visi di
plomatai buvo, SSSR reikalų 
išdavikai, parsidavėliai, tai ben
drai kaip galima' žiūrėti į SSSR 
visą valstybinį aparatą, jei ja
me kiekviename žingsnyje pasi- 
tąiko' <vis parsidavėliai, valsty
bės išdavikai, svetimų valstybių 
šnipai?

Kaip gali žiūrėti kitos valsty
bes, kurios turi su SSSR glau
džius santykius, kaip jos gali 
pakęsti, kad ir tai, jog SSSR 
GPU agentai svetimose valsty
bėse žmones medžioja!

Ir tai dedasi kąip tik tuo me* 
tu, kuomet tarpvalstybiniai san
tykiai bendrai yra labai' pakri
kę, kųomėt demokratinėms val
stybėms fašistinės valstybės at
virai karu grasina, o jau dali
nai net karas eina! Ar tokie 
ŠSSR vyriausybės akli žygiai 
nepadeda Europoje tik stipriau 
reakcijai įsigalėti!

Be f dabar SSSR valdančių 
sferų gobšumas į valdžią , daro 
juos visai aklais ir jie nieko 
nepaiso, bile tik pasilikti val
džioje. Atšaukti seni diplomatai, 
palyginamai seni, bent, tie vy
rai, kurie diplomatinėje tarny
boje išbuvo keletą metų ir vis 
dėlto per tą laiką šiokio tokio 
patyrimo įgijo. Jų vietoj skiria
mi jaunikliai, kurie neturi su
pratimo ir patyrimo, kas tai yra 
diplomatinė tarnyba.

Dar reikia vieną žinoti, kad 
SSSR svetur diplomatai taip pat 
savų GPU agentų sekami. ž;no-< 
..••••• .■ ...... 7 . .»
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A, ma, tasai* sekimas einu' vis^i 
slaptai. Jie net pas diplomatus 
svetur daro nuodugnias kratas. 
$tai Varšuvoj SSSR atstovybė, 
auvo nuodugniai iškrėsta. To
kios žinios net viešumon paskli
do. Panašių kratų buvę ir sve
tur. , X

Taigi, SSSR diplomatai ir 
svetimose valstybėse nėra liuo- 
si nuo GPU slaptų agentų, ir 
niekas iš jų negali būti tikras, 
kada juos tokio slapto ‘agento 
ranka įduos.

Tokiais tai keliais dabar eina 
SSSR gyvenimas.

Suprantama, jis svetur darbi
ninkijos nieku budu negali pa
veikti. štai dėlko kaip kur pro 
dėta darytis visokiais pavadini
mais vadinami bendri frontai, 
jie dabar jau pakrinka ir Pran
cūzijoje prasidėję derybos tarp 
socialistų ir komunistų dėl veik
los artimesnio subendrinimo da
bar jau pakriko. "

Akivaizdoje šiokių faktų ki
taip ir būti negali.

(GALAS)
P. B,

IŠ LIETUVOS
Evangelikai pasisa 
ko už civilinę metri 

kaciją

mingas? Dabar šie klausima 
tenka išspręsti ev. bažnyčiai.
Civilė metrikacija, kaip til 
nuimtų nuo evang. bažnyčio 
šį sunkumą, nes tada teismą 

tvarkytų šį klausimą.
žmogui nereikėtų nei tikyb 

keisti ir butų įstatymiškai su 
tvarkytas šeimos klaupias.

Daugelis užmeta evang. baa 
nyčiai, kad ji dėl persiskyrim 
verbuoja sau narius ir ima mc 
kesęius. šis užmetimas nėr 
teisingas. EVang. bažnyčia ne 
ri rūpintis tik savo bažnyčia 
nariais ir niekuomet nesikiš 
įr nesikiša į kitos tikybinė 
bendruomenės reikalus. Evai 
gelikai iš seno yra dideli toli 
rantai visiems tikėjimams, j u 
visi vieną Dievą Pasaulio Ki 
rėją garbiname. E v. bažnyčia 
užtenka savų rupesnių ir daj 
bo. Bet jei ateina pilietis ir sž 
ko, aš savo sąžinei radau re 
kalinga ir noriu būti jūsų ba; 
nyčios narys ir, jei būtinai re 
kaląuja to, argi galima atme; 
ti? Jei jam paaiškinti, kad te 
mums nepatinka, kad mes t< 
kių narių nenorime ir galų g: 
le jį išvarome, vis tiek ateir 
ir prašo jį priimti. Budan 
krikščionys, turime rodyti a 
timui meilę ir visose gyvenin 
bėdose turime pagelbėti. V 
liau toks naujas bažnyčios n 
rys, susitaręs su antra sa\ 
puse, paduoda prašymą, pers 
skirti ir bažnytinė vyriausyl 
ne iš džiaugsmo, bet dėl. pri 
volės turi patarnauti.

Be to, dažnai 'pasitaiko 
taip. Evangeliškoji bažnyč 
sutuokia njišrią porą. Sutuo 
toji pora santaikoje nesugyv 
na. Katalikų bažnyčios narj 
kreipiasi į Kuriją, kuri mot 
vuodama,

kad nėra sutuokti katalikų 
bažnyčioje, skaito kad gy

vena paleistuvystėje,
nes kitų bažnyčių aktus n 
skaito teisėtais, be svarbių m 
tyvų atskiria ir iš naujo šutu 
kia. čia tai‘galima. Dažnai p 
sitaiko, kad patys kunigai, n 
galėdami prikalbėti paimti a 
tras sutuoktuves katalikų ba 
nyčioje ragina geriau atsiski 
ti. Jš evangelikų pusės to n 
pasitaikė ’ niekados. Evange 
kai visų bažnyčių aktus prip 
žįsta teisėtais, šitoks elges; 
labai dažnai kelia nesantail 
tarp krikščioniškų bažnyčių.

Įvedus civilę metrikaciją, š 
klausimas savaime susitvark 
tų ir visi užmetimai evang. ba 
nyčiai atpultų, nes tada meti 
kaciją vestų metrikacijos v 
dėjai, o persiskyrimus spręsi 
tik civiliniai teismai.
Civilė metrikacija turi dar 5 

są eilę ir kitų gerų pusių, 
kurias sunku išvardyti.

Todėl, mes Lietuvos evang 
likai šį Vyriausybės žygį svt 
kiname, .džiaugiamės, kad ka 
tą šis klausimas bus sutvark, 
tas ir laukiame visoje Liet 
vos valstybėje civilės metrik 
ei jos įstatymo.

“Lietuvos E vangeli!
Kelias” 48 n r.

Tenka skaityti laikraščiuose, 
kad Lietuvos Seimo Peticij ų 
(skundų) komisija gauna daug 
skundų iš įvairių Lietuvos pa
rapijų su prašymais civilės me
trikacijos klausimą visai išim
ti iš seimo darbų. 

/

Mes Lietuvos evangelikai į 
šį klausimą visai kitaip žiūri
me. Mes šį Vyriausybes žygį ' ir 
šį įstatymą kaip tik sveikina
me ir norime jo/ greičiau su
laukti, Visos kultūringos pa
saulio valstybės tokią metri
kaciją jau seniai turi, turi ir 
Klaipėdos kraštas. Tad kodėl 
ji nereikalinga visai Lietuvai? 
Klaipėdos krašto bažnytiniai 
duomenys aiškiai parodo, kad 

civilė metrikacija bažnyčiai 
nieko nekenkia, 

bet jai dar padeda. Vistiek vi
sas 100%, nežiūrint, kad pri
valomai atliko prievolę civilės 
metrikacijos įstaigoje, dąr tuo
kiasi, krikštija bažnyčioje. Tai
gi, baime, kad žmonės nustos 
turėję reikalus su bažnyčia, 
kaip praktiškai veįkiąntis Klai
pėdos krašte civilės metrikaci
jos įstatymas įrodo, atpuola. 
Civilė metrikacija kaip tik nu
imtų nuo dvasiškijos taip sun
kią atsakomybę —- aktų suda
rymą, o tas duotų daugiau lai
ko ir pareigos dvasiški jai pa
sišvęsti jos tiesioginiam uar- 
bui. \

Mums evangelikams civilė 
metrikacija dar daugiau pa
lengvintų darbą ir nuimtų tą 
didžiąją naštą, tuos persisky
rimus, dėl kurių kartais tenką 
turėti daug nemalonumų. Pa
gal veikiančius katalikų baž
nyčios kanonus, katalikų baž
nyčia neduoda persiskyrimų ir 
porystę laiko sakramentu. La
bai dažnai pasitaiko, kad su
situokia jauni žmonės, nepa
žindami nei gyvenimo, nei pa
reigus, nei vienas kito. Vienas 
iš susituokusių nueina Slidžiais 
gyvenimo keliais, pasidaro ne
pataisomas girtuoklis, ar nepa-. 
gydomas venerikas, ar bepro
tis. žodžiu sakant, pasidaro 
kenksmingas ir geriausiam 
žmogui nebestfgy venamas. Ir 
kodėl tokių neatskirti,? Kodėl 
antroji pusė dėl to turi visą 
amžių kentėti ir vargti, kuo
met jaunas būdamas dar gali 
sutvarkyti gyvenimą geriau ir 1938 metų apyvartą numatyt 
būti gyvenime naudingas—lai-| padidinti 10%.

SUMAŽINS VANDENS KAIN

KAUNAS. — Kauno m. tar 
bos išrinkta, biudžeto komisi. 
1988 m, biudžeto projektą ja 
apsvarstė ir galutinai priėmė 

1938 m. biirdžeto projekte 
subalansuotas j 14,88 mil. Lt

Biudžeto komisija nutai 
pasiūlyti tarybai sumažinti vai 
deritiekio ir kanalizacijos mi 
kestį nuo 45 ligi 60 
bar imama ligi 70 et. 
nį metrą, (k)

et. 
už

(D;
kub

Prekybos sutartis 
su Sovietais

KAUNAS. — Gruodžio ^3 < 
Maskvoje tarp* Lietuvos' i r Sc 
vietų Sąjungos pasirašyta pre 
kybos sutartis 1988 metams. I 
mant už pametą 1937 metui

A*' '...-j/ •> . Aidžt
. ii. a . . .. Al .k k.. ; t.. * lt i 'it m'
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Roma ar Rymas?
—Matai tarpušvemte, fabrike 

rašinėja inventorių — nedirb
siu net iki po Naujų Metų, tąi 
nesistebėk, kad taip greit vėl 
tave, Jurgi, lankau. Iš tikro ką 
jau Žmogus mato, nereik ieško-' 
ti — kilni mintis, o kas man 
labiausiai puolė į galvą, tai klai
dos, kūčių pirmiaus aš ieško
davau velk išimtinai tik kituo
se savęs nenagrinėdavau, o 
jau kaip tu andai stipriai nuro- 
dei, kad visokių klaidų versmė 
— patsai žmogus, tai, pasisa
kau, pradėjau ir aš/ pats save 
tikrinti . . . brač, sunku . . .

I

—Linksma, kad mano mintis 
ir patarimus rimtai ir tiksliai 
sučiupai, tačiau patariu neimti 
save taip karštai ,nes, matai, y<- 
ra pasakyta: tavo paties karš
tis sunaikins tave. Savęs tikri
nimui ir savųjų klaidų taisymui 
reikalingas švelnus ir lengvas 
būdas ... tai tiesa, mano mie
las Raulai, kad Švelnumas ir lė
tumas šiuo atveju būtinai rei
kalingas, o vis dėl to tave šir
dingai komplimentuoju, nes dau
gumas tavo amžiaus, jau tikrai 
tėra tik seni rykai, 
naujo vyno negalima 
tu dar gyvutis . 
šventes praleidai?

—Matai, Jurgi, 
daU/Saye tikrinti,

dar
ma.-
raš-

nes

aš

kuriuose 
pilti, bet 
na, kaip

taip sakant, seniai išrištu ir 
man rodosi, visiems žinomu 
klausimu....

,—Dėl aiškumo nurodau, kad 
dabar musų spauda labai dažr 
nai Romą ir Rymą mini. O ma
nei bičiulis net f man įteikė ypa
tingą tūlo Morkaus aiškinimą, 
kuris andai tilpo Chicagos 
“Drauge”, Bet Morkus, kiek aš 
suprantu, vietoje nušvietęs 
labiau aptemdo. Ve ir pats 
tyk — duodamas Morkaus 
tą Jurgiui — tarė Raulas.

—Jau mačiau, Neįdomu,
Morkus —- pats teisingai paster, 
bėjai — nesirūpina' faktais, o 
tik baiminasi, kad falšyvas ter
minas “Rymas” netektų lietuvių 
masėse tos misteriškos vertės, 
kuri šimtmečiais buvo įkalta/ 
žodis Rymas sukurtas iš lenkų 
žodžio “Ržym” ir įkaltas lietu
vių galvose kaip kokia brangi 
ir nepaprastai šventa vertybė 
kaip, pavyzdžiui, “parcinkulė”, 
“grabnyčių mari ja”, “stačiati
kis” arba kad ir musų laikais 
“sodalietes*, etc. etc. . . sakau, 
aibes tokių terminų, kurių tūli 
įvilkti mistiško šventumo rūbuo
se, o kiti, kaip ve “stačiatikis”' 
pašaipos ir paniekos rūbuose. 
Viskas kurta tiksliai. Bet klausk 
masių, tai nerasi nei vieno iš 
šimto, kuris galėtų žinoti, ką tie 
terminai reiškia . . .

[ ACME-NAUJIENV Foto)
PUBLIKOS SMAGUMUI. 

—Garsusis komikas Harold 
Lloyd naujame savo veika
le įlenda į refrigeratoriaus 
vagoną ir pavirsta į “ledą.”

dar bi n
tai ir tavo 

komplimentas, nors smagu, bet 
stebina mane — nesijaučiu dar 
to vertas, nesitikėjau Ue jau 
gerai ir tai širdingai priimu, 
Kai dėl švenčių — smagiai ir 
laimingai praleidau. Kalėdų die
ną sutikau savo seną bičiulį ir 
besikalbant jis užvedė mane ant 
labai įdomaus klausimo — Ro
ma ar Rymas, bet nors mudu 
daug kalbėjome, tačiau nei jis, 
nei aš, stingant žinių,, negalėjo
me prie ko nors konkretaus pri
eiti — žinau, tu, Jurgi, gali ir 
šiuo klausimu mums pagelbęti....

—Su mielu noru, tik stebiuo
si, kodėl tu, Raulai, ir tavo bi
čiulis taip gyvai susidomėjote, apie tokią įstaigą nekalbėjo. O z ■*

—Be galo interesingai aiškini, 
iš {ikro kaip čia susivokti su 
tais terminais, bet vis dėlto 
man butų svarbu žinoti, kodėl 
Morkus ir kiti romiečiai kuni
gai taip uoliai tikrina, kad tik 
Rymo katalikai ir Rymo bažny
čia tikri,, p Romos katalikai ir 
Romos bažnyčia jau netįkri? — 
klausia Rautas.

—Kalbant apie tikrumą, tai 
jį nei Ryme, nei Romoje kaipo 
būdvardžiuose neglūdi, Toks 
Morkaus ir kitų, romiečių kuni
gų aiškinimas tėra tik durnų 
pūtimas, Tikrindami šventraštį 
randame, kad Jėzus Kristus ne 
tik jokios Rymo ar Romos baž
nyčios neįkūrė, bet net niekur

Bankas Dėl Biznierių
Tai jstaiga su gero biznio et’.ka 

kaipo pagrindu, čia biznierius ži- 
no, kad jis turi neregimą partne- / 
rj . . . tokį, kokiu jis gali pasiti
kėti, kai paramos reikalingas.

HALSTED EXCHANGE BANK 
OF CHICAGO yra neabejotinas 
pasekmingų Chicagos biznierių 
pasirinkimas.

I 
MES KALBAM LIETUVIŠKAI

TAc HALSTED EXCHANGE 
NATIONAL BANK

HALSTED ST. prie 19th PLACE \
■ ’ > . { •

Nariai FEDEHAL* REZERVE SYSTEMOS IR
FEDERAL DEPOSIT INSURANCE KORPORACIJOS

Moderniškas LIGONINES APTARNAVIMAS
O - < • ■ - .

Dabar prieinamas visiems už žemas nustatytas kaina
lllll.l -"'M » I .1.1 I II '' 1 1 ' I.RI'III Į, .1.111-1 ,, I  .......................................... — —— II Į

TONSILAI
Išėmimas tonsilų ir adenoidų su 
gulėjimu, užlaikymu, gazų anti* 
septikais ir chirurgo patarnavimu, 
24 valandas prabūti ligo- 515 
nineje. Vaikams ........................ 1 **

Užaugusiems ....... $20

" i, i'i, 'r*' 11 į i ii ,»> iw , ■ ■ 'x' ..................

Buvimas Ligoninėje
DeSimts dienų prabuvimas Ilgo-, 
ninėje. Pragulėjimas prieš gimdy
mą ir po gimdymo. SRAt 
Pilnas aptarnavimas ......... -

AKLOJI ŽARNA
Su dešimties dienų prabuvimu li
goninėje, gazų antiseptikas, chiru
rgo patarnavimas. Kambarys ir 
užlaikymas. Pilnas aptarnavimas.
hktL 5100-*125

Visį ligoniai yra- asmeninėj Dr. Blaine L. Ramsay priežiūroje, turinčio 
puikiai išlavintą pagelblniųkų štabą. Prieš viską yra ligonio patogumas 

BLAINE RAMSAY HOSPITAL 
35 South Hoyne. Avenue 

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

H ■ .... i m,. III. IHIIH ——.....................—.................................... •  

Jo apaštalai tai įkūrė TIK ‘Vie
ną šventą Katalikišką Apašta
lišką Bažnyčią” — taigi ir apaš
talai nei Rymiškos, nei Romiš
kos bažnyčios, Vadinasi, neįkū
rė — pabrėžė Jurgis.

—Nors puikiai aiškini ir nors 
man jau darosi suprantama, kad 
Rymas tau padirbtas iš lenkų 
kalbos žodis, bet vis dėlto man 
butų svarbu žinoti, ar buvo ka
da nors ir kur nors toks mies
tas ar šalis, kaip Rymas, o gal 
žinai iš kur šis žodis lenkų pa
imtas? — nedrąsiai klausia 
Raulas. ? •

—Gal ir buvo tokiu vardu 
miestas, ar kaimas -kur nors pa
vadintas, bet man neteko nie
kur tokio vardo užtikti. Lenkai 
iš Romos padarė “Ržym” kaip 
iš Romano — Romanowski. Mu
sų kalboje yra žodis “rymoti”, 
arba kitas žinomas žodis “ry- 
morius”. Rymoti, tai veiksma
žodis labai dažnai randamas 
musų poezijoj, kaip ve: “mer
gužėlė staklėse rymojo” arba 
“bernelis ant rankų rymo” — 
tai jau suprasi, kr.d rašant “Ry
mo (kur, ant rankos, staklėse?) 
Katalikų Bažnyčia”. Tikiu da
bar jau bus tau, Raulai, aišku, 
kad dedant prie “rymo” žodžius 
“katalikų bažnyčia” kaip Mor
kus taip' ir kiti romiečiai kuni
gai kuria absurdą — šypsoda
miesi baigė Jurgis.

• - I ; ,—-Na dabar “rymas” jau 
man aiškus, bet kodėl Morkus 
piktinasi, kad sakyti Romos baž
nyčia, Bomos kunigas, etc.,' c- 
sąs tik neskanus lietuvių kal
bos kąsnis —- noriu suprasti, 
kad tuo „pasakymu jis n nda Ro
mos bažnyčią ir kunigus netik
rais? L- nedrąsiai klausią Raų- 
las.

—Korektingai galvoji. Neabe
joju, fcąd taip pasisakydamas 
Morkus ir jo konfratrai yra sa
vaip sąmoningi ir jie, gal dėl 
baimės vengia save tikruoju 
vardu vadintis — nuolat ir kaip 
gilėdami svetimomis plunksno
mis dangstosi — jie mėgsta va
dintis katalikais, Amerikos 
talikais* Lietuvos katalikais, lie
tuviais kak likai s, tai vis šve- 
timos plunksnos, nes jie tėra 
tik Romos katalikai....
< -^-IŠ viso jie man panašus į 
Senovės žydų fariziejus/ sadu- 
cįejus ir veidmainius — perkirs
damas Jurgį, karštai tarė Rau
las. z f ..

—Kad jr teisingas tavo sąži
nės balses; o vis dėlto neuž
miršk, kad šaltumas ir' švelnu
mas visame reikalingas, žinok.

si ir galinga Romos Imperija, 
turėjo Romos bažnyčią su kar
dinolų kolegija, o šios bažny
čios 'vyriausiu dvasios vadu bu
vo pats imperatorius, Tvirtina
ma, kad žodis Roma reiškia am
žinybę. Todėl Romos miesto ir 
imperijos kūrėjai, taip sakant, 
kure “Amžiną Imperiją” ir 
miestą. Bet kaip jau nieko nėr 
taip stipraus, ką žmogus suku
ria, o pats negalėtų sugriauti, 
tai .ir “amžinoji imperija”, kaip 
jau žinai, sugriuvo....

—O dabar y suprantu, kodėl 
kai kada Chicagos '“Draugas” 
skelbia žinias iš “Amžino Mies
to”, o ne iš Romps — perkirs* 
damas Jurgį tarė. Rauk s. 

4

—Gerai, kad supranti. Bet 
štai 476 metais atėjo ir Romos 
miestui juodos dienos. Miesto 
gynėjų vadas — rods tai buvęs 
vardu Symacus — jausdamas 
negalėsiąs puolikams atsilaiky
ti, iš Romos pabėgo. ' Suprask, 
kad tuomet Romoje siautė Vi
suotina betvarkė ir taja būkle 
pasinaudodi ms Romos vysku
pas nusavino Romos bažnyčios 
galvos (imperatoriaus) titulą— 
Pon4ifex Maximus, kardinolui 
kolegiją, kitas Romos bažnyčios 
tradicijas ir, vietoj kaip iki šiol 
vadinosi “šventos Katalikiškos 
Apaštališkos Bažnyčios” vysku
pų, pasiskelbė Romos Katalikų 
Bažnyčios popiežium. Tai taip 
susikūrė Romos Katalikų Baž
nyčia ir atsirado popiežius — 
baigė Jurgis.

—Dabar jau aš suprantu, ko
dėl Romos bažnyčia' ir kunigai 
pagal Morkų netikri, o “rymas” 
dirbtinis žodis. Įdomu, dar no
rėčiau daugiau kalbėtis, bet vė
lu. Sudiev^ Tikiu vėl ' netrukus 
p. simatysim.

—Sudiev, Baūlai atsisvei
kino Jurgis..-

—Kavalierius Mc<giH

Lietuvoje Graži 
Žiema

Lietuvoje Memėt buvo ilgi b, 
sausas ir šiltas ruduo, Kaip pa
prastai tokiais atvejais atsitin- 
ka, atsirado ir šiltos bei lengvos 
žiemos^pranašcįutojų. Iki gruo
džio mčn. pradžios užsitęsęs 
gražus ruduo staiga pasikeitė 
gražia žiema, Jau gruodžio mėn. 
pirmomis dienomis pradėjo ša- 
lenti. Upėse pasirodė ižas,( že
mė apsiklojo negiliu sniego 
sluoksniu, Gruodžio mėn. 4 die
ną laivų plaukiojimas Nemunu 
buvo sustabdytas. Laivai su
plaukė į Kauno ir Smalininkų 
uostą ir čia vykdys remonto 
darbus, besiruošdami pavasario 
platu kiojimui.

Gruodžio mėn. 9—10 dieno* 
mis labai daug iškrito sniego. 
Dabar visam krašte žemė ap
dengta storu sniego sluogsniu, 
kurį pasitaikę atodrėkiai leng
vai nesutirpdys; todėl galima ti-

kėtis, kad rogįakelis išsilaikys 
visą žiemą. Porą dienų siautė 
kana smarkus .vėjas, sukėlęs 
sniego pūgas. Smulkų sausa snie
gą pūgos, sumetė į dideles pbs- 
nįs, siekiančias 2—3 metrus. 
Daugely vietų gruodžio mėn. 10 
—-11 dienomis buvo tAp užpus
tyti keliai, vieškeliai ir plentai, 
kad teko sustabdyti autobusų 
susisiekimą. Daugelį autobusų 
pūga susitabdė kely ir apnešė 
sniegu. Apie 60 m.estų ir mies
telių neteko susisiekimo. Ties 
Telšiais sniego pusnys sulaikė 
net geležinkelio traukinį, kurį 
tiktai pagalbinis traukinys atka
sė. Kai pūgos paliovė siautu- 
sios, visam krašte prasidėjo ke
lių nuo sniego valymas. Tai 
smagus darbas ilgai netruko, 
tiktai daugeliui žmonių davė 
progos snieguose pasikapstyti ir 
kiek užsidirbti.

žiema, kuri trunka paprasti! iki 
kovo mėnesio vidurio.

Tąb.

r—-'■■■ .................... . .............................

PIRMYN
SHARPS and FLATS

• Due to the abundance of 
*1 material on Pirmyn in Lith- 

uanian in this issue, 
go the column this 
and F” will appear 
day.

we*ll fore- 
week. *S 
next Fri-

lęa’d Morkus ir kai kurie ją kon; 
fratrų nusimano, kad buvo gar

Taigi apie gruodžio vidurį 
Lietuva ja'u turi puikius rogių 
kelius, visur , daug sniego, — y- 
ra prasidėjusi gražioji Lietuvos

Peoples Krautuvėse
■' 1 ' , ’ 1. :.........................................

Sausio Mėnesio

Išpardavimas

Apipiešė pinigų 
mainytoją

Roosevelf ’Agency and Loan 
Co., 1211 Sb. Cicero Avė., Ci
cero, kasi orius Arthur Vistain 
pranešė policijai, kad jam ei> 
nant namo, jį užpuolė du plė
šikai, kurie f įsisodino jį į savo 
automobilių ir nusivežė atgal 
į raštinę, kur privertė atiduos 
ti seifą. Pasigrobę $800 pini* 
gaiš ir $900 čekiais plėšikai 
pabėgo.

Jis vėl sugrįžo į imi 
sų apylinkę

Praeitų metų gegužes mėne
sį Joscph W. Nosarzewskį, ži
nomas Brighton Parke vyrų 
drabužių krautuves savinin
kas^ buvo išsikėlęs * į North 
Sidę. Bet dabar, patyręs, kad 
geriau senoj vietoj, vėl sugrį
žo. šįvakar jo krautuvės iškil
mingas ' atidarymas. Kviečia 
tos progos nepraleisti. Krautu
vė ? vadinasi Brighton Clothes 
Shop ir. randasi prie 4246 Ar* 
chęr A venine.

(Skelb.)

j.

KAINOS SUMAŽINTOS IKI 50%

Skelbimas ■.
šeštadieni, Sausio 8-tą, 1938 metais

/ . ■

Kviečiame jus, ir jūsų draugus atsilankyti

Iškilmingą Atidarymą
Brighton Clothes Shop

J. w. NOSARZEWSKI, Sav

4246 Archer Avenue

ATĖJO KULTŪRA 
No. 11 
TURINYS:

Sovietų Naujoji 1936 metų konsti
tucija — Prof. M. Romerls.

Iš socialogijos paskaitų-— Prof, P. 
Leonas.

Eilėraštis — Juozas Kruminas.
1917 m. pavasario revoliucija Rusi

joj — J. Paleckis. z
Variniai liūtai — J, Marcinkevičius 
Paryžiaus gatvės ir liaudis — A. 

Adatas.
Sovietiškoji Arktika.
Populiarusis Mokslas.
Knygų Apžvalga.

KAINA 45 CENTAI 
Galima gauti

Naujienose

Moterims Paraiščiai
Užtikrintas pasitenkinimas į 

trumpą laiką už mažą mokesnį be 
operacijos su šakniniais vaistais 
ar ofiso gydymas $1.00 ir $2,00. 
Tūkstančiai pagydyti. Patarimas 
ar egzanhihacija dykai. Pamatyk 
motiną Eleną, šaknų specialistę, 
įsteigta 40 metų ar

DR. P. SCHYMAN
Specialistas

1869 N. Damen Avė. Arm. 8200

KYLA
HEMOROIDAS

Nėra reikalo kentėti tas kankinan
čias ligas. Dr., Shek’o naujovinis ne
varginantis RYLOS 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 MILVVAUKEE AVENUE 

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

INSURANCE
(APDRAUDA)

• Pilną apdraudą auto
mobiliams

• Apdraudą 
ugnies j

• Apdraudą.
• Apdraudą
• Apdraudą
• Apdraudą

namų nuo

rakandų 
nuo vagių 
langų 
gyvasties

gausite

NAUJIENŲ 
raštinėje 

per A. Rypkevičių 

1739 S. Halsted St 
Raštinė atdara kas vaka
ras 4ki 8 vai. Sekmadie
niais nuo 9 ryto iki 1 vai. 

'po pietų.

SIUSKIT PER
NAUMEHAS
PINIGUS LIETUVON

X

To prašo Lietuvos žmonėš tr 
taip pataria Lietuvos banb
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Diena Iš Dienos

Grandioziškai Sulaukė 
Naujus Metus

Milžiniška minia publikos su
sirinko pas Mike Biago, 4358 
So. California Avė, 
31-ma d. ir 
Naujų 1938 
ir jo žmona 
naujieniečiai
draugų, todėl ir biznis jiems ge
rai sekasi. < —Steponas

gruodžio 
linksmai sulaukė 
meų. Mike Biago 
Dorothy yra geri 
ir turi šimtus

savo dėdę A. Jonelionį. Svečias 
yra labai linksmas atlikęs gerą 
ir smagią kelionę ir labai pa
tenkintas nauju4 Chicagos gyve
nimu. Mat, dėdė Jonelionis ge
rai priėmė ir gražiai parėdė ir 
jau pradėjo leisti mokyklon.

Antanas, būdamas Lietuvoj, 
yra nemažai mokinęsis, todėl 
nereikia abejoti, kad anglų kal
ba bei rašyba jam bus nesun
ku pramokti.

Svečias nemažai papasakojo 
ir apie Lietuvą, labiausiai apie 
jaunimą, kuris, žinoma jam bus 
nelengva pamiršti. T. Miller

ii li-miiM Vinii iV rii i i

PASSENGERS CĄRR1ED

ISO

1937

321.6781936

260.685

NAUJIENOS, CMcago, III.

RADIO

Naują Metų 
Sutiktuves

Marąuette Park kolonijos se>- 
ni biznieriai Antanas ir Mar- 
garet Jonelioniai, kurie per il
gus metus užlaiko gražiai ir 
gana moderniškai įrengtą tav
erną bei alinę po antrašu 2548 
W. 71 St., Naujų Metų pasitiki
mo proga surengė gana šaunią 
New Year Eve parę, kuri visais 
atžvilgiais gana gerai pavyko. 
Visi Jonelionių kostumeriai, 
draugai, bei pažįstami, (kurių 
jie turi gana daug) susirinko 
skaitlingai ir visi turėjo good 
time. Resilinksminant, nei ne
jutom, kaip 1937 metai nugar
mėjo į užmirštį ir garsus švil
pukai bei “noismekeriai” pra
dėjo sveikinti naujus 1938 me
tus. Visi sveikinosi, bučiavosi 
linkėdami vieni kitiems laimės 
ir gero pasisekimo per naujus 
metus. Prie geros muzikos, val
gių bei gėrimų parė' užsitrau
kė iki vėlybo ryto.

Svečias iš Lietuvos

Viešnia iš Snieguoto 
Wisconsino -

šiomis dienomis Chicagoje 
lankėsi p. Vaitonienė savo se
sutės laidotuvių reikalais. Tad. 
tąja proga-aplankė kai kuriuos 
gimines bei senus pažįstamivs. 
Pp. šakėnai, gyveną po antršu 
5009 So. Kedzie Avė. Viešniai, 
kaipo savo giminaitei, surengė 
puotą naujų metų dieną. Prie 
skanių valgių, kuriuos p. šake- 
nienc pagamino, tarp daugelio 
linksmų svečių tiktai p. Vaito- 
niene buvo nusiminus. Ir kaip
gi neliudčt, palaidojus savo ti
krą sesutę, kurios našlaičius 
vaikučius žada priglausti savo 
ūkyje, štai sužinojo, kad pus
seserė mirė. 2

esą smagiau 
mieste. Plačiau pasikąl- 
matyti, kad pp. Vaito- 
neblogai sekasi ukinin- 
Pasigyrė, kad be daugy-

Peikia pažymėti, kad šiame 
pokilyj dalyvavo svečias net iš 
Lietuvos, jaunuolis Antanas 
Kubilius, Kupiškėnas, kuris ne
seniai atvyko išo Lietuvos pas

Pp. Vaitoniai turi ūkį Ovyen, 
Wisconsin apielinkčj. Pastaruo
ju laiku esą daug sniego, bet 
pripratus ūkyje 
negu 
bėjus 
niam 
kauti.
bes ūkių Ireikalingų mašinų dar 
turi 40 raguočių jr septynetą 
arklių.

Tai bent gi gaspaderius pa
maniau sau. Lietuvoj retas dva
rininkas tiek gyvulių teturi.

912.525 POUNDS 2.342.993 POUNDS
[ACME-NAUJIENŲ Foto)

Kaip padidėjo* Chicagoje 
pereitais metais gabenimas 
pasažierių ir prekių lėktu
vais.

Dainuos Choras Pirmyn 
Kalbę's Adv. K. Gugis

Rytoj, sekmadienį, U-tą va
landą prieš piet. ' visuomenė 
kviečiama užsistatyti savo ra- 
dio ant stoties t.WGiĘS išgirsti 
gražų ir įdomų radio progra
mą, kurio išpildyme dalyvaus 
Pirmyp Choras ir po vadovybe 
K. Steponavičiaus padainuds 
daug rinktinų kompozicijų 
liaudies dainelių.

Kalbės “patarėjas” Adv. 
Gugis ir bi?s pranešta gerų 
nių iš Progress Krautuvės
delio Sausio mėnesio išpardavi
mo, kame kiekvienam yra pro
gos susipirkti visokias namų 
reikmenis su dideliu sutaupy
mu pinigų. Taigi, nepamirškite 
patys pasiklausyti ir pakviesti 
savo draugus prie radio.

Rep. J.

ir

4i

A. Vaitonis seniau buyo na
mų statybos kontraktorius, tai
gi ir 
galų”

Chicagoj nemažai “ban- 
bei “dviflečių” iškepė.

J. Tarulis

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicagoje)

• «

Benjamin Gower, 37, su Julie
Paradis, 32

Robert Grubb, 35 su Ruth
Antisdel, 24 \1

Wa'ter Reinert, 21, su Bea
triče Nagel,' 19

Reikalauja
Perskirų

Anna Kuksta nuo Charles
KukstaA <

Gavo
Perskiras

Pearle Bagdonas nuo 
J. Bagdonas

John

TARP, MUSU 
BIZNIERIŲ

di- 
nuo 

girdime 
dainas ir

Budriko 
Programas 
WCFL

'Kiekvieną sekmadieni iš 
džiulės WCFL radio stoties 
7:30 iki 8 vai., mes 
gražias lietuviškas
muziką. Tad primename nepa
miršti pasiklausyti šį sekmadie
nį ti4omi pačiu laiku, nes apart 
simfoninės Budriko racĮio or
kestros, programe dalyvaus dvi
gubas kvartetas su gražiomis 
liaudies dainomis.

šiuos programus jau 9 metai 
leidžia savo lėšomis Juozas Bu- 

,, I

drikas, kuris užlaiko rakandų 
r radio krautuvę Chicagoje, 
adresu 3409-3417 S. Halsted St. 
Dabar ten eina didelis išparda
vimas žymiai numažintomis 
kainomis namų rakandų, radio, 
skalbyklų, šaldytuvų ir muzi
kalių instrumentų. Ir už pri
statymą į kitus miestus Budri- 
kąs nieko neskaito.'1 Aš,

■ J ■■ , . M1- 1 <

■ — ■ riiii«ln>-M-i M-litrai 1 ii

: ■ Pirmą vakarą persičmimai 
bus sekantieji:

Bridgeport K of L .vs. J3čh 
Ward Democrats, RooSeve t 
Furniture vs. St. Peter Paul, 
West Pulman; Chi. JLi^h- Bo.VS 
Club vs. Barskis Furniture 
Ilouse; Petkus Undertakers vs. 
St. George’s C. Y. O. . ;

Visi žaidimai bus gyvi ir siur
prizų pilni, ir tikimąsį, kad Ch’- 
cagos lietu vili skaitlingai rink
sis savųjų sportininkų pamaty
ti. Įžanga tik po 25/centus va
karui (4 žaidimai)■; -—-J. L S.

Tragedija Paliete 
Ciceriečių 
Bernadišiy Seimą

- t > ■

6 Mėty Sūnūs.—Gėlės, 
Kortelės ir Ktmigai

Mirė

/

Šeštadienis, sausio 8, 1938
tikra tiesa ir jeigu ne tas už- 
grabinis gyvenimas, tai kuni
gai neturėtų ką veikti. Ir vėl 
tikra tiesa. Na, <tėgul juos ga
las, yra sakoma, “Kaip pasiklos, 
taip išsimiegos.”

Geras Kaimynas

Metinis 
Susirinkimas

įvyksšįvakar, 8-ią val. vak., 
Kruopiškių Kliubo metinis su
sirinkimas. Vieta, 2436 North 
Marmora avenue, pirmam auk
šte. Visi nariai 
silankyti, turim 
lų aptarti.

Rašt. V.

kviečiami at- 
svarbių reika-

čepulevičius.

Lietuviškas
Krupnikas

— 80 Proof —-
gardus g€ri 

Gerkit Lietu-
Krupniką su

18-tos Apielinkės Brolių ir Seserų Draugijos susirinkimas sek
madienį, 1 vai. po pietų D. A. Parapijos salėje, 18th ir 
Union. Susirinkimas bus svarbus. Ntriams bus išdalinta 
naujoji konstitucija. Reikės svarstyti eilę svarbių klausi
mų. Nariai bukite ir nesivėluokite. Sekmadienį paskutinė 
proga įstoti Draugijon nemokant įstojimo mokesčio. Sekr. 

Garfield Park Lietuvių • Vyrų ir (Moterų Paši.lpinio Klubo meti
nis susirinkimas įvyks Lawler Hali, 3929 W. Madison SL 
nedėlioj, sausio 9 d., 1 vai. po pietų. Visų prašome būtinai 
atsilankyti, daug yra naujo apsvi.rstymui ir bus knygų 
patikrinimo raportas. —M. Medalinskas.

Upytės Draugiškas Kliubas turės susirinkimą sausio,8, 7 vai. 
vak: re, 4070 S. Francisco avė. Visi nariai malonėkite at
silankyti, nes bus daug svarbių reikalų. —E. T.

Teisybės Mylėtojų Draugystė laikys metinį susirinkimą sekma
dienį, sausio 9, Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. Halsted St., 
12 vai. dieną. Visi kviečiami dalyvauti, nes bus rapdntas, 
metinio knygų ir visos draugijos stovio peržiūrėjimas ir 
kiti reikalai. —A. Kaulakis, rašt.

Sausio mėn. 7 dieną 7:30 vai. vakaro Lietuvos Jaunimo Kultū
ros Ratelis laikys visuotiną narių susirinkimą Mildos sve
tainėj, 3142 S. Halsted St. Nariai yra prašomi visi atsilan
kyti, nes bus svarbių dalykų. —Sekr. Alfred’as J. Butkus.

i.

Brighton Parko Moterų Kliubas rengia trijų metų sukaktuvių 
vakarą sekmadienį, sausio 9 d., Vingeliausko svet., 4500 S., 
Talman avė. Pradžia 5 vai. vak., įžanga 35c. šauni muzi
ka šokiams, įvairus programas. Atsilankiusieji linksmai 
laiką praleisite. Kviečia Komisija. .

Northsidiečių jaunuolių choras “Bijūnėlis” rengia pasilinksmi
nimo vikarą su perstatymu gražaus vaizdelio “Raudonas 
Parasolis” ir daugeliu kitokių programo numerių:, daino
mis, šokiais, muzika ir t. t. Vėliau šokiai prie Andy Nor- 
buto orkesitros. šeštadienio vakare, sausio 8 d., 7 vai., J. 
Grigaičio svetainėje, 3804 W. Armitage avė. Viši kviečia
mi atsilankyti. —Kom. .

✓ * ■<
-0*

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS —BAJORĖS DAINININKĖS — ARTISTAI-ĖS

Niek Petraitis Anglių 
Išvežiotojas

,Nick Petraitis, 4626 So. 
Rockwell St., šiuo laiku yra la
bai “bizii”. Kadangi p-nas Pet
raitis sąžiningai patarnauja sa
vo kostumeriams, tad ir užsa
kymų gauna labai daug. Per- 
kraustymas rakandu, pristaty
mas anglių ir m a 
cialybč.

Sausio13 Pr adės 
Krepšinio Žaidimus 
Liet Čempionatui
Lygą suorganizavo “Jaunimas”. 
Dalyvauja 8 tymai. Vadovauja 
Feliksas Kraupumas, žaidimai 
lęsis virš 10 savaičių.

kų yru jo spe-
Steponas

Chi- 
vei-

Joseph Augaitis 
Dekoratorius

Visiems * gerai žinomas 
cagos Lietuvių Draugijos
kejas ir kontestantas šiuom lai
ku užsiima namų dekoravimu.

šitas amatas yra jo specialy
be ir darbas gan.ntuotas. J. Au
gaitis gyvena ties 1608 S. 50th 
Avė. Cicero.

Antanas Marcinkevi
čius Cicero Rye Bread 
Išvežiotojas

Kas nepažįsta Antano Mar
cinkevičiaus? Tai yra rimtas 
ir mandagus žmogus. Su visais 
gražiai sugyveną ir visų yra 
mylimas, todėl vertas paramos 
jo užsiėmimo šakoj. Kurie dar 
neturite Cicero Rye Bread, pa
šalkite Anton Marcinkus, Viė- 
tory 5468. —Steponas

’ ■ - ' . i <■ . .

■~ 1 ‘ ~

Vardadienio Parė
BRIGHTON PARK

kar, sausio 8-tą, biznierės Mar- 
cellos Yurgil draugai it kostu
meriai susirinks į jos biznia- 
vietę adresu 4200- So. Campbell 
avė., pasveikins ją vardadieniu 
Mat, rytoj pripuola Marei jonų 
diena. Tokiu budu jos draugai 
ir pasirūpino ją tinkamai su 
gera muzika ir linkėjimais “pa-, 
vinčiavoti.”

Reikia pasakyti, kad p-nia 
Yurgil yra linksmo budo mo
teriškė.

- šįva-

Labai 
mas. 
višką 
karšta arbata, paša- 
linsit slogas.
Mes parduodam tiki 
.avernus. Ten ir rei
kalaukit.
i kitus miestu* to
temams orderius pa- 
.iunčiame ekspresu.
Pirkdami pastebekit 

musų labeli

INTERNATIONAL 
.Wine & Liąuor Co.

FRANK VIZGARD, Sav.
4611 So. Ashland Avė.

Phone Bpulevard 0470 
CHICAGO, ILL.SPECIALIAI

Sumažintos Kainos 
ant puikiausių Piano 
Akdrdionų ir Radios 

Progress Krautuvėj 
per Sausio Menesio

Didį Išpardavimą

CRANE
COAL COMPANY 
5332 So. Long Avė. 

Tel. Repnblic 8402 
POCAHONTAS Mine Run $7.50 
(S^reened)  .............. tonas
SMULKESNĖS $7.25
Tonas ....................................

Perkant 5 Tonus ar Daugiau

CICERO — Adomas Bernadi- 
šius, savininkas Grant Works 
Coal Yards, turėjo pergyven
ti didelį širdies skąusmą. Mi
rė jo sūnūs. Ta nelaboji, mirtis 
nežiūri tėvų ašarų, gydytojų 
pastangų išgelbėti jaunutę gy
vybę. Prieš mirtį1 niekas neat
silaiko ir neatsilaikys. 
* ’ r. * ‘ ’

Nauji metei pp. Bernad š ul 
buvo neišpasakytai liūdni. Liū
di nevien tėvai, bet visi kaimy
nai ir visa apielinkč. Tai fak
tas, nes sunešta daVgybc vai
nikų ir kortelių už velionio jau
ną sielą. Jis buvo tik šešių me- 

i amžiaus. O kiek tų maldų 
pasiųsta dangun. Bobelės, su
sirinkę, dūsaudamos kalbėjo, 
“tikrai tas vaikutis jau sėdi pas 
Dievą”, o dar- kitos, “Jeigu ke- 
ics tokios mirtys, tai kunigas 
r gėlininkai liktų milionieriais 
Tai tikra tiesa.

Keletą metų atgal korčiukių 
nebuvo niekur matyti. Visur 
tebuvo vainikai, gėlės—gražu's 
šermenų papuošimas ir užuo
jautos ir meilės simbolis. Bet 
kunigai, kaipo dideli pinigų gar
bintojai, pyko ir prakeikė gė
les, nevalia nešti bažnyčion, 
turi palikti už durų. Vadinasi, 
žmones pasipiktins ir visai gė
jų nepirks. !

Tas sumanymas dalinai pasi
sekė. Kunigai, neturėdami ypa-1 
tingų pašalinių išlaidų, ėmė žer-| 
tis pinigus už mišių korteles, o 
gėlininkas turėjo nukentėti. • 
Gėlininkas tu‘ri užlaikyti dar- 
bininkus, krautuvę; reikia gė
lės auginti ir prižiūrėti. Aišku, 
kad tai produktyvis darbas vi
sai šaliai. Kas gražesnio už gė
lių vainiką? Tai didelės pagar
bos pareiškimas. liūdesio ar 
džiaugsmo valandoje. Na, o iš 
kunigų korčiukių mišių užpir
kimui, kam nauda? Tik vien 
kunigams. Jau ir tamsus kata
likai sako, jeigu pats netfžsipel- 
nei dangaus karalystes būda
mas gyvas, tai pomirtinės mi
šios kaip tie šiaudai. Protingi, 
blaivi žmonės, sako, kad tai
___ _________ L_________ ■. . ... .!_______

Naujos Akordionos 
parsiduoda

$19-50, $29-50, $45-00, 
ir aukščiau \

Lengvus išmokėjimai
Pilnas

po

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. Ve
žam j farmas ir kitus miestus, 
žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis i visas miestą dalis.

3406 So. Halsted St. *
šaukit Tel. YARDS 3408

Z

DELLAS TAVERN
Pranešame visiems draugams 

pažįstamiems ir kostumeriams, 
kad persikeliam į Naują Vietą, ku
rioje randasi amerikoniška ir im
portuota iš Europos degtinė ir 
vynas. Berghoff alus, cigarai ir 
gražus kambarys dėl svečių.

Savininkai J. D. GRYBAS

3267 S. Halsted St.
Tel. Calumet 7937

kursas lekcijų dykai

DAILY

BUSINESS
DIRECTORY

1938 radios čia galit pirkti 
su dideliu pinigų sutaupymu
Midget radios po $5-00, $8.00, 
$12.50, etc. Console mados 
po $19.50, $34.50, $47.50, etc.
Didelė nuolaida už seną 
r.adio mainant ant naujo

Lengvi išmokėjimai

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

TVARKOJE
šis skyrius yra vedamas tikslu pa
gelbėti musų skaitytojams susirasti, 
kur galima nusipirkti {vairių pap
rastų ir nepaprastų daiktų, intaisų 
ir reikmenų, jeigu iš telpančių Čia 
skelbimų negalite susirasti ko ieš
kot, pašaukite Naujienas, CanaI 8500 
ir klauskite Biznio Patarėjo, čia jus 
gausite informacijų, jeigu tik jų bus 
galima gauti.

Chicagos lietuvių krepšinin
kai su sausio trylikta pradės 
iš eiles antrąjį sezoną atkaklios 
pirmenybių kovos, už Chicr.gos 
lietuyių krepšinio meisterių ti
tulą. ‘

Šiemet, kaip ir pernai, šią lie
tuvių lygą suorganizavo laikraš
tis “Jaunimas”. Pirmenybėse 
dalyvaus astuonios komandos iš 
įvairių Chicagos miesto dalių., 
šiomis dienomis įvykusiam su
sirinkime, turnamente d. lyvau- 
jančių tymų mepedžeriai išsi
rinko sekančios sudėties valdy
bą tvarkymui ir tinkamam pra- 
vedimui ilgos, net 12 savaičių 
“sedulos”: , ,

Pirmininku — Feliksas Krau- 
čiunas (Phil Krause), pernai 
pavasarį išvedęs Lietuvos krep
šininkus į Europos čempįonatą. 
Vice-pirmininku —■ Jonas Juo
zaitis, “Jaunimo” sporto sky
riaus redaktorius. Sekretoriais 
— Leonas Konstantas ir Kazys 
(Chas.) šędvilas. Iždininku ~ 
Jonas Tenzie.

.žaidimai, krip jau minėjome, 
prasideda sausio tryliktą, 7 
vai. vak. St. Augustine sporto 
salėje, prie 50th St. ir Bishop 
(netoli Ashland & 51st). po to 
turn-amentas tę&s dar 12 ja
vaičių — ^ketvirtadieniais.

3222-26 So. Halsted St.
J. KALEDINSKAS, Vedėjas

f ........................... ..........

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”
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LINKSMAS IR GRAŽUS VAKARAS
Northsidėš Vaikų Draugija “Bijūnėlis”

♦ ‘ STATO SCENOJE •

“RAUDONAS PARASOLIS”
IR BUS GRAŽUS KONCERTAS

Sukatoj, Sausio-January 8, 1938
J. GRIGAIČIO SVETAINĖJE 

3804 Armitage Avenue
Pradžia 7 vai. ivakaro^. * ' , Įžanga 30 Centų

Po programo bus šokiai prie A. NARBUTO MUZIKOS.

—M

• FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija jrengta' pir
mos rųšies su moder
niškomis užlaidomis ir 
Hollyvvood Šviesomis. 
Darbas garantuotas.

420 W. 63rd ST.
Tel ' ENG , 5883-RR40

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA
Į

TONSILAĮ IŠIMAMI
už ...........a.......... . ............... .

PALAGUI PAGELBA
LIGONINĖJE .......

PALAGO PAGELBA
NAMIE už .............

EKZAMINAVIMAS
OFISE .....................
DOŲGLAS PARK

1900 So. Kedzie
Tel. Lavrndale

<<

i ii

*12
$50
$20

HOSPITAL

Avenue 
5727.

• RESTAURANTAI
TEATRAS IR BALIUS

►4*

Pradžia 4

Garsinkitės “N-noseLIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius Kaimynas

• SEKMADIENĮ—
• PIRMADIENĮ—
• PENKTADIENĮ—

t

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

. Tel. Victory M70

1869 N. Damen Avė

\ i -r- Rengia —
JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJ TAUTIŠKAS KLUBAS

Sausio-January 9 d., 1938 m.
CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ

3133 S. Halsted Street ‘
vai. popiet., Įžanga 35c. ypatai. Ant šokių 25c.

Bus perstatyta 4-rių Veiksmų Drama
“Gadynės Žaizdos”

Visų programą išpildys LAISVĖS KANKLIŲ mišrus choras 
Prie geros Orkestros, po vadovyste muz. Kenstav;čiaus 

Taigi kviečiame klubiečius ir gerbiamą visuomenę skaitlingai atsilan
kyti. Turėsite progą linksmai laiką praleisti. Vakaro Komisija.

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

RADIO PROGRAMŲ
— 9:00 VAL. VAK. 
-—10:00 VAL. VAK.
— 7:00 VAL. VAK.

/r.

Užtikrintas gaujas būdąs dabar 
gydo kylą be operacijos. Ąteik 
persitikrinti $1.00 pasiulymu/.

. Dr. P. Schyman
Syecialistas

Arm. 8200
....■■■ui

.Hn—.««—J..—.M.

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

PETE YOUNG 
UŽEIGA
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DIRBTUVES TURI DARBO, BET DARBI
NINKUS ATLEIDINĖJA ’

. ... - . t> ■- ■ ir . t
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“Kapitalo ‘Sėdėjimo Streikas’ ”

— ......... ....... ...

dalykąs, ir jis tau atsaku.-kad 
tai “Kąpitąlo kurį
fabrikantai paskelbė, “kad su
naikinti, iRoosevčlto valdžios 
pastangas pramonę pažaboti ir 
užtikrinti geresnį rytojų dar
bo žmonėms.” ■

NAUJIENOS,Chicago, 111.

C L A S S I F I E D A D V T.
W"»»l i-nu iri!-     ......................... .. >     11-1   . R , I ,. . I    .................................„

Įvairus
Furniture & Fixtures

RakandaitĮtaisai

ROSELAND. 
bėjirpę su kai kuriais lietuviais 
darbininkais teka patirti, kad 
didelis nuošimtis jų neteko, 
darbo. Paskutinėmis dienomis 
beveik visos stambesnės įmo
nės be išimtas arba visai už
darė duris, arba dirba su žy
miai sumažintu skaičiifrn dar
bininkų,

Kad (lirbtuves 
darbininkus 
tai atleistieji 
ko ypatingo, 
ra “įack’o”. 
žino beveik
dirbtuvės turi darbo; turi už
sakymų, kuriuos reikia pildy
ti; turi tuščius sandėlius, kū
rintos • reikia .būtinai pripildyti 
prekėmis prieš pavasario sezo
ną, o vienoku tos dirbtuvės ne
dirba.

Iš pasikal-j Pavyzdžiui: Rock Island gelž- 
'kelio dirbtuvės turi atremon
tuoti, pertaisyti arba atstatyti 
kelis šimtus įvairiu vagonų, 
savo linijoms ir kitiems gelž- 
keliams, bet atleido visus dąr- 
LininRus ir dirhituvę uždare; 

Darbininkai mini Šherwin- 
Williams maliavų bendrovę. 
Bendrovė neturi jokios malia
vų atsargos, netrukus ateis pa
vasaris, kacĮa prasideda namų 
remonto sezonas, bet ir beveik 

didžiuma darbininkų

Šiandien Oficialiai 
Atidaro R. Rožės 
“CIubhouse”

X Vii

STOGDENGYSTfi
Mes dengiame ir pataisome visokios 
rųšies stogus, taipgi dirbame blėties 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagei- 
(jauiąma.

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted Sti eet ,

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE- 
RIUS 1937, visokio didžio su Coil 
Baksais ir sinkom. Taipgi Storų 
fikčerius dėl bile kurio biznio įskai
tant svarstykles, registerius ir1 ice 
baksius. Cash arba ant išmokėjimo. 
Pamatykite mus pirm negu pirkai
te

2

Bet šį kartą ne- 
Atleistieji prjpa- 
be išimties, kad

atleidinėja 
užėjus “ąlack’uj”, 
tame nemato nįe-i 

nedirba,
atleido, o pasiliko tik tiek, kad 
galėtų išpildyti būtinuosius už
sakymus; v

Užsakymų turi plieno ben
drovės, kaip Acme Steel, bet 
liejyklos arba procesavimo 
dirbtuvės tedirba vieną-dvi die
nas į savaitę.

Paklausk darbininko kūme

DVEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVES

Įrengė kliuto, namus C icer o j 
narių naudai

CICERO. — Šio. šeštadienio 
lytą oficialiai atidaromą Riotu- 
yių Raudonos Rpžes Kjiubo bu 
veinė, 4932 W. 14th Street. VK 
są dieną ir vakare,bus muzika, 
užkandžiai, gėrimai; ir VisK 
visos bus apdovanoti raudona 
rože — tai Kliubo simbolis*

Per daug metų svajota, pja7 
nuota įsigyti nuosavą, “club 
house”. Jau ir buvo, pagaminti 
planai statyti naują, namą ir 
moderniškai įrengti. Išlaidos, 
kurios siekė tarp $35,060 ir 
$50,000 buvo ‘perdidelės,,1 planas 
padėtas į šalį. • žemė nupirkta 
stovi, laukia kada Ątosis didelis, 
gražus minas. *

36 VARTOTI FURKAŲČIĄI
Priimti mainais, visos ,rųšys—vi

sos mieros — kainos $25.00 ir aukšč 
originalios kajnos $20Q-$300. Rodo
mą tarpe 6 iki 9 vai. popiet?—vaka
rais tiktai.

MULLER FUR CO.
166 No. Mįehjgan Avė.

Chicagos didžiausis kailių pirklys.

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

CALumet 5269.
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PARDAVIMUI penkių kambariu 
rakandai pigiai dėl greito pardavi
mo, G. STRŲPINSKAS, 4350 So. 
Rpękwell Street. •

Ręąl Estąte Fęr Sale.
Namai-žemė Pardavimui

MARQUETTE PARKO NAMŲ 
BARGENAL

5 kambarių, mūrinis bungalow
už ............     $3,900

flatų po 4 kambarius .... 3,700
6 kambarių cottagę ......  l,8Q0
2 flatų po 5 kambarius .... 6,500 
4 flatų po 4 kambąrius .... 11,500 
10 flatų kainavo 65 000 už 23,000.

C. P. SUROMSKIS
2502 West 69th St. 

Telefonas Grovehill 0306.
Atdara nedėlioms nuo 11 iki 3 po 

pietų.
—. j i ‘J— ‘i , > ........................ .u  ■■ y   m

[ACME Foto J
NAUJOVINIAI RAKAN- ‘ 

DAI-’--- Naujausios šių me
tų mados sodno ir sekly
čios rakandai, išstatyti i m*-'.4 
kandų parodoje . Ghicagoje./'

FURNISHĘD ROOMS
•PARDAVIMUI 

RAĮ - 
pasiūlymą. 733 West 18th Street.

TAVERNO BA- 
atiduosiu už pirmą teisingą

RENDON KAMBARYS prie šei
mynos be vaikų. Norime vedusios 
poros arba merginos. Lafayette 2951 

424Q So. W.ashtenaw Ąvenue.

KAMBARYS RENDON — apšiL 
domaš vaiki nui-^3-čios lubos.

3^,46 So. ĮĮąlstęd St.

Automobiies
PARDAVIMUI mažai 

General Motors Trokas 
moving ir coal bizniui.

3600 So, Emerald Avė.

vartotas 
tinkantis

2 fl.

LIKVIDUOJANT NUOSAVYBĘ
Lowe Avenue arti 32-ros gatvės, 

labai puikus 7 kambarių plytinis ka- 
tedž, furnasu šildoma, didelė' plytų 
barnė, bus parduota šią savaitę, kai
na $3250 sąlygos pritaikomos, krei- 
ptis į Mr. Bickell.

WELLS-CH1NBERG and CO., 
1139 Lawrence, Longbeach 4104.

Veronika Mikaitis, po pirmu vyru Puišienė

BARGENAS

ST- SUDENTAS, Sav.

ST. SUDENTAS

Namas su 4 lotais, visi bizniui 
įrengimui ir du trokai.

DISTRJBUTING BIZNIS 
11515-17 PRA1RIE AVĖ. 

Tel. Pullman 5625

Parsiduoda pigiai, sų mažu jmo, 
kėjimų. Biznis išdirbtas per 25 me
tus. Pardavimo priežastis—einu į 
kitą biznį.

Persiskyrė su šiuo pasauliu sausio 
9 d., 1936 metais, sulaukus puses am
žiaus. Gimus Panevėžio apskr., Ra
mygalos parap. Aukštadvario kaime.

Paliko dideliame nubudime sūnų 
Juozapą ir duktęiį Veroniką, 2 sese
ris: Adelę ir Juozefą, ir daugiau gi
minių.

Sunku ir liūdna mums gyventi be 
Tavęs, Brangioji Motinėle. Pasiilgs
tame tavęs kasdien, mes tavęs, bran
gioji, niekuomet neužmiršime. Tu 
pas mus jau nebesugrįš^ bet mes 
anksčiau ar vėliau pas tavęs ateisim.

Nubudę liekame,
Veronika ir Juozapas.
s J, A. Poishųj.

PARSIDUODA
Roseland Beverage Co. 

Alaus ir degtines

STANISLOVAS SIMONAS;
Persiskyrė su šiuo . pasauli/u 

7 d., 5:30 vai. ryto 1938 m. 
sulaukęs 47 amž„ gimęs NącĮo- 
jų kaime, Pajūrio parap. Tau
ragės apskr. v

Amerikoj išgyveno 37 m.
Paliko cįideliame nubudime 

motiną Oną Simonienę, .3 sese
ris Rozaliją Mjkalovicz ir Jos 
šeimyną Oną Rinjokiėnę ir 
vyrą Petrą Rindoką ir jų šei
myną, Marijoną Krygomskie- 
nę ir vyrą Leoną ir jų šeim^-1 
ną, 4 Jėdes Antaną ir Vincą. 
Simonus ir Antaną ir Kazimie
rą Lokalinius, ciocę Marę Pau
kštienę ir šeimyną.

Kūpąs pašarvotas' 2111 Bro- 
’ adway, Indiana Harbor, Ind. 

, Uąidoluyfe iyvfa
sausio II d., 9 vai, ryto iš 
namų į šv.' < Pranciškaus pa.va-u 
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, /) iš ten bus nulydė
tas į Sv. Kazimiero kapinęs.i -:

Visi a. a. Stanislovo ^įmo
ne giminės, draugai, ir pa
žįstami esat nuoširdžiąi kvie- 
Čiąmi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam pąsLutmį patąr- 
naviiną ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame, .
Motina, Sesęrys, švogeriąi, , 

Dėdės ir Ciocė 4

5 Metu Mirties' 
Sukaktuves

šiandieną Idiubiečiai nusitarė 
pradėti su mažai ir jštirti na
rtų ūpą, kokią naudą nęša (<ęiub; 
house”. Nauda, pąrankumą's pa
tiems narięms, sueiti ' šįltop, 
grąžion vieton, pasikalbėti, pa« 
Žaisti, . •< ' į;

Pirmų dienų įspūdžiai labai 
geri. Vieta ąors nedidelė, bet 
švariai įrengta. .Ęakcndąi nau
ji žvilga iš p, .Nudriko krautu
ves. Komisija . kliybo įrengimu 
labai pątenkipta p. Budriko pa- 
tąrna'vimu iii-§jtTmbia auka.. Pa
taria, visiems,, lietuviams (,&u p. 
Budriku turėti reikalus.,. .

1938 ’ftiėtų valdyba
; ■■ ■: • j’r: ' :.rm*; ’

j §u šių . . pvądžia kliubas
duoda daug Jęp, naujo sąyo nr>. 
riams ir visaį( kolonijai. Tad, 
jaimi . vaikinį spiesk lės, nau
dokitės senių ^ąįik'mu. šių mes
tų* valdybą^sudcro sekanti na
riai: pirn^Ąįijk^, djrtino ^.ęno-. 
nis; pirmai]tiko paįelbininkėš, 
Charles ILk.nips; pulsimu ra'š-, 
Linii! kaš K. P? Dev< i kiš; ;f įnam
ių ualtiRiBkas,, gęn .Tupiavičę; 
Iždininkaš, *^s Petkus; 
maršalka, Jonas Shum^keris; 
trys įždd globė j a ’, . Antanas' 
Venckus, Aibertąs Venckus/ Pę- 
teiu Yorke, Susirinkimai laikdini 
kas pirmo pbnktadienio vr karą 
Liuosybės svetainėje, 14th St. 
ir 49th Coui’t.?Kliubo turtas vir
šija , $20,000.; Narių gerame stor 
vyje 350. Taipgi yra jauname- 
šių skyrius., Jį tvaiko išrinkta 
komisija.

' SLA reikalai

RENDON KAMBARYS dėl vaiki
no apšildomas, prie mažos > šeimy
nos, 2416 West 45th St.

KAMBARYS RENDON — vaiki
nui, merginai ar vedusiai porai prie 
mažos šeimynos, ęų ar b? valgio.

7034 So. Rockwell.

NORIU pirkti vartotą coupe auto
mobilių. Bile išdirbystės — gerame 
stovyje, 3600 Lowe avė. Stanley, tel. 
Vargs 0610.

64th and MOZART — 4 flatų ply
tinis — 5 kambarių, kampas — turi 
parduoti — $14,500. MR. MEDORA, 
Stewart 3601. - • >

MERGAITEI PIRŠTINĖS IR KEPURAITĖ

KAROLINA JUO^APĄITIS 
ir

BIRUTĖ UTAKIS

Liūdnai atminčiai mano brau 
gjos rųotinėlės Karolinos Jųo- 
ząpaitįp kuri mirė Lietuvoj, ir 

mylimos dukrelės ir sesutės Bi
rutės Utakis, kuri dabar ilsisi ' 
Tautiškose kapinėse, Ąbi per
siskyrė su šiuo pasauliu 5 iąę’ , 
tąi atgal, psausio 9 d.r193’Š<’m»;< 

‘ i k ' y ‘ “ ** į. * '■Saulė šviečia vienišu! if ’ty4 
liam kapui, jame guli1 musų 
numylėtos, kurięms budėti ,pe- 
gąlėjome. :

' '" *■''*'*

Gal įgis šiandien ir mąno, kąd 
jds jau pamirštos, kadi šyp
są mato musų veiduose, bet juk 
jie nežino musų širdies skaus
mų, ką šypsą paslepia tik lai
kinai. . ■■ .. j ■ J

Nuliūdę lieka,. >
i ■ 1 ; • t ■ ** . i
Duktė Ii* motina Agota Utakis

sesutė Matilda Utakis.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

BARGENAS prie 3262 S. Morgan 
St, Krautuvė ir 4 flatai; plytinis ir 
freimas; cash $700.00. Kaina $1700.

Tel. Spaulding 3828.

■
s’k ^.V.v

•No. 1656 — Kol žiema nepasibaigė g: 
mergaitei šią gražią kepuraitę ir pirštines.

-savo

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

No. 1656

invFikisLUILillIU Visas Pasaulio 
Dalis.

KVIETKININKAS
Gėleą Vestuvėms, Baųkietams 

ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Street

TcL ĘOULEVARD 7314

čia Įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No

Vardas Ir pava

Į Adresas ................

| Miestas ir valstija

UrbąFlower Shoppe
Gėlės Mylintiems—Vestuvėms 

i —.Rankietams-^Laidotuvėms—
Papuošimams

4180 Archer Avenue
Phone LAFAYETTE 5800 1

Ątęijiąnčict . pirmadienio vaka
re, sausio 10 dieną, J. Shame- 
to svetainėje, 1500 South 49th 
Avępne,. įvyksta ... metinis susi- 

. rinkimas Susivienij įmo Rietuvių 
Amer.koje 301; kuopos. Visi na
riai yra 'raginami atsilankyti į' 
Šį svarbų^ susirinkimą,. nes yra. 
daugybė, svarbių dalykų;'• ku-. 
i>i uos, reik ią aptarti.; Taipgi' pa- 
ęli ryti paskutinius planus savo 
kakaęėliWMris įvyks šeUadt^ 
mio vakarę; sausio 15 dieną toj 
pačioj svetainėj, -

K. P. Deveikis.

Nauji Metai Ciceroj
■ : i 7 -A ' •.»’ a* si' t ■ ■' ’ J ■ ■■

■■ Nauji metai pasėmus praėjo 
be didęlio triukšmo.. Tiesa, vi- 
2os užeigas būvoapilnos; Frank

Maro Daųiauskaį svečius vai
šino- J P.uikiauąiaiJ,. +Kava- 
lįą'uskąs ' ir t J. Nogreckis buvo 
pasisupanet. porą pr-gelbinin-

Q< apas J. Kįng ;tai šauniau-. 
šia muzika grojo, oaporų porOs 
tik , sukosi. . ; , c •
, pas J. Jaškuną1 taipgi buvo 
svęčįų. Įr visi kiti biznieriai 
r magus. Ai Linge si? ko, bus ge-< 
ri mętąi, žpidnės' nėskupųs.

lt. f

TAUTIŠKOS PARAPIJOS 
■ i PASILINKSMINIMAS , . / 
RYtroJ L <T.■ ’K, • P.- "N. PasHirtksmi. 
iiimo vakaras. Pradžia 7 vai. vakare.

,' PARAPIJOS’' SVETAiNfelE, 
> 35-tOS gatves Union .AVenlieL*' 
1 į tzMFIIPAIA. ir/lMFl’fT /... KVIEČIA KGMITSTĄS,

, PARENDUOJU KĄMBARĮ prie 
Šbįiriyno.s be vaikų, porimą vedusią 
porą arba merginos. Tel. Lafayette 
2951, 4240 So. Washtenaw Avė.

PARDAVIMUI TAVERNAS, 
dernas 35 pėdų baras — gerą 
tą. Partneriai nesutinka, turi 
parduotą prieinamai.

1219 West Madison St. 
Haymarket 8368.

mo- 
vie- 
bųt

RENDON. ,tuščias ŠTORAS su 
grosernės fixturiai, Bi’idgepol’to 
kolonijoje. Savininkas Hemlock 0707

■ TAVERNAS turi būt parduotas 
šią savaitę — prie dirbtuvių. Priei
nama kaina. x

4342 So. Ashland Avė.

PARSIDUODA labai pigiai lotas ' 
ant Archer ąve. tinkantis visokiam 
bizniui, cash arba išmokėjimais, 
arba mainysiu ant automobilio ar 
kitokios vertybės. Agentam duosiu 
komišeną, o privačiam nuolaidą. 
Taipgi parsiduoda 4 kambarių na-. 
mukus — $400 jmokėti. Savininkas, 
5323 So. Manitor. Grovehill 0402.

Personai
Asmenų Ieško

PARSIDUODA TAVERNAS tarpe 
dirbtuvių — vieta išdirbta per 18 
metų — Labai pigiai.

611 West 59th St.
------------ -------- V

PARDUOSIU ARBA MAINYSIU 
savo gražią 6 kambarių murinę 
bungalovv be skolos ant ketųrfle- 
Čio. Galiu cash dadėti kiek reikės. 
Rašykite laišku Naujienos 1739 So. 
Halsted St?,Box 767.

PAIEŠKAU DĖDĖS Mikolo Mar- 
tutaičio, paeina iš Tauragės apskri
čio, Eržvilkio valsčiaus, Paląbaųkš- 
čių kuimo. Seniai gyvena Chicagoj; 
Meldžiu atsišaukti arba kas apie ji 
žino< malčnėkite pranešti—busiu dė
kinga. NĘLLIE BUTKUS, 11256 
Parnell Avė., Chicago, III.

TAVERN geroj vietoj -j- geras 
biznis — 4 gyvenami kambariai ir 
maudynė. Priežastis pai davimo — 
kitas biznis. 6230 So. Central Avė.

Clearing Manufacturing District 
Prospect 0499.

TURIU keturflati mųrųp—namas 
pigiai, maža _ " ’ ,
nyti ant grosernės arba tavernos 
biznio su arba be namo, adresuoki
te Naujienos, 1739 So. Halsted St. 
Box 768.

iurtlati muruaj—namas 
paskola, ' nbrėciau mai-

PAIEŠKĄU APSIVEDIMUI mer
ginos arba našlės nuo 35 iki 45 me
tų ąmžiattCj aš , esu nąŠlys turiu biz
nį ir pdšHųrihtiš 45 iftėtų amžiaus, 
j uissąyt;-.......

Situation Wanted
Darbo Ieško

PARDUOSIU TAVERNĄ pigiai, 
tarp šapų — geras biznis.

4624 So. Western Avenue

PARDAVIMUI MEDINIS 2 po 6 
ir ant kampo tuščias lotas ant 15 
ir 49th Ct., Cicero, pigiai, šaukite 
kasdien Cicero 1863, Charles Zunich 

Nedėlioj nuo 9 iki 1 po pietų.
PARSIDUODA TĄVERNĄSjį

pilnai įrengtas* geįoj. yietyj — Vįįzni^ ' * Ęusiue^ Sęrvįct*
gerai išdirbtas. Priežastį patirsite * Biznio Patarnavimas
vietoje. Richmond Inn., 2919 West 
59th St.

PĄIĖŠKĄŲ. DARBO kaipo Steno- 
grafė arba prie abelno ofiso darbo. 
Turiu 3 metų patyrimą. Gerai mo
ku rašomą mašinėlę ' vartoti—Ra
šykite Naujienos, Box 765, 1739 So. 
Halsted St.

JAUNAS VYRAS, ieško DARBO 
Į Bųčernę — Turiu patyrimą. Atsi
šaukite, Naujienos, Eox 7,66.

Ilelp yVanted— Femate

MĘRGINA ai’ moteris; namų dar
bas be virimo, be kūdikių; geri na
mai; Hollycourt 7492.

JAUNA MERGINA namų darbui; 
prižiūrėti kūdiki; būti .mažas apart- 
mentas; nėra skalbimo; $5—$6. 
į v Lincoln 1518.
—j——-—:—-—?------ ----------- ~
• MERGINA bendram namų darbui 
—geri namai — savas kambarys —- 
mažą šeima—nėra ąkalbidip. Dr. M 
Sachs, 3401 West RooseyeJjt Road.

Help Wanted-;MaIe-Feinale

; REIKALINGAS STENQ.GRĄFAS 
vyrąs ąr moteris išmokti ofiso me- 
riedžeriąvjmg vr privalo lųokėti rąT 
Syti; liętųviškąi. Rašykite 173l9 So.
pedžeriavimo 
■.Syti* liętuviškž
Halsted Št., Bbx 764.

Help Wantęd—- Malę
Darbininkų Reikią

1 REIKALINGA patyrusio gėralų 
seilsmano tavernuoąe pardavinėti— 
proga pasidaryti dąug pinigų — 
didžiausi biznio namai Chicągoje, 
turintys visus destilįacijbs ryšius.

OLD GOLD .. DISTRIBUTORS, 
Incorporąted

2241-2255 Tųlaski Road, 
' Chicago, '

SKELBIMUS
“N.” RAŠTINĖ PRIIMA

KASDIEN NUO 8 V. RYTO

7:30 V
IKI z

7:30 V AL, VA K.
Sekmpdįęniais nuę 9 ryto iki 

1 ’ popięt Įr nuo, 4 iki 7:30 
vai. vakąro.

i Tęl. CANAL 8500

tuos, kurieRemkite tuos, ku: 
*; garsinasi 

^NAUJIENOSE
hRH ^>FyĮĮ|ll|ill|»>|i| .....  IBIU muilini IIWI<||IWWII|MI|| II ...............

PARDAVIMUI VIEŠBUTIS 72 
kambarių, visi užimti lenda pigi, 
parduosiu pigiai. 24-26 West Huron 
Street.

PARDAVIMUI TAVERNAS, 
visais įtaisymais. Pigiai, biznis 
dirbtas. 8340 So. Halsted St.

■su 
iš-

na-PARDUOSIU TAVERNĄ su 
mu, — 2 aukštų mūrinis $2000.00 
cash. 739 E. 92nd Place, Tel, Rad- 
cliffe 7471.

RENDON STORAS su TAVER
NŲ, fikčeriais ir badais, arba tin
kamas dėl kitokio biznio. Graži 
vieta—pigi rerda.

8140 Vincennes Avenue.

PARDUOSIU NAMĄ . su* tavernų 
labfli pigiai, arba parcn’duosiu su 
visais barais ir įrengimais. 832 W. 
33 St. Boųlcvard 0951.

KAM REIKALINGAS patyręs pu
sininkas į taverną, arba kas turite 
štorą ant rendos dėl taverną su fix- 
turiais ar be fixturių. FRANK MIC- 
KEYIČIA, 5446 So. Nottinghųm 
Avenue.

PARDUOSIU ARBA MAINYSIU 
grosernę su namu i namą arba far- 
mą. 3403 So. Wallace St.

TAVERNAS PARDAVIMUI Ga
ras kampas — Mijler Higr Life 
alus — pardavimo priežastį patirsi
te ant vietos. Radcliffe 3860.

PARDAVIMUI BUČERNĖ ir 
grosernė, renda pigi, biznis išdirb
tą s . su namų ar be n°mo, 246 Sa. 
13th Avė., Mnywood, Įll.

PARSIDUODA GROSERNf: ge- 
Voj vietoj ir nigiai. Kas nupirks tai 
nesigailęs. 3631 So. Union Avė.

RęąJ Ęstate For Salt
Nam«i-žemė 1‘ardąvjmui

TAUPYMAI, RIRKIMAE PARDA
VIMAI, PASKOLOS AFDRAUDOS 

Mūsų raštinėse—Keistumo ir Lie
tuvos SįuKi(įr~gąĮįt0 taupyt, pą- 
siskolint, namus pirkt, parduot, ren- 
duot, apdrąust.

Kreipkitės paš:
J. R. ĘWALP REALTY ęo, 

840 W. 33r4 St., Tel, YĄRds 2790 
4 arba’

708 W. 18th St. Tel. Hąymarket 5686 
--- \ į—■.■-pAr .-»■ —■."’.j  _ . r i'.»u m i'ų!i.;»į 

f '' '

PARDUOSIU arba mainysiu biz- 
niavą narna su tavernų prie biznio 
gątvės—arti didelių dirbtuvių. Mai
nysiu į 2 flatų namą, bilę apieliiy 
kėj. Našlė — negaliu biznį laikytį 
Atsišaukite j Naujienų spulką, 1739 
So. Halsted St.

Pataisyk Stogą ir 
HYNAS DABAR

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

stogų dengėjas.
Leonas Roofing Co.

3750 WALLACE STREET 
Tel. BOULEVĄRD 0250,

.............................. ■ ... . I, ■»■■■■■ ... ........... .. r

BIZNIO NAMĄ krautuvė su 4 
kambariais užpakaly, 2 karų gara
žus, geroj apielinkėj, mainysiu i 
privatišką namą ar farmą.

Grovehilf 1965.

Financial
Finansai -Paskolos

Kam reikalinga paskolą 
ANT PIRMŲ MORG1Č1Ų, KREIP
KITĖS Į LITHUANIAN BUILDING 
LOAN AND SAV1NGS ASSOCIA- 
TION (buvusią Naujienų Spųlką), 
GAUSITE PASKOLĄ ANT LENG
VŲ IŠMOKĖJIMŲ.

1739 SO. HALSTED STREET

ĄUGŠTOS RŲŠIES

*5.75.1K1 *6.40 W l'ON* 
PIRKIT DABAR!!

KAINOS EINA AUK&TYN r 
.PRISTATYMAS MIESTE IR 

PRIEMIESČIUOSE
Tel. ARDMORE 6975

I
I 
! ■ a JEI TURIT 

KA PARDUOT
PAGARSINKIT 
NAUJIENOSE 

| JEI IEŠKOT 
I BARGENŲ 
I SKAITYKIT 

/ NAUJIENAS

NELAUKIT
ILGAI

Pašaukit mus tuojau >?

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

i’iuniiiiiiiiiiiiiiuiinui:;iiiiuiiimiuniiitiii:iniiiiniiiiinnl
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KAS IŠRINKO ADV. J. T. ZURĮ Į MIESTO 
TEISĖJUS?

Įdomus SLA 36-tos Kuopos bama apie išrinkimį į teisėjus 
J. T. Zurio, tai reikia pasaky
ti teisybę, kas už jį daugiau
sia dirbo ir kas jį Išrinko. Po
nai Connelly ir Jakaitis tiek 
gelbėjo išrinkti į teisėjus J. T. 
Zurį,. kiek musė ant jaučio ra
go sėdėdama gelbėjo jaučiui 

.'suarti lauką. Na, pagaliau kas- 
gi už J. T; Zurį dirbo daugiau
siai ir jį išrinko?//

Maiiaų, visi atsimena, kurie 
dalyvavo lapkričio 4 d., 1936, 
Morrlson. viešbutyje, kaip Chi- 
cagos lietuviai susirinko pasi
džiaugti išrinkimu į teisėjus 
J. T. Zurio. Ten dabartinio tei
sėjo kompanijos manageris ir 
kiti jo artimi draugai vaikš
čiojo kratines atstatę, pasipūtę 
ir savo artimiems kalbėdami 
ir girdamies, kad, ot, štai, ką 
mes padarėme, neprasti mana
geriai, ar ne! Musų pasidarba
vimu i 
bar turime savo teisėją John 
T. Zurį! Ot, tai vyrai, tai ga-

Susirinkimas

BRIDGEPORTAS —
1938 m

Sausio 
5 d., 1938 m., įvyko mėnesinis 
SLA 36 kuopos susirinkimas. 
Susirinkimą atidarė, kaip ir

• paprastai, pirm. A. Zalatorius, 
ir esant visiems valdybos na
riams, kiekvienas ėjo savo par
eigas.

Tačiau nepradėjus dar jokių 
reikalų svarstyti, atsibaladojo 
“didelis politikierius 
su pora vyrukų ir ] 
siems piršti B. Connelly už she- 
rifą. Girdi, ponas Connelly ir 
jis daug dirbę ir, kaip visiems 
žinoma, esą išrinkę į teisėją J. 
T. Zi.’rį.' Girdi, kaip ponas Con
nelly daug gelbėjęs išrinkti J. 
T. Zurį į teisėjus, taip dabar 
mes turime gelbėti p. Connelly 
ir indorsoti jį į šerifus, be to, 
p. Connelly esąs labai prielan
kus lietuviams.

Na, jei jau taip drąsiai kai- bus vadai.

____ _____________ '

Ten taipgi atrilankč ii* sč^as1 ^'ffiė/įo,Žakirt’itiis alderma 
politikos ve; anasJr .dabar* 
tinio Amerikos Kongreso Dek
anas, kongres nonas A. J. Sa- 
bath, ir, štai ka jis pasakė. Da
bartinis teisėjas J. T. Zuris ir 
jus, lietuviai, «* ak e.,, turite •ųti 
labai dėkingi vienam iš geriau
sių, gabiausių, ir iškalbingiau
sių kapitonui ir campaign ma- 
nageriui, (čia nekurie pradė
jo žiūrėti į campaign manage- 
rį) o tai, sako, mu*sų visų va
dui, garbingąjam prezidentui 
Franklin Dėlano Rooseveltui. 
Jis, sako A. J... Sąbath, išnešę 
visą .Demokratų partiją ant sa
vo pečių ir jis jums išrinko į 
teisėjus John T. Zurį.

nas-r Comielly..nieko - tokio ne
padarė gero dėl Brįdgeporto 
lietuvių.Rridgeporte yfta balsuo
jančių lietuvių su virš 3000 y- 
patų. O kiek tas-p. Connelly 
darbų suteikė lietuviams? Bus 
apie du ar trys. O turėtų būti 
nemažiau kokia 30 darbų, nes 
tiek lietuviams priklauso. Tai 
kur tas jo prielankumas lietu
viams? Taip.i jie prielankus tik 
žodžiais prįe^ rinkimų®; pb 
rinkimų,., jo • (langiai/ niekas nc- 
matys ■ ir nįękas negales prie jb

Plėšikas Suimtas;
£ '.A' •■■■ T;- fe ■" •*

S. Slunksnis Tiki
Atgauti Regėjimą

Tebeguli ligoninėje, 
jaučiasi geriau*

i ■ . •’

Šeštadienis, sausio 8, 1988

s” Jakaitis 
pradėjo vi- Ir tada musų dideli campaign 

manageriai nuleido nosis ir jau
tėsi kaip riiusę prariję. Mat; 
kongresmanas A. J. Sabath, pa
sakė tikrą teisybę. //'/'

Todėl, dabar/ateiti pas muš 
ir kalbėti tokias nesąmones, kaip 
kad Connelly ar kas. ten kitas 

ir gudriu išmanymu da- daug gelbėjo ■ išrinkti' T teisė
jus J. T. Zurį, ar už tai dabar 
remti ką tai tokį į šerifus, tai 
yra tikras absurdas.

......'C-v. '- a . > .. .■ , •
Tiesiog nesuprantama, ‘kodėl 

pirm. A. Zalatorius leido to
kius, piršlius gadinti gerą nuo
taiką kuopos susirinkimo?

r ' 'J ''‘'r ■'

Galiau pirmininkas pakvietė 
Dr.. Zimontą / įvesdinti naujus 
valdybos narius, būtent vice- 
pitm. Andrulį jr finansų rašti
ninką Kąūlakį. "

.Ęirm- A. Zalatorius dar prieš 
gąlą susirinkimo į pakvietė Dr. 
Zimontą pakalbėti apie ‘ dantų 
sveikatą, ką. jis įr padarė. Po 
T)r. Zimonto prakalbos, susirin
kimas tapo uždarytas, 

/•■fe' ’ ’ _/A' Ten buvęs
a. •

'; And; i teko • atlankyti- ■ S. 
Sluriksnį,. kufiš labar randasi 
akių klinikoj, Adams ir Sanga- 
mon S t. Keletą 'savaičių atgal 
S. Slunksniui', einant iš dainų 
pamokų, sayo niipą prieangoj 
plėšikų? ; buvo smarkiai.’' Sumuš
tas ir apkraustytas, norą^’Čši-

' • • v? . 4 ‘ ? T * **\

kai nepasipelnė, j nes kišeniuje 
buvo tik. keli “'centai. V ./• *

Taigi, pasikankinęs /kiek/ laį^ 
ko namie, drg. Slunksnis-buvo 
priverstas eiti; Į ligonipę. Gruo
džio 31 dieną tapo padarytą 
akies operacija.' Nors dar iš lo
vos nesikelia, bet jaučiasi ge
riau., ir mano, kad i lgaus degė- 
jimą ir gali bot, kad už savai
tes ar daugiau grįš į savo na* 
mus. Ligbnis guli trečiam aukš
te No. 303 kambaryje. —X. š.

Ir šalygatviai 
nebėra saugus

La Grcnge priemiesty einant 
šalygatviu liko užmušta Mrs. 
Dorothy E. Pelnar, 26 m. iš 
Hinsdale, o jos motina Mrs. 
Margaret V/ėlsh, 51 m., iš La 
Grange, liko sunkiai sužeista. 
.Tas suvažinėjo užšokęs ant ša- 
lygctvio Mrs. Josephine Lucas, 
įl m., iš Brookfleld, vairuoja
mas automobilis.

Užvakar automobiliai užmušė 
dar penkis žmones. Visi jie bu
vo pėstieji. 

' j į: • V'“.

Nusipirko kevalą, 
sĄ ... v*. 1suvažinėjo du 
žmones /
; ------------------------ t ■

7f \\ .'/r'? '■ •*.

17 metų Richard Nyman nu
sipirko tokio pat senumo auto
mobilį už $10 ir pasileido juo 
važinėtis bulvarais. Automobi
lio stabdau i jau senai buvo nu
sinešioję, tad prie Marųuette ir 
Ashland gatvių jis neįstengė 
sustabdyti savo kevalą ir suva
žinėjo Mrs. Catherine But’er, 
55 m. ir 3 metų vaiką Patrick

Ryan. Moteris liko išvežta į 
kauntės ligoninę, o vaikas pa
guldytas šv. Kryžiaus ligoninėj. 
Nyman gi liko areštuotas ir yra 
kaltinamas už neatsargų važia
vimą.
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me karo laivynų ir statyme 
naujų laivų. Skaitlinės pa
rodo tik jau pradėtus ar 
numatytus statyti karo lai-

SlERRA migfdia J 
LEONE

‘ RIO MUNI.

BELGlAN 
CONGO

GUfANA
BR. D. FR.
į// P0RT.GUINEA

•j' -h, .. ' v (ACME-NAUJIENV Foto]
diktatorių valdomi kraštai, kur jokios minties laisvės nėra. Ruoželiais pažymėtos vai 
rgriežta minties cenzūra. ‘ - — -

Harry Stone
•PIRŠLIAI DAR NEIŠNYKĘ. — Jei kas manytų, kad 

piršliai Amerikoj yra visai išnykę ir kad čia vedybos 
apsieina be piršlių, labai suklystų. Ypač piršlių papro
tys stipriai laikosi pas žydus. Štai šiomis dienomis vie
nas tokis piršlys, Benjamin Gordon, kuris vadinamas 
yra vedybų brokeriu, patraukė Malden, Mass., teisman 
jaunosios Mrs. Harry Stone tėvus Barney B. Brovvn, rei
kalaudamas prižadėtų $500 už jų dukters supiršimą su 
Harry Stone ir jų apvesdinimą.

[ACME-NAUJIENŲ Foto]
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NICARAGUA
} COLČMBIĄ'
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BOLIVIA
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1■' /SUSITUOKĖ, — Russell Hughes, 21 m. ir Miss Gert ude BeUnett, 17 m., studentai Michigan State Normai 

College/ Ypsilanti, kurie pabėgo nuo tėvų ir slapta susituokė Aųburn, Ind. Del jų pabėgimo buvo kilęs didėlis 
triukšmas, nes jaunosios tėvas yra Fordo privatinės policijos viršininkas ir buvo paskelbę, kad jo dukterį kažkas, 
gal organizuoti darbininkai, pagrobė. 1 *

.... ..... ............  T---- --------- ---------------------------------- —..... . "■ ' 1 .............................. ................

■ . , IACME-NAUJIENŲ Foto]

THAMES UPE MINIATIŪROJE.’ —Londono poeto parodoje išstatytas nau- 
• • •< 4» ’ • * * < * ' • ‘ ’ * • •' * 7 7 r .jas modelis, 12 pėdose atvaizduojantis 11 mylių Thames upės plotą prie1 Londono 
su visomis prieplaukomis, kitokiais pastatais ir sandeliais. // .

• <••• -i f
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MUZIKOS ŽINIOS
darb^. Viso geriausio 
de kfiott.’’

Gertrū

—........... ..

Veda—NORA

BIJŪNĖLIO
CHORAS

nauji

S. Lukas

likai...

, Muzikos kalba yra be
galinė; joje randasi 
viskas, ji turės jėgos 
išreikšti viskų.

—Balzac

LIETUVOS VALSTYBĖS 
KONSERVATORIJA IEŠ
KO MUZIKAI GABIŲ 
JAUNUOLIŲ

Lietuvos Valstybės Konserva
torija yra nutarusi liaudyje ieš
koji muzikai gabių jaunuolių. 
Suradus tokių jaunuolių, kon
servatorija yra numačius jais 
toliau rūpintis, — teikdama 
jiems galimybes mokytis muzi
kos.

nuostabu, jei jo dainos stipres
nės ir originalesnės už instru
mentinės muzikos kurinius.”

—o—.
AR ŽINOTE, KAD?
t Yra sakoma, jog Dr. Einstein 
yra neperkamas. Jis atsisakė 
priimti didelį pasiūlymą už kal
bą į. “mike”.

—o—
Yowlache, Amerikos Indi jo

ms, basso donininkas, yra Ho- 
riolulu, kur jis duoda seriją ker 
centų llawaii Universitete.

MUZIKALe ŪKININKO 
ŠEIMA

Tautodailės rinkėjas, Balys 
BųrAčas, bevažinėdamas po Že
maitiją Lydauvėnų vienkiemyje 
surado ūkininko šeimų, kurios 

. visi nariai yra puikus muzikan
tai. šeimos tėfais, Stasys Abra- 
mavičius, 63 metų amžiaus, yra 
savininkas 250 metų senumo 
kanklių, kurias jis griežė jau 
kelias dešimts metų įvairiuose 
pasilinksminimuose. Jis taipgi 
moka pasidirbti ir kitus muzi
kos įrankius, šis senas ūkinin
kas dar groja birbynėmis, vamz
džiais ir, himdžiais, ir moka 
daug senovės meliodijų. Jo mo
teris, Kazimiera, moka retų liau
dies dainų, padavimų ir melio
dijų. Visi jų 'vaikai yra muzika
lus ir griežia įvairiais įrankiais.

Tėvai, kantu su savu 15 me
tų dukterim, kuri yra sava
mokslė smuikininkė, atvyko 
Kaunan ir nustebino net ir kai 
kuriuos muzikus. Atliko jie dai
nų ir muzikos koncertų per ra
dio. Pasidarė keliasdešimts fo
nografo puokštelių.

Mashall^ Field, prezidentas 
New Filharmonijos Orkestro, 
praneša', kad jau yra užtikrinta 
trijų metų fondas dėl šios or
ganizacijos darbuotės. Jis taipgi 
praneša, kad pasibaigus tiems' 
trims metams, bus pradėta 
rengtis apvaikščiojimiii šimtme
čio šio orkestro gyvavimo. Tas 
įvyks 1942 metais.

J. Camęrop, kuris kr.lba 
Ford’o Simfonijos valan-

W. 
laike 
dos sekmadienio vakarais, gau
na iki 25,000 prašymų per sa
vaitę dėl spausdintų kopijų jo 
kalbos.

—o—
Radio Corporation of Ameri- 

cr-Viotor įstaiga, kuri yra Cam- 
den, N. J., užima 82 akrus že
mes ploto; turi 483 akrus grin
dinės vietos; samdo 14,000 dar
bininkų ir suvartoja 50,000 to
nų anglies per metus?

VL. J AKU BeNO KŪRY
BAI SKIRTAS 
KONCERTAS

Vytauto Didžiojo Universite
to Chorts, vadovaujant gabiam 
dirigentui K. Kaveckui, gruo
džio 8 d. pildė jaunojo Lietuvos 
kompozitoriaus V. Jakubėno ku
rinių koncertų. Programoje' bu
vo ins t ru mentale muzika, solo 
dainos ir dainos chorui.

Pildyitoj programoj buvo keli 
kuriniai, su kuriais musų Ma- 
riona Rakauskaitė supažindino 
amerikiečius, kuomet neseniai 
koncertavo Amerikoje, kaip tai 
“Išsvajotų Karalaiti” ir “Ežerė
lis”. Koncerto recenzentas, p. J. 
Bendorius, “Lietuvos Aide” iŠ 9 
d. gruodžio; rašo “V. Jakubėnas 
turi nėr bejotinu. stiprių vokah. 
nei muzikai gabumų, te.d ne-

TAUTŲ FESTIVALĄStm
Ponia' Sarah Gertrude Knott, 

kuri buvo instrumentali suren
kime to didžiojo Tautų Festi- 
valo praeitų pavasarį, kuris la
bai sėkmingai tęsėsi visų savai
tę Orchestra Hali, vidurmiesty- 
je, ir kuriam dalyvavo lietu
viai, vadovaujant Vytautui Be- 
liajuij planuoja tokį pat festiva- 
lą ir šiemet, kaip pasirodo iš pi 
Knott laiško rašyto p. Beliajui, 
kuris skamba taip: “Atrodo be
veik tikra, kad mes turėsime ki
tų f esti valų po vadovyste Wa’sh- 
ington Post. Turėsime įtiktai tris 
popiečius ir vakarus, ir pasi- 
skirsime tiktai smetonų kitų 
metų programų. Mes pageidau
jame, kad Tamsta turėtumėt 
savo Lietuvių grupę. Aš tikiuos, 
kad pasirodymas čionais butu 
naudingas Jūsų žmonėms. Ir 
jau kartų atradus Jus, nenoriu 
kad vėl man prapultumėt. Ne
randu žodžių pasakyti Tamstai 
kaip man patinka “Lore” (tai 
yra tautodailės žurnalas, kurį 
redaguoja p. Beliajus — N.). 
Jis tikrai atsako dideliam reir 
kalui. Ir Tamsta’ dirbi puikų

North Sides lietuvių vaikų draugijėlė “Bijūnėlis 
dovauja p-lė “Onuks” Skeveriutė (jos atvaizdas yra paveikslo 
viduryje).

, kuriam va

BIJŪNĖLIS IR “RAUDO
NAS PARASOLIS”
. Pasikalbėjus su musų talen
tinga, darbščia ir visų mylimi 
dainininke^ — Ona Skeveriute 
kuri jau keli metu eina' parei 
gas mokytojos BIJUNĖLIC 
DRAUGIJeLeS VAIKŲ CHO 
RO, ir geriau susipažinus su p- 
lės Skeveriutes planuojamais ii 
vykdomais darbais, šioje draugi
jėlėje, tikrai nuoširdžiai nudžiu 
gau. Kaip malonu yra' žinoti 
kad atsiranda tokia jaunuole 
kuri ant tiek įvertina svarba i. 
būtinų reikalingumų muziko; 
jaunučių vaikų gyvenime, kad 
nežiūrint visokių kliūčių ir sun
kenybių, kurios kitus : jaunuo
lius sulaikytų nuo darbo, p-!*t 
Skeveriutė suranda galimybė 
mokinti tų grupę jaunimo, apie 
30 jų prie Bijūnėlio susispie 
čiusio, ir laikis niro laiko pa
sidalinti rezultatais to jos dar 
bo su abelna' visuomene./Tikra 
gražų ir brangų darbą atlieki 
p-lė Skeveriutė. Ir man nekartu 
ateina mintis, geriau sakant sta
tau klausimų,’ ar tėvai šių vai
kų ganėtinai įvertina jos pa 
stangas, pasiryžimą ir pasišven
timą įnešti jų vaikų gyvenimai? 
to gero ir gražaus, kuris .dabar 
ir ateityje turės ypatingai ma
lonios reikšmės.

Darbas tekios mokytojos yrį 
nelengvas. Del to, kad lietu
viai nėra turtingi^ muzikalės- li
teratūros atžvilgiu, ypaė veika- 
liukus jauniems vaikams vai
dinti, tad p-lei Skeyeriutei prisi
eina' ieškoti tojuos . medžiagos 
svetur. Ji priversta imti ang 
liškus veikalus, versti juos lie
tuvių kalbon ir ‘pritaikinti mū
šy scenai, žodžiu sakant, ji vie 
na, be jokios pašalinės pagelbės, 
susiieško sau medžiagą, sutvar
ko ją, išmokina vaikučius, puti 
sugalvoju ir rūpinasi apie kos
tiumus, sceneriją, etc., kad duob
ti vaikams galimybės pasirodyti 
kuogeriausia. Kųs man ItKaijr 
šiai patiko pasikalbėjime su p- 
le Skeveriute, tai tas jos entu
ziastiškas atsinešimas apie sa
vo šį darbų. Niekas jai neper- 
sunku. Ji myli savo darbų, no
riai pašvenčia savo laiką ir e- 
nergijų jo geriausiam vykdini- 
mui. Iš praeities narengimų tu
rime pasakyti, kaa tas jai se
kasi. /

Palieka tiktai vienas dalykas, 
kad padaryti ši veikimą visapu
siškai pilnu — pasekmingu. Tai 
publikos rėminias Bijūnėlio pa
rengimų. Kad ištikrųjų parody
ti choro nariams ir pačiai mo
kytojai, jog tokios draugijėlės 

|yra pageidaujamos, jų veikla 
reikalinga musų gyvenime, tad 
reikalinga., kad susirinktų kuo- 
daugiausia jų parengimais gėrei- 
tis. žinokite, jog ir suaugusiems 
artistams nemalonu dainuoti ar
ba vaidinti tuščioms kedėms,. o 
vaikai to visiškai negali supras-

Kas te? . ; . Nejau tai Vilniaus garsus laikai, 
Pračjęt kaip sapnai tamsiosios nakties— t
Dingę amžių užuomaršoj praeities,
Ir didžiai garšųsj jo karžygių pulkai, '

/ Ąr naį’sųs lietuvių vyčiai senovės, 
Ką už j ląisvę su priešais narsiai kovės/ 
Vėl atgal pas mus iš dausų sugrįžtų, 
Ar šaltų ir, tamsių kapų sukiltų ? . . .

! /''. . ■' ■■

Nęj Ne! Tai ne praėję Vilniaus laikai
Iš gilių amžių gludumų sugrįsta!

/ Ir ne jo garsieji karžygių pulkai, 
Sukilę 'iš juodų kapų, atvyksta!

Ne! Tai tik ateina naujieji laikai 
Dėl pavergto Vilniaus, ir šalies laisvos— 
Senovės garsiųjų probočių' vaikai— 
Narsiausi karžygiai naujos Lietuvos, 
Ainiai senovės lietuvių karžygių, 
Rengiasi į kovą — prie naujų žygių!

Juos probočių dvasia veda — gaivina,
Išeju’š slapčia iš griuvėsių pilies,
Ir eiti probočių keliais vadina, 
Kad nęprargdus laisvės savo šalies!

— Sukilkit, — ji šaukia, — Vaikai Lietuvos- 
Narsiausieji karžygiai šalies laisvos, 
Išvaduokite^ priešų Vilniaus šalį,
Ir palehgvinkit vargšų brolių dalį! . .

■ c 

__
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i Michelangelo |
. . ____ _ _______ -_______

Pieta rodo' daugiau krikščioniš
ko charakterio, ųegu bet kuris 
ankstyvesnių Michelangelo ku
rinių. Pieta buvo užbaigta (tais 
metais, kai Savonarola buvo su
degintas. Tačiau šis jo krikščio
niškumas toli gražu ne toks, 
koks buvo kitų ,15-to amžiaus

Pagoniški įsitikinimai,/ Sa'vo-
larolos 'tragedija ir išvijimas] . - .
kunigaikščio Lorenz^ę de’Medici, religininių menininkų, pav. Do- 
auną MicheĮangelo stipriai pa- Į na^e^°’ Signorelli ir Mantegna. 
zeikė. Jis pąsiliko kaip ir be Kai Donatello Dievo motiną 
draugų ir užtarėjų. Bet tvirtas vaizdavo tragiškoj ekspresijoj,

» 'iki '■

MENO ŽINIOS
Veda MIKAS ŠILEIKIS "C. •

RAYMOND JONSON ištisinio pasakojimo pa- 
KŪRYBOS PARODA

. šį vakarų, Grigaičio svetainė
je, northsidėje, Bijūnėlis turės 
savo pirmų šio- sezeno parengi
mų. Statys muzikalį veikaliukų 
RAUDONAS PARASOLIS.”.

Svarbiausias roles vaidins: E- 
velyn čereškr., Irene Mankus, 
Lucy Petkunas, piga Rypkevič, 
Aldona IMitchell, JoSeph Kupre
vičius, Albin Smalelis, Vytautas 
Kuprevičius ir Aiithur Tumoša.'

J f

Antra dalis programos bus kon
certinė. pa'inuos Bijūnėlio cho
ras, pirmų sykį lietuvių paren
gime pasirodys solistė daininin
kė Aldona Grigaitis. Algirdas 
Skurkis ir Silvija Peika skam
bins piano duetų.

Bijūnėlio Choras ir jo moky-

jo būdas ir pasiryžimai nugalė- 
o visasyklhjitis.* Iš prigimties 

jis buvo tylus, čniekad nesiskųs
davo, niekojįipie save nepasako
davo ir niekad nesileisdavo į 
kompromisus. Jis niekad jo lai
kais nebuvo suprastas, net ta- 
la, kai jis piešė savo garsų Pas
kutinį Teismų Sikstaus koply
čioj, kai tdredavd aštrius susi
kirtimus su popiežium ir kardi
nolais dėl įvairių religinių klau
simų. Jis buvo ir plutonis tas. 
Lorenzo de’Medici San i Marko 
Sode inteligentų susirinkime 
kartą jis pasakė, kad žmogus, 
kurs nėra skaitęs Platono, ne
galįs būti nė gera's pilietis, nė 
apšviestas krikščionis. Savona
rola nėra abejonės, ihėgo Plato
ną.

Michelangelo nuomone menas 
negalįs būti tik religijos mono
polis. Menas • privaląs tarnauti 
ir visuomenei. Michelangelo 
vengdavo sentimentalumo. “To
bulas tapybos ar skulptūros kū
rinys nė vienam neišspaus nė 
vienos ašaros”. Taip jis pasakė.* 
“Nėra reikalo religiniam kūri
niui priduoti ypatingos dievin- 
gumo ekspresijos. Geras paveik-, 
slas yra savotiškai dieviškas, 
kai jis esti tobulas kūrinys”. ši-J 
toks protavimas, atrodo, butui 
kaip ir priešingas religijai, nes 
nepakanka vien garbinti Dievą 
ir prašyti, kąd jis nuodėmes at
leistų, bet reikia vengti tokio 
nusižeminimo. Niekas taip neiš
aukština žmogaus sielos, kaip 
tos klintys, kurias pats žmogus 
Sugeba pašalinti ir moka būti 
savo gyvenimo kurėju. Jis bu
vo įsitikinęs, jog kuriant gra-* 
žius harmoningus žmogaus kū
nus, reikia ieškoti psichologines 
ir moralės ekspresijos, ypatin
gai jaunose moteryse, minykuo- 
se ir minyškose ir tuose, ku
rie yra nėbiliai tikram harmo
ningumui. šv. Petro bazilikos

' — 'kj i .

rengiasi kuogeriausia' 'Atlikti sa
vo daly. Kaip bus su sąskaitos 
: ntra puse — publika? Ar nu- 

f balansuos ji, nors dalinai, tą 
darbą, kuris buvo įdėtas priren- 
gime šio programo? At susi
lauks šie jaunuoliai pi.drąsiui-
mo

tai Michelangelo savo Pietoj jai 
davė jaunystę, grožį ir tyrumą.

Pieta yra nepaprastai graži 
skulpturps kompozicija;, susi
dedanti iš dviejų asmenų gru
pė. Dievo motina ant savo 
kelių pasiguldžiusi laiko nuo
gų mirusio sunaus kūnų. Fi
ziškai Jėzus atrodo daug se
nesnis už savo motinų. Auto
rius šitų skirtumą išaiškino 
savotiškai. Savo laiške Condi- 
yi Michelangelo, tarp kita ko, 
sako: “Ar jus žinote, kad do
ra moteriškė būna labiau ty- 
Ta. negu tos, kurios nėra do
ros.” Jis tų skirtumų stipriai 
pabrėžė savo kurinyj, • jog' 
Dievo motina, laikydama mi
rusio sunaus kūnų ant kelių, 
net nerodo motiniško susijau
dinimo. Ji jauna, graži—gra
žiausi iš visų mergaičių. Jo 
paties žodžiais tariant, “jeigu 
Dievo motina pasauliui buvo 
perstatyta kaipo jaunystės žie
das, amžinai žydįs viršgamtiš- 
ku tyrumu, tai aš palikau rįų 
jauna, o jos sūnui toks stebuk
las nėra reikalingas. Priešin
gai, jeigu Dievo sūnūs nebūtų 
įsikūnijęs žmogaus pavidale ir 
nebūtų kentęjęs . tų patį, kų 
žmonės kenčia, išskyrus nuo
dėmę, tai žmogui nėra reika
lo slėptis už Dievo nugaros. 
Geriau yra leisti žmogui sekti 
prigimtį taip, kad jis turėtų 
tokį amžių, koks jam tikrai; 
priklauso.. Nesistebėkite, 'kad' 
dėl šitos priežasties aš persta
čiau Dievo motinų daug jau
nesne, negu tikrenybėje turėjo 
būti, o jos sunui daviau tikrų 
amžių”

Užsibaigus Archipenkos pa
rodai praeitų pirmadienį .Ka- 
tharine Kuh galerijoj,. 540 N. 
Michigan avė. Diana Court 
atsidarė Raymond Jonson ta
pybos paroda, kuri truks iki 
pabaigos šio mėn.
* Raymond Jonson yra kilęs 
iš švedų tėvų, kurie atvykę 
Amerikon apsigyveno Iowa 
valstijos ūkyje. Dabar jis gy
vena Santa Fe, N. M. 1910 m- 
jis mokėsi Chicago Academy 
of the Fine Arts. Jo meno dar
bai buvo 'paruduojami dauge
lyje Amerikos miestų ir Eu
ropoje. Jo darbų paroda Chi
cagoje meno mėgėjams pada
rė tikrų siurprizų.

Raymond Jonson, turėda
mas didelius gabumus, laips
niškai subrendo į intelcktua- 
liška’i individualų menipinkų-. 
kūrėjų, nesekdamas ir nepa-1 
mėgdžiodamas kitų. Iš jaunys
tės buvo susigyvenęs su Ame
rikos vakarų gamta, kuri savo 
poetišku gražumu sužavėjo 
jį iškeldama į estetini ir kul
tūrinį pasaulį aukščiau pri
gimties. Jo kūryba yra filoso
finės krypties, kų neretai va
dina abstraktišku menu, nes ji 
nieko neturi bendra su realiz
mu. Tačiau “realizmų” reikia 
suprasti ir kitaip, būtent, pro
tavimo aktu, kas veda prie, 
tųm tikros tiekos, kų ir su-

lyk u, ne vien tik žiūrint į 
gamtų, kurioj meno atžvilgiu 
jau nieko nauja nėra, kuri 
nieko mums nepasako. Moder
ninės kultūros žmogus atsaky
mo ieško protavimo akte. Čia 
ir susiveda prie to fakto, kad 
p. Jonsonas yra kurėjas-filo- 
sofas, o ne gamtos formų ko
pijuotojas. Jis stengiasi atvai
zduoti minties ir estetikos.jia- 
saulius kūrybinėmis meno 
priemonėmis.

Visi jo kuriniai yra deko-

išlaiko gražų kolorito stilių ir 
formų intonacijų. Vieni jų į 
žiūrėtojų “kalba”, kiti — nu
veda *į muzikos, poezijos pa
saulius, pav. “Cosmic Theme 
No. 3”; treti—savotiškai įdo
mus, mistiški, bet laukianti ta
vo atsakymo ar atspėjimo, 
etc. Kai kurie kuriniai yra su
rišti eikliais; pav. antras “Coš- 
mic Theme” No. 2”, yra dalis 
trečiojo tuo pačiu vardu,

v . !
t

(Bus daugiau)

Per 1,000,000 Vizitoriy
Art Institutas paskelbė, kad 

per praeitus 1937 metus mu
ziejų aplankė 1,011,244 žmo
nės. Mažiau nei 1936 metais. 
Mažiausias lankytoju skaičius 
buvęs 1894 me|aįs, tik 489,127 
žmonės. Didžiausias skaičius 
buvo Pasaulinės Parodos me
tu 1933 m. Tai buvo rekordi-
nė skaitline, nes muziejų ap 
lanke 2,050,604 žmones.

skiri venetai. “Golden Wind” 
vaizduoja šėlstanti vakarinių 
valstijų vėjų, prieš kurio jė
gas niektis negali atsilaikyti. 
Kiti įdomus kuriniai yra: 
“Space with White”, “Abs- 
traction i n Violet”, “Mystęry” 
“Interlocked Forms Suspen- 
sion” (grupė).

R. Jonson turi puikiai išla
vinta technikų: vartoja alie
jinius ir akvarelės dažus. Ir

ja kuopuikiausi.
Paroda labai įdomi. Įžanga 

nemokama.—š.

P-lė Kate Buckingham 
Art Institutui Paliko 
Brangią Meno Ko

lekciją
Gruodžio 11 a. Chicagoje 

mirė sulaukusi 79 mctus_ amž. 
p-lė Kate S. Buckingham. Ji 
buvo turtinga ir nevedusi. Bu
vo gimusi Zanesville, Ohio. 
Kai ji buvo vienų metų am
žiaus, jos tėvai persikėlė Chi- 
cagon. Tėvas, Solomon Buck
ingham, buvo pirmas, kurs 
Chicagoje pabudavojo grudų 
elevatorių. Jis taip pat padėjo 
pastatyti traukinių elevatorių 
ir tuo pačiu\kart buvo steigė
jas bankų. Simus Clarcnce ir 
duktė Lucy Maud nuo 1916 
m. liko amžinais Art Institu
to ęęmęjais ir nuo 1921 m. jo 
benef aktori a i s. (Benef aktorių 
mokestis “yra niio $25,000 ir 
aukščiau).

Simus Clarcnce, kurs pir
mas jų šeimos narys užsiėmė 
rinkimu visokių meniškų se
nienų, jau seniai miręs. Jo se
suo Kate, jo atminimui Chi- 
cagos miestui pastatė, kaip 
dovanų, garsųjį Buckingham 
fontanų Grant Parke. Tačiau 
fontanų prižiūrėti ir užlaiky
ti pavedė Art Instituto admi- 
nistaracijai.

Be to, Art Institute 1922 hi. 
ji įrengė puikų gotikos sti
liaus kambarį, kuriame yra 
sudėta jos vardu gausingas 
meno brangenvbiu rinkinys, 
šis kambarys yra įrengtas se-

Lucv Maud atminimui-sers

PADĖKA
9 ,

“Meno žinių” skyrius taria 
širdingų ačiū d. A. Bačėnui iš 
New Kensington, Pa. už pri
siųstų Carnegie Institute tarp
tautinės meno parodos katalo-

kurs vaizduoja erdvės pašau- Tai pi.'.ki iliustruota, kele-
liūs. “Synthesis Five” ir “Syn- to šimtų puslapių, knyga. La- 
thesis Eighth” taip pat yra bai ačiū! —š.
vieno cikliaus fragmentai, lyg (Tąsą ant 2-ro pusi.)

Šis gražus piešinys yra Andree Ruellan’o, išsta- * 
tytas Marshall Field galerijose antrame aukšte. 
Vaizduoja du vaikučius, * mergaitę ir berniukų, 
skambinant pianu duetų. Parodų suruošė grupelė 
Amerikos dailininkų.
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(Tąsa iš 1-mo pusi.)

Lietuva Medžio Dro- 
žiniąParodo je Chi- 
cago Art Institute
Dalyvauja du jauni dailininkai 

P. Augustinavičius ir, V.
*Ratai skis

Litografijos ir medžio droži
nių parodoje, kuri atsidarė lap
kričio mėnesy ir užsidarys sau
sio mėn. 10 d., dalyvauja 27 
valstybes, jų terpe ir Lietuva. 
Lietuvą atstovauja Paulius Au- 
gustinavičius su sąvo kuriniu -

yra atsižymėję netik ‘Lietuvoje, 
bet ir užsienyje.

—Gimė 1909 rugsėjo mėn. 2 »11>U I VI Ii iŠ3. > 1l r ill< ii. i4

d. žemaiči ų.. Kalvarijoj e. Mokėsi 
Telšių gimnazijoje, 1929 m. sto
jo į Meno Mokyklą Kaune, ku
rią baigė, 1935, metus .su pažy
miu “ląbai, gerai”. GaVę^Lielu- 
vos valdžios stipendiją.1935 me
tais štąjp j Paryžiaus. Ecoio $u- 
perią.ųrę ,des Bpaųx-Arts (aukš
tąją mępo .mokyklą).,.R$6.mie
tais dalyvąuji, tos mokykloj pa
rodoj, kjUr(už savo darbus gau
na. pagyrimą, ir .1937. .metais .Pir
mą Premiją. į934, 35, £6, 37 
metais dalyvavo Klaipėdos, 
Kauno, Rygos ir Talino meno 
parodose. 1935 metais Jšsti.tė 
savo daraus Košice (Čekoslova
kijoj) Tarpįaujiinėj Grafikų Pa
rodoj. Paryžiaus Tarptautinei 
Męno ir Technikos Papo<įoj 1937 
metais, jo darb(ai buvo išstatyti 
.r premijuoti.

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

SPECIALUS

Pasiūlymas!
Musų NAUJIENŲ SKAITYTOJAIS J

Šmotų Servizas - 
Vienam 
Žmogui

“Užsakai”, ir Vaclovas Ratais- 
kis — su “Jūrate ir Kastyčiu \

Paulius Augustinavičius ,
Abu menininkai tebėra jauni

• Vaclovas Rataiskis — Gimė 
1910 vasario 25 d. girininko šei
moj Paliepio sodyboje, Leipalin
gio valsč.,. Seinų apskr. 1935 
metais baigė Meno Mokyklą 
Kaune su grafiko specialybe. 
Meno studijų tikslais Jankė Vo
kietiją ir Italiją. Dabar eina 
, * f < \ . t •

meno konservatoriaus pareigas 
jVytąuto D. Kultūros Muziejuj 
■ir dirba grafikos srity. 1937 me
tais išėjo jo medžio raižinius 
iliustruota Maironio baladė ‘ Jū
ratė ir Kastytis’ . Dalyvavo 

'1931, 35, 36, 37 Klaipėdos ir 
Kauno meno parodose; 1935 me- 
k is Tąrptautinėj Grafikų Paro- 

įdoj Košice (Čekoslovakijoj), ir 
1937 metais Rygoje ir Taline ir 
1937 metų Paryžiaus TarptaUti- 

Inėj Meno ir Technikos Parodoj, 
'kur jo darbai buvo premijuoti.

\ . [ACME-NAUJIENŲ Foto I

NEPRALEIDŽIA BAKTERIJŲ — Prof. J. A- Reynięrs iš Notre Dame univer
siteto, demonstruoja savo nepraleidžiantį bakterijų antiseptinį narvą, kuriame jis 
augina laisvus nuo bakterijų gyvūnus. Bet j pasirodo, kad tokie gyvūnai būna labai 
opus, šis įtaisas buvo demonstruojamas ir mokslininkų suvažiavime Indianapolis-

KAUNO MENO MO 
KYKLA TURĖS 

NUOLATINĘ 
PARODĄ
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(ši Kino jr Tęatro recenzijų
KINO’f-TEATR I isMhis telpa “Moterų

1Ą4ĮM. 1 | <Skyriuje”, kuris išeina ketyir-

“Faun”
Design
Gražus

t Vįer^e
$2-50

Sidabriniai Setai

žmonės, bet savo kuriniais jau

SKAITOT Naująją Gadynę”? 
“NAUJOJI GADYNĖ” yra populiarus savaitinis laikraštis 
“NAUJOJI GADYNĖ” -kainuoja tik du doleriu metams.?

Tai nedaug. >
“NAUJOJI GADYNĖ” lanko visus ir kas savaitę, teikda-r 

ma įvairiausio pasiskaitymo.
“NAUJOJI GADYNĖ’’ dabar yra paskelbus vajų ir kvic-į 

čia visus didinti jos skaitytojų šeimą.
“NAUJOJI GADYNĖ” yra darbininkų laikraštis ir tokiu 

ji liks.
“NAUJOJI GADYNĖ” jus prašo išpildyt žemiau einančią" 

blanką ir bųt jos skaitytoju. J

“NAUJOJI GADYNĖ”
220 Leonard Street, Brooklyn,- N. Y..
Gerb. Administracija:

Čia prisiunčiu ............ už “NAUJĄJĄ GADYNĘ” ir
meldžiu ją siuntinėti sekamu adresu: k

r t ?

Vardas ..........................................................................
Numeris ir gatvė ............................. i.......................................................................................................

• ( 1

Miestas ir valstija ..................... ........ .........................

vo
St.,
ji pateko kalėjimai!, *o jos 
vaikai liko atiduoti prie
glaudom

Mrs. Bernice Ellis, 26 m-, 
palikusi be jokios priežiū
ros dvi mažaš dukreles sa

li amuose 2309 Monroe 
išėjo girtauti., Delei to

Katharine Kuli x galerijoj, 
540 N. Michigan avė., Ray- 
niond Jonson tapybos paroda.

Marsllall Field galerijose 
Amerikos graviruotojų darbų

■

Iki šiam laikui J^cno Mo- J 
kyklos vadovybė iš geresniųjų' 
mokinių darbų pasirinkdavo 
būdingesnius, kurie pagal nu-|

(MOVIES) 
j . r '■ ’1"''' **■'* 1 •
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Adele
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, tadjenį. Skiltį ras j p. Adelė 
.Nausėdienė, nepaprastai gabi 
scenos .artistė,, tEjątro žinovė ir 
“M. Skyriaus” bendradarbe.)

. i ■ š ■ ■ « . *►» L \

DIRBTI IR GARANTUOTI į 
ONEIDA LTB. GARSAUS SLDABROKALIft

Šią savaitę kino teatrai nėra
statytą tvarką būdavo palie-! Pcrdaug tūitingi gerais kuri 

ePę niais, tačiau nekurie visgi vert 
prisirinko paminėjimo,

kami Mokykloje. Per 
melų lokių darbų 
gana daug, todėl nutarta ^ie 
parodyti visuomenei. Jaunųjų 
menininkų kuriniai bus išsta- 
lyti suruoštoje nuolatinėje pa
rodoje. Tokią parodą norima 
atidaryti ryšium su Meno Mo
kyklos 15-kos metų sukakties 
minėjimu. ' Mokyklos direkto
riaus pavedamas dailininkas 
R. Kalpokas šią parodą jau 
pradėjo organizuoti. Jis dabar 
atrenka geresnius mokinių 
darbus ir juos skirsto busimai 
parodai.

Nuolatinėje jaunųjų dąįli- 
ąįnkų parodoje bus išstatyta 
ne, tik ankstyvesnieji, bet ir 
ną.ujcsnieji jų kuriniai.. Be to, 
eksponatai. per tam tikrą, lai
ką numatyti keisti, atseit pa
roda bus nuolat dąpiįdoma 
budingesniais mokinių dar
bais. Paroda numatyta įruošti 
buv. Čiurlionį cs Galerijos rū
muose. Ji užims tris Sales.

verti

vaizdas, parem-
Vąlstijų istori-

“Pirmyn” Choras

MENO 
PARODOS

Art Insitutc ateinančią sa
vaitę užsidarys Tarptautinė 
Litografijos ir Amerikos Ta
pybos ir Skulptūros darbų pa
rodos.

■

Chicago Galler'ics Associa- 
tion, 215 N. Michigan avė., ga
lerijos narių meno darbų pa
roda.

[ACME-NAUJIENŲ Foto!

“Wells
Dramatiškas 

tas Suvienytų 
niais įvykiais. Laikotarpis nuo
1844 m., ligi 1870 m. perijodi
niai kostiumuotas rimtai suvai
dintas, ir turi daug gražių foto
grafinių scenų. Artistai Joel 
McCrea ir Frances ,Dee (vyras 
ir žm,ona privatiniam gyvenime) 
gan simpatingai vaidina roman
tiškas roles. Prie progos, verta 
matyt. Rodoma vidurmiestyj.

“Rosąlįe” . '
Mųzika'lįs romansas su Nelson 

Eddy ir ĘlęanOr Powell. Mane, 
tiesą pasakius, visai nežavėjo 
šių dviejų artįsitų vaidinimas. 
Jie abudu getiąu yra vaidinę 
pirnięsniuose kuriniuose. Eleo-i 
nor Powell man ding ,per . daug 
kompętentišką šokime, ir todėl ■ 
gal silpna' vaidinime. Ypač truki' 
Sta romantiškumo, ko rolė rei
kalauja. Koinjkąs Krank Mor-: 
gan labai geras. Nelson. Eddy 
pęrdąug sustingęs, tačiau dai
nuoja gerai. Kam patinka jo 
dainavimas gali matyti. Veika
las nors perdaug apkrautas vi
sokiais pagrąžinimais, visgi turi 
gražių meliodijų. Rodomą Unit
ed Artistą teatre.

“The Giri Said No” 
...ii. ■ ■.

/

Lengvo budo, męlbdri.ma, 'la
bai gražiai ir įdomiai sutvarky
ta, įr visai: gerai suvaidinta. 
Nors šis kūrinys nebuvo daug 
garsintas, ir neturi svarbių var
dų sąstate^ tačiau jis duos žiū
rėtojams daug malonumo^ Mane 
tikrąi žavėjo, tos gabiai suvai
dintos scenos iš - Gilbert ir Špili-, 
vah įęngyų operų; Kaip tai “Mi- 
kądo”, “Pirates ,of JPenząnce” ir 
kitų. Svarbu dar tuom, kad mi
nėtose muzįkąĮėse scenose vai
dina visa Gilberto ir Sullivano 
lęsit. Rodoma anielįnkių tqat- 
artiętų grupė. Matykit, nesigab 
rųose. s

Hitting a New High
''; Smagi komędi j a su ; Opęrps 
a rt’istez Ųily. - Polis ir komikąi.s 
Jąck Oakie ir; :Edxya/d Everett 
llarton. 'Pasakos turinys ' gan 
silpnas,, bet su tokiu sąstątu, vi
suomet padengiami silpnumai. 
Veikalėlis turi keletą juokingų 
situacijų, ir itin gražaus Lily 
Pons balso. Beje, čia dainininke 
turi progą parodyt ir savo kūno 
puikumą, nes jinešioja. -viehą 
kostiumą padarytą piktai iš ke
leto plunksnų. Ir gan gTažiai 
atrodo. Kūrinys vertas matytį 
prie progos. Tupjatis bus rodo
mas apięlmkįti teati’.uęse.

tobulesnio

Amerikos

1

gyvenime 
organiza

lietuviai
savo pir-

- kaimietiškos • kul-

“Pirmyn’' Choras tai dviejų 
gentkąrčių dainos organizacija. 
Jo istorija siekia tuos laikus, 
kada lietuviai .dideliais būriai 
keliavo į šią laisvės šalį ir čia 
kūrėsi sau naują gyvenimą. 
Choras buvo jų viešoji gyveni
mo žibutė, jų dvasios gaivinto
jas ir kultūros centras.

Jauni kaimiečiai metai iš me
tų siekė
ir kartu tobulėjo jų 
cijos.

Šiandie 
jau toli pažengę' nuo 
mykščičs
turos. Kaip namie, taip ir vie
šame gyvenime siekia prie ge
resnio ir tobulesnio gyvenimo. 
Senoviškos armoškos “muzika” 
ir nėlavintas dainavimas jau 
maža ką bepątenkina.' Bet “Pir
myn” Choras patenkina visus. 
Tiksliau pasakius, jau ne tik 
patenkina, bet ir auklėja publi
koje dar kilnesnius p geidavi
nius muzikoje ir dainoje^. .

“Pirmyn” Choras dabartinėje 
jo sudėtyje yra jaunuolių orga
nizacija. Inteligentiški ir gerai 
prasilavinę jaunuoliai tęsia ii 
tobulina tėvų pradėtą kultūri
nį darbą. Jų vadas ir mokyto
jas, Kazys Steponavičius, pats 
dar jaunas ir nepaprastai ener
gingas yra šio choro siela. Pats 
baigęs gerą muzikos mokykis 
ir chorą sugeba vesti garbin
goje, aukštumoj a

“Pįrmyn” Choras su kiekvie
nu viešu, pasirodymu —,su kiek
vienu daiųavimu — vis geresnį 
įspūdį palieka ir vis daugiau 
ir daugiau naujų, pritarėjų ran
di. —j. š.
t ■ —-------------------- --------------------------------------

Atidarys Torrence 
Ayę. tiltą

J , .

Ateinantį šeštadienį ' bus
atidarytas Torrence Avė. til
tas per Calumet upę prie 124 
gatvės. Tas tiltas statomas Jau 
du metai ir per visą tą laiką 
svarbus Torrence Avė,, kelias 
buvo uždarytas. Tiltas yra pa
keliamas, bet kelsis visas til
tas, kaip kad buvo senasis 
tiltas. S. Hal^ted gatvėj, prie 
25th Št.
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Jus Galite Gauti Servizą Vienam Asmeniui 
iš 6 Šmotų

Jus galite pradėti taupyti tuos sidabri
nių daiktų kuponus šiandien, norint įsigy
ti pirmą 6 gabalų setą ir tęsti kiek nori-

- ma įsigyti setų. Tie kuponai yra spaus
dinami kiekvienoje Naujienų laidoje ir yra 
paeiliui numeruojami ir diena pažymima. 
Norint gauti vieną setą, atneškite arba 
atsiųskite 6 ‘kuponus paeiliui numeruotus 
datuotus į musų ofisą su savo mokesniu. 
Šeši setai susidaro iš 36 gabalų, 6 asme
nims. Dvylika setų — 72 gabalus, dėl 12
ąsmenų.  gįg g Kuponais

TIKTAI UŽ

Setas

Aukštos Rųšies—Visąm Amžiui Garantuoti
Jums patiks šie aukštos rųšies ROGERS sidabrinių daiktų setai. 

Kiekvienas yra garantuotas VISAM AMŽIUI ir su prekybiniu ženk
lu “X-TRA” Oneida Ltd., pasauliniai garsaus sidabrakalio. Storai 
sidabru dengti, kad ilgiau laikytų.

Ekstra Gabalai, kad Sudaryti Pilną Setą

uarge oerving apoon 
Butterknlfe, Sugar Spooa

Puikus 3-jų ir 2-jų 
šmotų ROGERS 
Sidabro Setai

Tiktai po 990 už 
kiekvieną setą 
su 6 kuponais

. Šios sidabro setų dėžes yra gražios ir su pamušalu, kad jūsų si
dabriniai daiktai nepajuostų. Galite gauti dėžę dėl G ir 8 setų, sutau
pydami tiktai paeiliui numeruotus 6 kuponus. Jei norite, kad dėžė 
butų paštu pasiųsta, atsiųskit ekstra 35c pašto ir pakavimo išlai
doms padengti.

Iškirpkit Šį Vertingą Kuponą
ĮSITĖMYKIT! Prašome aiškiai išspausdinti savo vardą ir antrašą, 
kad išvengti nesusipratimų siunčiant jums sidabrinius daiktus arba , 
dėžę.

Šioj dėžėj jūsų 
sidabras nepajuos

Dėžė dėl 6 ar 8 setų 
tiktai $1.75 

su 6 kuponais

Night and MorŪSE

Promote a Clean,Healthy Condition I
Del Akiu suerzintų nuo Saules, Vėjo/ 
arba Dulkių, vartokite keletu lašų Mu
rinę. Jis Atgaivins, Suramins,Pssinagins.
Sale for Inlant or Aduk. At all Druggists.!
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VERTINGAS SIDABRINIŲ DAIKTŲ KUPONAS
NAUJIENOS
173U So. Halsted St., Cricago, III.

Norint įsigyti užtikrintus sidabro daiktus, sutaupykit 6 iŠ šių 
kuponų paeiliui numeruotus ir atneškit su 99c. Jei norit ekstra 
setų, ar dėžę — atneškit 6 kuponus ir 99c,. skaitant už kiekvieną 
setą atskirai, o už dėžę 6 kuponus ir $1.75.

Užsakymai per telefoną nepriimami ir kuponai turi būti asme
niui pristatyti į ofisą. Tie, kurie gyvena užmiesty, gali atsiųsti 
kuponus ir pinigus paštu, bet turi atsiųsti ekstra 15c pašto ir pa
kavimo išlaidoms padengti, arba išviso $1.14. Užsakant d^žę paš
tu, reikia atsiųsti ekstra 35c.

Siunčiu 1.............. kuponus. Taipgi pinigais ;................. ..................

<.-'Atsiųskit' man ’.......... . .............. ......... ..... ............... ......................... ......

Vardas ................ ............... ....................... ................ ...................... .......

Adresas ........... . ......... ...... ............................. . .... ........................... ........

fiestas ...........—'........... x............... ...... Valstija     ...................

Kupono Nr. 22 Sausio 8 d.

H
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PADAUŽŲ FILOSOFIJA THE W0RLD AT
■ A GLANCE
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"by Dr. E. G. Pęters

I Keįtaliflgi itak 
ninkai

bažnyčių nešami, šventinami, vi
sokiomis m^ldopnis ir čer^moni-1 
jomis pagerbiami. • Jeigu tik mi
rusioj bedievio gimines nesigaili

Housę-,cleąring for
Depipcrącies 

“Murderby Auto” 
60 Families of 12Q.,O3OO,O;OO

60 Families of 120,000,000by such a dizzy contrast bet- 
ween riches and poverty.

Those are the chief plague 
spots, the tainted soil in which 
the gerins of fascism easity 
take root and grow. If the de- 
mocracics want to win in the 
coming struggle with fascism, 
they should remember that 
the best antidote for fascism 
is more democracy, and they 
should rcsolve to clean up the 
worst of thcir plague spots.

Sixty families or 120,000,000 
Ainericans — which shall rule 
this country? That is the issue 
recently stated by Secretary 
Harold J. Ickes. It is a fight to 
the finish, according to the 
doughy, hard-hitting Ickes, bet- 
ween the “power of money and 
the power of the demoeratie 
instinet.”

With the worjd. dividing ra- 
- fascis- 
fhe de- 

mocracics should strcnghtęn

pinigų, bažnyčia suruošia iškil-;ll^(^y4nFL^° P^ipps 
mipgiausįas, laidotuves. Net ir:i^c aųd demperatie
trems, kurie jų visų amžių nei-iJ, . . . . .
gė, kritikavo ir bizniu vadino, ijtheir ]Wne Hdefen^es. by wip- 

I To . dar negana. Bažnytinės iin^'°iut?he rta8u£ ^ts in thc 
i davatkos susibėgu prie kiekvidJP0™^ And. anti-
i no mirusio bedievio ir daro ’jvai- dote Pr tIle of Jas‘

rado e,b«s eretikų, agnosUkųj irusias, kliūtis, kad ^s tytaptų | mocra >ld yeįJ more dcl£0.
i neprikraųsomingose1 J ; ,ra y. .

i

In the leading demoeratie
V J V r *■u •**,’** A * /J Į V ' v J * . ‘ ‘ ■ '• ‘ į ‘f ’* A* ■ : ’

po į baįabąikas, iš kurių gud- ,nipkavimo sutaupytais centais nations of the world, five pla-
• 1 • * riji I . X « ■. -.4 ’i 1»- i ZVllO oIAaIc A 1 m 11 n ttl X r rl 4 /-v

i I 'katalikiškas papines sepfau 
lę-idodąyr J” x"'r~~ ‘ *’ 
tyri 
^elgdavosi, pasninkaudavo ir 
prieš mirtį gaudavo patep mų.

Amerikos lietuvių tarpe atsi-

uo tik tyrus parapijomis, 
issispaviedodivo griekus,

“Murdei* by Auto’* t * ■ »

jateistų ir visokių btzbožninkų. j Palaidotas ] . , .. _
I visok.us bažnyčios ir tikiu- į kapinėse. Skymais, barniais, lie- 
jčiųjų ceremcniajus jie žiuri k; i^j įmvu is, grųsinimais ir .net pas-

2USKU, h.au uezuozninkams ne
buvo vieiOs KaiauKų KppiueMe. 
Dar pusė beuos su lavonais: va- 
^gurnei ateisiu sdia parapjono— 
ir abu tyn. riet jie 'p,un dūšias. 
Ateisto dusia gan imti sakyti 
prakaiuas katalikų ousioms. 
.prasidės argumentai, ginčai n 
^dar kai kiek, peštynes kapinėse 
tįarp, dūšių.

Jeigtf žmones nesizenytų, ne
būtų vyrų ir pačių, aei^u jie ne
turėtu vaikų, ueoutj Levų, mo
tųjų, brolių, ^seserų, aeuzių, te
tų ir kitų gimimų, u kaaa a>vSi- 
ranua artimų gimimų, jie turi 
palinkimų vienas arti kito būti, 

’lįlet po mirties vienas arti kito 
laidojamas. Laidoti vyrų vienos# 
kapinėse, o pačių kitose, nėra 
paprasta. Kada vyras bedievis 
ir jam mirus jo kūnas neprii
mamas į katalikiškas kapines ir 
jo katalike boba jau nepatenka 
po mirties i šventųjų vietų. Ne
toli kiekvienoj šeimoj yra' bedie
vių. Kur vienų palaidosi, ten ir 
kili šeimos nariai yra linkę lai- 
c|otis. Vadinasi, neimtų ilgai, kol 
katalikiškos kailinės visai ne
tektų kostumerių, je.gu spirtųsi 
bedievių nepriimti. O iš ko kito, 
jei ne kostumerių, biznį padary
ki?

Dabar ir pasidaro aišku, ko
kis reikalas privertė katalikų 
kunigus įsileisti j sivo kapines 
ir bedieviškuosius nabašninkus.

i Kad jie negalėtų maišytis su 
viernųj ų nabašninkųis,. pradžioj 
buvo reikalaujama uždaryti juos 
cementinėse skryniose. Kadangi 
ne visi turi ištekli us tas skry
nias pirkti, prisiėjo ir jas už
miršti.

Bizn o reikalas privedė prie.
,to, kad bedievių lavonai ne tik kompozicijų “Neužmiršk ma- 
ląidojami greta katalikų, o ir. į nęs.” »

jos pasigauna nabašpinkų vilkti gue ^pots particularly need to 
į bažnyčių ir katalikiškas kapt-'be cleaned out, if those na- 
nes. Mat, numiręs žrpogus ne- tions. are to withstąnd the fas- 
kalba,’nesisp: rdo, nesifaituoja cistic chock from without and 
ir jį gali tusyti, kur nori. Me- within.
(tomai, Dievo apveizda pasirūpi- ^re:
no negadinti bažnyčiai biznio, people; 2) civil
nes jei nabašninka's kalbėtų yir jliberty and,,the rightHto <Ji§- 
vaikščiotų, tai butų bėdos lai- yent; 3). a cįąss press; 4) .right 

davatkoms ir kunL minorities; and 5) political

...... Those plągue spots' 
: 1) the pliys.ical well7bc-|

m

Ip the 60 families who real- 
ly control American business 
win in this finish fight, the 
plutocracy will be in the sad- 
dle, riding ruthlessly over the 
people of this broad land. Būt 
if the 120,000,000 win, then de- 
mvcracy will have won — the 
democracy visioned by the • 
founders of this natįon, the de
mocracy broadened by Jeffer- 
son and Jackson, the democra
cy saved by Lincoln, the de
mocracy defended by Clevc-

1 land and Teddy Roosevelt-
Eighty years ago, in 1858, 

the big slave-owners of the 
South, ą small būt powerful 
group, battled for domination 
of this nation- Lincoln, leader

dotoji ms, 
gams.

J GOKAl
Kiekvienas Savo

—Sakyk, Jonai, kų jus dabar i 
geriate per vakarienę, kai tru
putį oras atšalo?

—Nugi arbata su romu, Juo
zai !

—Hm . .. ir kaip jums tas 
mišinys parinka? t

—Puikiausiai... mat, žmona 
geria arbatų, o aš romų!

Ne Tuc Keliu

—Ai, penęle Elze, kad aš į- 
spččiau kelių į tamstos širdį!—- 
varia, šokdamas su ja, Jonas.

—Jei tamsta manai, ,kad ke
lias eina per mapo. kojų pirš
tus, labai klysti,—pasijuokia

Meniška Nuotaika

eonduet.
In locpl poli ties, one needs 

merely to mention the lie-up 
bctwėen gangsters and the ci
ty bąli; graft passed freciy; 

Į justicc as frccly corrupted. In 
I International relations we re- 
i call the harsh and stupįd trea- 
ties forccd upon the losers in 
1919; disregard for law and 
humanity during the ĄVorld 
war; deniai of refuge to vie
tinis of fascist persecution; sel- 
ling arms, iron, and oil for 
fascist war preparation.

Disregard for the right of 
minorįties, particularly of “ra- 
ces,” is seęn in the bjtter anti- 
Semitism in PoJĮant. and Ruma- 
niapin Jnisipęss di^cviipination 
against Jews in thi^ cauntry. 
Particularly glaring, is Ameri
ca’s treatment of the Negro, 
climaxed by 3,000 lynchings 
in fifty years. Fortunately, 
France, South America, and 
Sovict Russia show enlighten- 
męnt in thcir treatment of the 
negro and other minorities.

The press, owcnd inereas- 
ingly by class-čonscious mil- 
libnaircs, is largely reactiona-i 
ry, whilc the oyęrhelmirig ma-

[ACJIE-NAUJIENŲ Foto]

REIKALAUJA $250,000. — Filmų žvaigžde Constan- 
ce Benueiti kuri patraukė teisman radio komentuotoją 
James Fidler, reikalaudama $250,000 atlygipimo už jos 
apšmeižimų per radio. , /

le to the rich apd ,the privi- Most important of all, per- 
leged? * haps, is the distressingly large

The LaFollėtte Committe on numbcr of under-priyileged in 
Civil Liberties has brought to' demoeratie lands. President 
light “alarming facts about la-; Rooševelt stated in 1936 that 
bor spies, Strike - breaking “one-third of the people of

“Murder by g.un is no worse 
than murder by auto,” said 
Judge J. M. Braųde in a re- 
cent radio address aimed to;

j lessen trafic accidents. Safe, 
sane, and sober driving form 
Braude’s “Three S’s” for mo
toriste.

40,000 deaths from motor ac
cidents — that’s what Ameri
can motoriste and pedestrians 
rolled up in the twelve months 
just gone by.* Forty thousand 
new stones in the graveyard 
because of carelessness on the 
part of eilher the footer or the1 of the party of frccdom, debat- 
autoišt. If a white cross, as ed with Senator Stephen A. 
once was the custom, marked Douglas over the prairies of 
the grave of eaęh of those vie
tinis, what a field of crosses, [Though.Lincoln lošt the elec-

through thugs and criminals, j ibis country is ill-fed, ili-clo- r
• 1 « 1 4 « • . • . • ’ 11 1 1 •111. *1 T T ▼ • « 1 .1violcnt; deportation from cities thed, and įll-housed.” yVith 

and statės of labor organizers, life a grievous burden to them, 
and even cold-TiToodcd mur- pur unęjnployed are about ten 
der by hired dęputies.” Rescpt million, and are incrcasing.

Illinois on the slave ęliestion.

row on row, those forly thou
sand would make. • į t r .V x

Forly thousand people, the 
numbcr killed in motor acci
dents in 1937, make a išizable 
city. The 1930 census gavę this 
population for the following 
well-known cities: In Illinois, 
Alton, 30,151; Bloomington, 
30,930; Danville, 36,765; Cham- 
paign-Urbana, 34,000; Quincy, 
39,241. In Indiana, Elkart, 32,- 
949; Lafayette, 26,240; Michi- 
gan City, 26,735; Richmond, 
32,493. None of those cities, 
all important, especially to 
those who live in them, have

tion to the senate, he put the 
issue so clearly before the pe
ople of the North that the an- 
ti-sįavery party won the presi- 
dential eleclion of 1860. Then 
Lincoln saved the union, abo- 
lished chattel slavery, and en- 
dėd that theat to democracy.

In 1938 the threat to demo
cracy is: shall 120,000,000 A- 
mericans or sixty familięs con- 
trol tins country? If the s’ixty 
families win the fight against 
all the ręst of us, then this na- 
tion will wear the chains of a 
ncw slavery — the slavery of 
the millions to the moncy-blo-

, ated plutocrats, whose gunmen as were killed . J , .andjabor spies are worse than 
the ,lash of Sambo and Quim- 
bo of chattel slavery.

Būt i n this fight, the sixty 
families will not win — unless 
the 120,000,000 Ąmęricans are 
already slaves in spirit.

in motor accidents during 1937.
Siiice advice and cxhorta- 

tion, finos and jail scntcnces 
and even revoking permission 
to drivc over the past five or 
ten years have failed to keep 
the numbcr of motor deaths 
from mounting, why not try a 
new track? If, as Judge Bran
de and many others say, death 
begins at 5O.miIes per hour on 
the highways why not got Con- 
gress to enact a law forbidding 
manufacturcrs to make com- 
mercial motor vehicles with a 
capacity aboye 50 miles an

and outstanding in this count
ry is the Chicago -Massacre.
(•'England has an amazing lalion is uAder-nourished. A- 

list of violations of -civil liber- bout 41/ž million persons have 
ties complied by a group Of only $1.00 wcekly to spend for 
young Quankers; the editbr of j food, and nine million more 
“Fatrie .Humanic,” France’s have only $1.50. while half .of 
leading pacifist paper, was con the applicants for army enlist- 
demned to fou'r months in jail ment are in such poor health 

j for his anti-militarism. Finai- that they can’t pass the physi-
l other 

rightist, būt the goverpment is,‘tional reported that at the be- hand, 200 families are said to
gining of 1937 there were.493 pwn France, 2,000 to dominate’hour? Forly thousand deaths a 

Į years • from motor accidents 
come the freedom to supprcss countries, most of which are merica. “Whom the gods would ought to be rcason cnough for 
or distort. all ųews unfavorab- democracies. destroy, they first make mad” such a law.

In England some wrilers 
charge tlhitjialf of the popu
lation is under-nourished. A-

—Ar girdėjai kaip nepapras
tai buvo pagerbtas dainininkas 
x3likis, sulaukęs savo veikirųo 
15 metų jubįliejųus,—pasakoja jp 
Plaukius įaurjui. ' 1 ry, vvhile the oyęrhelmirig ma-

—^a>, na? ir, kaip jis buvo pa- jorjty of the people are,liberal.1(
gerbtas—domisi Gaurius. In. France,, the press is stilių ly, the W.ar •Ęesisters Ihtėrna- caV examination. On

—Buvo sųsidarjusi tokia me- X — ~ A. "I— * — X L l— ___  _* _ .a. — — 1. __* 4 1 X ■v XX 1 XX 4 ZX X'l -I- 1 -v XX 4- XX t- • -I- 1*X XX XX 1^. -I- XX X-X-X X 1 X XX XM XX XX

niška nuotaika, tyd net jo siu- Popular Front. Has fhe. vaun- i,-r--o ..........--  ____ _ __________ _
A',ėjas, pirkęs, pasiuntė Strauso įC(i freedom of the press be- anti-militarisfe in prison in 15 England, and sixty to rule A-!
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NAUJIENOS, Chicag

šventėms praėjus. — Naujų Metų parengimas. — Serga 
Stasys Petrauskas. — Pas Dr. Jovaišą. — Inžinierius 
J. Gura vyksta j Bostoną. — Atsisveikinimas. -

Kalėdos praėjo gana ramiai. 
Žmonės nebuvo taip gerai nu
siteikę, kaip pernai. Mat, be
darbių skaičius padidėjo dvide
šimt penkiais nuošimčiais. Be 
to, kompanijos ir korporacijos 
išmoko susitvarkyti, taip, kad 
nereikėtų bonusų darbininkams 
mokėti. Jie stato naujus pasta
tus, daro remontą ir perkasi 
naujų mašinų, kad galėtų pro
dukciją padidinti. Pernai prieš 
Kalėdas darbininkams bonūsais 
nuo penkių iki dešimties nuo
šimčių metinės algos išmokėjo. 
Šiemet ne tik bonusų nemokė
jo, bet dar ir iš darbo paleido.

Naujų Metų sutikimas irgi 
kažkaip ramiai praėjo: truko 
gero ūpo. Gatvėse ir tavernuose 
mažiau triukšmauta nei kitais 
metais. Rodosi, iš viso buvo tik, 
du areštuoti už girtą važiavimą. 
Tai visai neblogas rekordas.

Tačiau šiaip žmonės nemiego
jo: salės buvo kupinos žmonių, 
tavernos irgi prisikimšusios. Ta
čiau biznį jie menką darė: turė
jo pasitenkinti penktukais ir de
šimtukais. Taigi, darbo tavernų 
Savininkai turėjo daug, o nau
dos maža.

Vietos lietuviai turėjo savo 
didelį parengimą. Nėt vienuoli
ka draugijų tą parengimą ren
gė. Taip jos daro kiekvienais 
metais Naujiems Metams pasi
tikti. Scenoje buvo pastatyta 
vieno veiksmo komedija “O. S. 
S.” ir muzikale programa*. Ko
medija suvaidinta 'tikrai artis

4L0HG DISttHCE* RAŪIO
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PRIVACY PLUG-IN 
— ©r h*rd oi hoaring dovio*. 
Everybody, including th* 
doa£ lioteno in oi normai vok 
mm*. Ino*ponoiv*. offoottv*. 
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Dabar 1938 Metų Modelis Žymiai Skyriasi 
nuo kitų Radios. Švelnesnis balsas, aiškiai 
grajina, išvaizda ko puikiausi, ,o kaina nė 
kiek nėra brangesnė. 

ROOSEVELT 
FURNITURE COMPANY 
2310 W. ROOSEVELT ROAD

Telefonas SEELEY 8760 
CHICAGO, ILLINOIS

tiškai. Kreditas už tai priklau
so A. Savickui, V. Kielai, G. 
Juozapaičiui, J.-Gibui, p-tiai žo- 
linienci ir p-lei B. Evans. Visi 
jie patyrę vaidintojai. Kvarte
tas, kuris susidėjo iš B. Šimai
tienės, O. Sinkevičienės, J. Ba
cevičiaus ir J. Stružo gana gra
žiai sudainavo dvi dainas.

Laisvės mišrus choras po va
dovyste p-lės Poškaitės išpildė 
gana vykusiai tris dainas. Beje, 
Nauji Metai atneše mums naują 
talentą. Būtent, čia turiu galvo
je p-ią Baranauskienę, kuri su 
savo švelniu ir gražiu sopranu 
taip sužavėjo publiką, jog buvo 
iššaukta kelis kartus ir turėjo 
sudainuoti keturias ^dainas. Jai 
akompanavo jos sūnūs, kuris 
yra jaunas ir gabus pianistas. 
Jis vietos aukštesnėje mokyklo
je dėsto muziką.

Naujų Metų pasitikti susirin
ko daugiausia jaunimas. Turiu 
pasakyti, jog čia yra gražaus 
lietuvių jaunimo, kuriuo tikrai 
galima pasididžiuoti. Jis ne tik 
šauniai atrodo, bet ir savo elge
siu lietuviams gėdos nedaro, žo
džiu, vietos lietuvių jaunimas 
yra pavyzdingas.

Kūčių dieną susirgo p. Stasys 
Petrauskas, Rocfordo Lietuvių 
Kultūros Draugijos finansų sek
retorius ir kontestantas. Jis tu
rėjo praleisti gana sunkias va
landas, nes temperatūra* buvo 
pasiekusi net 103 laipsnius. Dr. 
Jovaiša rūpestingai prižiūri li
gonį, kuris po truputį jau pra-

J ZENITU
' NADIOS

VISADOS 

metus 
pirmiau

SU 
naujais i 

^gerinimais i

THE NEW

AG AIN A Y E AR A HE A D 
WITH NEW FEATURES

GARSINKITE "NAUJIENOSE”

šeštadienis, sausio 8, 1938

Duodam paskolas ant saugių pirmų morgičių

Binghamton, N. YRatine, Wis

Melrose Park, III

dainomis

Valdyba

Vasario-Feb. 13 d. 1938
žinių rinkėjas SAKALŲ Svetainėje

IŠM0KAM 
DIVIDENTO

$68,421.86
2,982.31

10,663.96
65,709.63
14,223.58

9,957.48

teko
Kai

$1,671,779.16 
400,975.00

22,810.97 
196.00 
645.35

59,395.43 
422,67

Rockfordo Lietuvių Kultūros 
Draugija ir šiaip draugai išva
žiuojant įteikė ponams Gurams 
dovanėlę atminimui ir išreiškė 
viltį, kad jie ir ten įsitrauks į 
lietuvių judėjimą.

Gura, 
Kultūros 

aplei-

STANDARD FEDERAL
SAVINOS AND LOAN ASSOCIATION

. TAUPYKIT PINIGUS
UŽTIKRINTOJ LIETUVIŲ ĮSTAIGOJ

OFFICERS and DIRECTORS:
Justin Mackiewich, president 
Michael Jasnauskas, yice-president 
Helen Kuchinskas, secreAary-treasurer 
S. A. Szymkewicz 
Zenon Pocius
Bruno Shukis
Lcon Giniotis
Dionizas Jankewičius 
Adam Bartus

2324 SOUTH LEAVITT STREET 
Phone CANAL 1678-9 

CHICAGO, ILLINOIS

Kiekvienai ypatai pinigai apdrausti iki 
$5,000-00 *per Federal Sąvings and Loan 
Insurance ^Corporatioįi, Washington, 
D. C.

Miesto ligoninėje pasimirė 
Mary Baltusnek

Kultūros draugijos susirin 
kimias. — Didelis parengi 
mas. '

Melrose Parko < Lietuvių Kul
tūros Draugija (Chicagoš Lietu
vių Draugijos skyrius) rengia 
balių su dainomis ir šokiais.

I ' 1

Parengima's įvyks sausio men.
9 dieną, 4 vai. popiet, Eagle 
Hali, 147 Broadway.

Nors jau visuomenei yra žir 
noma, koks parengimas bus, bet 
Visgi norim plačiau1 informuoti 
skaitlingą šios kolonijos- visuo
menę apie musų parengimą, ne$ 
jo visi laukia* su nekantrumu.

Programą išpildys pagarsėjęs 
“Naujosios Gadynės” choras po 
vadovyste Geo. Stepanavičiaus; 
bus puikių solo, duetų ir gau
singo choro dainos, kurių Mel
rose Parko lietuviai nėra dar

J ' • i* J

girdėję savo kolonijoje.
’ Užuot važiavę į Chicago iš
girsti tą chorą,j tai Melrose Par
ko Lietuvių Kultūros Draugija 
nutarė atsikviesti jį pas save, ir 
sužavėti musų kolonijos lietuvių 
širdis gražiomis 
muzika*

Kviečia visus šios kolonijos 
gyventojus dalyvauti šiame pa
rengime. '

OF CHICAGO
2324 SOUTH LEAVITT STREET 

CHICAGO, ILLINOIS

Statement as of December 31,1937
ASSETS: s;

Real estate loans ............................... ......................
Loan on shares ............................. . ..............................
Real estate sold on teontract ....................... ........
Real estate owned ....... .......... ......................... ,.....
Real estate in judgement .........................................

• Stock: Federal Home Loan Bank of Chicago 
Accounts receivable ......  ,..........
Furniture and fixtures .............................................
Cash on hand and in banks ...

LIABILITIES:
Shareholders’ interest ...........................................
Advances Irom Federal Home Loan Bank 
Dividends on investment shares, payable 
in čash January 1, 1938 ........    .....
Taxes accrued on real ’ estate owned .... 
Accounts payable ....... ’............. .......................
Loan irų process .......  ......
Bonus on installment savings accounts 
RESERVES:

Deferred credits on loan charges 
received ........ ..............
Uncollected interest 
Federal, Insurance . 
Contingencies ..........
Real estate ..............
Undivided profits .... <

Totai Reserves

z Inžinierius Juozas 
Rockfordo Lietuvių 
Draugijos pirmininkas 
džia mus. Jis persikelia į rytus, 
būtent, į Bostoną.

Tikrai gaila, kad irius aplei
džia tas gabus ir energingas 
veikėjas. Pa’sidaryš nemaža 
spraga. Juo labiau, kad inž. Gu
ra yra jaunosios kartos veikė
jas. Vienok yra sakoma, kad 
žuvis ieškot kur giliau, o žmo
gus, kur geriau. Kadangi Bosto
ne jis gavo geresnę vietą, tai 
ir nusprendė ten persikelti.

Draugė su juo išvyksta ir jo 
žmonelė, palikdama savo drau
gus ir tėvelius. Tokiu budu 
Rockfordas nustos labai gabios 
sportininkės, kuri drauge su sa
vo sesute pereitą sezoną Chica- 
goje laimėjo bolininkių čempio
natą. Turnamente jos dalyvavo 
kaip “Judic sisters”.

Mes linkime inž. Gūrai ir jo 
žmpnai kuo geriausio pasiseki
mo naujoje vietoje bei įsigyti 
gerų ir nuoširdžių draugų nau
joje kolonijoje. Esame tikri, kad 
jis ir ten dąrbuosis lietuvių ta'r-

Racine Lietuvių Kultūros 
Draugijos metinis susirinkimas 
įvyks sausio 10 d. Viktoro Dzin- 
dziletos Dreamland svetainėje 
(1521—12th St.). Bus renkama 
nauja valdyba.

Tdgi, visi vietos lietuvių kul
tūros draugijos nariai būtinai 
dalyvaukite susirinkime. Susi
rinkimas* prasidės 7:30 vai. va
karo.

NAUJIENŲ 
METINIS 

KONCERTAS

Gruodžio 23 d. pasimirė Mary 
Baltusnek. Mirė ji miesto ligo
ninėje. Kūčių dieną popiet ji 
buvo palaidota Glenwood kapi
nėse.

M'a'ry Baltusnek buvo k.biau 
žinoma kaip Karvelnekienė. J. 
buvo sena šio miesto gyvento
ja. Kilusi ji buvo iš Karuziškių 
kaimo, Panevėžio parapijos. Jos 
Vardas po tėvais buvo Nakvo- 
sąitėz Kiek man žinoma, ji bu
vo per 50 metų alnžiau^. Mirė 
ji dėl širdies nusilpnėjimo.

Velionė paliko nuliūdusį vyrą 
Michael, sūnų Stanley ir duk
terį Stephanie. Taipgi paliko 
giminių-Newark (N. J.), Chica- 
goje ir Lietuvoje.

. J

Karvelnekienūs gyvenimas bu
vo gana vargingas. Štai kodėl 
ir palaidoti ją nebuvo galima 
geresnėje vietoje. Kad butų ga
lima liadotuvių išlaidas padeng
ti, tai teko padaryti rinkliavą 
tarp vietos lietuvių. Ir reikia 
pasakyti, kad visi lietuviai, į 
kuriuos buvo kreiptasi, pasirodė 
gerai ir kooperavo.

Po dolerį aukojo šie > asme
nys: Kraučiunas, J. Misavičius, 
Palomene, P. Krivickas, Pisan- 
čikas, E. Kaminskienė, L. ši- 
moliurias, J. Indra'liunas, T. 
Vaičiulis, Rarzdienė,- Albertie
ne, Barvainienė, P. Klivis, A. 
Velikis, Radinai ir^ Jaškauskie-

dėjo taisytis.
Tikrai Stasiui buvo nepavyoė- 

tinos šventės: lovoje jis turėjo 
Kalėdas praleisti, lovoje jis ir 
Naujus Metus sutiko.

Linkiu Stasiui 1 kam galima 
greičiau pasveikti, nes jis labai 
yra reikallingas vietos lietuvių 
kultūros draugijai.

šia proga paminėsiu dar ir 
kitus, kurie su aukomis prisi
dėjo: būtent, Strakalienė, Kule- 
šienė, Pilotas/ Gudauskienė, 
Chernienė, Maksis, M. Kazlau
skienė,- Aidžiuliai, Čeplenai, Ja
nonienė, J. Žemaitis, Tįtskunas, 
J./ Kaminskas, šimoliunienė, 
Kvi'tkauskienė, žalneęavičius, 
Balazariėnė, F. SaVitskas, Bag
donas, J. Kli.yis, J. Chin, A. 
Knizikavičiaj, Petrauskai, Kuor 
kalienė, Skrebienė, Krasaskie- 
nė, Tamošiūnienė, 'P. Žemaitis, 
Stankevičienė, Butkauskas, Va
lutis, Bakienė, Nareikienė, Kvi- 
tauskienė, J. žukrs, Statskis, 
Mačiukas, W. Aleksandravičius, 
J. Kaminsky, Mainonis, Stanu- 
liai, Gaidis, Girniene, Mešku- 
niene, šyereikis, Mikalajūnas, 
Rašima's, • K. Gudauskienė, F. 
Mrldeikis, J. Maldeikis, Pagę- 
galiėnė, Žigas, Martinaitiene, 
Druoblis, k Vasilaųskelis, M. 
Kunse, Kiela, P. Sreblis ir Mc- 
Dine.

STANDARD FEDERAL
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

OF CHICAGO

[ACME-NAUJIENŲ Foto)
AUSTRIJA GINKLUOJASI. — Austrijos prezidentas Wilhelm Miklas, kancle

ris Kurt Schuschnigg, ficldmaršalas Hulgerth ir valstybės ministeris Zehner vaigš- 
to tarp kareivių ir mechanizuotų karo pabūklų, peržiūrinėdami Austrijos karo ma
šiną. Nors Austrija dabar yra mažyte valstybė, kurios pusė gyventojų gyvena Vien- 
nojė, tečiaus ir ji visu spartumu ginkluojasi, laužydama taikos sutartį, kuri buvo 
uždraudusi jai ginkluotis.

Šia proga noriu priminti, kad 
toje pat svetainėje sausio 23 d. 
įvyks Rrcine Lietuvių Kultūros 
Draugijos koncertas. Prasidės 
jis 4 vai. po pietų.

Programą pildos pasižymėję 
Chicagos dainininkai ir artistai. 
Visi tad vietos ir aplinkinių ko
lonijų lietuviai yra kviečiami 
šiame nepaprastame parengime 
dalyvauti.

—Stanley Stotkevičia

Naujus Metus mums 
pradėti pas Dr. Jovaišą, 
palydėjome senuosius metus lie
tuvių draugijų parengime, tai 
naujuosius pasitikome su did'e- 
liu triukšmu: varpų skambini
mu ir sirenų užimu. Pasiekę Dr. 
Jovaišo rezidenciją, radome ten 
daug svečių, kurie dalinosi lin
kėjimais. Taip sakant, tame į- 
karštyje įsigavome ir mes. Te
ko ir mums visokiausių linkėji
mų bei bučkių nuoširdumui pa
tvirtinti. Kai varpeliai iri sire
nos nutilo, tai linkėjimai vis dar 
tęsėsi. Bet štai Dr. Jovaiša ir 
jo ponią pastebėjo, kad gal sve
čiai jau pailso ir ištroško, tad 
metas pasistiprinti. Na ir pra
dėjome Naujuosius Metus su vi
sokiais gardumynais ir lašais. 
^Laikas neįmanomai greit bėgo. 
Kaip bematant prisiartino 4 va
landa ryto. Uždainavę “Eisim 
broliukai, namo” ir palinkėję 
Dr. ir poniai Jovaišams visokių 
laimių bei padėkoję už vaišes, 
mes išsiskirstėme. '

.. $2,193,524.14
17,740.00 

.....  28.630.98 
1(7,264.08 
4,765.44 

.....  35,700.00 
146.05

3,053.00 

$34,359.71

Pinigų kolektavimu ' rūpinosi 
K. Krasauskas, Jaskauskienė ir 
E. Kaminskienė.

Jūsų naujoji Reporteraitė.

MOTERYS... 
i / .

Jau galite gauti naujų, padidintų 
ir pagerintų

Valgių GaminimoKnygą
Kaina su persiuntimu tiktai S 1.10

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St 

CHICAGO, ILL.




