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PRASIDĖJO PAN A RIKOS KONFERENCIJAC

AMERIKOS APSIGYNIMAS NUO UŽPUO 
L1KŲ KLAUSIMAS KONFERENCI

JOJ AKTUALUS
Jungt. Valstijos ieško reformalaus susita 

rimo tuo reikalu
LIMA, Peru, gr. 9. — Peru dys didžiausią pasiaukojimą, 

respublikos prezidentas, Oscarjjeigu kurios Amerikos respub- 
R. Benavides, penktadienį čia”’ 
atidarė aštuntą Pan-Amerikos 
konferenciją. 21-nos šiaurės ir 
pietų Amerikos respublikos at
stovai dalyvauja konferenci
joj.

Jungt. Valstijų sumanymas 
organizuoti Amerikos respub
likas apsigynimui nuo Europos 
ir Azijos agresingųjų valstybių 
užsimojimų konferencijoj yra 
aktualus. Tačiau lotynų respu
blikos nemato artimo Europos 
ir Azijos agresyvumo pavo
jaus, tai formalaus apsigyni
mo pakto idėjai nepritaria.

Ypač tokiam paktui priešin
ga Argentina, bet ir jos dele
gacijos pirmininkas Moreno 
pareiškė, kad Argentina paro-

likos saugumui grūmotų pavo
jus.

Antra vertus, vienas svar
bus Jungt. Valstijų delegatas 
pasakė, kad Jungt. Valstijos 
nesiūlo Amerikos kontinento 
apgynimui pakto. Iš šito pa
reiškimo daromas išvadas, kad 
Jungt. Valstijos ieško greičiau 
neformalaus susitarimo, vietoj 
formalios 21 respublikos sutar 
ties.

Jungt. Valstijų prestižas lo
tynų respublikų akyse žymiai 
pakįlęs. Tai ypač dėka prez. 
Roosevelto valdžios tolerantiš
kos laikysenos ryšium ekspro- 
priacija Meksikoje svetimšalių 
aliejaus kompanijų turto ir 
svetimšalių žemės.

(ACMp-NĄUJTENŲ Photoi
NEW YORKAS. — Prezidento Roosevelto žmona 

kalbasi su NVilliam Green, Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentu. Tai įvyko b.ankiėte, kuris bįuvq surengtas 
naudai Leon Blum’o kolonijos Palestinoje. ?

ŽINIOS ŽINUTES IŠ LIETUVOS ŽEMUTES
Kinai nustūmė japo

SHANGHAI, ftinij^ gr. 9. 
— Kinai penktadienį perėjo 
upę Siao ir užpuolė japonus 
prie Yungsi. Po trijų valandų 
mūšio japonai pasitraukė. Šia- 

fronte japonai veržiasi lin- 
Nanchang, svarbios kinų 
bazės ir Kiangsi provinci- 
sostinės. Japonų ofensyvas

9.

me
kui
oro
jos
į vakarus nuo Hankowo išsisė
mė. Japonai čia buvo pasistu- 
mę pirmyn, t. y. į vakarus nuo 
Hankowo, 50 mylių.

Atims amerikiečių 
žemę, išdalins ūki

ninkams
MEKSIKOS MIESTAS, Mek- 

sika, gr. 9. — Prez. Cardenas 
vyriausybė penktadienį paskel
bė, kad artimoj ateity bus at
imtos cukraus plantacijos, ku
rias valdo United Sugar Com- 
pany, Jungt. Valstijų korpora
cija. žemė bus išdalinta Mek
sikos 
kams. 
randasi

Filmų žvaigždės pra 
dėjo vajų prieš 

nacius-
»’•••' V* i, 7 F- <- r. f

H0LLYW00D, Cal., gr.
— Filmų žvaigždės, paveikslų 
gamintojai ir rašytojai pradėjo 
rinkti parašus peticijai, kuri 
prašo Jungt. Valstijų kongre
są ir prez. Rooseveltą nutrauk
ti ekonominius santykius su 
Vokietija iki to laiko, kai Vo
kietija vėl sugrįš į pasaulio 
tautų šeimą, pasiremdama 
tarptautinių teisių, laisvės ir 
žmoniškumo principais.

Filmų darbuotojai tikisi su
rinkti per ateinančias kelias sa
vaites iš teatrų lankytojų tarp 
20,000,000 ir 30,000,000 parašų. 
Peticiją jau pasirašė Fred As- 
taire, Robert Montgomery, Joan 
Bennett, Cląudette Colbert, 
Paul Muni, John Ford, Ginger 
Rogers ir kiti.

mažažemiams ukinin- 
Numatyta atimti žemė 
Sinaloa valstijoje.

Suvaržys Jungt. Vai 
stijų ir Britanijos 

prekybą Kinijoj

GUBERNATORIUS ’ 

KLAIPĖDAI PA
SKIRTAS

KLAIPĖDA, gr. 9. — Vik
toras Gailius, Klaipėdos krašto 
gyventojas, penktadienį paskir
tas Klaipėdos gubernatorium. 
Gailius, Pasaulio karo metais 
kariaudamas Vokietijos armi
jose, yra laimėjęs Geležies 
Kryžiaus ordiną. Jis paskirtas 
gubernatorium, kai buvęs gu
bernatorius, Juozas Kubilius, 
rezignavo.

Rekomenduos peror 
ganizuoti valdžios 

departamentus
gr.WASHINGTON, D. C

9. — Prez. Rooseveltas pasa
kė penktadienį, kad busimam 
kongresui jis ir vėl rekomen
duos perorganizuoti valdžios 
departamentus. Departamentų 
perorganizavimo bilius neperėjo 
paskutiniame kongrese.

KLAIPĖDOS KRAŠTO DIREK
TORIJA DRAUDŽIA TURTĄ 
PARDAVINĖTI KLAIPĖDOJE.

KLAIPĖDA, gruodžio 6 d. 
— Vokietininkų sauvaliavimų 
pasėkoje, pašlijus ekonominei

SPAUDOS IR EKONOMINIŲ 
ĮSTAIGŲ VADOVAI IŠVYKO 

DERYBOMS.

KAUNAS, gruodžio 6 d. — 
šiomis dienomis Eltos direkto
rius p. Dailydė išvyko į Var 
šuvą tartis spaudos reikalais, obūklei, Direktorija uždraudė !>UV4 «

Klaipėdos krašte bet kokius ^sporto bendrovės Maisto pir- 
išpar,davimus. ^rektorius Tallat-

 Kelpša išvyko į Maskvą ekono
VOKIETIJOS OFICIALUS AS
MENYS KLAIPĖDOS VOKIE
TININKŲ SUSIRINKIMUOSE.

minių derybų.

KLAIPĖDA, gruodžio 6 d. 
— Priešrinkiminiuose Kultur- 
verbandc' mitinguose dalyvauja 
Vokietijos Gen. Konsulato Klai-j 
pėdoje oficialus asmenys. Toks 
viešas vokiečių grupių, rėmi
mas kitos valstybės oficialių 
asmenų yra neįprastas reiški
nys ir prieštarauja tarptauti
nėms papročiams.

“Amerikos Lietuvių Akc. 
B-vė Kaune samdo lietuvius 
kompetentingus inžinierius, me
chanikus ir meisterius, galin
čius savystoviai vesti dirbtuvių 
skyrius, prižiūrėti dirbančius ir 

, gami- 
arba

DAR ATIMTA 128 PASAI 
LIETUVIŲ.

Iš

6 
atim-

“rūpinasi” tięk, kiek jie iš to 
mano susilaukti “naudos”.

Š. m. lapkričio 14-47 d.d. 
beveik, visudįfM :Lietuyoą» dien 
raščiuose «bei ‘laikraščiuose vi-

(Musų korespondento
Lietuvoje)

. (Pabaigą;/Žiūr. gr. 9 d.)
...... •

Lietuvai atgavus nepriklau
somybę, tam tikru įstatymu'.si Lietuvos žmonės perskaitė 
buvo panaikinti luomai. Reiš- trumpą žinutę,'..kad buvęs mi- 
kia: visi žmones tapo lygus! nisteris pirmininkas, o dabar 
Bet dabar ta “lygybė” savaime Lietuvos banko-.valdytojas Juo- 
išnyko., zas Tūbelis nupirko didelį ūki -

Valdininkai pasidarė dide- ninko Gustaičio prie Prienų 
liais popais; ir neprieinamais.'ūkį, sumokėdamas po 2000 li- 
Didieji ūkininkai jaučiasi taip, tų už hektarą... 
kaip seniau jautėsi dvarinin- — Tiktai
kai. Dvasiškija — sau. Pirk-,valdytojas ir tegalėjo tokį ūkį

— sau. Amatninkai — sau.'nupirkti ir sumokėti apie pus- 
Namų- savininkai— sau ir t.t. antro šimto tūkstančių litų — 
Beveik, visi organizuoti ir sa- pasakė mirksėdami Lietuvos 

gyventojai.
Maži žmonės paliko dideliais, 

turtingais, niekšai

Lietuvos banko

Siunčia grūmojimus 
merui La Guardia

. r
NEW YORK, N. Y., gr. 9. 

— New Yorko meras La Guar
dia penktadienį gavo per pa
štą dovaną: svastikos ženklu 
notą ir kulką. Nota sako: “Jus. 
susilauksit kulką, jei nesiliau- 
sit atakavę nacius”. Laišką ir 
kulką La Guardia atidavė po
licijos komisionieriui Lewis J. 
Valentine.

KLAIPĖDA, gruodžio 
— šiomis dienomis dar 
ti 128 pasai iš lietuvių, kas 
reiškia, kad tie asmenys nega
lės ateinančiuose rinkimuose 
balsuoti, Vokietininkai pasiry
žę atimti vietos gyventojo po
žymį iš visų, apie kuriuos ma
no, kad balsuos už lietuviškus 
sąrašus.

d.

! duoti jiems nurodymų, 
nant automobilių dalis 
juos remontuojant.

Siūlymus su trumpu 
nimo aprašymu ir dirbtuvių va
dovybių atsiliepimais, nurodant 
pageidaujamą atlyginimą ir* ap
sigyvenimą laiką, siųsti 'Šiuo 
adresu: Amerikos Lietuvių Akc. 
B-vė, Kaunas, Lithuania, Eu- 
rope. Pageidautini norintieji 
dirbti ilgesnį arba visą laiką.”

gyve-

MIRĖ VOKIETININKŲ SU
MUŠTAS DARBININKAS.

STATOMA SPORTO HALĖ 
13,000 ŽIŪROVŲ TALPOS.
KAUNAS, gruodžio 6 d. — 

šiomis dieniomis pradėta sta
tyti busimoms Europos krepši
nio pirmenybėms Kaune spor
to halė, kurioje tilps 13,000 
žiūrovų. Pirmenybės globos 
Valstybės Prezidentas.

liai

vo reikalus apsidraudę.
Tik tie, kurie nieko neturi, 

tik gyvastį ir kūną bei darbo plikšiai 
rankas — darbininkai palikti — garbingais... Ir taip suka- 
Dievo valiai. Tautininkų vald- si amžinas gyvenimo ratas lyg 
žios steigiami visokį darbo ru- .koks “Perpetuum mobile”... 
mai bei klubai darbininkais*

Meksika palaiko 
prekybą su J.

Valstijomis

— Pranės Brolis.

Mek- 
vald- 

; savo 
Jungt.

Lbs Angelese 92 
laipsniai šilumos

LOS ANGELES, Cal., gr. 9. 
— Karštis Los Angeles mieste 
ketvirtadienį siekė 92 laipsnius. 
Jis buvo trimis laipsniais že
mesnis nei karščiausiomis šių 
metų vasaros dienomis, būtent 
rugpiučid 1 ir 2r.

TOKIO, Japonija, g?. 9. — 
Artimas valdžiai asmuo penk
tadienį painformavo spaudos 
atstovus, kad ateity Japonija 
apkarpys Jungt. Valstijų ir Di
džiosios Britanijos prekybos 
teises tose Kinijos dalyse, ku
rias Japonija yra užkariavusi. 
Japonijos užsienio reikalų mi- 
nisteris Arita, pareiškė tas as
muo, painformavo Jungt. Val
stijų ir Britanijos ambasado
rius, kad vadinamas atdarų du
rų (open door) europiečių pre
kybai Kinijoj principas esąs 
likviduotas.

KONFISKUOS KATALIKŲ KUNIGŲ 
TURTĄ

LONDONAS, Anglija, gr. 9.
— Čia gautas pranešimas, kad 
Adolfo Hitlerio paliepimu yra 
puošiamas įsakymas konfiskuo
ti Austrijos katalikų kunigų 
/valdomą real estate turtą ir

lijas ir vienuolynus. •
Užsienio korespondentai Au

strijoj mano, kad popiežiaus 
Pijaus nesenai padarytas įspė
jimas, jogei katalikų bažnyčiai 
gręsia naujas pavojus, taikė į

MEKSIKOS MIESTAS, 
sika, gr. 9. — Meksikos 
žia paskelbė, kad ji leis 
piliečiams importuoti 
Valstijų prekių vertės po $40 
kas mėnuo, nemokant muito 
mokesčių. Jungt. Valstijos lei
džia saviems turistams parsi
vežti iš Meksikos prekių ver
tės po $100 be muitų mokėji-

KLAIPĖDA, gruodžio 4 die
nos vakare Priekulėje vokieti
ninkų sumuštas lietuvis darbi
ninkas Jonušys, kuris to pa
sekmėje gruodžio 5 d. ir mirė. 
Juknaičiuose vokiečiai sunkiai 
sužalojo galvas dviem pašto 
darbininkams. Be to, gruodžio 
5 d. išdaužyti Vytauto Didžio
jo gimnazijos Klaipėdoje 
gai.

ATIDARYTAS NAUJAS 
NEVĖŽIO-JONIŠKĖLIO 

GELEŽINKELIS.

mo.

lan-

PA-

MIRĖ REŽISORIUS KON
STANTAS GLINSKIS.

KAUNAS, gruodžio 3 d. mi
rė žinomas dramos režisierius 
Konstantas 
prieš Did. 
vių teatro 
klausomoje
nas iš Valstybės Teatro dramos 
kūrėjų.
1938/XII/7 d.

Glinskis. Jis jau 
Karą vaidino lietu- 
roleliuose, o nepri- 
Lietuvoje buvo vie-

Labai sodina vais
medžius

visokius .fondus. Įsakymas i šį ruošiamą naują nacių jsaky 
taipgi lies ^įvairias minykų bro-' mą.

Rekomenduos senat
vėspensijų sistemą 

praplėsti

WASĮIINGTON, D. C.,

Ukrainai reikalauja 
autonomijos

'.'i- ‘

gr.
Socialio Užtikrinimo Pa-

iORH & Britai areštavo
100 arabų

h
Chicagai ir apielinkei fede- 

ralio oro biuras šiai dienai pra^- 
našauja:

Daugiausia apsiniaukę; smul-^. — 
kus lietus arba sniegas popiet padariusi eilę kratų įvairiose 
arba vakare; kįlanti tempera-!Palestinos dalyse, penktadienį 
turą; saulė teka 7:06, leidžia- areštavo daugiau nei šimtą ara- 
si 4:19 valandą. Sekmadienį —|bų. Areštuotųjų tarpe yra ke- 
šalčiau ir pasnigs.

I

JERUZALĖ, Palestina, 
9. — Britanijos kariuomenė,

gr

Sunkiai serga 
M. Miklas

KAUNAS, gruodžio 3 d. da
lyvaujant vyriausybės ir Baž
nyčios atstovams, atidarytas 
naujas 38.5 kilometrų Panevė
žio-Joniškėlio geležinkelis ir 21 
kilometro Panevėžio-Pumpėnų 
plentas.

ATENA, — Dar nei vienais 
metais nesimatė taip sodinant 
sodus, kaip šiais metais. Vais
medžių pareikalavimas dide
lis.

PASIUSKIT 
GIMINĖMS

VARŠUVA, Lenkija, gr.
— Ukrainos atstovai penkta
dienį įteikė Lenkijos seimui 
bilių, kurs reikalauja Ukrainai 
autonomijos, Bilius reikalauja 
autonomijos 8^000,000-ms gy
ventojų, kurie gyvena 500,000 
ketvirtainių mylių teritorijoj.

9

ROCKFORD, III., gr. 9. — 
Čia plaučių uždegimu labai sun
kiai serga Motiejus Miklas, se
nas ir žymus Rockfordo lietu
vis. Jis guli St. Anthony ligo
ninėj ir yra įdėtas į deguonio 
aparatą. Miklas susirgo netru
kus po to, kai sugrįžo iš N. C. 
Krukonio laidotuvių Chicagoj. 
P-a Ona Krukonienė yra ligo
nio duktė.

3,800,000 jaunuolių 
neturi darbo

ATIDARYTA JUBILIEJINĖ 
MENO RINKTINIŲ KURI

NIŲ PARODA.

KAUNAS, gruodžio 4 d.— 
Valstybės prezidentas Antanas 
^Smetona atidarė jubiliejinę me
no 237 rinktinių kurinių pa
rodą.

DOVANŲ 
KALĖDOMS

O jus su kiekvienu siuntiniu 
GAUSIT LIETUVIŠKĄ 

KALĖDŲ PASVEIKINIMO 
KORTELĘ.

LENKIJOS MINISTRO LIETU
VAI CHARWATO PAREIŠKI

MAS SPAUDAI.9.
tarėjų Taryba, numatoma, re- / ■ •
komenduos prez. Rooseveltui ir 
Jungt. Valstijų kongresui pra
plėsti artimoj ateity senatvės 
pensijų sistemą taip, kad ji
■apimtų dar 2,600,000 šalies dar
bininkų, greta tų, kuriuos jau 
dabar apima. Manoma taipgi, 
kad taryba rekomenduos. pra
dėti senatvės pensijas mokėti 
nuo saūšio 1 d. 1940 m., vie
toj sausio 1 d. 1942 m. . turtui

FILIPINŲ SALOS, gr. 9. — 
Audra užgavo Filipinų Salas 
ketvirtadienį. 21 asmuo žuvo, 
tūkstančiai žmonių neteko pa
stogės.. Apskaičiuo jama> kad 
apie $1,000,000 žalos padaryta

lėtas sukilėlių vadų.

KAUNAS, gruodžio 6 d.— 
šiomis dienomis Lenkijos mi
nistras Lietuvai p. Charvvatas 
spaudai pareiškė, kad Lenkijos 
vyriausybė nori su Lietuva pa
sirašyti abi šalis patenkinanti 
prekybinį susitarimą. Leidimas

WASHINGTON, D. C
9. — Apskaičiuojama, Jungt 
Valstijose yra 6,000,000 jau- Vilniuje organizuotis Lietuvių 
nuolių amžiuje nuo 16 iki 34 j Mokslo Draugijai esąs Lenki- 

Iš šitos jaunuomenės,joje susidarančios atmosferos

gr-

metų.
3,800,000 neturi visai darbo, simbolis.

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

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST.

Chicago, Illinois.
Ofisas atidaras kasdien 
nuo 8 ryto iki 8 vakaro. 
Sekmadieniais nuo 9 ryto 
iki 1 vai. popiet
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SPECIALUS ISRĄMŠALAI
Rašo BARBARA B. BROOKS

* V *v L » < ’*

Home Economics Department
Kellogg Company

Battle Creek, Michigan

r—

Nesvarbu kokį Jungt. Valst. kra~- 3 puod. senos dup.ąos ipįpkštįmo 
‘ ’* u 4 puod. kapotų obuolių 

ių geriausius pietus vis- 2 šaukštai kapotų petruškų 
šką nuomonę turi.'Tam 4 šaukštai razinkų *

štą labiau pasveikintumei, tačiau 
apie švenči 
vien savotii 
tikri valgiai jums reiškia ir tam 
tikras šventes ir be to pęr šventęs 
jus jaustumėtės nesmagią!' Taip, 
pavyzdžiui, jei jus atvyktumętę iš 
Maine Valstijos į svęčiuš į Dąlląs 
ir, kur paukščius mėgsta kimšti 
migdolų iŠkamšalų, prįe stalo ' jus 
jaustumeties kiek nesmagiai, neš 
namuose pripratę prie oisterių iš- 
kamšalu, jų pasiilgtumete.

Taigi, kas kraštas, kas valgių ga
minimo būdas. Vienok kalakuto įš- 
kimšięnas tai" jau kitas klausiiųaš. 
štai kaip |ik šhip reikalų paduoda
me eilę labai naudingų receptų. - 

NAUJOSIOS ANGLIJOS 
IŠKAMŠALAS

12 riekių duonos
1 kiaušinis, gerai išmuštas
2 col. kubas kiaulinių taukų
Vandens, pipirų, druskos ir ša
lavijų 
Duona reikia supiaustyti į 44 - - .

col. storio gabalėlius, nųpiąustyti.cePt(? TX1 x . _
plutą ir patostyti- Smulkiai suka- i Kelerą Iškanę^ąlas: Pridedi vieną 
poti kiaulieną ir tostą ir pridėti Ruoželi smulkiai kapotų pelenų 
kiaušinį. Sudrėkinti su vand,eniu ir Puodeli prie pagrindinio ąr svogūnų 
sudėti smokus. Viską lengvai su .....
šakute sumaišyti. Vartoti kaip pauk- ^kuolnį receptas^: Pridėti vieną 
štienos ar žuvies iškamšalą.

OISTERIŲ IŠKAMŠALAS
% puod. sviesto
2 šaukštai sukapotų svogūnų
3 šaukštai sukapotų petruškų 
11/2 sukapotų celtrių 
6 puod. minkštos duonos 
1 paintė oisterių, sukapotų 
Druskos ir pipirų pagal skonį 
Ištirpyti i. _

svogūnus, petruškas ir 
Sudėti duoną, gerai sukaitinti, 
dėti oisterius ir smokus.

OBUOLIŲ IŠKAMŠALAS
1 mažas svogūnas 

G šaukštai sviesto 
1 puod. kapotų selerių

4 puod. kapotų obuolių
2 šaukštai kapotų petruškų
Druskos ir pipirų

' jvogunus ir svięstę pa- 
rudUmę. Pyid^k duoną, 
trąšia? ir rązinkus bei
,AN IŠKAMŠALAS 

Va ęoj: duprips kubą12 p,ū
j PUO( ____
% puod. Hrpytų riebalų
2 šaukšteliai druskos 

šaukštelis pipirų
x/z šaukštelis (jei norima) prie-
Sąmaišyk dugną ir all-bran su 

tirpytais taukais, ir prięskonįais. 
^(ąįšyti su šakute.

Svogūnų iškamšalas: pridėti tris 
šąąkštus sąnulkiai kąpotų svogūnų 
prie' pagrindinio ‘ recepto.

Šalavijų iškamšalas: pridėti smul
kintų šalavijų du šaukštu prie pą- 
grįndiųįp, recepto ar ąyo^gųnų re-

sviestą ir jame virti j 
celerius-

Su-

Obuolių receptas: Pridėti vieną 
puodelį kapotų rakštų obuolių prie 
pagrindinio ar svogūnų recepto.

Razinkų Iškamšalas: Pridėti vife- 
ną puodelį kapotų razinkų, % puod. 
kapotų rięšųtų ir vieną šaukštelį 
ŠąRįvijų prie pagrindinio recepto.

OISTERIŲ IŠKAMŠALAS
^2 ' puod- SeĮęrų (smulkiai su
pjaustyti)
1 paintė oisterių (smulk. supiau-
Styti) ' ' .
1 svogūną (kapotą)
% puod. oisterių skystimo (kai
tinto)
2 šaukšteliai druskos
Pridėti prie pagrindinio recepto- 

Tinka kalakutui.

TRIJŲ CICERO PARAPIJONU
pasikaimiimas

11 I I II II I . ................................ .. ■ . 1,11.

Petras — Labą vakarą, Jokū
bai.

Jokūbas — Labą, labą, mano 
mieli, draugai. Kaip laikotės?

Visai gerai. O kaipPetras — 
pats? \

Jpkųbąą - 
taipgi dar įki šiolei gerąi jau
čiuosi.

Pętrąs — Tai gal įmesį Įni
ko man čia su J'ojąjl paąįšJdnlL 
vieną svarbų klausimą?

Jokūbas — Mielu noru. Kaip 
išųiąnysių, taip paaišlęiųsįu.

Petras — Štai va atsinešėva 
“Marijonų” savaitraštį “Laivą” 
iš lapkričio 26 d. 1938 m. Ąr 
skaitai tą laikraštį?

Jokūbas —- Ne, neskaitau.
Petrąą — Tai ya šiame nų- 

nięjęy rąšąnią apie nąųcįą iš ti- 
kčjipip- Juk tąi įdomus ir syąr- 
bus klausimas. Ar nę?

Jpk^bąs — Svarbus ir dar 
kąip, bet aš iš anksto žinau, 
kąd svarbįąųsja iy didžiausia 
ųauda iš tikėjimo ,ten perą nu
rodyta.

Ačiū pieyui, aš

z

ui niiitn* i

CRANĘ < <>Al. COMPANY 
5332 So. Long Ąvęnuę 

TeL Portsmouth 9022
PO0AHONTAS Mine Run $7.50
(Sėreened) Topas ..............f ' r

perkant 5 Toąąs ąę Daugiau
BLACK BAN Tonas $Q.5O
Ferkart toną ar daugiau ............. . ~

r* Ai

£.

Ii neskaitęs šitaip pareikšti?
—Jokūbas — “Beeinu” kažin 

ką, kad mano pusėje teisybė ir 
judu su manimi sutiksite.

Jona$ — Na, tai tu, Petrai, 
klok čia “Laivą” ant stalo.

Petras —Štai va nurodoma, 
kad tikėjimas 1) apšviečia pro
tą, 2) sustiprina valią, 3) iš
riša socialius klausimus pagal 
Dievo valią, 4) ragina prie ge
ro, sulaiko nuo pikto, 5) pa
guodžia sielos ir kūno varguo
se, 6) patiekia ramybę. Ko čia 
trūksta?

Jokūbas — Kaip sakiau, tai I. 
ir yra — didžiausia ir svarbiau
sia nauda iš tikėjimo nenurody
tą. Ko trūkstą, tai veliąu pasa
kysiu, o pirmiausia paskaityk, 
Petrai, kaip (as tęoĮogąs rašo 
apie- išrišimą socialių -kiausimų.

Pėtrąs” — štai "rąšą: “Tikęj i- 
mąs kpogeyiausiąi išriša sociąlį 
klausimą; ir jei pasaulis Įąįky- 
lųsi katalikiškojo tikėjimo des-

savo ypatiškos naudos. Kiek- 
vįe&ąs rnpįną^i kuo daugiau 
turto prisiplėšti, gražias klebo
nijas išsistatytų puikius ir 
brangius automobilius įsigyti ir 
gyventi pertekliuje it kokie mi- 
VįPUięriai. Q ya^šąį prie jų nę 
įš tplp nęgaji priekį.

• • ‘v ’ • v
Jolįflbas A- Taip, inąno piįe- 

įas. Ar tjįi hadu KH
Romos katalikų bažnyčios kle
bonai surengiu dėl vargšų ne
turtėlių (kad ir savo parapijo
je esąpčių) pįętus Pąd^ąvopes 
Dienoje, Kalėdų dienoje arba 
per Naujus Meiųs? Niekados 
jie to pę(įąyp. O tik apsidairyk 
įr pąinątysi, k.ąd Rwps katali
ku piękinanąį ir pąjupkįąiilĮi 
prątęsioriąi visąfe dąį Mv.o pą- 
rąpijų vargšą suręjągįą pietus 
pądekąvonęs dieąoją, Jį^ėdų 
įy Nąųjų Metų dięppĄę. Įr ąp- 
s.kritąi protestonai dą.ug dau
giau suteikia pagalbos vfeo- 
kieijąs vargšams* net ir tiems, 
kurie nepriklauso jų tikėjimui 
arba yra net Romos katalikai. 
Ųrolestonai neskirsto vąrgšų i 
tikinčius ir uętįk^^- 
kią pagalbą visiems Indrai. O 
Romos katalikų bažąy^ip.s ku
nigai niekados to nedaro. O 
betgi jie visados giriąsi, kad 
Romos katalikų tikybą esanti 
yięna iš tęišingiąusių ir tikriau- I 
šių, ir kąd Kristus tiktai Ro
mus katalikų tikybą teįsteigęs, 
o visos kitos tikybos, kurios

| įlė^a pu Romos popiežiaus kon- 
troje, ęsąnčips netikros ir nege
ros. Tačiau savo darbais, savo 
ar tilpo meile jie, tai yrą Romos 
bažnyčios kunigai, yra tąįp toli 
puo .J<ris.įąus skelbtoj^ pjokslo, 
kąįp ipepulis nųp žemes.

Jonas — Na, tai iš tiesų, Jo
kūbai, puikiai išaiškinai šiuos ( 
klausimus. Ačiū labai už tai. ‘ 
Jau yrą vėlų — aš turiu bėgti 
namo.

Petras — Einu ir aš sykiu. 
Lik sveikas, ^pkųbai, ir ačiū 
ųž taip malonų ir teisingą iš- 
ąiškinirną šių njums keblių 
kįąųsipių.

Jokūbas — Likite sveiki, ma
no mieli. Užeikite kitą vakarą.

Cįcerp, Jokūbas.

Pasiūlo
MAŽŲ IŠLAIDŲ—ILGŲ TERM

Nekilnojamo Turto

PASKOLŲ
l ' *

• Naujų Namų
• Refinansavimo
• Pirkimų

P O

Ofise TeL Yards 6921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutartį.
Rez. <910 SO. MICHIGAN BLVD 

Tel. Kenwood 5107

■w

■■■2 J .R .J' f.

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

JUOKAI

Apdrausta Morgičių Sistema 
Chicago City Bank 
and Trust Company 
Halsted prie 63-čios gt.

Tęl. Wentworth 8800
Federalės Depositų Apdraudos 

Korporacijos Narys

iš-Ponia skrybėlių salione 
vąrtė 'visas skrybėles ir nerado 
s,aų tįnkąjnos.

— Gal šitą poniai patiks, — 
pąkUvs^ U Praveja, rodyda
ma naują skrybėlę.

— Nepatinka, nes aš nema- 
čiau, kad lokią skrybėlę kas 
no^s dėvėtų!

-— O kaip 
ta?...

— Ta tai 
tinka: dabar
kįąs skrybėles dėvi.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vai. vakaro 
Rezidencija:

8939 SOUTH CLAREMON? AVĖ.
Valandos —9—10 A. M. 
Nedėlioj papai sutartį.

Marųuette Medical feuilding 
6155 So. Kedzie Avė.

HEMLOCK 8700
Rezidencija PROSPECT 6232
Dr. Walter M. Eisin 
t’HYSICIAN AND SURGEON 

OFISO VALANDOS
2-4 ir 6-8 P. M. Antrad. 3-4 ir 6 7 

Treč. Susitarus
Jei kiti telefonai neatsakys šauk 

MIDWAY 0001

tamstai atrodo ši-

jau visiškai nepa- 
visos moterys to-

(■

Naudojamas visame pasaulyje nuo 1867 metų

LAIDOTUVIŲ direktorius

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR ŲĮDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

ADVOKATAI

st.

P- GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn
Kamb, 1431-1434-Tel. Central 4411-2
Namų ofisas — 3323 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

" Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISK
T IETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Yards 1001 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockwell St 
Telephone: Republic 9723

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS-CHIRURGAS, X-RAY 

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak. 
1957 W. Garfield Blvd. 
Cor. Damen Hemlock 6699

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

2400 VVEST MADISON STREET 
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 ak 

Tel. Seeley 7330
Namu telefonas Brunsuick 0597

Office and Res. Phone Caluniet 7472 
Office Hours: 2-4 p. m. 7-8:30 p. m.

DR. ST. NAiKELIS
Physiciau and Surge.on 

3103 SOUTH HALSTED ST.
Res. 3261 So. Halsted Street

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
r..

Ofiso Tel. CI
Namų Tel.—H;

Room 1230
’ENTRAL 1824

_Jyde Park 3395

kinti.”
Jokųbas — Aš čia turiu štai 

ką pasakyti: jei Romos kąįąlįkųi 
bažnyčioj dvasiški ją butų įąi- 
kiusis Kristaus mokslo dęsnių, 
tai nebūtų kilęs protestantiz
mas., nebūtų buvę prancūzų re
voliucijos, nebūtų šiandien 
Meksikoj bėdų, nębutų Ispani
jos dabartinės tragedijos. Ro
mos katalikų bažnyčios kuni
gai prirašo ir prikalba visko, 
o patys į save nenori žvilgterė
ti, tarsi jų tarpe viskas butų 
tvarkoje. Ėomos kunigai b,e- 

■ šviesdami tikėjimu žmonių 
protus nemato, kad patys tunu 
šybėj vaikščioja; bešnekėdami 
apie kitų valios stiprinimą ne
mato, kad palys silpna vąįįąis 
liko; berišdaini socialius klau
simus pagal Dievo valią nema
to, kad patys išnaudojimo ke
liais eina; belaikydami kitus 
nuo blogų darbų, patys nuo jų 
nesusilaiko. Kokia ir kam tad 
nauda iš Romp.s katalikų tikė
jimo?

Petras — Išeina, kad Romus 
katalikų tikėjimą monopoliza- 
yp kunigai ir panaudoja jį są-

Jąkubąs — Tikrai taip ir yra. 
Ątsįinenątę, ką aš jums.pra
džioj sakiau. Aš sakiau, kad 
“Ląivo” straipsnio autorius 
ne^ųs nurodęs svąrbiaŲsios ir 
didžiausios naudos iš tikėjimo. 
Dąbąr tad matote, kad iš Ro
mos katalikų tikėjimo didžiau
sią naudą turi tik tos tikybos I 
Jęųpįgąi, vienuoliai, pralotai, 
vyskupai ir kiti dignitoriai.

Pętras — Tad dabar man jąu 
aišku. Aš pradedu suprasti, kad 
Romps katalikų bažnyčios kų- 
nigąi ų.žą(9,t tarnavę žmoneųĮis, 
itžup,t teikę vispkiarW$ pą^el- 
bą žmonėms, kaįp Kristus yrą 
niirpdęs savo, evangelijoje, jię 
tą visjių PApa.uęįoją vien tiįc dėl |

„■

Dr. V. E SIEDLINSK1
DENTISTAS

Pirm., Trečiadienį, šeštadienį
4631 So. Ashland Avė.

Tel. Yards 0994.
Antrad., Ketvirtad., Penktadienį
4143 So. Archer Avė.

Tel. Lafayette 3650KAL & 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.
Subafoj nuo 12 iki 6 v.v.

Tel. Prospect 1012

AKIU SPECIALISTAI

n

K

Klausykite musų Lietuviu radio programų šeštadienio vakarais
7 vaL vakaro iš W. EL F? C. stoties (1420 K.)—Pranešėjas 

V ' P. ŠALTIMIERAS.

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Permitage Avė, 
44^7 South Fąirfield Avenue

> Telefonas LAFAYETTE 0727

1 ;__  • koplyčios visoseJDyjk-0.1 Chicagos dalyse

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asoęiaęijos

Ąmbuląnce 
Patarnavi
mas Dienų 
ir naktį.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISQSE MIESTO
Dalyse

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

OptometricalTy Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti-priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą.

Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
he akinių. Kainos pigiau kai]) pirma 
4712 South Ashland Av.

Phope YARDS 1373

I. J. ZOLP Pilone Yards 0781
1646 West 46lh Street Yards 0782

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Yards 1139
Yards 1138

LĄCHAWICZ IR SŪNUS
231-| West 23rd Place Phpųe Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 pas.t 108th Stręęt Tel. Pullman 127Q

ALBERT v, PETKUS IR EUDEIKIS
4Į7O4 S.p. Y^estern Ąye. Phone Lafayette 8024

ANTANAS M- PHILLIPS
3307 Litųęųiicą Aveniu_____________Phone Yar<Js 4.9.08

ANTHONY B. PETKUS ~
6834 So. Western Avė. Ęhęjąę Grovehijl 0142
1410 South 49th Court Cįcęjęp Phojie Cjįcęro ^109

J, DIUĮLUVICIUS
4,34$ S,- CaĮifprnia Ąvęnuę P^ope Į.afąye.ttę $572

P. J, RIDIKAS
3354 §>,0. Hąlsled Street YARDS 1419

&

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivąs Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St 
kampas Halsted St.

Valąncįos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 
' Nedėliomis pagal sutartį.

V

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phone CANAL 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2&0J Wę^t Street 
Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 

Seredomis ir nedej. pąga] sutartį 
Rez. 6631 So. Califoriiia Avenue 

Telefoną* Rennhlir

DR. BRUNO J.
ZUBRiCKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2808 West 63rd St 
VALANDOS: 2—4 popiet ir T—» 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą.
Telefonu HEMLOCK 6111

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

Ofiso vai.: Nilo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedalioj pagal susitarimą

Ofiso Tel.: YARDS 4787
Namų Tėl.: Prospect 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avę. 
arti 47th Street 
Tel. Yards 2246

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

Khi Lietuviai Daktarai

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus
Phone YARDS 7299

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI
- » Z*

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratoria
1034 W. 18th St, netoli Morgan St

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

Tel. Caąal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

Ntio 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 
4 vaL po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 13 
valandai dieną.

Phone- MIDWAY 2866

Telefonas Yards 0984

Dr. Maurice Kahn
1631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos
Nuo 10 iki 12 di
pietų, 7 iki U vai 1

Rez. Telephone
1J



KORESPONDENCIJAPatikimas Banko Patarnavimas nuo 1882

Hart Mich

KALĖDŲ DOVANAS

PUSE KAINOS
DABAR PER UŽDARYMO IŠPARDAVIMĄ

JUOKAI

on

Puikiausi ir Gražiausi

$69.95VAIKO PLEPUMAS

Namų savininkas atėjo

2536-40 W. 63rd Street
4179-83 Archer Avenue

GARSINKI® “NAUJIENOSE

Lietuvoje norėtų įsteig
ti kiaulinių įpakavi
mams gaminti fabrikų

Už Mažiau Kaip 
Puse Kainos

Reguliarė 
vertės .

Bekuliant įkliuvo į geležinį 
marinos volą Em. Kriauniavi- 
čiutė ir buvo užmušta.

BANKO
KASDIEN: 9 

ŠEŠTADIENIAIS:

| FRANK MICKAS | 
į 4146 Archer Avenue g 
į Plionc LAFayette 9832 R

SIUSKITE KALĖDINES PERLAIDAS 
DABAR GIMINĖMS Į TĖVYNĘ

~ visos A
KAINOS 

NUMAŽINTOS 
Kai kurie mod. iki

Lapių vals., Šančių km., bu
vo kuliami Fedoto Odincovo 
javai. Javus kūlė savo arkline 
kuliamąja Henrikas Janulevi- 
čius.

lų setai po .........-..... ............................
$70.00 vertes 1939 Console Dideli Radios po 
$60.00 Virtuvėm Gesiniai Pečiai po ..............
$50.00 Naujausios Drabužiam Plovyklos po .. 
$35.00 Minkštos Kėdės po ................................
$25.00 Breakfast Setai po ................................
$18.00 Springsiniai Matracai.............................

Staliukai, Paveikslai, Veidrodžiai, Lempos 
Deskos, Knygos, šėpos

Praktiškus ir Naudingus Dalykus 
Už Mažiau Kaip

CHEVROLET’S
KIMIAIS VAL- 

ve-in-head 
SIX

Dabar laikas pasirinkti Kalėdines dovanas: laikrodėlius, auksinius 
ir deimantinius žiedus, taipgi muzikališkus instrumentus 

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS.

Naujas ūkininkas
Turėjome biskį sniego, bet 

šiandien lyja ir sniegas baigia

Kad žinotumėt kaip apsisau* 
goti nuo šios blogos ligos.

Galima gauti NAUJIENOSE
Kaina 25 Centai.

PATARIMAI BUVO NEREI 
KALINGI

Tie narveliai dabar gaminami 
Danijoj ir Amerikoj. “Pieno
centras” tų kraštų narvelius ir 
importuoja. Bet dabar vienas 
lužsienietis stambus paukščių 
pirklys, kuris savo įmonę už
sienyje yra priverstas likviduo
ti, tiria sąlygas ir tariasi su 
atitinkamomis įstaigomis Lie
tuvoje pastatyti kiaušinių įpa
kavimui narvelius gaminti fa
briką. •

Iš Lietuvos
Nubaudė už neatsargu
mą, su kuliamąja ir su
žeistai merginai pagal

bos nesuteikimą.

VALANDOS
A. M. IKI 3 P. M.
9 A. M. IKI 2 P,

ART. AMBROZ SAFETY CLINIC 
50th AND WESTERN AVENUE 

STABDŽIŲ SPECIALISTAI

KAUNAS. — Plečiantis kiau
šinių eksportui, žymią ekspor
to išlaidų dali sudaro ir įpaka
vimas, juo labiau, kad dabar 
rinkoje reikalaujama kiauši
nius įpakuoti į tam tikrus nar
velius.

Shelby, Mieli. Taipgi ne- 
prie 

Adresas A.

į įlinkai iš Evanslon, III., Anta
nas Milleris nusipirko 60 akrų 
ūkį arti Stony Lake ir netoli 
prie 
labai toli' nuo Hari, Mich 
cementinio kelio 
Millcr, R. 3., Shelby, Mich.

Evanslon, III. golfininkas Jo
nas C. Miller savo nauju Krais- 
leriu atvežė brolį Antaną Mil
lcr į jo gražų ūkį gyventi ir 
aplankė seniausius lietuvius u- 
kininkus Hario apylinkėje. Pir
miausia sustojo pas Kazį Ma
tulį, kur ponia Matulienė pri
ėmė svečius su labai gardžiais 
pietumis, o bepietaujant ponas 
Matulis suteikė musų naujam 
ūkininkui A. Mileriui daug ge
rų patarimų kaip vesti ūkį, o 
ponia' Matulienė pažadėjo augi
nimui keletą jaunų vištų ir. di
delį gaidį. Ponai K. Vasiliaus
kai priėmė svečius su vaišėmis 
ir keliais rinkinis namie dirbtų 
dešrų. Ponai A. Andriuliai taip 
gi pavaišino jų. pačių bičių me
dum ir kitokiais skaniais už
kandžiais, ir pažadėjo atvežti 
kelių šimtų svarų kiaulę. M. D. 
pasižadėjo pusę bačkos raugin
tų kopūstų, ir apie kitą savai
tę bus skerstuvės. Atvyks ir 
daugiau lietuvių ūkininkų ir 
baliavosime pas Antaną ir Onu
tę Millerius. Palinkėsime jiems 
sėkmingo gyvenimo jų nauja
me ūkyje išauklėti gražius ja
vus ir prinokinti sode obuolių, 
grušių, vyšnių ir kitokių vaisių.

Marė Dundulienė

Odincovas su Janulevičium 
buvo patraukti tiesom Janu- 
levičius kaltinamas tuo, kad, 
būdamas mašinistu, neapsau
gojęs volo, o, be to, abu kalti
nami dar tuo, kad prismaugtą 
merginą paguldę ant šiaudų 
ir dar gyvai jai esant nesiru
pinę jokios pagalbos suteikti.

Apyg. teismas Odincovą ir 
Janulevičių nubaudė po du 
įnėn. papr. kalėjimo.

Odincovas nesiskundė, o Ja- 
nulevičius padavė apeliaciją. 
Rūmai Janulevičiui bausmę 
sumažino ligi 2 savaičių papr. 
kalėjimo.

PAGAL OR- 
PROSINAM. 
ATLIEKAM

GERAI

f Vienintelis
I žemos kaino?w!lt.

hC#dravlSMsAtabd^

Garsusis muzikas Mozartas 
savo gabumais pasižymėjo bū
damas dar visai jaunas, tačiau 
kilų vunderkindų jis nelabai 
mėgo. Kartą vienas jaunuolis 
paklausė Mozartą:

— Pasakykit man, maestro, 
ką aš turiu daryti, kad tapčiau 
garsiu muziku?

— Tamsta esi dar per jau- 
atsakė Mozartas.

- aš žinau, kad ir tam- 
geriausius kurinius 

būdamas visai iau-

Prašyk Prižiūrėtojo 
tikieto prie kiekvieno gaso pir
kinio ar bet kokio patarnavimo. 
Viešas traukimas bus Gruodžio 
23, 1938. Daug kitokių savaitinių 
dovanų: namams radijo, tepi
mas, plovimo darbas ir t. t. Lai
mėtojai traukia kas pirmadienį.

kainomis!
A General Motors vertybė

NEW TOOTH PASTL 
CLEANS DANGER 

AREAS EVEN WATER 
MAY NOT ENTER

Imagine a delightfully different tooth pašto 
that foams Into a “bubble bath’ ’ fine onough 
te clean plts and eraeks so tlny oven water 
xnay not enter theml

That’s exactly what happens the Instant 
sali va and brush touch the NEW formula 
Listerine Tooth Pašte, supercharged with 
amazing Luster-Foam detergent. You 
vouldn't believe how it cleans, brightens. 
polishes . . . leaves the entiro mouth so 
much fresher and cleaner.

Ask for the big 25/ tubeor, better štili, tho 
double size 40/ tube containing moro than 
M pound of tooth pašte. Atanydrugcounter. 
Lambert Pharmacal Co., St. Louls, Mo.

THI NEW FORMULA

LISTERINE TOOTH PAŠTE 
Supwlthhr8e%^2^?

Už mažą depozitą 
(.£ ' jūsų dovaną palaiky-

sime iki Kalėdų, arba 
pasinaudok Lengvo Išmo- 
kėjimo musų Plano nauda.

JOHN A. KASS
MUSIC AND JEWELRY STORE 

4216 ARCHER AVENUE.

Iki Kalėdų jau beliko tik kelios dienos- Jeigu ketinate siųsti 
švenčių perlaidas giminėms į tėvynę—turėtumėte tai susitvar
kyti greit kaip tik galima. Naudokitės Drovers Patarnavimu, 
kad užsitikrinti perlaidą, kad bus gauta laiku su

LINKSMIOMIS KALĖDOMIS
Drovers Banko užsienių skyrius jums siūlo skubų, patikimą 
patarnavimą ir žemas mokesčių ratas. Užeikite šiandien. Pa
matykite p. Stungį prie 24 langelio.

$75.00 vertės Parlor Setai, Miegamų Kambarių ir Valgyk- 
$29.50 
$24.50 
$29.50 
$28.50 
$12.95 
$10.50

nusišypsojo 
nieką 
dary- 
nerei-

VieninteUs [ 
kainos karas s 
AERO-STR^M

STYLlNG 
NAUJOS 
fišherįo BODJiES

D Y K AI
DVIRATIS

Drovers National Bank 
Drovers Trust &. Savings Bank 

MEMBERS, FEDERAL LEPOSIT INSURANCE CORPORATION

JNamų savininkas atėjo pas 
buto nuomininką prašyti pini
gų. Jis rado tik mažą vaiką.

— Mamos nėra namie ir tė
vo nėra namie. Ateikite šešta
dienį, tai tuomet gausite pini
gų, — paaiškino vaikas.

— O kodėl jie nenori sumo
kėti anksčiau?

— Kad mes tik penktadienį 
persikelsim į kitą butą, — at
sakė vaikas. 1

Susipažinkit 
su įdomiai ir suprantamai 

parašyta 

DR. YUŠKOS 
KNYGA APIE

SIFILI

GIEDANČIŲ 
KANARKŲ 

KRAUTUVE.
Paukštukai ir jų Maistas
TAIPGI IR KLĖTKOS.

'^roiet^p.

PEUPLES KRAUTUVES
2536 W. 63rd STREET

VionintcUs ĮRSil «”>kw kai gpMBtsa nos knras st 
|||Įj TIP-TOE 
mBI matic 
■Si KLUčU

pOŽW81

neša jum Chevrolet
ms visas tas moderno, vėliausio, pasididžiavimo 

verto karo būtinas savybes Chevrolet’o Naujomis 
žemomis

Vienintelis žemos kainos 
karas su

PAGERINTU va-
CUUM GYRŲ ,

SIETU ~
gimtinas

daiktas tu
Chevrolet j 

tų kainai
Telkta **

Kam ko reikia kreiptis

S. KIELA
4841 W. 14th St.

Tai vienintelė paukščių įstaiga 
musų kolionijoj- Pačių lietuvių 
užlaikoma.

g^^^kMnos karas su faj
Vienintelis , gerWTA 1

. KNEE-AC- . 1
TlCV^ • • 1 

sistbma

filttavhno rantant:'1

| Kalšdn Į 
[_Bargenai
« KVIEČIAME Į MUSŲ f

KRAUTUVĘ NUSI-
g PIRKTI KALĖDOMS 

SIUTĄ, MARŠKINIUS, 
KAKLA RAIŠČIUS

| VISKĄ, KAS REIKIA 
VYRAMS PASIPUOŠ
TI. TAIPGI SIUVAM g

| SIUTUS
g DERį.
g DARBĄ

nas, — ;
— Bet 

s ta savo 
parašėte 
nas?

— Tai tiesa.
Mozartas. — Bet aš pas 
neklausiau, ką aš turiu 
ti. Patarimai man buvo 
kalingi.

' • metams
Šauniau*? a«»n,S -------

VAIKAM TOYS
Naujausių Padarymų, Naujausių Madų 

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS

1ITHUANIAN

VODKA

SBESROMT’S

■nei
^CHEVROLET

CORYDONl^M . I '
□ HLRICH \W . •
FAMOUS;\,>p-
KENTUCKY BOURBON VVHISKEY

■<* H-E V R jb L E T D E A L E R
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Moteris nubausta mirtim
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Pereitą trečiadienį Ohio valstijos kalėjime buvo elek- 
trikos kėdėje nugalabinta viena piktadarė, Anna Marie 

• Hahn. Tai pirmas atsitikimas Amerikoje, kad šitokiu bu- 
du buvo įvykintas mirties bausmės sprendimas moterei.

Skaitant tos ekzekucijos aprašymus laikraščių žinio
se, darosi šiurpu. Kunigui kalbant maldą, nuteistoji mo
teris nesavo balsu suriko, šaukdamas! pagalbos. Paskui 
ji pargriuvo, ir kalėjimo sargai turėjo ją nešte nunešti 
į elektrikos kėdę.

Ji buvo nubausta už tai, kad ji nudaigojo vieną se
nyvą vyrą su tikslu gauti jo pinigus ir užmokėti skolą, 
kurią ji pasidarė, lošdama arklių lenktynėse. Be to, ji bu
vo įtarta nunuodijusi arba bandžiusi nunuodinti ir kelis 
kitus vyrus. Taigi galima sakyti, kad ji savo bausmę už
sipelnė.

Bet mirties bausmė vistiek yra žiaurus dalykas. 
Bausdama nusidėjėlį, valstybė turėtų atsižvelgti ne tik
tai į teisingumą, bet ir į žmoniškumą. Kai valstybė už 
gyvasties atėmimą nusikaltėliui taip pat atima gyvastį, 
tai ji elgiasi pagal senovišką taisyklę: “Akis už akį, dan
tis už dantį, gyvastis už gyvastį”. Šita taisyklė kilo iš tų 
laikų, kai žilionės suprasdavo teisingumą, kaip kerštą.

Jeigu piktadarys pasielgia žiauriai, tai organizuota 
visuomenė neturėtų jį • pamėgdžioti. Jos interesuose yra 
stengtis žiaurumą pašalinti.

Vienas Kauno laikraštis rašo, 
<ad Visuomenės Darbo Vadyba 
(VDV) atšaukė draudimą s pla
tinti Lietuvoje Hitlerio veikalą 
“Mein Kampf” (Mano Kova) ir 
A. Rosenbergo “XX amžiaus 
mitas”. Dabar šiedu veikalai 
jau pardavinėjami Lietuvoje.

Tas pats laikraštis praneša ir 
apie komunistų literatūros pla
tinimą Lietuvoje. Sako:

“ ‘Spaudos Fondo” dir. B. 
Žygelis ir sekr. Tumėnas lap
kričio 20 d. važiuoja į Mas
kvą. Jie tarsis su Sovietų į- 
staigomis dėl Sovietų knygų 
ir spaudos platinimo Lietu
voje. ‘Spaudos Fondas’ turi 
Sovietų leidinių atstovybę.”

Fondu, 
žadėjo

likimą

To akivaizdoje “Keleivis” ra
šo: 1

“Čia jau ne tik mums, bėt 
ir plačiajai musų visuomenei 
butų įdomu žinoti, kas pasi
darė su tuo Ginklų 
kuriuo tautininkai 
Lietuvą apginti.”
Apie- Ginklų Fondo

gąl būt, nėra reikalo teirautis, 
nes jį, be abejonės, suvartos 
valdžia. Bet tenka pastebėti, 
kad ta agitacija už ginklų fon
dą nukreipė visuomenės dėmesį 
nuo to, kas reikėjo daryti, no
rint Lietuvą sustiprinti kovoje 
su lenkais ir vokiečiais.

M. J. VINIKAS IŠKREIPĖ 
PILDOMOS TARYBOS 

NUTARIMĄ

Farmerių-Darbininkų partija nutarė 
išmesti komunistus

Gruodžio 3 d’. Minnesotos Farmer-Labor partijos 
centro komitetas nutarė įsakyti visiems partijos sky
riams ir kliubams pašalinti iš savo narių tarpo komunis
tus. Jeigu kuris skyrius arba ^kliubas atsisakys šitą įsa
kymą įvykdinti, tai bus atšauktas jo čarteris ir jo dele
gatai nebus priimti į Farmer-Labor distriktų ir valstijos 
konvencijas.

Šitas drastiškas Minnesotos farmerių ir darbininkų 
partijos centro nutarimas buvo padarytas su tikslu at- 
steigti partijoje vienybę ir atgauti farmerių simpatijas 
partijai. Per lapkričio 8 d. rinkimus ta partija pražudė 
daug balsų ir jos kandidatas į gubernatorius, Elmer Ben- 
son, pralaimėjo — dėl to, kad su viena jos frakcija ėjo 
komunistai, kurie farmerių masėse yra labai nepopulia
rus. Nors šiandien komunistai visų savo revoliucinių idė
jų išsižadėjo, bet kartkartėmis jie dar vis pavartoja vie
ną kitą “revoliucinę” frazę, kuri primena netolimą pra
eitį, kai jie šaukdavo Iproletariatą apversti visą pasaulį 
aūkštyn kojomis ir skaldydavo daFbo žmonių organiza
cijas. " ” . ;

Galima neabejoti, kad šitame klausime tokią pat po
ziciją, kaip Minnesotos Farmer-Labor partija, anksčiau 
ar vėliau užims ir kitos masinės darbininkų ir, farmerių 
organizacijos Amerikoje, nes joms labai kenkia, kuomet 
priešai kaltina jas, kad jos “susidėjo su raudonaisiais”. 
Per 19 metų savo veikimo komunistai įgijo labai pras
tą vardą, vartodami pramoningoje Amerikoje bolševikiš
ką taktiką, kuri buvo išvystyta ekonominiai atsilikusio
je Rusijoje. Dabar yra sunku žmones įtikinti, kad komu
nistai jau “suamerikonėjo”, nes jie dar vis tebevartoja 
savo senąjį vardą ir tebegarbina senuosius savo dievus 
(kurie nėra Stalino “sulikviduoti”).

Šį mėnesį prasidėjo SLA kuo
pose balsavimai klausimu, kur 
kelti SLA centro raštinę. Tiems 
balsavimams sekretorius M. J. 
Vinikas paruošė ir kuopoms iš
siuntinėjo tam tikrus balotus, 
kuriuose įdėta keleto miestų 
vardai ir apačioje dar paaiški
nimas, kad balsuotojas gali įra
šyti ir kitą miestą.

Pirmoje vietoje tuose balo
tuose įdėta ‘Philadelphia, o ant
roje vietoje Pittsburghas. Klau
simas, kodėl?

I

SLA seimas Detroite buvo 
nutaręs kelti centrą į Pittsbur- 
ghą, ir nors tasai tarimas nebu
vo galutinas, nes pagal to lai
ko PennsylVanijos Įstatymą dar 
turėjo būti atliktas balsavimas 
kuopose, tačiau jisai niekuomet 
♦nebuvo atšauktas. Taigi Pitts- 
burghui priklauso pirma viela.

< .1 ’ ■ v 1 •• 1 ’ '-Be to, šitaip yra nutarusi ir 
SLA Pildomoji Taryba savo 
suvažiavime, kuris įvyko spalių 
mėnesį, štai kas užrašyta Pild. 
Tar. protokole (“Tėv.”, lapkri- 
Čio 11 d. 1938 m J apie tuos 

‘balsavimus:
susi-
men.

Prancūzų spaudos balsas apie 
Lietuvos padalinimo planus

Hitleris priversiąs Lietuvą sudaryti su Lenkais “federa- 
dją”. — Pats prisijungsiąs Klaipėdą, Dancigą ir iš- 
vesiąs lenkų koridoriuje vokišką “koridoriuką” ka
ro tikslams. - Smetona — “naujas Benešąs”. .

(Musų specialaus bendradarbio Paryžiuje)

Margumynai
Kiekvieną Vaiką Ve 

ža už Vandenyno 
Krikštyti

Ukrainiečiai reikalauja atitonomijos
— ..I ■■■■■■! ■■■   

Lenkijos ukrainiečiai per savo atstovus seime -įteikė 
reikalavimą autonomijos Volynės ir Haličo sritims, ku
rios apima 50;000 ketvirtainiį mylių ir turi 8 milionus 
gyventojų.

Tai pirmas stambiausios tautinės mažumos suvis 
Lenkijoje po to, kai lenkai “tautinio apsisprendimo” vat- 
du atplėšė nuo Čekoslovakijos Ciešeno distriktą. Len
kams jisai nebūtų pavojingas, jeigu niekas ukrainiečių 
neremtų. Bet Varšuva bijo, kad ukrainiečių judėjimą pa
naudos savo politiniems. tikslams Vokietija, kuri jau yra 
ukrainiečių RuteUijos “globėja”. Iš Rutenijos Hitlerio 
agentai gali skleisti propagandą tarpe Volynės ir Haličo 
gyventojų. Tuomet ir Lenkijoje kils “sudėtų0 klausimas.

Ukrainiečių tautinis judėjimas yra labai pavojingas 
ir Rusijai. Štai dėlko Maskva neseniai susidraugavo su 
Varšuva

Reikėjo sudaryti valdžią, pa
remtą plačiosios Visuomenės 
.pasitikėjimu; reikėjo grąžinti 
pilietines teises liaudžiai; reikė
jo pagerinti darbininkų būvį 
Klaipėdos krašte; reikėjo pa
naikinti policinę spaudos cenzū
rą. šitos priemonės butų padi
dinusios žmonių atsparumą len
kų ponams ir vokiečių naciams.

Bet Lietuvos tautininkų val
džia to nepadarė, o tik ragino 
visuomenę aukoti ginklams. O 
dabar pasirodo, kad valdžia nė 
neketina vartoti ginklą prieš 
lenkus ir vokiečius; o kadangi 
kovoti prieš juos kitokiomis 
priemonėmis ji nėra pasiruošu
si, tai ji negarbingai kapituliuo
ja.

Taigi ta agitacija už Ginkit) 
Fondą padarė daugiau žalos, 
negu naudos. Gaila, kad dau
gelis davėsi ja suklaidinti, tarp 
kitų — ir musų komunistai.

“ ... kad kuopos savo 
rinkimuose gruodžio 
1938 m. ir sausio mėn. 1939 
m. pravestų narių balsavimą 
ant tam tikrų parūpintų 
blankų, kuriose bus paduoti 
balsavimui: Pittsbtirghas,
Philadelphia, Wilkes Barte, 
Scrantori, Shenandoh ir pa
likta tuščia vieta įrašymui įsos 
vietos kur dabar Centras ran
dasi arba kito miesto, kurio 
nariai pageidauja.”

Aiškiai pažymėta, kad Liau
koje pirmiausia bus Pitt^bur- 
ghas, paskui Philadelphia ir 
t.t., o blankos apačioje bus “tuš* 
čia vieta”.

Bet sekretorius M., J. Vinikas 
pasielgė savaip: Pittsburghą ji
sai nustūmė į antrą vietą ir 
blankos apačioje įdėjo savo 
“paaiškinimą”, užuot palikęs tą 
vietą tuščią.

Taigi p. Vinikas aiškiai su-i 
laužė Pildomosios Tarybos nu-, 
tarimą, kuris buvo priimtas 
vienbalsiai, po visapusiškų dis-i 
kusi jų ir po to, kai įnešimas! 
buvo rūpestingai suformuluo
tas ir kelis kaimus perskaitytas.: 
Kokią teisę jisai turi šitaip sau- 
vališkai elgtis? , .

GINKLAS NEPAGELBĖJO

4 KANDIDATŲ SĄRAŠAI 
KLAIPĖDOJE

Lapkričio 21 d. Klaipėdos 
krašto' seimelio apygardos rin
kimų koiiiisijai įteikė kandida
tų sąrašus laukininkų (smulkių 
valstiečių)' centras ir Klaipėdos 
krašto darbininkų ir amatinin
kų susivienijimas. Iš viso rin
kimams įteikti 4 kandidatų są
rašai. j ;

Rinkimai įvyks rytoj, gruo
džio 11 d. Jais interesuojasi ne 
tik Lietuva, bet ir visa Europa, 
nes nuo jų pasėkų gali žymiam 
laipsnyje priklausyti tolimesnė 
politikos eiga šiaur-vakarinėj e 
Europos dalyje.

Visai prisiartinus rinkimams,’ 
r u vyko į Kauną Klaipėdos Dar
bininkų Susivienijimo atstovai, 
pasitarti su Lietuvos valdžia. 
Jie reikalauja, kad lietuvių įmo-. 
nėse ir įstaigose Klaipėdos kraš
te butų pakeltos darbininkams 
algos.

Jeigu jie dabar tenai nuva
žiavo, tai galima numanyti, kad 
valdžia sutiko jų reikalavimus 
išklausyti. Bet kodėl to nebuvo 
padaryta pirmiau?

Smetona ir jo patarėjai apie 
Klaipėdos darbininkus visai ne
galvojo, kol nebūto reikalingi 
jų balsai rinkimuose.. Tautinin
kų valdžia buvo užmiršiisi, kad 
didelė dauguma darbininkų 
Klaipėdos krašte yra lietuviai, 
ir kad be jų pagalbos negali
ma 'nugalėti vokiečių nacius.

- ------------- - i

Lietuvos tautininkams prita
riančioji spauda dabar teisina 
valdžios nuolankumą lenkams 
ir vokiečiams, įrcklinėdama, 

’kad jėga pasipriešinti - tokiems 
galingiems kaimynams Lietuva 
‘negali. Tačiau vos keletas mė
nesių laiko atgal ta pati spau-i 
da karštai agitavo, kad reikia 
•aukoti į Ginklų ‘Fondą, nes tįk- 
tai ginklas galįs Lietuvą apgin-, 
ti

KAIZERIS SAKO: HITLERIS 
NETURI DIEVO IR ŽMO

NIŠKUMO

Prancūzų dienraštis, “Ordre”, 
kuris pasižymi savo tvirta po
zicija užsienių politikos klausi
mais ir nenustoja įspėjęs prieš 
vokiečių “Drang nach Osten” 
pavojų Prancūzijai, patalpino 
ilgą straipsnį apie menamus 
Lenkijos ir Vokietijos planus 
Lietuvos atžvilgiu.

Rinkimai į Klaipėdos seime
lį gruodžio 11 d., rašo “Ordre”, 
įvyks su Šukiais: “Memel er- 
wache” ir: “Ein Reich, ein 
Volk, ein Fuehrer...” Tie rin
kimai gali sudaryti persilauži
mą šiaurės rytų Europos plėto
tėje. Yra pagrindo manyti, kad 
Vokietija liesis lums tuo tarpu 
smarkiau nė į Vakarus, nė į 
Pietryčius, kur jai ruošiama 
paskubomis užtvara, bet nu
kreips savo ekspansiją į silp
nesnėj į “Drang nach Osten” taš
ką — Šiaurės Rytus, šiaurės 
šalčiai, tiesa, rašo “Ordre”, 
stabdo tuo tarpu vokiečių veik
lą, bet už tai eina šiuo metu 
labai aktingi diplomatiniai pa
sitarimai tarp Vokietijos ir 
Lenkijos. Pulkininko Beko po
litika yra garbėtroškiška politi
ka. Teritoriniame perversme, 
kuris neseniai įvyko Europoje, 
pulk. Beko laimikis buvo ga
na menkas: Tešenas. Jam bet 
kuria kaina reikalinga gauti 
dar kas nors, kad galėtų patei
sinti prieš savo kraštą tolimes
nę politiką išvien su savo ne
pastoviu ir dinamišku Vakarų 
kaimynu. Tiesa, Vokietija su
teikė jam spalių 18 d. apie 900 
mil. frankų paskolą, karo me
džiagos užsakymams, už kurią 
reikia atlyginti lenkų žaliavo
mis ir maisto produktais. Tie 
mainai turės įvykti dviejų me
tų bėgyje ir jie prisidės prie 
kitų, nuo anksčiau esančių mai
nų. Bet tai tegali būti tik lai
kinas pasisekimas Vokietijai, 
kurs galėtų išnykti, kaip išny
ko ir tos paskolos, kurias savo 
laiku davė Lenkijai Prancūzi
ja. Lenkijai reikalinga kas nors 
•apčiuopiamesnio. Norėdama iš
laikyti Lenkijos užsienių politi
koj savo įtaką, Vokietija turi 
jai dabar ką nors duoti... Kaip 
paprastai taip ir šiuo atveju, 
reikia manyti, nedidelė šalis 
liks paskiria auka savo godžių 
kaimynų valdingumo aistrai: 
Lietuva, su savo dviem su pu
se milijonų gyventojų ir savo 
prezidentu Smetona, — naujuo
ju Benešu. Jau keičią dienų į 
jį daroma vis stiprėjantis spau
dimas.

Lenkijai bus leista 
naujas priėjimas prie 
prisijungiant Lietuvą, 
vartojant ėlegantiškesnį
!kynlą, įtikinant “paklydusius 
brolius”, kad jie prisidėto nrie 
federacijos lenkų-lietuvių vals
tybes.

Lenkijai toji kombinacija 
duotų galimumą atsipalaiduoti 
bent kiek nuo Vokietijos, tu
rint galvoj, kad dabartinis ko
ridorius yra įspaustas tarp va
karines ir rytiiies Prūsijos.

Mainais už tfutęįktą paramą, 
Vokietija pareilialautų, kad jai 
•butų duota kėletos kilometrų 
platumo juosta Pamario srity, 
t. y. dabartiniam lenkų korido
riuje. Tas “koridorius korido
riuje” duotų vokiečiams gali
mumą atsikratyti trukdančių 
muito formalumų ir pastatyti 
atitoštradą iš vakarų į rytus, 
kuri peržergtų tiltais lenkų su
sisiekimo arterijas, einančias iš 
šiaurės į pietus. Iš kitos pusės 
Vokietija pareikalaus prijungti 
prie reicho Dancigą ir Klaipė
dą.

butų

šiuo’ 
pro-

Tokios rųšies sprendimas y- 
ra labai gudrus dalykas iš vo
kiečių pusės, kurie iš jo tegau
tų tik naudos. Lenkijai jis duo
tų naują priėjimą (tiesa, gana 
problematišką) prie juros ir 
žymiai padidintų jos teiritori- 
jos plotą. Visi butų patenkinti, 
išskiriant, žinoma, tik Lietuvą, 
kurios sąskaiton visa tai 
padaryta.

Jei tas tebebusiantis 
tarpu vokiečių »— lenkų
jėktas užtikrintų Europoje iš 
tos pusės taiką bent “pusei kar
tos”, mes prancūzai, rašo “Or
dre”, kurie matome tai iš dide
lio, per daug gal didelio tolio, 
galėtume, berods, būti paten
kinti. Bet ar musų patenkini
mas butų pagrįstas? Lenkija 
vietoj vieno koridoriaus, kuris 
jai yra iki šiol konfliktų šalti
nis, turėtų du koridorius, atsi
duriančius į vokiškus i_____
Gdynia butų, kariškai, vokiečių 
rankose. Vislos ir Nemuno žio
čių vokiški prekybininkai gy
ventų, ir gerai gyventų iš len
kiško — lietuviško hinterlando 
tranzito. Tokia būklė butų ne
pakenčia ir nepatvari.

Šiuo metu pro Klaipėdą eina 
60% Lietuvos užsienio preky
bos; ją lankančių laivų tona
žas nuo 1913 m. padvigubėjo; 
pakilo pastaraisiais metais ir 
tranzitas 
greta su 
tranzitu, 
niu savo

Anglas Sulcliffe laimingai 
praleido savo jaunystę Ameri
koje, Lancasterio miestelyje, 
Massachusetts valstijoje. Ten 
prieš 6 metus ir vedė merginą, 
kuri tame miestelyje taip pat 
buvo labai laiminga. Po vestu
vių parsivežė labai jauną žmo
ną į Angliją, į Devonshire gra
fystę, kur ir iki Šiol tebegyve
na. Tačiau kiekvieną gimusį 
vaiką Sutcliffai veža per van
denyną krikštyti į Ameriką į 
Lansasterio miestelį. Kiekvieną 
savo vaiką krikštija toje pačio
je bažnyčioje, kur buvo su
tuokti. Ir šiomis dienomis vos 
dviejų savaičių amžiaus savo 
jauniausią sūnų parsivežė pa- 
krikštinę iš Amerikos. Vyriau
siasis gi jų sūnūs, šiuo metu— 
kelverių metų amžiaus, jau 
tris kartus yra keliavęs per

uostus. vi l°je vieloje, kur,

lenkiškosios Gdynės 
Taigi skųstis dabarli- 
likimu Klaipėdos ir

negali. Bet reikalas yra kitas.

Rozenbergas, įtakingasis na
cionalsocialistų partijos užsie
nio sekcijos vedėjas, pats k i 
lęs iš Baltijos baronų, stumia 
Trečiąjį reichą atgaivinti Balti
jos kraštuose senąją, “garbiu-

kraštų nerimas nėra be pagrin
do. X

įsigyti 
juros, 
arba, 
pasa-

Kur yra gražiausia ka
tedros bažnyčia 

pasaulyje?
Gražiausia, sako, katedra e- 

sanli Romoje, šv. Petro. Ji sto- 
kaip mini

tradicijos, buvo nukankintas 
šv. Petras, čia nukentėjo ir 
daug kitų krikščionių kankinių. 
Katedra turi aukštą kupolą. Da
bartinė bažnyčia pastatyta to
je vietoje, kur Konstantinas Di
dysis 306 metais buvo pastatęs 
pirmą Romoje bažnyčią. Musų 
matomą katedrą pradėjo staty
ti 1150 m. ir baigė 1625 m., va
dinasi ją statė per 176 metus! 
Katedra yra labai didelė, ją sta
tė pagal didžiojo dailininko Ra- 
faclio planus. Jos statybos sti
lius yra Renesansas' — tuo sti- 
linui buvo pastatyta daug di-

amžiuje.

Kaip Pažinti, ar Auto
mobilio Vairuotojas 

Girtas ar Ne?

rese nutaria pripažinti vieną 
ns’rumentą, kurio pagelba 
teisme galima butų įrodyti, ar 
automobilio vairuotojas dėl 
kolizijos .ar kilos susisiekimo 
nelaimės, buvo girias ar ne. 
Tai yra nedidelė nešiojama la
boratorija, kurioje yra tūtelė 
su ružavu skystimu ir kelio- 

prekyboje ir mis guminėmis tūtelėmis... Ti-

Vokietija jau užtikrino sau 
svarbias pozicijas, užimdama 
vis didėjančią vielą Baltijos 
kraštų užsienio
stumdama iš jos palengva Ang
liją, kuri po karo buvo įgijusi 
joje dominuojančią vietą. Vo
kietija nori vėl atgauti Baltijos 
kraštuose pozicijas, kurios lei
do jai per ištisus du šimtme
čius skverbtis į Rusiją, iš ku
rios ji pagaliau liko išstumta.

Kontroliuodama Lenkijos iš
ėjimus jūron šiaurėje, rengda-

riant šoferį, kurs įtariamas e- 
sąs girtas, jis pučia į guminį 
baliunėlj iš savęs orą; tas oras 
įleidžiamas čia pat į tūtelę su 
tuo ružavu skystimu, kurį su
daro sieros rūgšties, vandens 
ir permanganato skiedinys.

gėręs tiktai vieną stiklą alaus,

žurnale “Ken” vienas kores
pondentas, W. Burckbardt, ras 
šo tm'ė’jęs pasika’Ibėijimą su bu v.' 
Vokietijos kaizeriu Doorn’o pi
lyje '‘(Holand’ijotfe) ir paklausęs 
jo, ką jisai manąs apie Hitle
rį. Ex-<kaizeris pareiškęs:

“Tas žmogus vienui vie
nas, be šeimos, be vaikų, be 
Dievo., Kodėl jisai turėtų bū
ti žmoniškas?”
^Vilhelmas pasakęs, kad Hit

leris, gal būt, esąs nuoširdus, 
bet Jisai “stato legionus (armi
ją) , o ne tautą.” Tai nekvaila 
mintis.

ten” pro Lenkijos pietus, Vo
kietija siekia tą šalį “neutrali
zuoti”* — apriesdama ją iš vi
sų pusių. Rengiamoji kombina-

KAS BUVO BERNIU
KAS VYSKUPAS?

adinamas Myros
ei ja su Lietuva turi tikslo tą pas šv. Mikalojus, vaikų pat- 
neutralizaciją dar sustiprinti, jonas, gyvenęs IV-me amžiu- 
užtikrindama Vokietijai rimtą ije. Nuo pat kūdikystės jis bu- 
slrateginį dominavimą šioj Eu-(yęs labai pamaldus, 
ropos daly. J>erniukas-vyskupas buvo išsi-

Europos Bylų tautos, sako 
“Ordre”, jau išvijo iš savo že
mių vokiečius vieną kartą; jos ’ f“.v y , . .y < talkino karalius Henrikas1ŠVJJO švedus; jos išvijo, pade- įyni švcn(o Ni,kal aus djcl 
dainos savo sąjunginmkės žie-|XHi6 (, katC(|ros ch()ras rind. 
mos, Napoleoną. Ateitis, gąl vi-;,lavo berniuką kur pam£ 
sai netolima ateitis, parodys, plodavo vyskupą. Jį apreng- 
kokio likimo susilauks Baltijos davo vyskupiškais drabužiais; 
kraštuose didėjančios šiuo me- įdvasiškijos lydimas jis ėjo į 
tu Trečiojo reicho ekspansijos katedrą, kur jį visi gerbė ir 
planai, — užbaigia prancūzų'garbino, kaip ir tikrą vyskupą.

Tačiau

ciškimas, vartojamas ryšium

papročiu, kurį Anglijoje pa-
» karalius Henrikas

laikraštis.

• MANILA, Filipinų Salos, 
gr. 8. — Audra užgavo Filipi
nų salas penktadienį. 27 žmo
nės žuvo, turtui žalos padary
ta per $1,000,000.

Jis buvo vyskupo range ligi 
kaltųjų Bernelių Dienos, 

ketais ir ilgiau. (Panašus pa

 

protys buvo ir kituose kraš
tuos ne tik Anglijoje. Kur 

 

buvo tikroji to papročio pra
džia — negalima jau besusek- 
ti
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MASTER WIND0W SHADE C0.
S. J. Vondrak Tel/ Lafayette 4560

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo

NAUJIENOS, Chicago, HL

FIRANKOM LAZDAS . . . MES NUMIERUOJAM IR UŽKABINTAM 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS.

1803 WEST 47th STREET (ARTI WOOD ST.)
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Paskutiniai Paveikslai!
Paskutinį Kartą Chicagoj!
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Rašo DR. S. B1EŽIS 
daugelio liaukų besiran-

Visiems neturėjusiems progos patekti į perpildytą Liet. Auditoriją, 
antrą kartą bus rodomi

BROLIU MOTUZU
100% spalvuotos filmos su garsais (Pirmoji Dalis) 

“20 Metų Lietuvos Nepriklausomybės” 
ir

“Metai Lietuvoje”

Sekmadienį, Gruodžio 11 d., 6 vai vak.
LIETUVIŲ AUDITORIJOJ

3133 So. Halsted St.
Pertraukos metu bus išstatyti įvairių provincijų moterų tautiški 
drabužiai.
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Iš
dančių žmogaus kūne pasagi- 
nė liauka (thyroid gland) lo
šia dabai svarbų vaidmenį. 
Kuomet ji veikia 
tai žmogus šiuo žvilgsniu esti 
pilnai sveikas. Tegul tik jos 
funkcija pakrinka į vieną ar 
kitą pusę, tai bežiūrint kūne 
įvyksta ryškios permainos, 
kurios dažnai priveda net prie 
labai rimtų pasėkų.

ši liauka randasi priešaki
nėje žemutinėje kaklo daly. 
Kuomet ji esti normali, tai jos 
negalima nei pastebėti, nei 
užčiuopti. Jos svarbiausia vei
kmė yra reguliuoti maisto 
sunaudojimo eigą arba balan
suoti mitybą. Gi beaugančiuo
se vaikuose, ji svarbią rolę lo
šia jų natūraliame augime.

Šios liaukos pakrikimai daž
niausia esti dvejopi, būtent: 
viena, kada ji nepakankamai 
gamina tam tikrų sulčių, o an-

-...................adą

gančius šia liga, galima pagy
dyti vaistais bei tinkamu poil
siu, ypač pradžioje ligos eigo
je. šia būtinai reikia, kad li
gonis butų nuolatinėje gydy
tojo priežiūroje ir kad juo pil
nai pasitikėtų. Jeigu bėgy tri- , 
jų, keturių savaičių žymaus 

normaliai, p'agerčjjimo neįvyksta, tai tuo-

j
V

FORMALIS
ATIDARYMAS

NAMASMUSŲ

STANDARD FEDERAL SAVINOS 
and LOAN ASSOCIATION 

of CHICAGO i

gamina. Kode! taip atsitinka 
pas tulus ašmenis, o pas kitus 
viskas normaliai cinas, dar iki 
šiol niekam nepasisekė galuti- 
tinai patirti. Dažnai pastebi
ma stoka jodo druskos, bet 
anaiptol ne visais atsitikimais 
tai galima išaiškinti.

Kuomet pasaginė liauka ne- 
užtektinai teikia kunui savo 
sulčių, tai į palyginamai trum
pą laiką įvyksta sekamos per
mainos: žmogus tunka, rodos, 
be jokios priežasties, lieka la
bai tingus, neturi palinkimo 
nieko dirbti, protiškai pasida
ro sustingęs, širdis lėtai plaka 
ir labai bijo šalčio, žodžiu sa
kant, tokis asmuo pasidaro 
niekam tikęs gyvenimo kovo
se, su kuriomis jis nepajėgia 
grumtis^ Kasdieninis vartoji
mas /atitinkamo kiekio šios 
liaukos ekstrakto žymiai gelb
sti, bet tai prisieina naudoti 
veik visą amžių.

Kuomet ši liauka perdaug 
gamina sulčių, tai tokią padė
tį vadiname goiteriu arba gū
žiu. Čia pasireiškę ženklai 
kaip tik esti priešingi: žmo
gus pagyvėja, dažnai prakai
tuoja, jaučiasi pertekęs šilu
ma, širdis smarkiai plaka, da
rosi labai nervingas, nemiega, 
valgo labai daug, o svoris vis 
eina mažyn. Taipgi bendra 
sveikata menkėja, nes kadir 
menkas darbas jį labai greitai

met prisieina pasiduoti opera
cijai. Mat, perilgas laukimas 
bei 'nereikalingas atidėlioji
mas visada būna gana pavo
jingas, nes perdaug liga išvar-' 
gina širdį ir šiaip jau visą li
gonį nualina, kad operacija 
pasidaro nebesaugi. i

Niekąs nepageidauja opera- > 
cijos, daugelis jos bijosi. Kuo- 
met medlkalis gydymas ne-' 
duoda tinkamų pasekmių, tai . 
tada tik opdtacija tegali ligonį1 
iš šios ligos išgydyti. Juo gi’ei- 
čiau operacija padaroma, tuo > 
skubiau ligonis pagyja, tuo 
geresnes pasekmės esti ir tuo 
mažesnis mirtingumas pasitai-' 
ko. Bendrai kalbant, ši ope-, 
racija nesunkiai atliekama,' 
rizikos nedaugiausia, o pasek-, 
mes esti džiuginančios. Užtat. 
josios ne tik nereikia bijoti,| 
bet atbulai, ligonis turėtų į taii: 
žiūrėti su vilčia, kaipo į gerą- 
priemonę dšgyti ir visiškai pa-j 
sveikti.

® WASHINGTON, D. C., gr.
8. — Thomas Mooney advoka
tas dar kartų apeliavo į Vy
riausią šalies teismą, prašyda
mas peržiūrėti Mooney bylą.

• BROVVNSVILLE, Tex., gr. 
8. — Pranešama, kad Meksi- 
kos generolas vadovavęs suki
limui prieš valdžią šiemet, mir
šta kalnuose, San Louis Poto- 
si apylinkėje.

• NEW YORK, N. Y., gr.
8. — Vokiečių socialdemokra- 

: Volkszei- 
laidojant 
vokiečiu 
von Ra-

tų laikraš,tis “Neue 
tung” praneša, kad 
nušautą Paryžiuje 
ambasados sekretorių 
thą Hitleris buvo pasiruošęs 
pasakyti kerštingą prieš žydus 
kalbą. Nušautojo tėvas užpro
testavo, taigi Hitleris visai ne
kalbėjo.

4192 SOUTH ARCHER AVENUE

Šeštad., Gruodžio - Dec. 10,1938
Kviečiame lietuvių visuomenę atsilankyti

JUSTIN MAGKIEWICH, Pres. 
HELEN KUGtIINSKAS, Sec. 

ir visi direktoriai

liai iškyla priekyn, kad net 
vokų nebegali užvožti. Dažnai, 
nors ne visada, pati liauka ge
rokai padidėja, 'kad net ištolo 
galima matyti. Jeigu laiku 
tinkama pagalba nesuteikia
ma, tai ilgainiui ši liga prive
da ligonį net prie mirties. Kei
kia pastebėti, kad moterys šia 
liga serga daugiausia, vyrai, 
palyginamai kalbant, tik re
tais atsitikimais tesuserga. 
Kodėl taip esti, sunku išaiš-1 
kinti.

Kai kuriuos ligonius, ser-

CHICAGO CITY
OPERA CO. .

Romeo Ir Juliet—šiandien 2:00 
—Dossia, Mayer, Barova, Bur- 
dino, Love, Littlefield Baletas. 
Veda Hasselmans.

Traviata— šįvakar 8:00—Jepson, 
Hoe, Brown, Melton, Czaplic- 
ki. Littlefield Baletas. Veda 
Moranzoni.

Manon—Pirmad., Gruod. 12 — 
Dosia, Burdino, Boyer, Beattie. 
Cavadore. Veda Hasselmans.

Andi;ea Chenier—Treč-, Gruod.
14—Bampton, Barova, Paggi,: 
Gigli, Morelli- Littlefield Ba
letas. Veda Moranzoni.

La 'Boheme—Ketvirt., Gruod. 15 
—Pemberton, Garrutto, Toka- 
tyan, Czaplicki.

Carmen—Penktad., Gruod. 16.— 
Glatz, Tennyson, Burdino, 
Czaplicki, Beattie, Littlefield 
Baletas. Veda Weber. t

Beg. kainos: $1.10, $1.65, $2.20, 
$3.30, $4.40.

Civic Opera House

rife
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JEI VIDURIAI NEGERAI VEIKIA -----
JEI VIDURIAI SUHlETfiJA ------
JEI VIDURIAI NEMRšKINA -----
JEI'{JASAI VIDURIUS IŠPUČIA, —

NIEKO NELAUKDAMI ^NAUDOKITE

Kam Kentėti Nuo Sugedusių Vidurių?-

NIDA
Alkaline Digestant Powder Miltelius

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

Nida Laboratories
A. «. KAMANAS, 8av.

2555 West, 69th Street, Chicago
Telefonas Hemlock 0318
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Leo Norkus Jr
Ambrosia & Nedai
DISTRIBUTOR

ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria ir

ATEIK J DIDŽIAUSI KOKI CHICAGA 
BET KADA YRA MAČIUSI AUTO- >

MOBILIU IŠPARDAVIMU ,
Pasirink iš virš 600 šioj šalyj puikiausiu automobilių. .
Visų išdįrbysčių ir modelių tokiomis kainomis, kokių negalima 

niekur rasti. Kokio markete neieškotum—naujo ar seno karo — 
mes galime patarnauti gerai —tr sutaupyti jums šimtus dolerių.

1938*—ir 1937—Suicks—OldsmoMles-* Crevrolets—Fords—Pon- 
tiacs—Chryslers— Plymouths— DeSotos — Studebakers — Cadil- 
lacs—LeSalles — Packards — Dodges — Grahams — Willys —už 
pigiai kaip $295.00.—kai kurie naujutėliai.

Kiekvienas karas musų ekspertų patikrintas—musų garantija: 
tam, kad duoti jums ilgametinį patarnavimą.—Taipgi virš 300—, 
1936-1935 4r 1934 karai visų išdirbysčių už pikiai kaip $85.00. — 
Musų stakas yra Chicagoj didžiausias. Kodėl laukti?—kada gali nu- > 
pirkti gražų veik naują automobilį už taip mažus pinigus.

Kiekvienas karas turi masų naujo kaYo Ir dešimties dienų va- ’ 
žiavimo bandymo garantijas.

Nereikia jums ir grynų pinigų — mes imsime jūsų seną karą 
kaip įmokė j imą—likusią dalį mažais mėnesiniais {mokėjimais iki 
dviejų metų. Nesvarbu kur gyventum, nepraleisk šio didžio iš
pardavimo.

MUSŲ DVI KRAUTUVĖS yra atdaros kasdien iki 10 P. M. 
ir visą dieną Sekmadienį.

Cook County Finance Co.
1340 W. «3rd Street 2828 W. North Avė.

iprie Loomis prie California
M—MĮ—IWMW Į ■!■■■■■■■ iailHmUĮ I Vl»l Uliniu III iii III. I

PRAKTIŠKIAUSIOS
KALĖDŲ DOVANOS

PARSIDUODA LABAI NUMAŽINTUM KAINOM

PROGRESS KRAUTUVĖJE

■GRAŽIOS NAUJOS MADOS CEDAR CIIEST
Parsiduoda nuo' ................
Smoki n g Stands po 97 c 
Gražios Lempos po 98 c 
$75.00 ,(P,arlor Setai

”° ............... $38.00

DISTRIBUTORS, Ine. 
5931-33 So. Ashland Avė. 

WHOLESALE ONLY 
Phones: Prospect 0745-0746 

• Mes Importuojam Lietuvišką 
Degtinę

F. Dzimidas, savininkas ir visi 
darbininkai lietuviai.

WCOAl>
Dėl jūsų apsaugos 
musų anglys n i e- 
kad nėra senesnės 
kaip 72 valandų 
■nuo pribuxdmo į 
Chicagą. Tuo budu 
išvengiame berei
kalingą laikymą 
ore ir teikiam var
totojui karščio ma
ksimumą.
Vadovaujančių fi

nansinių bendrovių 
endorsuoti, savo 
nuolatinį ir pasek
mingą augimą pri-

savo tūkstančiams kos-skaitome 
tumeriams kaipo paseką

Be įmokėjimų reikalo, be ka
mantinėjimų ir apsunkinimų, 
prisitaikydami prie jūsų pajamų 
sudarome išmokėjimus mažomis 
dalimis nuo 5 iki 12 mėnesių- 
100% POCAHONTAS Ef| 
MINE RUN ........... Ton.O-vU
Pocahontas laukų gretine, extra 
karštos, laiko ugnį, mažai pelenų 
ir naikinimo.
POCAHONTAS LUMP 7E 
ARBA EGG ...........  Ton.O- I □

Kokybės viršūnės—kratytos ir 
garuodintos.

SUPERBA ....... Ton. $g

100% TIKROS W. $7 O C 
VIRGINIA ........... Ton. <

Idealios furnasams, garo ar 
karšto vandens šilumai, mažai 
pelenų, be peiktinų durnų.

SUPER LUMP LUMP & ĖGG
Be dulkių ir Švarios—kokybės 
viršūnė.

INDIANA STOKER NUT 1Į/2”x 
1/16 85% $ Ė
Stambumo .......................
ILLINOIS STOKER $4 A C 
NUT 2” Screenings Ton H1 b4*U 
W. KENTUCKY %”xi/2” 100% 
NUT—Be dulkių—kokybės ang

lys, reguliari kaina $£ O C 
$7 40 ................. TonV.OU

PETROLEUM C AR- $7 Dfl 
BON Mine Run .... Ton. I -OU 
ANTRRACITE $4 O fĮft
CHESTNUT ........... I ViUU
CHESTNUT E. KENTUCKY 2”

Idealus užvaduotojas Chestnut 
kietoms anglims— $Q 7K 
už Toną .................... O. f U
W. KENTUCKY Oth VEIN

Screen— $A QE 
ngs l’A”

TONAS

Minkštos Kėdes

i’° - .... $12.95
Paveikslai ir
Veidrodžiai

SUPERCOAL CO.
IC s. LASĄLLE.ST. DEARBORN 0J6U

98c
PATYRĘS KARPENTERIS

JOE GUSTIS
2957 SO. MICHIGAN AVĖ.

Atlieka darbą gerai, pigiai ir są
žiningai. Jeigu norite taisyti sa
vo namą arba statyti naują te- 
lefonuokite

VICTORY 2989.

Mažiausiomis
Nepaprastai Naudingos Dovanos Elektrikiniai Dalykai 

Kainomis Mieste

nuo....... .........$4.95
Toasteriai ir Perkuliato-
riaip°...................$1.00

Waffle Irons po

Urn S eis

$2.95

$9.95
S 1.00Sleinlcss Peiliai ir šakučių Setai nuo

Drabužiani Plovyklos

nu0 ............. $29.50
Prosinimui Mašinos

....... . ; $49.50
Refrjgiratoriai
nuo §69.50

Midget Radios 
nuo ...................
Console Radios

nuo ■■■■:...... $24.50
Visų Bangų
Radios -......... $39.75

S7.S5

A.

GERKIT TIK GERĄ
mėgsta AMBROSIA ALŲ, bet, prieto, išdirbėjai nusprendė padirb
ti dar geresnį alų, kurį užvardino NECTAR. Šis Alus "yra paga
mintas iš importuotų pirmos rųŠies produktų.

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas įstaigas. * 
Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite greitą ir teisingą ■ 
patąrnavimą- -

2415 W. 64th Street Tel. Hemlock 6240

WIIDW O* 11 Offufiv 'kai
J. W. KALED1NSKAS, Manager

3224 SOUTH HALSTED STREET
TEL. VICTORY 4226

PO 20 METŲ

Dusulio
Puolimų Gavo Tikrą 

PAGALBĄ
(Iš Boulder, Colo.) Aš 
kenčiau nuo dusulio per 
20 metų. Gruodžio mėn. 
1933 aš buvau labai pri- 
dusinta, buvau silpna, 
negalėjau ir skersai tro
bos pereiti, troškau su 
dvasios atkvėpimu. Pa-kiekvienu 

matėme jūsų vaistų skelbimą ir pa
prašėme vieno butelio. Ir nuo to 
laiko neturėjo nei vieno priepuolio. 
Pasirašo—Mrs. T. L. McFarland.
Saus 1935

KOKIA TEISYBĖ YRA APIE DU
SULĮ? Ar privalo sveiki vyrai, mo
ters ir vaikai per amžių kentėti 
tuos baisius dusulio antpuolius ir 
Bronchialį kosulį? Ar nėra jokio 
paprasto, lengvo, greito budo jiems 
padėti?
nVlTATl Kai tik atspausdinta 
17 I nuostabi knyga, ati
dengia įtakingus budus, kuriais pa
dedama tūkstančiams pradėtus at
kakliuose atsitikimuose, taip vadi
namuose jau bevilties bylose. Pa 
klauskite kopijos šiandien, gausite 
dykai.
The NACOR CO., 8314-J. State Life 

Bldg., Indianapolis, Ind.

LIETUVOS NEPRI 
KLAUSOMYBES

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI
NAUJIENOSE
KAINA 25 CENTAI

> M*

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.Pasiklausykite niusų Gražių Radio Programų Kas 
Nedęldienį, valandą prieš piet, iš stoties WGES.
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NAUJIENOS, Chicago, m. šeštadienis, gruod. 10, 1938

XXXŽžXXXXXXXXXXXXlXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXZXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXYYYXXYXXXXXXXXYYYXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXTTXXXXXXXZXXXXYyXXXXXYXYXXXXXXXXXYXTXXXXXXXXTYYYYTXXXXXXYXYTXXXXXXTYrXYTT-: 
f*
M 
M 
M 
M
M 
H 
M

66
Pamatykim Komišką Operą

PERIKOLA”........
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SEKMADIENI, GRUODŽIO-DEC. 11,1938
PRADŽIA 4:30 Įžanga 75c

SOKOL HALI, 2337 So. Kedzie Avė.
Dirigentas J. BYANSKAS. BIRUTES CHORAS KVIEČIA VISUS
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Naujienų Jubiliejinis Koncertas įvyks Kovo 12 d. 1939 m.

Laisvamanių Etines Kultūros Draugijos 1 kuopos priešmetinis 
susirinkimas įvyks antradienį grudožio 13, Darbininkų Sve
tainėje, 10413 So. Mięhigaft Avė., kaip 7:30 v.v. Visi nar ai 
malonėkite dalyvauti, nes turime perrinkti valdybų sekan
tiems metams. Taipgi turime daug svarbių reikalų aptarti.

P. J. Kučinskas, sekr. 
Teisybes Mylėtojų Draugystės priešmetinis susirinkimas įvyks 

sekmadienį, gruodžio 11, Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 
3133 So. Halsted St. 12 vai. dienų. Visi kviečiami atsilanky
ti, nes bus valdybos rinkimas 1939 metams ir yra kitų svar

bių reikalų aptarti. A. Kaulakis, rašt.
Draugystes Susivienijimo Brolių ir Seseerų Lietuvių priešmetin’s 

susirinkimas įvyks rytoj gruodžio 11 d. Dievo Apveizdos 
parapijos svetainėje 1 vai. po pietų. Visi nariai malonėki
te atsilankyti. Bus renkama valdyba 1939 metams ir yra 
svarbių reikalų svarstyti. Išgirsite raportų iš buvusio ba
liaus. A. Grisius

Joniškiečių Labdarybės ir Kultūros Kliubo priešmetinis susirin
kimas įvyks sekmadienį, gruodžio 11 d. 1938 m. p-no J. Juš 
kos (Hollywood) svetainėj, 2417 W. 43rd St. Pradžia 3 
vai. po pietų. Kadangi šiam susirinkime bus renkama kliu
bo valdyba ateinantiems metams ir bus daug reikalų ap
svarstyti, tai prašoma visūs narius susirinkti laiku ir atsi
vesti nors po vienų naujų narį prisirašyti. Tų pačių dienų 
įvyks ir kliubo vakaras (Baru Dance). G vai. vakare taip, 
kad iki to laiko būt galima susirinkimų užbaigti.

B. Vaitekūnas, rašt.
“Bijūnėlio” choro pamokos naujoj vietoj. Nuo šio šeštadienio 

persikeliama į J. Grigaičio svetainę, 3800 W. Armitage avė., 
kur buvo per paskutinius 3 metus. Pamokos įvyks kiekvie
nų šeštadienį, nuo 2 iki 5 vai. po pietų. Mokytojauja p-lė 
Ona Skeveriutė — dainavimo, kalbos, žaismių ir vaidini
mo. Kviečiame visus tėvus atvesti savo jaunuolius, nuo 5 
iki 16 metų amžiaus, ir prirašyti į “Bijūnėlio” chorų.

—Valdyba 
‘ Garfield Park Lietuvių Vyri] ir Moterų Pašalpinio Klubo prieš

metinis susirinkimas įvyks sekmadienį, gruodžio 11, 1938, 
I awler Hali,. 3929 W. Madison St. 1 vai. po piet. Visų at- 
si’ankymas yra būtinai reikalingas, nes yra daug svarbių 

v reikalų aptarti ir bus renkama valdyba. Nepamirškit užsi- 
( niokoti visus užsilikusius mokesčius. M. Medaliaskas 
Draugystės Lietuvos Vėliavos 1 Amerikoj įvyks priešmetinis 

nųdrinkimas sekm., gruodžio 11, Antano Česnos svetainėj, 
4301 So. Paulina St. Bus daug svarstymo ir valdybos rin

kimai. ' : Charles Davis, pirm.
“i...............- --------------------------------. , . . . « ■ ----- _-2—
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Lietuvių Laisvamanių Etinės Kultūros Draugijos Metinis Ban- 
kietas įvyks nedėlioj, gruodžio 11 d., Lietuvių Darbininkų 
svetainėje 10113 So. Michigan Avė., Roseland, III. Pradžia 
G vai vak. Taipgi trumpas programė is. šokiams gries Stan
ley Lesch orkestras. Tikietas 50c. šokiams 15c. Taigi rengi
mo komisija kviečia visus atsilankyti linksmai laikų pra
leisti.

PRANEŠIMAS
šiuomi pranešam savo draugams ir pažįstamiems, kad 
mes turim tavernų naujoj vietoj, būtent, 3856 So. Union 
Avė. Todėl visus savo draugus ir pažįstamus kviečiame 
atsilankyti ALAS YANAS

CHARLES VENCKUS 
JOHN SVELNIS

3856 So. Union Avenue

UfAM.IM»D 1*4

SĄRAŠAS

Old Taylor 
Grand Dad 
Old Charter 
Black Gold 
Old Schenley Rye 
O. F- C. 
Bond & Lillard 
White Horse

DYKAI 
PRISTATYMAS

Four Roses 
Mattingly & Moore 
Seagram 5 Crown 
Seagram 7 Crown 
Kessler 
Seagram V. O. 
C AG 
Hill & Hlll

Crenm of Kentucky 
Old Quaker 
Wilken Family 
Old Druni . 
Calvert Special 
Schenley Red Label
Golden Wedding 
Blaek & White

WEXBĘRG'M 
LHjypfSj

Telefonas
CANAL 4738

KALĖDINIŲ PIRKINIŲ
Del tikros linksmybės už vis labiausiai priimtina kalėdinė dovana 
yra gėrimas, čia tik dalinas sąrašas pačių populiariausių turimų 

gėrimų. Tuoj pradėkite norimų gėrimų sąrašą statyti.

WEXBERG’S
KALBDV DftDUKO BUSTINI! 

1908 So. Halsted St

Diena Iš Dienos
Association of Chicago

MUSŲ NAMAS

Francis J. Kaminski

Bowling-Billiardai
10 Stalų

Naudingos Kalėdų
Dovanos

Bulaw

Gražios Lietuviškos Atvirutes Parsiduoda
Steponas.

JOS. F. BUDRIK, INC FOTOGRAFAS

G ARSINKITĖS “NAUJIENOSE

Sudriko Krautuvė Atdara ir Nedėliomis 
Prieš Kalėdas. Pirkėjai Apturės Dovanas

kydami ligonį daug prisidėtų 
prie suraminimo ir sustiprėji
mo sunkioje padėtyje esančios 
Josephinos Kacucevicz.

Nuo savęs linkiu greito su
stiprėjimo ir vėl grįžti į svei
kųjų^ tarpų. J. J. P.

• LIGONINES— 
HOSPITALS

dabar dar pas

egg ..............
NUT .................
BIG LUMP ......
MINE RUN .....
SCREENINGS

PIRKIT DABAR!
DIENA IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.

Tel. ARDMORE 6975

WCF^L—970 K. Žymi Radio Valanda leidžiama Budriko nedėlios 
vakare, 5:30 iki 6:30 P. M. Chicagos laiku.

15 Metų 
Sukaktuves

Užvakar, gruodžio 8 dienų, 
suėjo penkiolikų ipetų kai Do- 
minikas Kuraitis įsteigė Brid- 
geporte, prie 31-os ir Halsted 
gatvių, automobilių agentūrų 
ir pavadino jų Milda Auto 
Sales.

Rašoma Mašinėlė, Elektrinė Britva, Piano 
Akordijonas, Graži Lempa, Graži Sofa, Elek

trinė Ledaunė, Skalbiama Mašina, Radio 
ir Kiti Naudingi Dalykai

Tel. Victory 4965.
STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS 
DARBAI. 35 metai bizny, turi 
pilną apdraudą už darbus- Leng
vus išmokėjimai jei norite.
BRIDGEPORT ROOFING AND 

SHEET METAL CO.
3216 So. Halsted St.

JOHN YERKES 
2422 W. 69th St.

Tel. Hemlock 2867 
Rez. Republic 5688

3409-21 So-. Halsted Street
Tel. YARds 3088

Priešais Tautiškų Kapinių vartus 
Skanus SCHLITZ ALUS.

PETE YOUNG

83 ir Kean Avė.
Willow Springs.

(North East Corner Archer and Sacramento Avenue)
STANDARD FEDERAL SAVINGS and LOAN ASSOCIATION of 
Chicago yra didžiausia lietuvių tupinimo ir skolinimo įstaiga vi
soje Amerikoje.
United States Government priežiūroje ir kiekvienai ypatai pini
gai apdrausti iki $5,000.00-
Turtas virš $2,600,000 00. Reserve atsargos fondas virš $200,000.00.\ 
Kviečiame jus atsilankyti į musų naują vietą. Galima pinigus pa
sidėti ir atsiimti visados. Dabar mokam 4% už padėtus pinigus.
Duodam paskolas ant 1-mų Morgičių, nuo 1 iki 20 metų lengvais 
mėnesiniais atmokėjimais.
SAFETY DEPOSIT DĖŽUTĖS GALIMA PASIRENDUOTI
Ofiso Valandos: nuo 9 ryto

Subatom nuo

... $6.00

... $6.00

.... $6 00

.... $5.75
... $5.00 
ŠAUKITE

3-čioji Didi Savaitė.
Paveikslas apie kurį kalba visa 
Chicaga—Sovietų Rusijos did

žiausias visų šauniausias 
veikalas.

Professor Mamlock
Nepaprastas nacių teroro apkal

tinimas.
Angliški pavadinimai.
SONOTONE

66 E- Van Buren St. 
arti Wabash.

Pradžia 11 A. M. 25c iki 1 v. P.
M. išskiriant šeštadienius ir 

sekmadienius-

Mrs. Nora Smith su 
Dukteria Stella 
Išvažiavo Atostogoms

Visiems gerai žinomo Real 
Estatininko ir Smith’s Palm 
Garden, 4177 Archer Avė., sa
vininko Paul Smith žmona No
ra ir duktė Stella šiomis die
nomis išvažiavo į Hot Springs, 
Arkansas. Vėliaus mano važiuo
ti j New Orleans, La. Už po
rų mėnesių maho sugrįžti at
gal į Chicagų.

, Pradžioje Domi- 
■ likas bandė biznį 
varyti 

i mažos 
iia jis 
' ^amdęs 
mechanikų

Liepos Naujas Daržas 
82 ir Kean Avė. 

(Prieš Tautiškas Kapines) 
Piknikams dienos dar neužimtos 
Kas pirmas, tas galės pasirinkti 

dieną.
PABST ALUS ir Užkandžiai 

visados.
JOS LIEPA

Telefonas Wil!ow Springs 45.

Lietuvis Plumberis 
— Laisnuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS.

ĮRENGIA STOKERIUS

PETE YOUNG
UŽEIGA.

Serga Josęphina 
Kocucevicz

Jau senokas laikas kaip ne
sveikai: j a drg. J. Kacucevienė. 
Praeitos savaitės pabaigoje pa
sidavė daktarų priežurai ir li
kos padaryta sunki operacija. 
Dabar randasi Grant Hospital, 
351 W. Grant PI. Room 325.

Draugai ir pažįstami, aplan-

D- Kuraitis
jį tebedirba), o janitoriaus, 
pardavėjo, sekretoriaus, knyg- 
vedžio ir “boso” pareigas jis 
vienas pats ėjo.

Metai po metų biznis plėtė
si ir reikalinga buvo daugiau 
darbininkų pasamdyti. D. Ku
raitis pirmiausiai pasiliuosavo 
nuo “janitoriaus” darbo. Vė
liau, kai jis gavo Buick ir Pon- 
tiac automobilius pardavinėti, 
tai jau atsikratė ir knygved- 
žio ir sekretorės pareiga, o pa
siliko sau tik mėgiamiausius 
“salesmono” ir “boso” darbus.

Taip Milda Auto Sales augo 
ir labai sparčiai plėtėsi į dide
lį biznį. Dabar jau čia ne vie
nas, o devyni mekanikai dirba. 
Užlaikoma ir keturi u .pardavė
jai su p. Kuraičio menedžeriu, 
p-nu John Radinu, priešakyje. 
Užlaikoma ir ktiygvedis, o se
kretorės pareigas eina p-lė 
Kotryna Kuraitis. (P-lė K. Ku
raitis yra p. Kuraičio brolio se
suo, kuri neseniai atvyko iš 
Lietuvos.) žodžiu, Milda Auto 
Sales štabas liko suorganizuo
tas ant plačių ir tvirtų biznio 
pamatų.

šia proga dar reikia primin
ti, kad p. D. Kuraitis likęs 
stambiu biznierium ir susikū
ręs sau gražų gyvenimų, neat 
siliko ir nuo kultūrinių darbų 
visuomenės labui. Jis mielai 
visų organizacijų ar asmenų 
kilnius sumanymus taip mora
liai, taip medžiaginiai paremia. 
Tuo jis įsigijo daugelį priete- 
lių. Ir šiandien p-ms D. Kurai
čiui ir jo žmonai Deltai, sulau 
kus šio jubiliejaus, lieka tik 
pasidžiaugti atliktais darbais, 
ir už jų nuoširdumą reikia ti
kėti, ir plačioji lietuvių visuo
menė yra dėkinga ir pilnai juos 
įvertina

CONRAD 
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
demiškomis užlaido

mis ir Hollywood 
šviesomis. Dar bas 
garantuotas.

420 W. 63rd St 
Tel. ENG. 5883-5840

Bridgeporto lietuvių, lenkų 
ir italų jaunimas organizuojasi 
į politinį veikimų. Tos tad gru
pės ir yra siūlomas į 11 wardo, 
t. y. Bridgeporto ir šv. Petro 
ir Povilo apylinkės aklermanus 
prof. Francis J. Kaminski.

Per daug metų 11 vardas, t. 
y. Bridgeporto apylinkė nepa
sirodė gana politiniai veikli 
valdininkams į daugel vietų 
rinkti. O tani priežasčių yra 
gana daug. Pirmiausia, stoka 
vieningumo, antra, nebuvimas 
atsakančio ir patikimo asmens 
į kandidatus.

Bet kelių mėnesių Faikotarpy 
bus aldermano rinkimai. Vie
nas žymus asmuo jau mini
mas ir ne deltoj kad už jo nu
garos stovi kokia politinė ma
šina, bet organizuotas Bridge
porto apylinkės'lietuvių, lenkų 
ir italų jaunimas.

i j £ f '
O kad balsuotojai turėtų su

pratimų apie kokį kandidatų 
kalbama, štai pateikiame ir da
vinių žiupsnelis apie jo gyveni
mą.

. 4 Į ’' { •
Prof. Francis J. Kaminski 

yra sunūs gerai žinomos Brid- 
geporte grabores ponios Julia 
W. Kaminski.

Jis gimė neto’i šv. Jurgio 
parapijos bažnyčios, lanke St. 
Mary’s pradinę mokyklų, 1931 
melais baigė Niagara Universi
tetų. Dar besimokslindamas jis 
mokslinosi ir politiniuose ir vi- 
šuomenės moksluose. Gi 1935 
metais jis vėl grįžo į Niagara 
Universitetų ir įgijo Mastei* of 
Arts laipsnį. Sekančiais metais 
jis tapo paskirtas to paties uni
versiteto profesoriumi.

Taigi Bridgeporto apylinkė 
neturi ir neturės' geresnio kan
didato aldermano pareigoms.* 
Nors dar laikas ir tolimas iki 
rinkimų, tačiau verta, prisimi
nus praeitį, iš anksto ruoštis. 
Mums reikia energingo atstovo, 
tokio kaip prof. Francis J. Ka
minski. (Skelb.)

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rankandus bei storus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatofn an
glis į visas miesto dalis.

3406 So. Halsted St.
Šaukit Tel. YARDS 3408

visai ant 
skalės. Ta- 

turejo pa
tik viena 

J i m

® 4192 ARCHER AVENUE Phone LAFayette 0161
JUSTUI MACię)ĮĘWĮCH, President HELEN KUCHINSKAS, Sec- (

GERBIAMI NAUJIENŲ Skai
tytojai Prašomi Pirkinių Rei
kalais Eiti į tas Krautuves, 
kurios Skelbiasi Naujienose.

SVEIKATOS KLINIKAS

TONSILAI IŠIMAMI $*|2a^0
GYDYMAS...................... SRH.OO
LIGONINĖJE .................
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena

diena ligoninėje *15 00
RAUMATIZMAS $9.00

greitai palengvinama ......  “
VISAS LIGAS GYDOMA $1.00
Ekzaminaciją įskait. vaistus ■

DOUGLAS PARK HOSPITAL
• 900 So. Kedzie Avė., Chicago 

Tel. Lawndale 5727.

STANDARD FEDERALi
SAVINGS & LOAN !

iki 5 vak. Seredom nuo 9 iki 12 dieną, 
9 ryto iki 8 vai. vakaro.

STANDARD FEDERAL SAVINGS
and LOAN ASSOCIATION of CHICAGO

20 AsIų
Gėrimai ir užkandžiai vietoje 

Rezervacijos Kliubams

Milo Wiesner Recreatio n
819-823 W. 35th St.

Tel. Yards 4621-4622-2868

iIMkA.'.
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ANTĘD BUSINESS CHANCES

j", !,m tirpt

Iš Chicagos Lietuvių 
Kultūrinio Veikimo

BIRUTES CHORO 
PIRMININKO 

ŽODIS *.* *
STUDENTAI

Praeitą sekmadienį, gruodžio 
4 d. Chicagos lietuviai studen
tai buvo suruošę sąvo paren
gimą, kuriame buvo sulopąs 
pačių studentų parašytas vei
kalas iš lietuvių senovės. Vei
kalo sužetas paimtas iš sęnę- 
vės lietuvių stabmeldiško tikė
jimo ir karų su Lietuvos prie
šais. Veikalas panąargintąs 
vaidelučių stabmeldiškais reli
giniais šokiais ir tokiomis pat 
giesmėmis.

Veikalas buvo įdomus tuomį, 
kad jis originalas, specialiai 
tam vakąrui parašytas. Visą lo
šimą atliko patys studentai-tės 
ir gana teisyklinga lietuvių kal
ba.

Čia reikia pastebėti, kad 
Amerikos lietuvių inteligentiš
ka jaunuomenė-studentija, pa
sirodė esanti neblogesniąis lie
tuviais, kaip tie kurie gimė, 
ąugo Lietuvoj ir ėjo mokslus 
rusų universitetuose. O kaslink 
kalbos, lai amerikįečiai-lietu- 
viai, studentai ją net geriau 
vartoja už kai kūrins lietu
vius, buvusius rusų studentus.

Vakaras buvo rengiamas su- 
šelpimui neturtingų studentų, ir 
reikia manyti, kad jis davė gra
žaus pelno, nes jau seniai tiek 
žmonių teko Lietuvių Audito
rijoj matyti. Tokis gausus į 
studentų parengimą atsilanky
mas ne tik duos pelno naudin
gam reikalui, bet ir viso stu
dentų ratelio narius — paak- 
stins prie aktyvesnio veikimo 
lietuvių tarpe.
“PERIKOLA”

buvo kur pakartota. Jei |a ope
retė niekur nebuvo pakartota, 
tai yra didelis nuostolis kaip 
pačiąm chorui, taip iy koąęer- 
tų mėgėjams. Veikalą puąšia 
ne tiek jos sužetas, kiek ste
bėtinai graži muzika ir scena, 
ir jos pastatymas chorui gąna 
dau$ lėšųoja.

Aš neabejoju, kad “Perimo- 
los” pąipątyti ateis nę tik tie, 
kurie jus nematė, b.ęt ir tie vi
si, kurie matė, nes “Birute” 
šiais metais dar geriau yrą pa
siruošusi.

Kiek teko nugirsti, veikalo 
svarbiausia lošėja, p-lė širvai- 
tė, specialiai mokinosi visus 
metus, kad tikrai gerai savo 
rolę atliktų. O reikia pasaky
ti, kad ji ir pernai ją atliko 
stebėtinai gerai.
REMDAMI JAUNUOMENĘ, 
NEUŽMIRŠKIM IR 
SENESNIUS

šį sekmadienį, gruodžio 11 
d., Sokolų svetainėj, bus per
statyta ta graži Pietų Ameri
kos operetė “Perikola”. Opere
tę scenoj stato “Birutes” cho-

Šią operetę “Birutes” choras 
toj pat svetainėj statė praei
tais metais ir neatmenu ar ji

Amerikos lietuvių jaunuome
nei pradėjus aktyviai dalyvau
ti lietuvių kultūriniam veiki
me, ypač choruose ir lošime, 
senesnieji pąsitraukė į šalį, bet 
ne visi.

Štai, Chicagos Lietuvių Vy
rų choras, kuris susideda iš ve
teranų dainos ir scenos mėgė
jų, nepasiduoda jaunuomenei.

Gruodžio 18 d. Vyrų choras 
rengia koncertą — teatrą. Bus 
perstatyta dviejų veiksmų ko
medija, “Nutraukta Meilė”, o 
antrą dali konęerto išpildys 
Chicagos Lietuvių Vyrų cho
ras.

Kaip “Pirmyn”, taip ir Chi
cagos Lietuvių Vyrų chorą ve
da p. Kazys Steponavičius. Kaip 
“Pirmyn” yra vienąs iš geriau
sių mišrių chorų Amerikos lie
tuvių tarpe, taip ir Chicagos 
Lietuvių Vyrų choras gal yra 
vienas iš geriausių vyrų chorų 
Amerikoj lietuvių tarpe. Kon
certas įvyks Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 So. Halsted 
Street.

Taigų linksmindamiesi jau
nuomenės parengimuose, nepa
mirškite ir senesniųjų.

Jau kuris laikas kaip tįlpsta 
straipsniui apie Birutes choro 
darbuotę prisirųošiąnt dideliam 
vakarui, suvaidinant operą “Pe- 
rikolą”. Manau, priėjo ir pia
no eile tarti savo žodį viešąi. 
čia noriu išsitarti ne tiek asme
niniai, bet vyriausiai kaipo Bi
rutės choro pirmininkas.

Daugeliui teko matyti pereitą 
pavasarį pastatant operą “Pe- 
rikolą”. Veikalas gražus ir rei
kalauja didelio prisirengimo ir 
išlaidų. Choristai ir artistai pa
aukojo labai daug laiko ir ęųer- 
gijos susimokinimui šio veika
lo. Dabar kreipiuosi į jus drau
gingoji Chicagos lietuvių vaka
rus mylineįoji ir remiančioj į 
pųbjiką, Įcąd Šį APUsų choro 
dąrbą įveytįųdami ątsiląnkylu- 
mėt sekųiądienį 4:30 popiet į 
'Sękp.lų salę, 2337 So. Kedzie 
Avė., ir painu tylume t tą musų 
darbo vaisių “ŲERIKOLĄ”. Ti
krinu, nesigailėsi t! Įėjimas bus 
tik 75c.

Ta pačia proga varde musų

T""
SITUATION WANTED 
___________ Ieško Darbo___________

JAUNAS VYRĄS paieško darbo 
bučernėj. Turi patyrimo. Dirbs už 
prieinamą kainą. Rašykite 1739 So. 
Halsted Št., Box 909.

PAIEŠJKAU DARBO, bučernėj, 
tavernoj už bartenderį arba lunch- 
room. Esu pilnai patyręs. 1843 So. 
Halsted Št-? Canal 5533- Klauskite 
John Miknis.

HELP WANTED—-FEMALE 
_______ fiarbinjnkjy Reikia_______

MER,GĮNA 20 iki 30 bendram na
mų darbui, būti, patyrusi, gerą al
ga. 1915 So. Harding Avė. Kleban, 
Bockvyell 2129.

PATYRUSI MERGINA pilnai pri
žiūrėti kūdikį, mažą apartmentą, 
nuaugusieji dirba. Išeiti. Nėra sek
madienių. $7.00. Rogers Park 4045.

REIKIA MASAŽISTĖS, D.OUG- 
LAS BATH, 3516 W. Roosevelt Rd

ąjĘĮKIA patyrusių vilnonių ir ki
tokių skudurų skirstytojų.

j.“ CHAPMAN & SONS,
884 N. Halsted St-

REIKALINGA MERGINA arba 
moteris nuo $25—35 metų, gerai 
atrodantį už veiterką ir kartais pa
dirbti už baro. Gali atsišaukti su- 
batoj ir nedėlioj visą dieną- 
4171 So. HALSTED ST. Tavern.

A.

pądčĮcą yisięiųs koresponden
tams ir rašytojams, kurie ne

REIKIA MERGINOS bendram 
namų darbui be skalbimo—būti.

Larman Delicatessen, 
1458 West 14th St-

PARTNERS
Reikia Parkerių_________

REIKALINGĄS PATYRĘS ir ge
ras pardavėjas pardavinėti lietuviš
ką importuotą degtinę ir kitus gė
rimus- Geras dąrbas ir uždarbis.

Dėl smulkmenų atsišaukit:
CpRYDON OHLRICH 

852 W. Grand Avė. Monroe 2277
Klauskite Mr. CRQWN. ,

PARDAVIMUI TAVERNAS ge
ros kompanijos, biznis išdirbtas per 
daug metų- Visokių tautų apgyven
ta apielirikė. 3464 So. Lituanica 
Avenuę.

IEŠKAU PARTNERIO eiti į ta
verno biznį su mažais pinigais. Ge
roj vietoj- Atsišaukite greitai. Ra
šykite, 1739 So- Halsted St. Box 
91Q.

Aš IEŠKAU GERO ŽMOGAUS. 
Ar ieškote pirkti kąrčiamos biznį^ 
Gal jums trūksta pinigų paimti 
gerą vįet^. Aš turiu planą, kuris 
jums patiks. Jeigu turite $500 ar 
ir daugiau suprantate - karčiamos 
biznį, prašau atsišaukti subatoj po 
7 vai. vakaro- Nedėlioj—10 v. ryto- 
Mr. Thomas, 931 W. 35th Place, 

(užpakalio flatas)

PAIEŠKĄU PUSININKO arba 
darbininko į roominghouse. Savi
ninkė nąšlė. 4337 So. Halsted St.

PAIĘŠKAU PUSININKO, vyro 
ar moters į taverno biznį arba par
duosiu taverną. 330Q So. Halsted St.

FURNIŠHED ĘOOMS—TO RENT
.......G? Kambariai______

RENDON 2 KAMBARIAI: kuk- 
nia ir miegamasis, dėl ženotos po
ros ar 2 vaikinų. 4058 South 
Campbell Avė.

PARDAVIMUI GREITAI ir pi
giai grosernė ir delicatessen. Biznis 
geras išdirbtas per daug metų.

3512 S.o. LOWE AVĖ.

GERAS BARGENAS
Pardavimui TAVERNAS ir Res

toranas arba išrenduosiu. Yra 5 
kamb. dėl gyvenimo. Biznis išdir
btas per 12 metų. 4440 So. West- 
ern Avenue-

PARDAVIMUI RESTAURANTAS 
labai nebrangiai—rooming house ir 
hotelio apylinkė. Elektrikinis refri- 
geratorius- 2118 N- Clark St.

NAŠLĖ RANDUOJA miegamą 
kambarį sų ar be valgio. Yra gara
žas. 2842 West 40th Place.

CLOTHES AND FURS 
prabužiai ir Kailiniai

2 TIKRI RYTŲ MINK kautai pa
imti mainais kaina $100 ir $200. 
Taipgi 68 kitų furkaučių, visi sti
liai ir visos mieros, kiek vartoti 
$10.00 iki $40.00 Miller Fur Com- 
pany, 168 North Michigan Avė. At
dara kas vakarą iki 9 vai.

REAL ESTATE FOR SALE

AUKSINĖ PROGA. Kas turi au
tomobilį, aš mainysiu bizniavą lo
tą. Lotas geroj vietoj, galima sta
tyti dabar. Atsišaukti FRANKS 
Barber Shop, 3934 So. California 
Avenue. Savininkas Frank Rid- 
lauskis.

FURNTTURE-FIXTURE FOR SALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
IŠPARDUODAME BARŲ FIK- 

ČERIUS 1938, visokio didžio su 
Coil Baksais ir sinkom. Taipgi Sto
rų fikčerius dėl bile kurio biznio 
Įskaitant svarstykles, registerius ir 
įce baksius. Cash arba ant išmokė
jimo. Pamatykite mus pirm negu 
pirksite kitur.

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

CALumet 5269.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui

PARDAVIMUI PIGIAI Plymouth 
automobilis 1938, 4 durų su tron- 
ku, šildytuvu ir defrosteriu.

CENTRAL AUTO SALES, 
3207-9 So. Halsted St.

Carl Wainora—Phone Victory 1717

ANTANAS IVASKEVIČ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Gruodžio 8 dieną, 12:13 vai. 
popiet, 1938 m., sulaukęs pu
sės amž., gimęs Šiaulių apsk-, 
Kuršėnų parap.

Amerikoj išgyveno 33 m-
Paliko dideliame nubudime 

moterį Reginą po tėvais Ja- 
kavięaitę, 4 dukteris: Kazi
mierą, Petronėlę Winslow ir 
žentą Thedore, Bronislavą ir 
Zofiją, 2 sūnūs: Antaną ir 
marčią Pauliną, Joną ir mar
čią Zofiją; 2 pusseseres Do
micėlę Einorius ir šeimyną, 
Kazimierą Didjuris ir šeimy
ną ir pusbrolį Kazimierą Ma- 
šaitį ir gimines.

Priklausė prie Palaimintos 
Lietuvos Draugijos.

Kūnas pašarvotas 6944 So. 
Maplewood Avė., Tel. Repub- 
lic 3814. Laidotuvės įvyks 
Pirmadienį, Gruodžio 12 die.- 
ną, 8:30 vai. ryto iš namų į 
Gimimo Šv. Pan. Marijos par. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas 
į šv- Kazimiero kapines.

Visi a. a- Antano Ivaskevič 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikto 
jam paskutinį patarnąvimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Dukterys, Sunai, 
žentas, Marčios, Pusseserės, 
Pusbrolis ir gilinės.

Laid. Dir. Albert V. Petkus 
ir Eudeikis, Tel. Lafayėtte 
8024.

agitavo publikų atsilankyti. Dė
kui reikia tąrli ir musų spau
dai, o ypač Naujienoms, kurios 
mus rėme aprašymais. Padėkų 
reiškiu ir rėmėjams, kurių Bi
rule turi gerą skaičių, o šiemet 
ir naujų prisidėjo žymus skai
čius. Rėmėjų pagalba galima 
drąsiau užsimoti didesni darbąi 
nuveikti. Be to, ^lidejis dėkui 
priklauso choro mokytojams, 
tai p. Jonui Byanskui — vedė
jui ir p-ai G. Giedraitienei — 
režisierei. Taip pat ir talkinin
kams artisląms-dainininkams 
bei visiems kitiems, kurie tik 
prisideda prie, choro gyvavimo.

Už tą visą bendradarbiavimą 
ir ko,opę,ravimą įlies, Birutės 
choras1, šteiigšiųlės jhs palinks
minti skahibįomis dainomis, ne 
(ik šį sekmadienį, bet ir kitose 
pramogos,c, kur lik bus mums 
proga suteikta dalyvauti. O da
lyvauti neatsisakome nė vienoj 
kultūringoj lietuvių pramogoj. 
Taigi, gerb. chicagrečiai ir apy
linkių lietuviai, paklausykit šio 
kvietimo ir ats,įkinkykit į mū
sų “Birulės” choro pramogą. 
Lauksime!

HELP WANTED—MALĖ
__ parbininkų Rejb.ia
REIKALINGAS, atsakantis žmo

gus turintis patyrimo prie darymo 
sąndwiches ir prie delicatessen. 
Turi suprasti vogas. P & D. Poul- 
try Farm, 5519 S. Harlem Av. Tel. 
Portsmouth 9020.

RENDON KAMBARYS — geisti
na vedusiai porai. Maža šeimyna. 
Bungalow. 7042 So. Campbell Avė.

BARGENAI, bizniavas namas 
gražioj vietoj, parsiduoda su biz
niu ar be biznio. Taverno biznis 
išdirbtas per daug metų. 2956 Eme
rald Avė- Antras namas su taver
no biznio daug išdirbtas biznis. 
1901 Canalport Avė- Trečias namas 
su trimis storais ir 10 flatų, viskas 
išrenduota. Turiu parduoti iš prie
žasties vyro ligos, kuris dabar ran
dasi ligoninėj Ąrizonos valstijoj. 
Parduosiu už teisingą pasiūlymą. 
Šaukite Canal 0936 Emily Maezes.

Paul Milleris, 
Birutės choro pirm.

Masonię
6115 Cot-

šeštadienį

Lietuvių Orkestrą 
Masonų Salėj

Lietuvio Bill Ručine orkest
ras su pereitų šeštadieniu pra
dėjo groti Mi,d\vay 
Teųiple salėj, prie 
ta^e Grove avenue.

Orkestrą gr°s Ras
didžiojoj šokių salėj, kur ruo
šiami viešj šokių vakarai jų 
mėgėjams. Kviesdamas lietu
vius ten atsilankyti p. Racine 
žada kas kelintą numerį užgro
ti smarkią lietuvišką polką ar 
suktinį. (Skelb.)

Metinės Mirties Sukaktuves

MATĘUŠĄS KONĘVIČIA

MINĖJO 
GIMTADIENĮ

RENDON šviesus apšildomas 
kambarys. 3354 So. Halsted, antros 
lubos, priekyje.

RENDON KAMBARIAI pavie
niams. 3540 So- Halsted.

ROOMING HOUSES bargeno kai
nomis North Sidėj, $650 pajamų, 
kaina $2750. Lincoln Pk- 46 kam
bariai, pajamų $550. Kaina $3000. 
Daug kitų visokio didumo. 2839 N. 
Clark St. La Šalies — Packards

Brolių Motuzų
Filmos Chicagoj:

RENDON apšildomas kambarys, 
blaiviam žmogui, su visais paran
kamais. Nėra šeimynos. Gera tran- 
sportacija. Hemlock 0391.

TIKTAI $400 įmokėjus pirksi 
moderną 2-flatį plytinį. Garo šilu
ma, pilna kaina $4000.
LOUIS MORRIS & COMPANY 

4006 Division Spaulding 7410

ATEIK į Didžiausį Kokį Ghi- 
caga Bet Kada Yra Mačiusi 

Automobilių Išpardavimą. 
Pasirink iš virš 600 šioj šaly pui

kiausių automobilių.
Visų iŠdirbysčių ir modelių to

kiomis kainomis, kokių negalima 
niekur rasti. Kokio markete neieš
kotum—naujo ar seno karo—mes 
galime patarnauti gerai — ir su
taupyti jums šitmtus dolerių.

1938—ir 1937—Buicks—Oldsmo- 
biles — Chevrolets — Fords—Pon- 
tiacs — Chryslers — Plymouths — 
De Sotos — Studebakers — Cadil- 
lacs
Dodges — Graliams — Willys — 
už pigiai kaip $295.00—kai kurie 
naujutėliai.

Kiekvienas karas musų ekspertų 
patikrintas—musų garantija tam, 
kad tuoti jums ilgametinį patarna
vimą.—Taipgi virš 300—1936-1935 
ir 1934 karai visų iŠdirbysčių už pi
giai kaip $85.00.—Musų stakas yra 
Chicagoj didžiausias. Kodėl laukti? 
—kada gali nupirkti gražiu veik 
naują automobilį už taip mažus pi
nigus.

Kiekvienas karas turi musų nau
jo karo ir dešimties dienų važiavi
mo bandymo garantijas.

Nereikia jums ir grynų pinigų— 
mes imsime jūsų seną karą kaip 
įmokėjimą—likusią dalį mažais mė
nesiniais įmokėjimais iki dviejų 
metų. Nesvarbu kur gyventum, ne
praleisk šio didžio išpardavimo.

Musų dvi krautuvės yra atdaros 
kasdien iki 10 P. A. ir visą dieną 
sekmadienį.
COOK COUNTY F1NANCE CO.

1340 W. 63rd Street
prie Loomis.

2828 W. North Avė.
prie California.

ŽIŪRĖK 26 apartmentų court bu- 
dinkas. štymu šildomas- Rendos 
$9,960. Kaina dabar $34,000. Libera
lus terminai-
FIRST STATE MORTGAGE CO. 

4752 Fullerton Spaulding 1500

FOR RENT-IN GENERAL 
Reiydai—-Bendrai

WEST SIDE MODERNAS 6 
kambarių su vana tiktai $12.00 mė
nesy. šaukti Real Estate Office, 
1100 W. Harrison St-

Gruodžio 10 d., 7:30 v. vak., 
Šv. Mykolo M-klos Salėj, 1644 
W. AVabąnsją Avė.

Gruodžio 11 d. 6 vai. vaka
re, Lictuyiųx.Auditorijoj, 3133 
So. Hajs.ted jSt.

Gruodžio J3 d., 7:30 vai. 
vak. . šv. Antano Pąr. Salėj, 
Coųrt ir XVi;)i5th Ct. (Cicero).

Gruodžio 14 d., 7:30 v. vak.
Lietuvių Dari). Salėj, 10413 S. 
Michigan Avė., (Rosclande,.

Gruodžio 16 d. 7 vai. vak-, 
Lietuvių Auditorijoj, 901 Lin
coln avė. (Waukegan, III.).

Gruodžio 17 d., 7:30 v. vak., 
J. Yuškos S.alėj, 2417-19 West 
43rd St. ' ■’

Gruodžio 18 d., 6:30 v. vak., 
Šv. Pranciškaus Par. Salėj, 
3903 Fir St. (Eas.t Chicago, 
Imi-)-

Gruodžio 21 d. 7:30 vai. va
karo, šy. Jurgio Par. Salėj, 
32 Place ir Lituanica avė.

(Skelb.)PRAKALBOS

RENDAI KRAUTUVĖ — 38 ir 
Emerald, įrengta mėsos marketui 
ir grosernei. 10 metų išdirbta. 5 
kambariai. gyvenimui. Kreiptis 

3554 So. Emerald Avė.

RENDAI TAVERNAS — gera 
vieta. 1605 West 43rd St.

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai

TAVERNAS, pareinamas kampas, 
išdirbtas biznis su įrengta virtuve, 
labai nębrangiai.

6302 So. Kedzie Avė.

PARSIDUODA TAVERNAS — 
priežastį patirsite ant vietos — Ge
ras biznis- BlLL’S TAVERN, 6068 
So. State S,t-

TAVERN Parduodu—Biznis iš
dirbtas per 6 metus. Nauji barai— 
renda pigi, štymu apšildymas- Prie
žastį patirsite ant vietos. 6425 So. 
Ashland.

PARSIDUODA nedidelė stubelė, 
gerame stovyj. Nėra morgičių.

7238 So. Claremont Avė.

MAŽA VIETA neseniai atidaryta 
bizniui—170x336 patogiai jungiasi 
Roosevelt Road ant York Road— 
veik prieš Forest Preserve. Gasas, 
elektriką trafiko lotai. $1500—$300 
pinigais. Rašyti Box R-17, 1739 So. 
Halsted St.

PAGERINTAS ŪKIS— bloko il
gumo labai maža katedž- Žemė 
prie grįsto kelio- Elektriką, tik už 
Park Ridge—aukštas gruntas. Kai
na $850.00. — $150 pinigais. $12.00 
mėnesy. Rašyti savininkui Box 
A-50 1739 So. Halsted St.

83rd STREET ŪKIS į vakarus 
tuoj už Harlem avė.—360 pėd. — 
Kitas kelias, nėra asesmentų, maži 
taksai. Elektriką. Kaina $375.00- 
$75 00 įmokėti—$5.00 į mėnesį. Ra
šyti Box B-92, 1739 So. Halsted St.

MUSICAL INSTR’NTS FOR SALE 
Muzikaliai Instrumentai

1000 ŠVENČIŲ BARGENŲ MUZI
KOS INSTRUMENTUOSE

Saxaphones ....... $10.00 iki $100.00
Tnimpets .............. $15.00
Clarinets ................ $5.50
Drums ir Druni

Prietaisai ............ $18.00
Jūsų seną instrumentą 
mainus. Drum 
belaukiant.

GOLDSTEIN 
914 Maxwell St.

iki 
iki

$65.00
$35.00

$65.00i iki 
imsime į 

perdedameHeadsELMHURST — 60x300—Butter- 
field priešais Elmhurst—Grįstas ke
lias, elektriką, nėra asesmentų. 
$675.0,0—135 pinigais. Rašyti.
Box F-23, 1739 So. Halsted St.

ROSELAND. — Gruodžio 6 
dieną suėjom kelios drauges ir 
nutarėm aplankyti seną draugę 
Luciją Petrauskienę. Mat, tą 
dieną buvo p. Petrauskienės 
birthday. Pasinaudodamos pro
ga nusitarėm padaryti Lucijai 
“surprise visit”.

Prie gražaus papuošto stalo 
ant kurio buvo didelis gražus 
“birthday cake”, visos viešnios 
buvo pakviestos prie užkandžių, 
būtent, Anastazija Kuliešienę 
(tai yra Petrauskienės mamy
tė, sena Roselando darbuotoja. 
Gal nėra, Roselande žmogaus, 
kuris jos nepažintų) ; Julia Są- 
dulienė, sesuo Petrauskienės iš 
Marųuelte Park, Jadvigą Gry
bienė ir Kastąųcija Pątųpienę, 
Elizabeth Dambrauskienė, Mar- 
cęJJa Warekojięnė, Leną Mar- 
kuąąs, Sophie Hąrk/iess ir 
Gracę Į^ueĮiią. Pp skanių ųž- 
kąųdžių ir įųnjcėjimy, buvo 
ifeihta dovanelę Petrauskienei, 
vtf, Ktorią ji išreiškė visoms šir
dingą ačiū.

Ir taip, draugiškai linkėda
mas Lucijai Petrauskienei 
“Mąny Happy Birthdays” išsi- 
skirstydamos visos susitarėm 
pasimatyti sekmadienį, gruodžio 
11 d., Darbininkų svet., 10413 
So. Michigan 
nių Bailkiete.

Taigi, visos 
simatymo.

Teųiojc Penkta Abehią Kara
lyste. Šita penkta Karalystė jau 
atėjo iš dangaus ir ji b.us am- 
žhia. Ir ta Dięvo Karalystė bus 
įsteigtą čįą ant žemės tuoj aus 
po sunaikinimui esančių šitų 
nedorų karalysčių. Dan. 2:44-:- 
•27.

PARSIDUODA TAVERNAS arba 
priimsiu partnerį, vienai moteriai 
persunku biznis vesti. 3416 South 
Wallace St-

PARSIDUODA TAVERNAS. Ge
rai įrengtas su namu, 3 flatai, 3 
karų garažas, šalia lotas- Biznis 
toj pačioj vietoj 24 m. su mažu 
įmokėjimu. Priimsiu mainais. Ga
lima pirkti Taverną, duosiu lysą. 
Savininkas M. K. Zacker, 3437 So. 
Union Avę., Yards 5548, Chicago, 
Illinois.

MUSIC STORE 
Canal 6114

IVATCHMAKER—JEVVELER
Laikrodininkas ir Auksakalis.PARSIDUODA FOREKLOSERIAI

Marųuette Parke — 4 fletis muro 
—$13500.—4-flatis su tavernų, biz
niu, muro, $6500.—4-flatis muro — 
ąžuolo trimingai, arba mainysiu 
ant mažesnio namo. $5000—Medinė 
cottage, 6 kambarių, stovi ant 5 
akerių žemės- Pigiai arba mainj^iu. 
—Medinė cottage 100 pėdų žemės, 
$2800.—Arti 63-čios. Pamatykite 
šiuos namus. CHARLES URNICH, 
(Urnikas) 56 W. Washington St. 
Room 514- Teisingas patarnavimas.

H. BEGEMAN
BRIGHTON PARKO pirmaująs 

CREDIT JEWELER nori laikrodė
lių, laikrodžių taisyti. Dykai ap
skaičiavimas—darbas užtikrintas.

4184 Archer Avė.

COAL—VVOOD—OILt

Nemanykite, Ką<Į jus ką žino
te. šita tema yra be galo įdo
mi. Prašome visus ateiti pasį- 
klausyli. Girdėsite tikrus faktus 
ir nurodymus visų pranašų. 
Kad tikrai gyvęnijne pąsjkųtį- 
niose (jienose, senojo pąsaųlię. 
Kalbės S. Benecįcas. Nedėlioj. 
gruodžio-Dec. 11, Mildos Svę- 
,taurę j e, 3X42 South Halsted Stį., 
Clųcągo, III. Pradžią lygiai 3 
vai. po pietų. Bengiu ir kviečia 
Prąųgyslę Biblijos Tyrioje tojų. 
Įžangą Įiuę&ą,. nėra rinkliavos.

PARSIDUODA BUČERNĖ irgro- 
sernė geroj vietoj, moderniški fix- 
tųrįai, 4 kambariai pagyvenimui, 
garažas, biznis išdirbtas 20 metų.

4501 So. Talman Avė-

TAVERNĄ PARDUOSIU arba 
priimsiu pusininką. Vienai moteriai 
perdaug darbo. 6600 So. State St.

REAL ESTATE TO EXCHANGE 
Namai Žemė Mainais GAUKIT NAUDOS maksimumą 

iš aliejinio pečiaus, “Arrow Stovol” 
yra geras kuro aliejus, švarus, be- 
smarvės, ekonomiškas. Greitas pri
statymas visur. Telefonas VIN- 
CENNES 4300.

KAS KĄ TURITE MAINYTI? 
5 kamb. mūrinis bungalow- Kaina 
$3300. Mainys į bizniavą namą, 
priims biznį už pirmą įmokėjimą— 
taverną arba kitokį biznį. Turim 
visokių kitokių bargenų ir mainų.

C. P. SUROMSKIS, 
2502 W. 69 St. Tel. Grovehill 0306

PARSIDUODA TAVERNAS. Ge
roj vietoj—biznis gerai išdirbtas— 
priežastį pabirsite vietoje. 7322 So. 
Damen.

persiskyrė su šiuo pasauliu 11 
d. Gruodžio, 1937 m., sulaukęs 
pusės amž, gimęs Lietuvoj-

Paliko dideliame nuliųdjme 
moterį Stanislavą, po tėvais 
BogoČaitę, dukterį Aleną ir 
ginamės.

Liųdnąi, atminčiai musų 
brangaus vyro ir tėvelio bus 
laikomos Šv. Mišios šv. Jur
gio. parap. bažnyčios, 12 d. 
Gruodžio, 1938 m., 7:00 vai. 
ryto. Kviečiame visus gimi
nes, draugus ir pažįstamus at
silankyti į pamaldąs.

PARDAVIMUI TAVERNAS.
Prįežas.tis liga. 720 W. 35th St,

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui Ar Ieškot

• PIRKTI
• PARDUOTI

PAGARSINKIT 
SĄVO BARGENUS.

A Ve., Lais varna

Nuliųdę liekame, ir visi, iki pa
M-2, \

KuchiųGracę

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO.

PĄRSIDUODA TAVERNAS pi
giai. Priežastis syarbi. Gera vieta 
—Biznis gerai eina- 6818 So. Ash
land Avenue.

MOTAIS IR RUKTĖ

20 AKRŲ BENDROS ŪKĖS že
mės, mažas obuolių sodnas, pui
kus 6 kambariai, 2^4 mylios nuo 
miesto. $585 terminais.
HANSON-OSBORN, Hart, Mich-

PAŠAUKIT MUS TUOJAUS

CANAL 8500
Musų apgarsinimų kainos pri-

PARSIDUODA KĘNDŽIŲ, taba
ko ir’ mokyklos reikmenų štoras, 
arti prie 2 didelių mokyklų, taipgi 
bąrberąę 2 krėslų,—po vieną arba 
abi sykiu. 4559 So. Hermitage Avė.

Si

Iinm Gėlės MyllntleBMIIKKA Vestuvėms, Ban- UnDA u**.-

4180 Archer Avenue 2,340 WPA Darbi 
ninku Mažiau

Mes Tave musų brangusis 
vyre ir tėveli niekuomet ne
užmiršime. Tu pas mus j,au 
nebesugrįši, bet mes anksčiau 
ar vęliaųs pas Tave ateisime. 
Lauk mus ateinant! / ‘

WPA administracija Wa- 
shingtojie skelbia, kad pereitą 
sąyaįtę 2,.34Q b.ędąvbiai apleido 
W.P.A. eiles ir grįžo . privąti- 
nęn sąmdęp.nęn saiųdęji.

Tebędirba apie 250,0,00 Illį 
nojs vąjslijpj

PARDAVIMUI TAVERN tarp di
delių šapų, Vokiečių apgyventa. 
Priimsiu pusininką. Priežas.tis par- 
(Įavlmo liga. 19Q0 Oakdale Avė. 
Randasi 2900 ^lorlh ir 1900 West-

J>AR^PŲOPA TAVERN, geroj 
vietoj, gerai išdirbtas, savininkas 
eina į kitą biz^j. Parduos pigiai- 

5958 S°- Wentworth Avė.

PAGERINTAS mažas ūkis, Į Vi 
aukšto, naujas namas (lengvai pa
daromas į 6 kambarius- Ūkis tę
siasi nuo Devon avenue iki Higgins 
Road—(Abu grįsti) nėra asesmen
tų. Elektriką, į vakarus tuoj už 
mięsto sienos. Kaina $2150.00 — 
$300 pinigais, $25.00 mėnesy.
Box S-302, 1739 So- Halsted St.

IV2 aukšto ūkio katedž su sodnu 
—ūkis randasi į vakarus tuoj už 
Maywood. Turtinga žemė. Elektri
ką, parankamas mokykloms. Kaina 
$1450.0(1—$226 pinigais, 18 mėnesių 
išmokėjimui. Savininkas. Boir ?* “ 
1739 So. Halsted St-
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ĮVAIRIOS ŽINIOS IŠ CICERO LIETUVIU
GYVENIMO

Sportas - Susirinkimai - Valdininkai - Etc.
CICERO —- šįvakar p. šeme- 

to svetainėj renkasi Uniformie- 
čiai Kareiviai, t. y., Draugystes 
Lietuvos Kareivių skyriaus na
riai. .Jie tvarkosi savistoviai, tut- 
ri savo valdybų ir laiko atskirai 
susirinkimus. Jau kelinti metai 
kaip planuoja tas savo unifor
mas pervesti jaunuoliams. Bet 
kol kas planas nevyksta. Bet 
anksčiau ar vėliau seniai bus 
paliuosuoti.

Klovainiečių Kliubąs
Šios organizacijos priešmeti- 

nis susirinkimas yra šaukiamas 
atvirutėmis gruodžio 18 d., dėl 
Kalėdų švenčių. Susirinkimas į- 
vyks anksčiau negu paprastai.

Visi kliubo nariai ir narės 
dalyvaukite susirinkime, atsi
veskite naujų narių. Praeitas 
susirinkimas davė daug gerų re
zultatų. Parengimas atnešė ne
mažai pelno. Garbė darbščiai 
komisijai ir ačiū, už visų para
mų. Jau antra šimtinė padėta 
Simano Daukanto spulkoj. Da
lis to turto yra paminklo fon
de. Paminklas bus pastatytas 
sekančių vasarų, šįmet nespėjo. 
Lietuvos žmonės, ypatingai jau
nuomenė, labai užimti, o ir ka-! 
ro šmėkla juos baugina. D.1

Namų Savininkai
Antradienį, gruodžio 13 d., 8 

v.v., Liuosybės svetainėj įvyks 
svarbus Cicero Lietuvių Namų 
Savininkų Politikos Kliubo 
pricšinetinis susirinkimas.

Šiame susirinkime privalo 
dalyvauti visi kliubiečiai ir 
kiekvienas Cicero namų savi
ninkas.

Susirinkimas rinks naujų val
dybų ateinantiems metams ir 
svarstys kas daryti su Cicero 
valdininkais ir kaip juos sulai
kyti nuo išleidinėjimo bonų. Y- 
ra vėl spėliojama, kad valdinin
kai planuoja išleisti gana daug 
bonų. Gerbiamieji, nepatingėki
te atsilankyti ir savo reikalus 
apsvarstyti, pašvenčiant tam 
tik porų valandų.

Valdyba
Cicero Sportas

Cicero yra nemažai jaunimo, 
kuris mėgsta sportų. Yra nema
žai ir sporto rėmėjų, kurie re
mia sportininkus ir su jais ge
rai sugyvena, nežiūrint pakval- 
gų.

Lietuviškos

Kalėdų
pasveikinimo

KORTELES

PO 10 CENTŲ KIEKVIENA

žiemos vaizdeliai, gėlių bu
kietai su lietuviškom eilėm 
ir pasveikinimais. Kortelės 
tinka privatiškiem asmenim 
ir biznieriams.
Parduodam taipgi į vaistiny- 
čias ir kitas krautuves. Ra
šykit dėl informacijų.
SU JŪSŲ ISPAUSDINTU 

VARDU—UŽ SPAUDĄ:
Eitra

25 kortelės ________  $1.25
50 ” ................ -...... $2.00

100 ” ......................... $3.00
Prisiųskit money orderį arba 

čekį kartu su užsakymu.

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St 

CHICAGO, UUNOIS

Ciceroj yra vien iš lietuvių 
susidedanti “bowling” lyga. Jos 
rėmėjai arba komandų’ kūrėjai 
yra sekami biznieriai ir profe
sionalai: Putrimas, Bačiunas 
Bakas — visi užlaiko maisto 
krautuves; Petkus, cicerietisr ir 
Lachavičia, chicagietis’ — lai
dotuvių direktoriai; adv. Nor- 
bert Tumavick, etc.

Lošimai įvyksta kas sekma
dienį, nuo 10:30 valandos ryto 
iki 1:30 po pietų Windy City 
salėj, prie Cicero ir 21 st St. 
Ten nemažai susirenka ir sim- 
patizatorių, kurie tų sportų my
li.

Adv. Tumavick taipgi turi 
suorganizavęs basketball ko
mandų, kmi pereitais metais 
laimėjo Cicero ir Chicagos 
čampionatus. Susideda beveik 
vien iš lietuvių. Komandų ir šį
met sudaro tie patys lošikai: 
Budrick, Talzunas, šwibas, še- 
metulskis, Pechulis, Balsis, Mas- 
sett, kurie lankėsi Lietuvoj, ir 
poras svetimtaučių.

Šiandien gruodžio 10 d., Tu- 
mavick’s komanda susikirs su 
Troy Stores, Berwyne. Lošimas 
įvyks Cicero stadione, prie 62 
ir 19th St., Cicero, 8 v.v. šio 
lošimo įplaukos bus skiriamos 
nupirkimui kalėdinių “beskių” 
neturtingoms šeimynoms. Troy 
komanda susideda didžiumoj 
iš čekų. Pažiūrėsime kas tvir
tesni — čekai ar lietuviai?

Sportų Mylintis

Iš Lietuvių 
Scenos Mylėtojų 
Ratelio

Nutarė veik|i ir ateinančiais 
metais

ROSELAND.—Rateliečiai vi
si pilni energijos. Laikydami 
priešmetinį susirinkimų nutarė 
gyvuoti ir darbuotis scenos sri
tyje. Valdyba užtvirtinta ta 
pati. Pirmininkas J. Pučkorius, 
rašt. S. Dilis, iždininkas B. 
Liudkevičia.

Rems Naujienų jubiliejų
Prisiminta ir Naujienų 25 

melų jubiliejus. Nutaria remti 
visokiais galimais budais, kad 
jubiliejus išeitų kuo puikiau
siai.

Dabar ratelis yra susimoki- 
nęs vaizdelį iš lietuvių gyveni
mo “Kuprotas Oželis”, kurį su
vaidino lapkričio mėn. “Kupro
tas Oželis” gana originalus ir 
publikai labai patinka. Todėl, 
jei kurios draugijos norėtų 
rengti kų nors su programų 
kaip Chicagoj, taip ir neper- 
daug toli nuo Chicagos ribų, 
gali kreiptis prie Ratelio, o vai
dilos mielai reikalavimų paten
kins. —S. Dilis, 10752 Prairie 
avė., Chicago, III.

15 Dienų 
Iki Kalėdų...

Tik 15 dienų beliko iki Kalė
dų.

Tuojau, nieko nelaukdami 
siųskit Lietuvon Kalėdinius ry
šulius ir pinigus. Sveikinimus 
reikia išsiųsti nevėliau gruodžio 
8 d., kitaip negaus prieš Kalė
das.

Iš anksto ir be vargo pradė
kite supirkinėti kalėdines dova
nas. Pirkite pas lietuvius biznie
rius, nes jie gali parūpinti tas 
pačias prekes, kaip ir kiti, kar
tais net kiek žemesnėmis kai
nomis.

Ruoškitės Kalėdoms, siųskite 
tuojau dovanas Lietuvon ir pir
kite Kalėdines dovanas lietuviš
kose krautuvėse.

“Nacių” — Žydų 
Riaušės Chicagos 
Teisme

Naciai Norėjo Sumušti 
Advokatų

Miesto teisme vakar kilo 
riaušės ir vos neįvyko smar
kios muštynės policijos centrą- 
line j nuovadoj. Teisėjas Hol- 
land, kuris dabar pirmininkau
ja berniukų teismui, turėjo 
svarstyti kaltinimus prieš 10 
žmonių, kurie norėjo išardyti 
nacių mitingų, ties 3855 Nor(h 
Western avenue.

Teismo kambaryj buvo ne
mažas būrys nacių. Kartų jie 
puolė mušti kaltinamųjų advo
katų Pvoland V. Libonati, o prie 
teismo rumų gatvėj puolė bū
relį žydų. Policija nacius iš
vaikė.

Kaltinamųjų byla atidėta iki 
sausio 14 d.

Burnsidietį 
J. Mačiukevičių 
Palaidojus
Laidotuvės buvo iškilmingos ir 

didelės
BURNSIDE. — Automobilių 

nelaimėj žuvęs Juozas Mačiu
kevičius buvo iškilmingai pa
laidotas Tautiškose ' kapinėse. 
Laidotuvės buvo didelės, ko
kių retai kada ( pasitaiko tarpe 
lietuvių.

Pirmadienį apie antrų vai. po 
pietų, prie Mačiukevičiaus na
mų 1036 E. 93 Si., susirinko 
didelė minia žmonių pamatyti 
ir atsisveikinti su Juozu Mačiu
kevičium, kuris per daugelį 
metų gyveno Burnsidėj ir pa
sekmingai vedė biznį per 25 
metus.

Velionis buvo pašarvotas sve
tainėj. Ji kimštinai buvo pilna 
žmonių, kad net JibRhiti nebuvo 
galima. O Juozas sau ramiai 
guli vainikais apstatytas, kurių 
buvo labai daug ir brangių. Į 
kapines jie buvo nuvežti dviem 
automobiliais.

Iš namų lydint įspūdingas 
kalbas pasakė Vincas B. Am
brose ir Povilas šaltiinieras. 
Solistai Stasys Rimkus ir Al
girdas Brazis dainavo.

Kapinėse prie duobės vėl kal
bėjo V. B. Ambrose, P. šalti-? 
meras ir Martinas Bacevičius, 
o solistai S. Rimkus ir Alg. 
Brazis vėl padainavo. O Juozas 
iš lengvo nusileido į duobę, ša
lia savo sumaus Petro, kuri bu
vo palaidotas 1919 metais.

Žmona ir duktė nenoroms 
traukėsi nuo kapo užverktomis 
akimis, netekusios mylimiausio 
vyro ir tėvo, kuris jų gyvenimu 
rūpinosi. Kas jų likimu toliau 
rūpinsis?
Daug Nelaimių Mačiukevičių 

šeimynoj
Reikia prisiminti ir apie An

tanų Mačiukevičių, tai Juozo 
Mačiukevičiaus brolį, kuris 
skaudžiai buvo paliestas brolio 
mirtimi. Su juo sugyveno tik
rai broliškai bile reikale gelbė
jo vienas kitų. O kaip visiems 
jau yra žinoma, abudu, Juozas 
ir Antanas Maciukevičiai turė
jo daug nelaimių per puJoiti- 
nius kelis metus.

Štai, Antanas Mačiukevičius 
netenka dukters Mortutės, kuri 
mirė 1937 metais, vos sulaukus 
22 metų, amžiaus. Negailestin
goji mirtis nuskynė jos gyvy
bę pačiame gražiausiame gyve
nimo laikotarpyje. Vos tik me
tams praslinkus, Antanas Ma
čiukevičius netenka Juozo, bro
lio. Brolį laidojant Antanas nu
siminęs stovi prie kapo, kokios 
mintys ir liudėsis jo širdį spau
džia — tik jis vienas žino. Bet 
laidotuvių dalyviai, kaip velio
nio žmonai ir dukterei, taip ir 
jo broliui Antanui reiškia didė
lę užuojautų jų liūdesio valan
doje. A. Narbutas

f. ■ . • .

Budriko Radio 
Valanda

iš stoties WCFL, 970 k. sek- 
madienio vakare kaip 5:30 iki 
6:30 Chicagos laiku. Tai bus 
žymuš programas, aiškiai ir ge
rai girdimas visur.

Visa valanda gražios lietu
viškos 3 muzikos ir dainų, 12 
Amerikos Federacijos muzi
kantų, žymus ir išlavintas Bud
riko kvartetas, pritariant or
kestrai. Rėkiamų daug nebus. 
Kalėdų Diedukas bus progra- 
me.

šį programų leidžia Jos. F. 
Budriko Korporacija, užlaikan
ti krautuvę rakandų, radijų, 
elektrikinių šaldytuvų, rašomų 
mašinėlių, pįaninįų akordejonų.

lt t ‘

Kalėdinių dovanų pirkėjams 
krautuvė atdara sekmadienį 
iki 4 vai. po pietų.

Programo Dalyvis.

Progress Bendrovės 
Krautuvė Ruošia 
Specialiai Gražų 
Programą

Ryt, sekmadienį, 11 valandų 
prieš piet, užsistatę savo radio 
ant stoties WGES, turėsite ma
lonumo gražiai praleisti sma
gių valandėlę beklausydami ža- 
vėjančių dainų ir smagios mu
zikos. Programų išpildyti Pro- 
gress bendrovės krautuvė už
prašė grupę žymių dainininkų 
ir muzikų, kurie stengsis visus 
pilnai užganėdinti. Prie to, pa
tarėjas advokatas Gugis patieks 
naudingų informacijų, o pro
gramo vedėjas Jonas Romanas, 
kaip ir visuomet, nurodys tam
stoms vietas kur daugiau ir 
geresnių prekiųAiž tamstų pini
gus galėtumėt pasipirkti. Ypač 
dabar, artinantis "'Kalėdų dova
nų pirkimams, Bus visiems žin- 
geidu išgirsti. Taigi nepamirš
kite patys ir priminki t savo 
draugams programų išgirsti.

Rep. J. J.
SV I l'j' •

Šaltimiero Radio 
Programas ,

■iii ■
šį šeštadienį, 7:00 vai. vak. 

vėl visi klausysitės šaltimiero 
puikaus programo. Abu Pipi
rai, smagus ir linksmi daini
ninkai, užtrauks keletą naujų 
dainelių. Gerėsitės gražiu He
lenos Pečiukaitės balsu, ir ji 
prajuokins Visus su savo ko
miškais išvedžiojimais. Gros 
šaltimiero astuonių asmenų ra
dio orkestrą.

Sekmadienio vakare irgi iš
girsite abu “Pipiru”, Moterų 
“Šurum-Burum” Choras padai
nuos senovės liaudies daineles. 
Būtinai klausykitės šaltimiero 
radio programų. Jie pilni dainų, 
smagios muzikos ir gardaus, 
tikro lietuviško juoko, šaltimie
ro programai girdisi per W.H. 
F.C. stotį (1420 įiil.), nuo 7:00 
iki 8:00 vai. vak.

Klausytojas.

Proga Jaunuoliams
Dvirati Laimėti

Progų ieškome visi ir tai nė
ra kokia naujiena, nes toks jau 
musų gyvenimas. Bet štai pro
ga ir dar visai nepaprasta, bū
tent, laimėti dykai dviratį. O 
dviratis jaunuoliui ar merginai 
laimėti, žinome, kad tai daug 
reiškia.
/ • ’ J- . ' ' . . į ■ I i \ s •

Tad, jei nupirksi gasolino, a¥ 
kokio kitokip patarnavimo pa
reikalausite iš Art. Ambrozreikalausite _ ___ ______
Safety Clinic, 50 ir Western n8us m«tus 8ražl! 
avenue, pareikalaukite tikieto. _l?vern®..
Kas laimingas, tas laimės visai 
dykai dviratį. -

Smulkmenas skaitykite šian
dien Naujienose jų skelbime, 

(Skelb.)

Automobilių 
Nelaimės

*• *

e Vakar ir užvakar automo
biliai Chicagoj ir priemiesčiuo-. 
se užmušė tris žmones: į

71 metų W. H. Neebrough 
iš McMillan, Mich., Evanstone, 
ID.; i

67 metų Florian Mušk a, ūki-1 
ninku gyvenantį prie Barring- 
ton, ir

Ernest Niklish, #5 metų chi- 
cagietį, nuo 418 Park Avenue. 
Jisai žuvo prie Park ir Wash~ 
ington gatvių kampo.

j

Chicagos Lietuvių 
Vyrų Choras 
Dainuos Per Radio

Bytoj, gruodžio 11 d., Chica
gos Lietuvių Vyruj Choras pil
dys radio programų Progress 
Rakandų Krautuvės valando
je. Taigi, visi dainininkai, vie
toj į svetainę, susirinkite į ra
dio stotį, lygiai kaip 10 vai. 
ryto. Radžio stotis randasi 
prie Madison ir Western gal
vių kampo.

Daugeliui dainininkų, vieta 
jau yra gerai žinoma, nes ne
kartų teko ten dainuoti. Taigi, 
vyrai, nesivėluokite.

—Choro korės p.

Midland Building 
and Loan Associa- 
tion Susitvarkė

Šiomis dienomis Midland 
Spulka gavo valdžios reikalau
jamų skaičių šėrininkų.

J. P. Varkala, “Public ac- 
counteris”, pastaros visus rei
kalingus dokumentus ir pasiųs 
į Washingtonų, kad gavus Fe- 
deral Insurance.

Reiškia, dar viena spulka at
sistos ant gerų kojų.

Viršmineta spulka randasi, 
4038 Arėher Avė. Spulkos• pir
mininkas yra G. K. Budris, iž
dininkas A. Grina, o sekreto
rius — A. Saldokas.

—Steponas

Vakar apšvietos taryba pa
skyrė ,16 mokytojų pradinių 
mokyklų principalais. Kai ku
rie pareigas užims pirmadienį, 
o kiti — sausio 2 d.

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

John Miknis
Persikėlė Chicagon

Per eilę metų išbuvęs taver- 
no biznyje Willow Springs, III., 
p. Jonas Miknis dabar persikė
lė Chicagon. Jo/ nauja vieta 
randasi adresu 2651 W. 59th 
St. Seni draugai ir pažįstami 
dabar galės toli nevažiuodami 
pas p. Miknį apsilankyti.

P-as Miknis ilgai užlaikė ali 
nę Willow Springs, III., prie 
Big Tree Inn. Ten bizni vesti 
pasiliko p. Miknienė, p. J. Mili
nio žmona. —VBA.

Labai Daug Darbo 
Šią Savaitę

Busime “busy” visą savaitę 
nes šeštadienį, gruodžio 10 
d., turėsime didelę parę, ture* 
simą kepti briedį ir šeštadie
nio vakare vaišinsime svečius 
bei pažįstamus “Vennison stei- 
ku”.

Tai taip Mrs. M. Jonelionie- 
ne pasakė man ir kitiems.

Mat, Antanas ir Margaret 
Jonelioniai, kurie užlaiko per 

ir labai 
adresu 

2548 W. 71 st st. Marąuette ko
lonijoj, yra netik geri labai 
draugiški ir pasekmingi biz
nieriai, bet ir isportininkai. Iš 
miškų parsivežė britedį, dabar i 
visus vaišins.

B I R U T E,
Uvertiūra! Uždanga! Ir Štai Birutės Perikola!!

Eva širvaitė, 
“Perikola” Kazys Pažarskas, “Gubern.”

Rašo — NORA

Galiu sau įsivaizdinti, kaip 
man berašant šiuos žodžius šį 
penkiadienio vakarų Birutės 
Choras su savo mokytoju ir 
muzikaliu direktorium, Jonu 
Byansku, iš vienos pusės, ir 
gabia arliste-režisore, Genovai
te Giedraitiene, iš kitos pusės, 
klausosi ir žiuri, ir kaip jie de
da visus taip vadinamus “fi- 
nishing” touches” ant tos jų 
viešnios, Offenbach’o operos 
“PERIKOLOS*/. Juk jie paro
dys “Perikolą” Chicagos lietu
vių dailės mylėtojams rytoj, 
gruodžio 11 d.

“Kur ir kokiu laiku”, klau
siate, “tos ceremonijos įvyks?” 
O, tai bus Sokolų Svetainėje, 
2345 S. Kedzie Avenue, ir kad 
nepraleisti nė pirmos gaidos 
orkestros muzikos, kurios gar
sais busime perkelti į pietų 
Amerikos, Peruvijos sostinę 
Limą, kur visas malonias pa
žintis ir įdomų pasisvečiavimo 
laikų praleisime, tai patartina 
ateiti svetainėn ne vėliau ket
virtos valandos po piet. Žino
ma, tie, kurie ateis anksčiau, 
turės geresnį pasirinkimų vie
tų-

Labai rupestingai ir su dide
liu pasišventimu Jonas Byans- 
kas, su pagelba talentingos me
nininkės, Genovaitės Giedraitie
nės, rengia savo Birutę dėl šio 
“Perikolos” perstatymo. Jis ne 
tik nori išlaikyti Birutės vardų 
toje aukštumoje, kurioje jos 
tvėrėjas, visų gerbiamas Mikas 
Petrauskas troško, kad Birute 
visuomet butų, ir kurioje per 
suvirs trisdešimts metų savo 
gyvavimo ji stovėjo, bet jau
čias, kad kaip choras, taip ir 
atskiri dainininkai-vaidintojai, 
dar gerinus prisirengę šiam ry
tojaus spektakliiri, nekaip bu
vo pirmam, praeitą pavasarį. 
Juk net ir patajlė sako, kad 
“practice makes pcrfcct”.
PREMJEROS SĄSTATAS

Kas gi neatsimena kokį dide
lį siurprizą padarė Ieva širvai
tė Perikolos rolėje. Visi džiau- 
ges šiuom naujai pasirodžiusiu 
talentu, linkėdami jai vis pro
gresuoti. Ir Ievutė tuos linkėji
mus ir patarimus nuoširdžiai 
priėmė. Studijavo, mokinosi 
visą tą laikotarpį. Byloj ji tu
rėtų pasirodyti dar geriau, dar 
įdomesne, žavingesne gatvės 
dainininke, Perikola, kuri ir 
yra priežastim visokių šio vei
kalo intrigų, keistų ir įdomių 
komplikacijų.

Jos numylėtinis, Pikillo, irgi 
gatves dainininkas, Antanas 
Kaminskas, taipgi su kiekvienu
pasirodymu scenoje atidengia Naujų Metų sveikinimus tele-
daugiau ir daugiau savo malo
naus tembro tenoro balso ir 
vaidybinių gabumų. A. Karnin-___________ _ ___ _________
skas visuomet yra laukiamas telegramą kaiman, ’ reikia pri- 
svetys musų scenoje. mokėti po 50 lietuviškų centų

Manau tikrai, kad musų po- (pusę lito) už kiekvieną kilo- 
puliarus dainininkas, Kazys Pa- metrą pristatymui. Miestuose ir 
žarskis, pavažinėjęs po Europą miesteliuose pristatymas veltui, 
praeitą vasarą, irgi parsivežė! šios specialės telegramos kai- 
daug įspūdžių, kurie, be abejo- nos galios iki sausio 6 d. 
nės, prisidės prie kredito pusės Blankas ir sveikinimų teks- 
jo darbuotės scenoje. Jis vai- tus galima gauti “Naujienose”.

J. M. I dina gubernatoriaus rolę. ADM.

Visa ta tūkstantinė minia, 
kuri matė Vytautą Tarutį vai
dinant “Student Prince” kelias 
savaites atgal, padarė vieną iš
vadą, kad čia gludi talentas 
vertas ypatingos domės. P-as 
Tarutis vaidina Panatello, gu
bernatoriaus sekretorių.

Limos miesto policijos vado 
rolę vaidins Jonas Balanda, 
kuris šiomis dienomis pasižy
mėjo ne tik kaipo geras vaidin
tojas, bet ir rašytojas, kaip vi
sa ta didelė minia, kuri buvo 
Lietuvių Universiteto Klubo 
dainos ir dramos vakare praei
tą sekmadienį pripažino, šios 
yra iš tikrųjų pilnos dienos dėl 
p. Balandos.

“Trys Seserys” bus rankose 
birutiečių mergaičių, sesučių 
Birutės ir Aldonos, Rutkauskai- 
čiu ir Aldonos Gulbinaitės. Mu
sų mylimoji ir ilgą ir gražų 
rekordą turinti artistė-vaidinto- 
ja Petronėlė Milerienė, vaidins 
rolę “Trijų seserų” tarnaitės.

Kitas roles vaidins sekanti: 
Terapotas ....... R. Matthews
Jo podukra ' B. Bernackaitė 
Firma ponia K. Pažarskienė 
Antra ” .... B. Rutkauskaitė 
Notaras .............. B. Bruknis

  R. Petrauskas 
Pirmas iš minios E. Bložis 
Antras ” ” ....... J. Tanias
Kalėjimo Sargas J. Putrimas 
ScnaS) Kalinys .... B. Bruknis 
Peruviečiai, indėnai, karei

viai ir kili žmonės — Birutės 
Choras, šokėjai — Andrejevo 
Mokyklos.

Po visų tų informacijų nelie
ka ko (langiaus dailės mylėto
jams sakyti, kaip tik tiek, kad 
patys ateitumei rytoj, kaip 
ketvirtą valandą po piet, Soko
lų svetainėn, kur pamatysite ir 
išgirsite musų Birutes Chorą, 
po vadovyste savo muzikalio 
direktoriaus, Jono Byansko, 
prie orkestros akompanimento, 
perstatant garsiojo kompozito
riaus Offenbach’o trijų veiks
imu komišką operą “PEBIKO- 
LA”.

American Furnilure Co., bal
dų sandėlyj, 642-644 East 47th 
st., vakar kilo gaisras, kuris 
padarė apie $25,000 nuostolių. 
Policija spėja, kad gaisras bu
vo padegėjo darbas.

Sveikinimai
Lietuvon
Telegramomis

Per “Naujienas” galima pa
siųsti Lietuvon Kalėdinius ir 

gramomis.
Į miestą pasiųstas sveikini

mas kainuoja $1.10, o siunčiant

Blankas ir sveikinimų teks-




