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Lietuva Stengias Nuramint Lenkus ir Vokiečius
SUTIKS PAKEISTI ĮSTATYMUS ATKREIP- [ 
TUS PRIEŠ NACIU VEIKLĄ KLAIPĖDOJ
Pasiute mažumos teises lenkams gyve-

• nantiems Lietuvoj
KAUNAS, Lietuva, spalio 21. — Penktadieni Lietu

va dėjo pastangas Vokietijai ir Lenkijai nuraminti.
Pirmu žingsniu tose pastangose buvo pranešimas, 

jogei Lietuvos vyriausybė sutinka išpildyti Klaipėdos vo
kiečių reikalavimus pakeisti valstybės apsaugos įstaty
mus.

Tie įstatymai buvo taikomi 
nacių organizacijų veiklai su
varžyti. Nacių veiklos Klaipė
dos krašte tikslas yra Klaipė
dą Vokietijai sugrąžinti. Klai
pėdą Lietuva gavo 1923 me
tais. Kraštas apima 1,099 ket 
virtaines mylias. Ypač svarbus KLAIPĖDOS KRAŠTO VAIZDAI — Kairėje graži lietuvio sodyba. Dešinėje geros veislės avių banda ganosi rudens atole.

kriptį Lietuvos užsienio politi
koj, atsižvelgiant į pakitėjusią 
padėtį Europoje, Čekoslovaki
jos sudraskymo pasėkoj- Ypa
tingo dėmesio konferencija 
kreipsianti i Lietuvos santy
kius su Lenkija ir Vokietija.

Lietuvai Klaipėdos uostas.
Kiti pranešimai sako, kad 

Lietuvos vyriausybė nutarė su
grąžinti pilnas civiles teises 
Klaipėdos nacių vadui, Dr-ui 
Ernstui Neumannui, kurs 1935 
metais buvo nuteistas 12-ką 
metų kalėti ryšium su sąmok
slu atplėšti Klaipėdą nuo Lie
tuvos ir prijungti ją prie Vo
kietijos.

Šie įvykiai Lietuvoj ėmė vy
stytis ,P9 konferencijos, kurioj 
dalyvavo Lietuvos premjeras, 
kunigas Vladas Mironas, ir Vo
kietijos pasiuntinys Lietuvai, 
Dr- Erick Zechlin.

Taikydamasi išvengti Čeko
slovakijos likimo Lietuva, pra
nešimai sako, pasiūlė mažumos 
teises ir lenkams gyvenantiems 
Lietuvoj. Reiškiama betgi nuo
monė, kad Lenkija nepasiten
kins Lietuvos pasiūlymais ir 
kad Lietuvos-Lenkijos ginčas 
tepasibaigs tik į keletą mėne
sių. Kuo pasibaigs, nežinia.

Vienok Kaune reikšta baime, 
kad dabartinė Lenkijos ir Vo
kietijos spaudos kampanija 
prieš Lietuvą gali būti įvadu 
į Vokietijos-Lenkijos biznio 
tranzakčiją, pagal kurią Vokie
tija gaus iš Lenkijos laisvą 
Danzigo miestą ir Lenkijos ko
ridorių, o Lenkija mainais gaus 
iš Vokietijos Klaipėdą, kaipo 
priėjimą prie juros per Lietu
vą.

Tikslu išvengti konflikto su 
Vokietija ir Lenkija, kurs grū
moja pačios Lietuvos išsilaiky
mui, Lietuvos vyriausybė ir 
daranti nusileidimus.

Po Lietuvos vyriausybės pa
reiškimo, kad ji sutinka išpil
dyti vokiečių reikalavimus, nu
tarta nešaukti Klaipėdos sei
melio posėdžio. Seimelis ruošė
si išnešti griežtą protestą prieš 
Lietuvos vyriausybę.

Tuo tarpu prasidėjo konfe
rencija vyriausybės atstovų ir 
Lietuvos pasiuntinių svetimo
se valstybėse. Konferencijos 
tikslas yra nustatyti naują

ORH
Chicagai ir apielinkei fede- 

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Debesuota; vėliau giedra; 
šalčiau; saulė teka 6:10, leid
žiasi 5 valandą. Sekmadienį 
truputį šilčiau.

Sukilėlių bombos už 
mušė 24 civilius gy 

ventojus
BARCELONA, Ispanija, spa

lio 21. — Du Ispanijos sukilė
lių lėktuvai mėtė bombas penk
tadienį į Barcelonos rezidenci
jų apylinkę. 24 civiliai gyven
tojai užmušti, 11 sužeista. Ži
nios iš valdžios šaltinių sako, 
kad lojalistai1 ruošiasi pradėti 
stiprų ofensyvą tikslu- sustip
rinti savo pozicijas, pirm ne
gu užeis žiema.

Hitleris gal nacio
nalizuos bažnyčios 

turtą
spa- 

Pijaus
BERLYNAS, Vokietija, 

lio 21. — Popiežiaus 
atakos prieš Hitlerį pasėkoj, 
sako nacių vadai, Hitleris ga
li paskelbti nacionalizaciją ka
talikų bažnyčios turto Vokie
tijoj (kartu ir Austrijoj).

Dodd siūlo taikai
programą

BOSTON, Mass., spalio 21. 
— Buvęs Jungt. Valstijų am
basadorius Vokietijai, William 
E- Dodd, atšauktas iš Vokieti
jos todėl, kad naciai reikalavo 
jį atšaukti, Massachusetts Pra
monių Susivienijimo suvažiavi
mui ketvirtadienį paaiškino, 
kaip išlaikyti pasauly taiką.

Dodd aiškinimu Jungt. Val
stijoms, Britanijai ir Francu- 
zijai reikia laikytis glaudžiai. 
Tai reiškia, Jungt. Valstijoms 
reikia grįžti į Wilsono ir Wa- 
shingtono nusistatymą: palai
kyti lengvas pirklybines sutar
tis, mokėti skolas, drausti ka
rus ir stengtis tiksliau paskir
styti miestų gyventojus. šių 
galingų valstybių glaudus ko- 
opera'vimas ir jų boikotas nu- 
sikaltusioms karingėms valsty
bėms ilgainiui sulaikytų karą, 
sako Dodd.

Dominijos nepriima 
žydų

LONDONAS, Anglija, spa
lio 21. — Britanijos dominijos 
atsisakė primti didelį skaičių 
žydų imigrantų iš 
Pietų Amerikos 
taipgi negalėsiančios 

s Europos, 
respublikos 
j daugelio

pabėgėlių priimti

JAPONAI PAĖMĖ KANTONĄ
CANTON, Kinija, spalio 21. 

— Prieš devynias dienas japo
nų kariuomenė buvo išlaipinta 
Bias įlankoj, 80 mylių toly nuo 
Kantono, pietų Kinijos sosti
nės. Penktadienį japonai sulau
žė kinų apsigynimo liniją ir 
toliau veik be mūšio paėmė 
Kantoną. ...

Konsulas mėgina iš
laisvinti 4 vokiečius

CRISTOBAL, Kanalo Zona, 
spalio 21. — Pereitą ketvirta
dienį čia buvo areštuoti keturi 
vokiečiai, kurie traukė foto
grafinius paveikslus Jungtinių 
Valstijų sustiprinimų saugan
čių Panamos kanalą- Teisėjas 
paskyrė jiems užsidėti kauci
ją viso suma $55,000, jei jie 
nori išeiti iš kalėjimo iki jų 
bylos nagrinėjimo. Vokietijos 
konsulas Kurt Lindenberg 
stengiasi reikiamą sumą sukel
ti ir areštuotusius išlaisvinti.

Čekai neminės 20 
metų respublikos 

sukakties
spa-
vy-

PRAHA, Čekoslovakija, 
lio 21. — Čekoslovakijos 
riausybė paskelbė penktadienį, 
kad iškilmės respublikos 20- 
metų sukakčiai atžymėti nebe
bus rengiamos. Iškilmės buvo 
numatytos surengti ateinantį 
penktadienį.

Audra vėl užgavo 
Japoniją

TOKIO, Japonija, spalio 21. 
— Nors viesulų sezonas šiuo 
metu 
tačiau 
funas 
dienj. 
Tokio 
nes užmušti, q 590 sužeista.

skaitomas kaip praėjęs, 
smarkiojo pobūdžio ti- 

užgavo Japoniją penkta- 
Viesulas palietė miestus 
ir Yokohama. 226 žmo-

Mato C.I.O. ir A.D.F 
taiką

WASHINGTON, D. C 
lio 21. — Darbo sekretorius

spa-

p-nia Perkins, penktadienį pa 
reiškė, kad ji turi vilties, jo 
gei CIO ir Amerikos Darbo Fe 
deracija susitaikys-

Kinai sako, kad jie nedėjo 
pastangų ginti miestą, nes ne
norėjo jį sunaikinti. Tačiau 
pasitraukianti- kinų kariuomenė 
išdinamitavo kai kurias dirbtu
ves, sudegino elektros jėgos 
įmones ir išdinamitavo tiltus 
Tūkstančiai kinų • bėgo iš Kan
tono. J.

Čekų valdžia uždarė 
22 komunistų laik- 

: rūsčius
PRAHA, Čekoslovakija, spa

lio 21. — Naujoji Čekoslova
kijos valdžia, sukdama šalies 
tvarką tokia kriptimi, kuri1 pa
tiktų Hitleriui, pereitą ketvir
tadienį uždarė 22 komunistų, 
laikraščius trijose provincijose, 
būtent Bohemijoj, Moravijoj ir 
Silezijoj.

Vokiečiai susikirto 
su estais

21. 
čia

TALINAS, Estija, spalio 
— Koncerte, kurį nesenai 
davė vokiečių dainininkų drau
gija, trečdalis publikos, susi- 
dėjusios daugumoj iš Estijos 
vokiečių, , atidavė hitlerišką 
sveikinimą ištiesimu pirmyn 
rankos. Estijos spauda pažy
mėjo, kad toks saliutavimas 
netinka šalies papročiams. Vo
kietijos konsulas paaiškino, kad 
hitleriškai saliutavo Vokietijos 
vokiečiai. O jiems toks saliu
tavimas esanti prievolė- Estai 
gi aiškina, kad ranką tiesė ne 
Vokietijos, bet Estijos vokie
čiai.

Paaiškino kodėl bri 
tai ginkluojasi

CLASTON ON-SEA, Anglija, 
spalio 21. — Hitleris po Mun- 
cheno konferencijos keletą kar
tų išreiškė nepasitenkinimą dėl 
to, kad britai dar smarkiau 
ginkluojasi, negu pirma. Sam- 
uel Hoare, Britanijos vidaus 
reikalų ministeris ir vienas 
Chamberlaino “vidaus kabineto 
narių”, ketvirtadienį kalbėda
mas šiame mieste paaiškino: 
esą, Hitleris ne visuomet vieš
pataus Vokietijoj, todėl Britą • 

tokiai Vokie- 
kuri. ne-

nija turi ruoštis

Reikalauja, kad Leh
man remtų Naująją 

Dalybą
HYDE PARK, N. Y., spalio 

21. — Po konferencijos su 
prez. Rooseveltu New Yorko 
meras La Guardia pareiškė, 
kad jis rems . gubernatoriaus 
Lehmano kandidatūrą į- guber
natorius ateinančiuose rinki
niuose tik tuomet, kai Lehman 
aiškiai pažadės remti Naująją 
Dalybą-

Hitleris atiduos ru 
tėnus Vengrijai

ZURICH, Šveicarija, spalio- 
21- — Čia gauta pranešimų,: 
kad Hitleris, paveiktas Italijos 
ir Lenkijos, nutarė atiduoti Če
koslovakijos Karpatų Rusų 
provinciją Vengrijai. Tačiau 
nieko likraus nebus pranešta 
apie tai pirm pirmadienio.

Britanija ir Vokieti
ja mėgina sutaikyti 

kinus ir japonus
TOKIO, Japonija, spalio 21. 

— Penktadienio pranešimais, 
Britanija ir Vokietija ėmė veik
ti, bandydamos sutaikyti kinus 
ir japonus.

2,888 amerikiečiai 
žuvo Ispanijoj

HENDAYE, Francuzija, spa
lio 21. — Ispanijos sukilėlių 
pranešimais penktadieni, 2,888 
amerikiečiai, kariavę lojalistų 
eilėse, buvo užmušti.

Indaitino 73 politi 
kierius

ALBUQUERQUE, New Mex- 
ico, spalio 21. — Federalė 
Grand Jury ketvirtadienio va
kare įdaitino (apkaltino) 73 
Valstijos politikierius tuo, kad 
jie mėginę pasidaryti politinio 
kapitalo iš WPA darbų.

NEW ORLEANS, La-, spa
lio 20. — Ketvirtadienį pasi
baigė katalikų bažnyčios Ame
rikoj aštuntas eucharistinis 
kongresas. Iškilmėms baigti 
ruoštasi dviejų mylių paradui, 
kuriame, tikėtasi, dalyvaus
apie

Lietuvos Naujienos
LIETUVOS PREZIDENTO LENKŲ ŽANDARAI ŠAUDO
RINKIMAI LAPKRIČIO

4 DIENĄ.

KAUNAS, spalio 18 d. — 
Valstybės Prezidentą rinks lap
kričio 14 d. 128 tautos atsto
vai. Tautos atstovai bus ren
kami lapkričio 4 d.

LIETUVA LAIMĖJO ANTRĄ 
VIETĄ EUROPOS KREPŠI

NIO RUNGTYNĖSE.

ROMA, spalio 14 d — Lie
tuvos krepšininkės nugalėjo 
prancūzes 20:14, o spalio 16 
d. pralaimėjo- lenkėms 21:24. 
Lietuva užėmė antrą vietą.

ANTANO SMETONOS GIM
NAZIJA UKMERGĖJE.

KAUNAS, spalio 18 d. — 
Ukmergės valdžios gimnazija 
pavadinta Antano Smetonos 
vardu.

VALSTYBĖS APSAUGOS 
ĮSTATYMŲ PROJEKTAI 
PERDUOTI SEIMO KO

MISIJAI.

KAUNAS, spalio 15 d. — 
Seimas pripažino Tautai ir Val
stybei Saugoti Įstatymo pakei
timo ir Nepaprasto Meto Įsta
tymo projektus svarstytinais, 
kuriuos perdavė komisija/. Ta 
proga vidaus reikalų ministras 
pulk. Leonas referuodamas 
įstatymų projektus Seimui pa
reiškė, kad vyriausybė nori 
kraštą tvarkyti normaliais įsta
tymais, bet Lietuvos geografi
nė padėtis šiuo metu dar rei
kalauja ypatingo budrumo val
stybės saugumui patikrinti.

Įstatymas pakels al
gas 750,000 darbi

ninkų
WASHINGTON, D. C., spa- 

lio 21. — Pirmadienį įeina ga- 
lion algų-darbo valandų įsta
tymas- Apskaičiuojama, kad 
dėka įstatymo bus pakeltos al
gos 750,000 darbininkų ir dar
bininkių. 1,500,000 kitų darbi
ninkų darbo valandos bus su
trumpintos.

Į LIETUVOS POLICININKUS.

KAUNAS, spalio 13 d. ad
ministracijos linijos Alytaus 
bare lenkų žandarai apšaudė 
Mefkyje Lietuvos linijos pusė- 
Ją meškeriojusį pasienio poli
cininką Žeimį. Policininkas pa
sitraukė nesužeistas, jo laive
lis peršautas. Tuo reikalu ve
dama kvotą.

KLAIPĖDOS SEIMELIO RIN
KIMUOSE VOKIETININKŲ 
SĄRAŠE IŠSTATYTI TEISMO 
BAUSTI NEUMANININKAI.

KLAIPĖDA, spalio 18 d- — 
Klaipėdos vokietininkų sąraše 
naujam Seimeliui rinkti pirmai
siais išstatyti trys neumaninin- 
kų byloje teismo bausti asme
nys su susiaurintomis viešosio
mis teisėmis.

LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YORKE 
AUKŲ PAKVITAVIMAS Nr. 13

NEW HAVEN, Oonn. p. Ma- 
čiulaičių, šeimos bankiete su
rinkta ir atsiųsta Lietuvos Ap
sigynimo Fondui auka .. $7.50

NEW YORKAS. — Krašto 
Apsaugos Ministras atsidėkuo- 
damas asmenims, kurių inicia
tyva ir triūsu padovanuotas 
Šaulių Sąjungai lėktuvas, apdo- 
vanuojo be lakūno Šaltenio, dar 
Dariaus-Girėno Aero-Kluba Pir
mininką Brooklyne Valentiną 
Kaminską ir Antaną Alekną 
“šaulių žvaigžde.”

G. K- 
New York City 
1938/X/19 d.
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ATEIK J DIDŽIAUSI KOKI CHICAGA 
BET KADA YRA MAČIUSI AUTO

MOBILIŲ IŠPARDAVIMĄ
Pasirink iš virš 600 šioj šalyj puikiausių automobilių.
Visų išdirbysčlų ir modelių tokiomis kainomis, kokių negalima 

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

1938—ir 1937—Buicks—Oldsmobiles— 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 ilgametini patarnavimą.—Taipgi virš 300— 
1936-1935 ir 1934 karai Visų IŠdirbysČių Už pikiai kaip $85.00. ■— 
Musų stakas yra Chlcagoj didžiausias. Kodėl laukti?—kada gali nu
pirkti gražų veik naują automobili už taip mažus pinigus.

Kiekvienas karas turi musų naujo karo ir dešimties dienų va
žiavimo bandymo garantijas.

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

MUSŲ DVI KRAUTUVES yra atdaro* kasdien iki 10 P. M. 
ir visą dieną Sekmadienį.

Cook County Finance Co.
1340 W. 63rd Street 2828 W. North Avė.

prie Loomis prie California

A. CONAN DOYLE VeH6 MIKAS ŠILEIKIS

Kruvinos Studijos
Saugiai pasiekėme Kandaga- 
rų, kur aš suradau savo Vegi- 

i pradėjau 
naujas savo pareigas eiti.

Kariška nuotaika ir pasižy
mėjimai daugeliui teikė gar- 

w i” yra i bės, bet man tas žadėjo tik ne
rašytojo,1 laimę ir pražu^. AŠ buvau 
istorinis' perkeltas iš savo brigados į 
kūrinyje Berkšitus, su kuriais tarna- 
tas, kad vau mirtinoj kovoj prie Mal
dų vaiz-

ANGLYS ir ALYVA

Grant Works
Coal Yard
Phone Cicero 311

Mm dabar savo kostumerlams 
ir visiems, kas tik norės, pri- 
statysim visokias anglis, kokios 
tik yra ant marketo. Taipgi pri
statysim kurui RANGE ALYVĄ. 
Si alyva yra pirmos rųšles, ge
riausia ant marketo. O kaina 
tokia pat kaip visur.

16th St. ir 49th Ct
CICERO, ILL.

Adam Bernadišiua, Sav,

DALIS I.
(Peigpausdinta iš Jono H. Vatsono, 

mento atsiminimų).

VERTĖJO ŽODIS
“Kruvinos Studijos 

dviejų dalių anglų 
Dr. Conan Doyle*o, 
romanus, šitame jo 
vyriausiu pasažu yra 
autorius gyvai piešia 
dus; pirmoje jo dalyje anglo laimė. Džezailo kulipka per- 
intelektą, jo optimistišką bū
dą, ir antroje dalyje š. Ame
rikos mormonų gyvenimą, jų 
įsikūrimą Salt Lake City klo
nyje ir jų keistą tikybą.

Kūrinyje figūruoja kai ku
rie herojai, ir vietos nėra gry
nai išgalvoti. Pirmoje romano 
dalyje svarbiausią vaidmenį 
vaidina šerlakas Olmsas, kai
po seklys, mokslininkas, 114 
skirtingų tabako rųšių pelenų 
žinovas. Antroji romano dalis 
yra susijus su meile ir kerštu.

Skaitytoją intriguoja auto
riaus gabumas atpasakoti, su
planuoti sudėtingiausias smul
kmenas paprasčiausiu sakso- 
nų-anglų kalbos stiliumi. Dr, 
Conan Doyle, kaipo medikas, 
turėdamas pakankamai išsila
vinimo ir gabumų apysakas 
rašyti, permatė, kokiu budu 
jis galėjo užinteresuoti inteli
gentiškus savo skaitytojus, įsi
gydamas jų pasitikėjimą ir 
parodydamas savo darbo me
todus. Jis sukurė greit perma
lantį dalykus tipą šerlako 01- 
mso asmenyje, pusiau gydyto
ją pusiau virtuozą, kuris turi 
pakankamai laiko ir gerą at
mintį. Jis pastato tą žmogų 
mėgėjo ir neatsakomingo sek
lio vieton, kuris painiuose kri
minaliuose atsitikimuose sek
liams duoda patąrimu&tir pa
rodo mums, kaip jisAdirba. ,4

Skaitytoją trauldžf*žingeidu- 
mas dėl to, kad autorius ne
duoda progos užmiršti pra
džios pirma nei baigiasi pasa
kojimas. Visos painiavos išky
la aikštėn nejučiomis, su di
džiausiu paprastumu, taip 
kad, rodosi, skaitytojas staiga 
pajunta ir sako: “...ir aš galė
čiau taip padaryti...” Gyveni
mas nėra toks tuščias, kai 
žmogus turi akis ir ausis ir 
pats sugeba matyti dalykus 
tokiais, kokiais tikrame gyve
nime jie yra. 
gos vietoje 
sako: “...juo 
dalykas, juo 
ja?

Šis 
yra 
kaip

jciubuiiiLct is <junu n. vaisiniu, .. . • . •
, armijos medicinos departa- nientą ir tuojaus

vando. Ten mane ištiko ne-

šovė man petį, perskrodė kau
lų ir pažeidė subklavian’o ar
terijų. Aš bučiau patekęs į at
kaklių žudytojų gazių nagus> 
jeigu ne Murėjaųs drąsa ir pa
siaukojimas, kuris žaibo grei
tumu permetęs mane skersai 
arklio nugarų, skubiai atnešė 
Britų pusėn.

Skausmo nukankintų ir po 
ilgo nuovargio kovoj mane iš
vežė dideliu traukiniu su su
žeistų kareivių buriu į ligo
ninę Peševuran. čia aš greit 
atsigavau ir tiek pasveikau, 
kad jau galėjau vaikščioti po 
ligoninės skyrius ir verandas, 
kur niane pagavo enteriŠka 
karštligė su savo indiškomis 
ypatybėmis. iPer menesius lai- 
ko aš buvau tiesiog despera
tiškoj būklėj, bet pagaliau aš 
vėl pradėjau grįžti į normalų 
stovį. Tačiau vis dar tebebu
vau silpnas ir ilgai neatsitai
siau. Pagaliau medicinos šta
bas nutarė kogreičiausiai ma-

ne išsiųsti Anglijon. Aš buvau 
išsiųstas su kitais invalidais iš 
Orbntes, ir po mėnesio kelio
nės išlipau Portsmaute su vi
siškai pakrikusia sveikata. Vy
riausybė davė man devynis 
mėnesius laiko pasilsėti ir pa
taisyti sveikatų.

Anglijoj aš neturėjau nei 
žmonos^ nei mylimosios ir bu
vau laisvas kaip vėjas—arba 
laisvas kaip tie vienuolika ši
lingų ir šeši pensai į dienų, 
kurie leido žmogui jausis lai
svu. Būdamas tokiose aplin
kybėse, suprantama, aš suki
nėjausi po Londonu, po tų 
milžiniškų gyvenimo, sūkurį 
Britų imperijoj, kur visi tin
giniai ir dykūnai buvo susi
spietę. Kai kurį laikų aš apsi
gyvenau privatiškame viešbu
tyje Strando gatvėj, leisda
mas dienas veltui, be patogu
mų ir be {reikšmės, labiau 
švaistydamas pinigus be susi
varžymo, negu aš turėjau juos 
švaistyti. Valstybė buvo nela
bai patenkinta tokiu mano el
gesiu ir aš tuoj supratau, kad 
turiu greitai apleisti metropo
lį ir apsigyventi kur nors pro
vincijoj arba tuojau privalau 
atremontuoti savo gyvenimo 
stilių. Pasirinkau paskutinį al
ternatyvų. Aš pradėjau galvo
ti apie apleidimų viešbučio ir 
pasiieškojimų kur nors piges
nio buto.

Vienų gražių dienų, kai aš 
priėjau prie šitos išvados, aš 
stovėjau Kriterijono (aludėje 
prie bufeto, čia kažkas pokšte
lėjo man per petį. Atsigręžda
mas aš pastebėjau jaunąjį 
Stamfordą, kuris atrodė gerai 
pasirėdęs ir truputį keistas.

Atsidūrus vieniŠui žmogui ši
toj didelėj Londono miesto dy
kumoje buvo tikrai malonus 
dalykas žvilgterėjus į draugiš
ką jo veidą. Seniau Stamfor- 
das nebuvo ypatingas mano 
draugas, bet dabar aš jį suti
kau SU dideliu entuziazmu, o 
jis, iš savo pusės, atrodė pa
tenkintas, Iš džiaugsmo aš 
paprašiau jį kartu pie'auti 
Holbornb restaurante. Mudu 
tuojau ir išėjome.

“Ką jus Veikiate, Vatso
nai?” paklausė jis atvirai, kai 
mudu kojomis barškindami 
tratėjome užkimštomis Lon
dono gatvėmis. “Tu esi plonas 
kaip šakalys ir rudas kaip 
riešutas.”

RUTILITY L I O U O ! 
DISTRIBUTORS, Ine. 

5931-33 So. Ashland Avė, 
WHOLESALE ONLY 

Phoneš: Prospect 0745-0746 
Mes importuojam Lietuvišką 

Degtinę
F. Dzimidas, savininkas ir visi 

darbininkai lietuviai.

ADVOKATAI

Vienoje kny- 
šerlakas Olmsas 
paprastesnis yra 
didesnė misteri-

Conan Doyle’o 
senesnių laikų 
ir kitos jo dvi 
>s: “Micah Clarke” ir 

“The White Company” (pas
taroji yra istorinis romanas). 
Tačiau aš nuoširdžiai patariu 
“Naujienų” skaitytojams šį 
mano vertimą perskaityti nUo 
pradios iki galo. Asmeniškai 
“Kruvinų Studijų” veikalas 
man patiko ir todėl nesigailiu 
pašventęs beveik metus laiko, 
nors atsitiktinai jį versdamas.

—-Mikas Šileikis.

kūrinys 
knyga, 
garsios

SKYRIUS I.
PONAS ŠERLAKAS 

OLMSAS

1878 metais aš gavau medi
cinos daktaro laipsnį Londo
no universitete ir tuoj išvykau 
į Netlejų specialiams armijos 
chirurgų kursams. Baigęs stu
dijas, aš buvau prisiekdintas 
ir priskirtas prie Penkto

riaus kaipo chirurgo padėjė
jas. Regimentas tuomet buvo 
Indijoj ir pirm negu aš galė
jau prie jo prisidėti, prasidė
jo antras Afganų karas. Išlip
damas Bombėjuje iš laivo, aš 
sužinojau, kad mano korpusas 
buvo toli nuėjęs per pampas 
ir jau giliai pažengęs priešo 
krašte. Kaip ten nebūtų, aš 
sekiau juos su kitais savo ka
rininkais, kurj,e buvo tokioj 
pat būklėje, kaip ir aš pats.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

F. Ėiiieilis*
X

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

. AMBULANęĘ.,,
. DIENĄ IR NAKTĮ

Visi telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hernritage Avė. 
444|||South Fairfield Avenue 

’ i Tel. LAFAYETTE 0727

z1 4 koplyčios Visose
jL < * JL Chicagos dalyse

Klausykite musų Lietuvių radio programų šeštadienio vakarais
7 vai. vakaro iš W. H, F. C, stoties (1420 K.)—Pranešėjas 

P. ŠALTIMIERAS.

■ Laidotuvių Direktoriai

Ofteo Tel Yatdi 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St

Cor. of 35th and Halsted Bt».
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8130 

Nedėliomis pagal sutartį.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.

TeL Kenwood 5107
Ofiso Tel. Virginia 0036 

Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

nuo 2—4 ir huo 6—8 vai. vakaro 
Rezidencijai

8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ,
Valandos —9—10 A M. 
Nedėlioj pagal sutartį.

S t.

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 0818. 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISU
J IETUVIS ADVOKATAS 

Yelephone! Yards 1001 
4G31 SO. ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockwell St.
Telephone: Republic 9723

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

PanedClį, Utatninke ir Ketverge 
nuo 2 iki 9 vai. vakare.

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

Tel. Prospect 1012

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

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

AKIU SPECIALISTAI
■d
f
4

DR. VAITUSH, 01’1’.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland A v.

Phone YARDS 1373

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė 
756 Wėst 35th S t. 
kampas Halsted St.

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 
Nedaliomis pagal sutarti.

8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEžIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir nedėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. California AvennO

Telefoną* Rentiblir 7RR9

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St

niais pagal ausi tarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

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

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

Tel Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

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

BR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon 

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

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAI
4302 S. Fairfield Avė. Laf. 8014

Valandos nuo 2 iki 4 vai. p. p.
4735 S. VVestern Blvd. Laf. 0361-8016 

Valandos:
7—9 vakare kasdien. Ned. 9—12 r.

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

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

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

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

•Tel. Yards 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartu

K»tt 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

2-4

Jei

Marųuette Medical Building 
6155 So Kedzie Avė.

HEMLOCK 8700
Rezidencija PROSPECT 6232
Dr. Walter M. Eisin
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

Treč. Susitarus
kiti telefonai neatsakys šauk 

MIDVVAY 0001

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHT1 
OFISO B r 3

Nūn 10 iįd 11 vaL ryto, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 Iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos
Nuo 10 Iki 12 dieną, 2 iki 3 po 
pietų, 7 iki 8 vaL Ned. huo 10 iki 15 

Rez. Telephone PLAZA S400
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Svorį turi tik tie protestai, kurie yra paremti jėga.
Lenkijos žygis. — Spėliojimai, kurie išsipildė. — Hit
lerio evangelija. — Čekoslovakijos sudraskymas. — 
Balkanų valstybės atsidurs nacių įtakoje. — Sovietų 
Rusijos arklinė politika. —- Vokietija eis Europos 
žandaro pareigas.

(Musų specialaus korespodento Lietuvoje)

(Tęsinys)

Už tai Vokietija pasižadėsian
ti tapti tikru žandaru prieš 
SSSR. SSSR pietų anglių ka-

• syklos, žibalo versmės gali ati
tekti vokiečiams. Kaip jos ati
teks, tai jau kitas klausimas. 
Labai galimas daiktas, kad čia 
vokiečiai mėgins sukurti nepri
klausomas valstybes, sakysime, 
kaip Ukrainos, Kaukazo ir ki
tas.

J. F. BLDRIKAS SKIRIA PUIKIAS DOVANAS '
Hit

Tokiais tai keliais Vokietijos 
tolimesnė agresija, reikia ma
nyti, pasiryžusi eiti.

Žinoma, gal kaip kas sakys, 
kad gi galų gale Europoje de
mokratinis judėjimas pradės 
stiprėti ir pirmoje eilėje toksai 
judėjimas gali pasirodyti pačio
je Vokietijoje.

Tai labai sunkiai patikimi da
lykai.

Juk Vokietija iš visų tų savo 
reikalų išeina laimėtoja. Vokie
tijos reakcininkai turi kuo gir
tis, turi savo nuopelnus, o tie 
nuopelnai labai veikia visos vo
kiečių tautos garbę. Tai sunku 
sau įsivaizduoti, kad pačioje 
Vokietijoje tų visų faktų aki-

reti į akis, negu mėginti save 
kokiomis nors iliuzijomis ap
gaudinėti.

Štai Čekoslovakija, jei nebū
tų taip aklai įtikėjusi savo są
jungininkams, bet butų arčiau 
tyrusi gyvenimo tikrovę, gal 
šiandien nebūtų sulaukusi to
kios skaudžios tragedijos. Jei 
ji jau iš seno butų mėginusi 
kitų kelių savo išeičiai ieškoti, 
tai jei ir nebūtų ką nors lai
mėjusi, bet gal butų ne taip 
skaudžiai nukentėjusi.

Žinoma, ji čia ne viena kal
ia. Kalti jos sąjungininkai, ku
rie ją paskutinę valandą aplei
do.

Bet užsienio politika buvo ir 
dar, tur būt, ilgai bus viena iš 
egoistiškiausių < politikų. čia 
kiekvienas žiuri tik savo reika
lų. čia gerais kitų norais ma
ža yra pasitikėti.

Nenorime būti blogais pra
našais. Butų geriau, jei šios 
pranašystės gyvenimo tikrovė
je visai sudužtų.

Para Bellum.

Išrinktoji “Miss Lithuania” Bus 
Gausiai Apdovanota

Atstovaus Lietuvius 1939 Automobilių Parodoj
Laimingoji lietuvaitė, kuri bus išrinkta 1939 metų 

“Miss Lithuania”, nevien laimės garbingų rolę dalyvauti 
1939 metų Automobilių Parodoj, bet kartu laimės ir la
bai gražių dovanų. . • ,

J. F. Budrikas, savininkas Budriko radio ir baldų 
krautuvių, 3411 South Halsted Street, skiria pirmos vie
tos laimėtojai — puikų “Parlor Setą”.

Antrosios vietos laimėtoja gaus naujų, nepaprastai 
gražų 1939 metų Radio Aparatų. > >

Trečioji gaus dovanų, kurios kiekviena mergaitė 
trokšta — puikų žiedą.

“Miss Lithuania” rinkimai įvyks lapkričio 2 d., Chi- 
cagos Lietuvių Auditorijoj, po “Naujienų” ir Automobi
lių Parodos viršininkų priežiūra. Teisėjais' bus bešališki 
žmonės — 10 lietuvių ir trys atstovai iš Automobilių Pa
rodos. Rinkimų tvarka dar negalutinai nustatyta, bet jau 
žinoma, kad konkurso vakare įvyks šokiai ir kad Andre
jevo šokėjų grupė išpildys gražų programų teisėjams 
gražuolę renkant.

Konkurse gali dalyvauti visos jaunos ir nevedusios 
lietuvaitės. Įstojimui reikia štai kų padaryti:

Prie šios žinios randasi įstojimo kuponas. Jį reikia 
išpildyti duodant teisingas informacijas. Pridėjusios prie 
kupono savo gerų, ir aiškių fotografijų, atneškite arba 
atsiųskite paštu į “Naujienas”.

Darykite tai skubiai, nes laikas labai trumpas. Iš pa
veikslų reikės klišes pagaminti ir reikės iš anksto žinoti 
konkurso dalyvių skaičių, tad nelaukite.

Užsiregistruokite konkursui — TUOJAU!!!

Nuolatinis, Greitas Susisiekimas 
Tarp New Yorko ir Klaipėdos, Per Gothenburgą 

Kelione prasideda ir baigiasi švedų Amerikos Liniinc laivai* 
Nuo Švedijos, vyksta iš Stockholmo ar Kalmaro 

moderniškuoju S. S. “Marieholm”.
Nereik švedų vizos keleiviams 1 Lietuvą per Švediją,

Taupymo
KALĖDINĖS EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 

IŠPLAUKS IŠ NEW YORKO
DROTTNINGHOLM ........... Lapkričio 30
GRIPSHOLM ........................ Gruodžio 7

Platesnių žinių ir laivakorčių kreipkitės į 
vietinį laivakorčių agentą, arba

SWEDISH AMERICAN LINE
ISI NO. MICHIGAN AVĖ. CHICAGO, ĮLE

Parodos Pavyzdžiia

PAS

AMERICAN 
HOUSEHOLD CO.

5409-11 SOUTH HALSTED STREET
AUKOJA VISUS PAVYZD2IUS-SUTAUPYKITE NUO 40 iki 00%

2 I’c. l’nrior Sets ..... ............. «jį»’5O
3 I’c. Wall Be<l Rooin Sėt —-
7 I’c. Dining Room Sets —- 
I.ounge CliairH ............................. ' $8,95
Iiinersprlng MattresseB —- $4 75

_ I’iiU-Up ChaiiH ........... - -----v-ka“n.;ttriu IrcnRima -įAmni-TTlVITII
Pamatykite gružų ihiihij 3 ^RiTAikoMi jūsųTERMINAI PRITAIKOMU iki w valandos.

Atdara an‘^0Je^vTH HALSTED STREET.

©

e Double Colį Studlo Couch .... $12.0(1
• Coli Sprlng ............... -...... -........
» Od<l B< <1h—U oi ............- *•’•«*
» (’lipRt of Drinvers — -.......—-
• Oil Heaters, RonKcs ..........  8HL7A
• ' ir aukft.

, 8139.50 ir ankščiau
IrcuRlnui - mr./,TTlvfTTI

GARSINKI® “NAUJIENOJ

Sąskaitos
Jūsų sutaupyti pinigai 
yra pagrindas, ant ku
rio visos ateities ambi
cijos galima subuda- 
vot. Šis bankas netik 
pasiūlo jums saugų, 
parankų ir pelningą 
depozitavimą dėl jūsų 
sutaupų; ir apdraudę 
ant visų sutaupų iki 
$5,000.00, bet taipgi ir 
ekspertų patarimą dėl 
pasirinkimo saugaus 
investmento plano dėl 
užtikrinimo ateities.

im

1468

The LIVE STOCK
NATIONAL BANK 

of CHICAGO
Narys Federal Reserve System ir 

Federal Deposit Insurance 
Corporation

4150 S. Hasted Street

SEKMADIENĮ, j

ras

dabar atrodo ir.

nekartą Europo- 
žandaro rolėje, 
jai tos pareigos

šončje turėti agresingą Vokieti
jų, nors ir reakcingą, negu su
stiprinti SSSR įtaką visoje Eu
ropoje, pagaliau net ir pasauly-

3600 SO. EMERALD AVĖ.
Gera '“muzika ir užkandžiai-

EMMA *ir ADAM TEVELES 
Savininkai.

JUS

ATIDARYMUI

Tavern

ŠIRDINGAI KVIEČIAME
IR JUSU DRAUGUS 

IŠKILMINGAM

Adam’s
ŠEŠTADIENĮ ir

OLE’S
CHILI
Greit patenkinanti

UŽKANDA
Klauskit grosernčj 
(Mansfield 1036)

panosių ir jos vyriausybė atsi
durs saikesnėse rankose. Bet 
Anglijos kanservdtoriai tai už-

CHICAGO’S only
YARD OFFERING

50 Yarieties
OF QUALITY FUEL

AT MOOERATE
PRICtS

iiffi

H •v?

F. Selemo n a v i c h 
Sveterių ir drobių 
dėl paklodžių ir už
valkalų krautuvė at
dara kasdieną ir va
karais — ir sekma
dieniais.

Telefonas Victory 3486 
504 West 33rd Street

^Jas 
°bse^ar

j."

Patogumas 
vaAVAVntas . • • v 

DANIAIS COIAAYB vVetoH \r 
SUMANUMO . . , telktanttaU \ * 
naaokas Vr Ūkto ke\\ų colių dydilo.

“^'9VtasV . »roe-
Su ranV.me\e a• 

vairo n
štftuoty s grev- 
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CHEVROLET GARSUS VALVE

g°S

da.
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gvumai,Ziuotės len-

kai kurie modeliai tiek kiek Vj'mu)
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resnis demokratinis judėjimos. 
čia galimas tikrai šovinistinis 
reakcijos stiprėjimas. E”»’nnos 
demokratija daug dėjo vilčių, 
kad Vokietijai pradėjus aktin
gai dirbti tarptautinėje dirvoje

SSSR demokratijos kaipo to
kios Anglija nenori pripažinti 
ir jos visai nepakenčia. Jos ne
kenčia dėl jos kovos metodų. 
Jei ne SSSR vidaus toji žiau
ri politika, Europoje reakcija 
taip neŠėlstų. Šiandien Čekoslo
vakijos nebūtų leista apkarpyti, 
bet ją paaukota vien tik todėl, 
kad SSSR nustūmus toliau nuo 
Europos reikalų.

Trumparegė Stalino politika 
veda visą Europos gyvenimą 
vis į gilesnes nepermatomas su
temas. Stalinas perdaug pasi
tikėjo savo komunistiniais ko
vos metodais. Jie gal ir geri 
pačių rusų tarpe, bet jie visai 
nepriimtini Europos valsty
bėms, ir jos daro visa, kad

atsitikimu vyriausio žandaro 
rolė pavedama Vokietijai. Juk 
Vokietija jau 
je yra buvusi 
Štai ir dabar 
suteikiamos.

Bent šitaip
rodos, neklystame taip m pyda
mi. Lietuva savo nepriklauso
mos užsienio politikos negali 
vesti ir jai teks tik eiti kitų nu
rodytais keliais. O tie keliai, 
tur būt, dabar suks į Berlyną.

Jei iki šjoL dar Lietuvai vy
ko sėkmingai tarp tų galybių 
laviruoti, tai dabar, tur būt, 
teks jai aiškiai pasisakyti.

Visa tai netolima ateitis pa
sakys. Juk reikia spėlioti, kad 
tarptautinėje dirvoje dabar ir 
Prancūzijos įtaka žymiai su
mažėjo. Jau ir taip iki šiol 
Prancūzija visame savo užsie
nio politikos žygius derino su 
Anglija. O dabar jai Anglijos 
dar labiau teks klausyti.

Tad Lietuva į Prancūziją 
daug vilčių negali dėti.

Kas čia rašyta, tai tik spėlio
jimai, bet tie spėliojimai turi 
visai rimtą pagrindą.

Geriau drąsiai tikrovei žiu-
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Štai Didelė Naujiena!

VISOS CHEVROLET
KAINOS NUMUŠTOS

Ateikit šiandien. Pamatykit tą nuostabų
naują 1939 metų Chevrolet Auksciau-
sią, kokią kada motorinis karas yra tei
kęs, kokybę visoj- žemų kainų motorų is
torijoje su visomis sensacinėmis nau
josiomis savybėmis, kurtis padaro karą 
patenkinančiu, lygiai, kaip ir dideliu pir
kiniu. PAMATYKIT JĮ —PA VAŽIUO
KIT JUO — ŠIANDIEN! PIRK CHEV
ROLET IR BUK PATENKINTAS

V^tįWOT^eni 
(SuSpa?EMĄ

ne 
vaira.

tobulinti 
Hydraulic 
stabdžiai

^tv°l EmerJ 
stabdis tskia dvigu- 

jusuat?aUffą 
JUSU seimai

*iptoe-Matic
Clutch

p£i‘ausia klučuose 
bhn ga- la- 
'h Padidinantis . ,s

Dar Daugiau Kokybės
T1KRAI NUMAŽINTOMIS KAINOM^

SEE YOUR L O c AL !,s -CHEVROLET ' D E A LE R

Parduodu
HARDWARE 

STORE
arba MAINYSIU į namą

ANTANAS BUTCHAS
| 4414 S. Rockwell St

THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

50 Rusių Anglių
UŽ PINIGUS
ar Išsimokėt

Petroleum 
Carbon

5?.5O
Black Band lump .... $9.50
Poe. M. R. Coarse .. 7.50
Franklin Co. Stoker Nut 5,10 
III. Lump or Nut .... ..... 5-75
Indiana Screening .. 4.25
Pocahontas, Small ... 7.50
Pocahont Egg or Lump 9.50
m. Mine Run .........   4.75

Vežimų Lotai (Plūs Taksai)

RADIANT COAL 60.
VAROS 0830 

Matn Yard 450 W 3Sth SĖ
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tŲos. Už tą sąmokslą jis buvo nuteistas dvylika metų ka
lėjimo. Tačiau prieš kiek laiko jam bausmė buvo dova
nota. ‘Dabar jam jau grąžinamos ir atimtos eivilės teisės.

Tai reiškia tik vieną dalyką: Lietuva jau pradeda 
pildyti tai, ką jai įsako Berlynas.

.-■■C"* .. ..................................... ■■■■■ ■■ i ■ ■.....

Lietuvoje bus renkamas prezidentas

Arklys eina skersas ir atbii- 
, las, o raitelio medaliai tik 
žvanga, tik dzinguliuoja, kaip 
ant cirko. Pastumdė jis ark
lio užpakaliu kaimiečius, kai 
kuriuos parbloškė, paskui* 
sušuko “Valio!” ir nujojo* 
sau.

Kitais metais jau keli asmens 
baigs jūrininkystės mokslus ir 
stos į musų laivyno tarnybą. 
Apie musų mokinius užsieniu 
mokyklos labai gerai atsiliepia.

Šiuo metu jūrininkystės mo
kykloje mokosi 37 lietuviai, iš 
kurių 29 stipendininkai. Tsb.

Iš Kauno pranešama, kad ‘lapkričio 14 d. busiąs ren
kamas Lietuvos prezidentas. Jį rinksią 128 tautos atsto
vai, kurie savo keliu įbusią išrinkti lapkričio 4 d.

TXaįp tie '“tautos .atstovai” bus renkami, pranešimas 
nesako. Vienok galima numanyti, kad vargu tie rinkimai 
bus demokratiniu būdų atlikti.

Kadangi tautininkų laikraščiai prezidentą Smetoną 
nuolat vadina “Tautos Vadu”, tai butų buvę kur kas 
tiksliau paskelbti ne prezidento, o “tautos t vado” rinki
mus. Be to, ir butų skambėję geriau “tautos atstovai” 
renka “tautos vadą”...

TVARKYTINAS REIKALAS.
kad tai

Buvo apsivogęs, 
bet kaip 
vėl girų

paklau-

Po penkių tūkstančių metų I
Kas bi^vo prieš penkis tūkstančius metų?, Kaip tada 

žmonės gyveno, kaip jie tvarkėsi, kaip jie žiurėjo į gy
venimą?

Šiandien apie tai mes labai mažai težinome. Iš tų* 
laikų išliko nedaug rekordų, iš kurių mes galėtumėme 
spręsti apie tuolaikinių žmonių gyvenimą. Be to, tie re
kordai tėra surandami tik kai kuriose vietose.

Ateityje to neatsitiks. Žmonės, kurie gyvens po pen
kių tūkstančių metų, turės kur kas geresnius rekordus 
apie musų laikų gyvenimą, negu mes turime iš praeities. 
Tuo pasirūpino New Yorko pasaulinės parodos Teigėjai.

Dalykas tokis, kad liko padaryta metabnė kapsulė, 
į kurią yra sudėti šių dienų svarbesnieji rekordai. Kap
sulė parodos' vietoje liko įleista i žemę 50 pėdų gilumo.

Toje “kapsulėje” yra sudėtos ištraukos iš labiausiai 
pasižymėjusių istorikų, socialogų įr šiaip mokslininkų 
raštų. Raštų yra tiek, kad jie galėtų sudaryti 23^000 pus
lapių knygą. Tie raštai gana išsamiai nušviečia musų lai-; 
kų gyvenimą. Kadangi per penkis tūkstančius metų ang
lų kalba žymiai pasikeis, tai liko parašyti specialus žody
nai, kurie palengvins ateities žmonėms suprasti dabarti
nę kalbą.

Laiko kapsulėje yra sudėti ir apie 40 įvairiausių 
daiktų, kurie šiandien yra vartojami: elektros lemputė, 
skrybėlė, tabakas, pypkė, pinigai, britva, anglis, maisto 
produktai ir t.t. Tai bus savo rųšies “iškasenos”, kurios 
vaizduos musų dienų gyvenimą.

Prof. Albert Einšteinas, Dr. Millikan ir rašytojas 
Thomas Mann parašė savo rųšies testamentus. Einštei
nas rašo apie įvairius išradimus, kurie butų galėję da
bartinį musų gyvenimą neįmanomai palengvinti. Tačiau 
visa bėda esanti ta, kad gamybai ir ,di&tribųeij>ai trūks
ta organizuotumo. To dėka žmonių gyvenimas esąs ne-1 
užtikrintas: niekas nežinąs,, kas su juo gali atsiekti ry-i 
toj.

Thomas Mann, įžymiausias šių dienų vokiečių rašy
tojas ir didžiausias nacių priešas, gana pesimistiškai žiu
ri į pasaulį. Jis sako, jog tenka nusivilti ta idėja, kad 
pasaulis vis labiau ir labiau progresuoja. Tačiau jis reiš
kia vilties, kad bent po penkių tūkstančių metų huma
nizmas giliau įleis šaknis. >

Dr. Millikan rašo apie dabartinę koyą tarp demokra
tijos ir despotizmo. Jei toje kovoje, sako, jis, laimės de
mokratinės idėjos, tai pasaulis susilauks aukso gadynės.: 
Bet jeigu įsigalės reakcija, tai ateities istorija gali 'būti 
visai liūdna.

Sakyta “laiko kapsulė” turės įbuti iškasta rugsėjo 23 
d. 6939 metais. Vadinasi, po penkių tūkstančių metų. Vis
kas liko padaryta, kad ji nebūtų sunaikinta. Tam tikrose: 
įstaigose bus laikomi tikslus nurodymai, kur ta kapsulė 
yra užkasta.

■""" ■ • • ■............... ........

Pabūgo

KAIP BUVO PAGERBTAS 
S. MOCKUS .

Prieš kiek laiko, kaip rašo 
“Keleivis”, iš Lietuvos grįžo ke
li bostoniečiai, kurie parvežė 
sandariečių moterims gražią 
Lietuvos vėliavą. Lyg ir atsidė
kodami už tai, So. Bostono san
dariečiai sumanė surengti po
kylį tai vėliavai priimti. Kadan
gi pokylio bilietai buvo smar
kiai platinami, tai pasisekė su
kviesti pusėtinai daug žmonių 
net ir iš kitų miestų. Pokylis 
įvyko spalio 16 .d.

Pokylį rengę pažangieji san
dariečiai, kurie nieko nežinoję 
apie fašistų planus. Apie tuos 
planus ir iš viso apie tai, kaip 
-tas pokylis vinto komedija, Re
porteris A. “Keleivyje” rašo 
taip:

Neseniai buvo pranešta, kad Lietuva panaikinusi ka
ro stovį. Tuoj po to atėjo žinia, kad seimas priėmęs ^vals
tybės saugumo” įstatymus, kurie vidaus reikalų minist
rui ir Klaipėdos gubernatoriui suteikė nepaprastas teises 
kontroliuoti spaudą,, susirinkimus ir ^organizacijas.

Žodžiu, tai buvo lyginai toks pat “manifestas”, ko-i 
kiu 1905 m. caras Nikolojus II apdovanojo Rusijos impe-i 
rijos žmones. Būtent, pažadėjo visokių laisvių, bet jas ir 
vėl atšaukė. i

Tačiau dabar pasirodo, jog ir valstybės saugumo į- 
statymus tenka ant lentynos padžiauti. Ir tai daroma 
ne geru noru, bet dėl to, kad vokiečiai to reikalauja. Vė
liausi pranešimai salio, jog saugumo įstatymai liko nu-' 
tarta atšaukti po to, kai ministras pirmininkas Mironas 
pasikalbėjęs su vokiečių pasiuntiniu jDr. Erich ZeeMin. *

Nėra reikalo aiškinti, kad atšaukti tuos įstatymus 
buvo padiktuota vokiečių pasiuntimo. 'Tai numanu dar 
ir iš to, kad ta pati žinia skelbia, jog Dr. Ernst Neuman- 
n’ui netrukus busiančios grąžintos civilės teisės. Kaip ži- 
nia, Dr. Neumann’as vadovavo Klaipėdos nacių sąmoks
lui, kuris siekėsi Klaipėdos kraštą prijungti prie Vokie-

Visa tai darė vadinamieji 
pažangesni sandaxič<jj|& ku
rie nelabai pritaria ttįfci in
kų diktatūrai. Lietuvoj^ ir. 
prastai žiuri į Smetonos (da
binamus medalius. 

<
Beit ^audariečiuose yra ir| 

tdaug fašistuojančio elcnien- 
to. Taigi tie fašistinėjautieji 
sandariečiai nutarė išnaudoti! 
šį vakarą saviems tikslams.! 
Jie parsitraukė iš New Yo.r- 

. ko konsulą Budrį, pasikvietė; 
kelia tą vietinių profesionalų,J 
ir nutarė visos šitos kompa-i 
•nijos aky vaizdo j e prisegti p.’ 
S. Mockui medalį, kuris se
niai jau yra Smetonos pri
siųstas, -bet iki šiol vis dar 
nebuvo oficialiai p. Mockui 
(Užkabintas. D vakaro rengė
jai, pažangesni sandariečiai, 
nieko apie įtuos fašistų pla
nus nežinojo.

Vakarienė prasidėjo gana 
jaukia nuotaika, kuomet 
publikos buvo pilnutėlė sve
tainė. Prie taip vadinamo 
garbės stalo buvo susodinti 
.garbes svečiai: konsulas Bu
drys, p. Mockus, p. Vitaitis, 
p. Vitaitiene, adv. šalnienė, 
,adv. šalna, d-ras Kapočius ir 
keletas pažangiųjų sandarie
čių. Kalbėtojai daugiausiai 
gyrė 'tautininkų veiklą. ‘Vitai-, 
itis nusiskundė, kad Amerikos; 

, lietuvių laikraščiai nieko <ge-: 
ro neparašo apie Lietuvą, ir, 
jeigu ne jo '‘Vienybė”, tai vi-, 
sa Lietuva butų visai nublu-' 
kusi. Konsulas Budrys pasa
kė, kad jis čia patekęs visai 
“netikėtai.” Bet ir “netikė-. 
tai” (čia patekęs jis turėjo jau.

• paruoštą kalbą apie p. Moc
kų ir ąpie jo patriotiškus 
nuopelnus. Pažymėjęs, kad 
p. Mockaus patriotiški nuo
pelnai labai dideli, nes jis 
nieko nepavogęs ir nieko ne
nuskriaudęs, p. Budrys išsi
ėmė Smetonos medalį ir pri
segė p. Mockui prie krutinės.1

Salėj kilo hi’uzdėjimas. Fa
šistai ibuyo pradėję delnais 
ploti, bet juos tuoj aus nu
stelbė baubimas. Iš visų pu
sių pasipylė: “Buuu!... Buu- 
uu!... Buuu!...” Girdėjosi:

“Lauk fašistus!” Žmones 
baubė, spiaudė, trypė. Kelio
se vietose net susistumdė ir 
buvo pradėję vieni kitiems 
kumščiomis grumot. Vienu 
žodžiu, pasidarė tikra pande- 
monija.

Kai triukšmas aptilo, kal
bėtojai pradėjo kalbėt. Tarp 
kalbų buvo pakviesta p. Zo
sė Vitaitienė, kad padainuo
tų. Ji tuoj išskėtė rankas ir 
pradėjo savo “oracijas.” Gir
di, kaip aš galiu jums dai
nuoti, kad nėra pianistės, ku
ri mokėtų man artistiškai a-, 
kompanuoti? Jeigu jus nore-' 
jot, kad aš jums padainuo
čiau, lai turėjot pakviesti ir 
mano dukterį, kad man pia
nu pritartų. Tada aš jums iš
dainuočiau visą savo sielą, 
visą savo širdį...

Vitaitis’pradeda savo žmo
ną raminti, o ši pliaukšt jam 
per plikę: “Ne tavo čia biz
nis! Tylėk, durniau !” ir .pra- 
deda <d#inuot apie vėliavą. 
Nei senso toj damoj, nei me
lodijos. Matyt, ir ji pati jau 
nebežinojo, ką ji “dainayo.”

Po įkosės “show”, buvo tę
siamos kalbos. Kalbėjo iš 
Lietuvos sugrįžę Vileišis ir 
Naudžiūnas. Jie nepasakė 
nieko įdomaus.

Iš visų vakaro kalbėtojų 
geriausią kalbą pasakė jau
nas tčižiukas J'Chase). Nors 
jis Amerikoj augęs, bet gerai 
kalba lietuviškai, turi lengvą 
dšleal.hą ir -moka pasakojamus 
dalykus pavaizduoti tam tik
rais kimo įr rankų jM^ėji-; 
mais. Jis pareiškė kalbėsiąs) 
apie Lietuvą taip, kaip ją 
matęs savo akimis. Ameri- 
ikiečiui, sako, Lietuvos įgy^ve- 
inimas Išrodo vjsai inqtąip, 
kaip apie ją rašo ir kalba pa
triotai. žmonės tenai gyvena 
labai prastai. Tik nedėldie- 
niais bernams ir mergoms u- 
kiniukai duoda po bryzą la
šinių. Bet stalo nematyt per 
muses. ; Nešvarumas visur. 
Gerai gyvena tiktai Kauno 
ponai, kurie turi valdžios: 
tarnybas, ii‘ karininkai. Afi- 
.cieiūai gražiai apsirėdę ir iš
rodo,, kad jiems nieko ne- 
įtrųkstą., Bet Lietuvos liaudis, 
.ūkininkai, gyvena labai bied- 
.nai, blogiau negu tie, kurie 
South Bostone .dirba ,ant< 
'■vvelfarė.”

Papasakojo Oižius ir apie 
lokį atsitikimą. Būnant jam 
Laime pas gimines, tenai bu
vo rengiama kažin kokia 
“tautiška šventė”. Žmonės 
susirinko pažiūrėti tų iškil
mių iš pat ryto. Išlaukė visą 
dieną, bet kaip nėra nieko, 
taip nėra. Tik į pavakarę at
straksėjo ant balto žirgo ka
žin koks vyras su raudona 
uniforma, prie kurios buvo 
prisegti kęturi dideli moda
liai. Arklys .išmokytas, kaip 
Bostono policijos: stumdo 
žmones užpakaliu ir šonu. 
Tas raudoukelnis raitelis įsi
veržė tiesiai į žmonių minią.

“Paklausiau aš ūkininkų, 
kas .tas raitelis per vienas? 
Generolas koks, ar kas? U- 
kininkai paaiškino, 
girininkas.
sėdėjo ir kalėjime, 
tautininkas, tai ir 
ninku paskirtas.”

Kalbėtojas sakosi
sęs ūkininkų, kodėl girinin
kas su medaliais. Kuo jis pa
sižymėjo? Ūkininkai paaiški
nę taip: “Modaliai pas mus 
parodo, kiek kas yra pavo
gęs. Už kožnus 4000 pavog
tų litų .duodamas medalis.”

Publika pasileido juokais, 
nes konsulas Budrys buvo 
tik ką prisegęs medalį p. 
Mockui ir pareiškęs, kad jis 
nieko nėra pavogęs. Taigi iš
rodė, kad medalis neužtar
nautas. Svečiai žiuri į p. 
Mockaus krutinę ir juokiasi. 
Po vakarienės p. Mockus tą 
medalį tuoj nuo krutinės ir 
į kišenių. Sako, ne man jis 
buvo duotas, bet visiems san- 
dariečiams mano asmeny; 
itaip pat tas medalis prigulįs 
ir Susivienijimo šv. Kazimie
ro .draugijai, kuriai p. Moc
kus sekretoriauja.

Bet pažangus sandariečiai 
medalių visai nenori. Ir dėl 
to buvo kilę smarkių susikir
timų salėje. Pavyzdžiui, Kes- 
lerienė su savo vyru jaučia
si labai nepatenkinti. Jiedu 
yra pažangus sandariečiai ir 
labai daug dirba visuose jų 
veikimuose, o medalių gar
bintojai labai juos įžeidė.”

SEDA. — Važiuojant iš Re- 
navos į Sedą, prieš pat Sedą į 
dešiniajame 'vieškelio krante 
prieina labai stati upės Vardu
vos atšlaitė, kuri ten tiek arti 
yra prie vieškelio, kad jau ke
liose vietose vieškelis pradėjo 
griūti ir žemės byrėti upėn. Ka-| 
dangi vieškelis yra I rųšies ir 
juo eina gana didelis susisie
kimas, tai reikėtų į šį reiškinį' 
atsižvelgti, nes laikas susipra
sti, kol dar neįvyko nelaimė. 
Nelaimė gali įvykti visai greit, 
kadangi ta vieškelio puse ei
na dviratininkų takas, tai tam
soj nuo kalno įsivažiavęs dvi
ratininkas, nepastebėjęs, gali 
nugriūti į atšlaitę ir atsidurti 
upėj. Kadangi dabar pradėjo 
kursuoti autobusas, tai ties ta 
vieta sutikęs bukštų arklį, vi
sai lengvai gali pasiųsti į upę. 
Šį reikalą reikėtų kuo skubiau
siai sutvarkyti.

OTKLLO — 6e6(. Spalio 29 — Atidary. 
nio per^tatyinau—J<*p«<hi, Barpva, M ar* 
tinelU, Tibbet, Veda Moranropi.

Kainos <2.20, $3.80, *4.40. >0.50.
AIDA — Pirmad. Spalio 31 — Giannini 

(debiut), CastaKnu (debiut), Martinei!!, 
Csaplicki, laizaaro, Ix»ve, Uttlefield Ba
letą*. Veda Morazoni.

DIK MKISffERSINGKK (Atnaujintas) — 
TreČ. Lapkr. 2 — Keiniui? (debiut.) 
Sharnova, Maison, Berglund (debiut.), 
JUist. ILittlefield Baletas- Veda M’eber.

LA GIOCONDA — Ketv. I-apkr. 3—Lee- 
koya, I-a Mance, Faggi, Bentonelli, Mo- 
relli. Littlefield Baletas. Veda Moranzo- 
ni. Kaina .83, fl.M), *1.08, *2.20.

KIGOI4LHŪCO — I’enkt. Ląpkr. 4—Ker
giant (debiut.), Barova, Barron, Toka- 
typn, Tlbbet. Littlefield Baletas. Veda 
Moranzonl.

SAMSON Ir DELILAH-—Aefit. rylą, Lapkr.
5 — 2100 — Cmtoana, Matson, Far- 
dulli. Littlefield Baletas. Veda Weber. 

MADAMA BUTTERFLY — 6e*t. vakarą, 
Lnpkr. 5 Keining, Pagal, Melton 
(debiut.), -Czaplicki. Veda Moranzonl.

VAKARINIAI PERSTATYMAI 8 P.M. 
Paprastos Kainos:

*1.10, *1.08, *2.20, *3.30, *4.40.
B0X OFFICE ATSIDARO SPALIŲ 22 

CIVIC OPERA HOUSE

CHICBJED SIRDlUm

OCT 
13^30//,

•

NIGHTLY 8:30
MAT1NEE

• SAT. & 9UN. 2:30

TICKETS ON SALE NOWI • LOOP BOX 
OFFICE. BONO S. C5 W. MADISON ST. 
PH. STATE 6484. STADIUM BOX OFFICE, 
1800 W. MADISON 6T.PH. SEELET 5300

Iš Lietuvos
Kur mokslinami Lie 

tuvos jurininkai
J urininkystės inspektorius 

gen. Daukantas painformavo 
spaudą apie tai, kur ir kaip 
mokslinami Lietuvos jurinin
kai. Jis pareiškė, kad savos ju
rininkų mokyklos neturime, 
bet furime savo laivyną, ku
riam aptarnauti jurininkų dar 
trūksta. Uosto darbas .plečiasi 
labai smarkiai, uosto tarnybai 
taip pat reikalingi išmokslinti 
jurininkai kol kas >j.ų .pakanka, 
bet iir čia greitai gali jų trukti. 
Todėl stengiamasi .gerai ir tin
kamai paruošti jurininkų .kad
ras, kuris ne tik .tarnaus musų 
Jlaivync, bet savo žiniomis ..ir jė
gomis padės musų laivyną plės
ti.

Todėl stengiamės savo stipen
dininkus siųsti į kitus kraštus. 
Daugiau mokinių siunčiame į 
Latviją, nes su latviais mes tu
rime bendrų jūrinių interesų. 
Latviai turi didesnį jūrinį pa
tyrimą, taip <pat ir /platesnę vei
kimo dirvą. Be Jo, musų ir 'lai
vių darbo sąlygos labai pana
šios.

Mums labai rupi įr Vidurže
mio jura, nes jier ją yra veža
ma daug musų ūkio gaminių. 
Todėl- dabar siunčiami ir atei
tyje, jei bus palankios sąlygos, 
taip pat bus siunčiami musų 
jaunuoliai jūrininkystės moky-! 
Itis į .prancūzų ir italų mokyk
las.

Suomijos juros mokyklos^ 
mokosi .tie musų jurininkai, ku
rie jūrininkystes mokslus eina 
•savo lėšomis. ^Suomijoje, vie
nintelėje valstybėje mokslas ei
namas burlaiviuose. ‘Suomių 
juros mokyklos buriniai laivai 
plaukioja po visą pasaulį.

■Butų Jabai naudinga, kad mu
sų jurininkai galėtų moleslintis 
Norvegijoje. Norvegija labai 
sugeba moderninti savo laivy
ną, prisiderindama prie kintan
čių sąlygų.

STATYBAI PASKOLOS

MES KALBAME LIETUVIŠKAI

HALSTED ST. prie 19th PLACE

s

Mes skolinam pinigus tvirtos sta
tybos ir .permodeliavimo tiks- . 
lams... ir didžiuojamės tuo faktu, A 
kad šis bankas yra taip daug 
Chicagos šeimynų įrankiu, jų tik- 
Slams atsiekti, jų pilnesniam ir 
laimingesniam gyvenimui nuosa- 
vuose .namuose rasti. Musų pata
rimai statybos klausimais ir in
formacijos, jų ieškantiesiems vi
suomet yra atsaką kiekvienam.

KcHALSTED EXCHANGE
NATIONAL BANK

Nariai FEDERAL RESERVE SYSTEMOS IR 
FEDERAL DEPOSIT INSURANCE KORPORACIJOS

NOKTHWESTBN 
STOVE REPAffi C0

Gamintojai ir distributoriai 
pataisų pritaikintų visiems 

pečiams, furnasams ir 
boileriams.

— IR —

PEČIĮI PATAISYMAI!
DIDŽIOSIOMS CHICAGOS KRAUTUVĖMS
Dabar kai tik laikas patikrinti savo .pečius ir furnasus, kuriems rei- 
kaUngi jpatvarkyjnai ir pataisymai. Padarykite tai kol oras švelnus. 
Venkite furnaso (taisymo nepatogumų kai šaltis veikia.

,662 West Roosevelt Road. :312 »West 63rd Street
:8816 <Commercial Avenue 2323 Milwaukee Avenue

Telefonas MONROE 6600.

NIDA

JIS! \VIDURIAI NEGERAI VEIKIA -----
JEI VIDURIAI SUKIETĖJA ------
JEI VIDURIAI NiEYJtRŠKINA -----
JEI <GASAI VIDURIUS IŠPUČIA, -----

NIEKO NELAUKDAMI NAUDOKITE

Alkdine Digestant Powder Miltelius
JDįdelė Dėžė Tik už 50 centų

Klauskite 'Vaistinėse arha Pirkit tiesiog jiuo

Nida Laboratories
A. G. RARTANAS, Sav.

2555 West 69th Street, Chicago
Telefonas "Hemlock 0318
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Trys Šaunieji Cldsmobile Automobiliai
____________________ __________________________i_____________________ .. <r__ _—______________________________ ___ ._______ ,_________

Viskas nauja, nauji sroviniai 
modeliai

Rinkoje pasirodė trys nauji, 
1939 metų Oldsinobile automo
biliai, kurie savo grožiu daug 
kuo atsiskiria ir todėl galima 
pavadinti šauniaisiais. Du yra 
šešių cilinderių rųšies, vienas 
astuonių. Visas mechaniškas 
planas yra naujas, modernas 
srovinio stiliaus modelis, taigi, 
visa išvaizda nauja.

Tarpe daugel taip žymių pa
keitimų, kokiais į gyvenimų 
•išėjo Oldsinobile savo 42 metų 
moduliais, verti .dėmesio ketu
ri dalykai, būtent: Oldsinobile 
kokybė, įvedanti šešių cilinde
rių automobilius į žemos kai
nos automobilių rinkų, ritmiš
ka važiuotė, gyrų svirtelių pri
taikinimas prie vairo pastovo 
ir pasirinktina automatinė ap-‘ 
saugos transmisija.

Automobilių rūsys skirsto
mos prie tam tikrų serijų: še
šių cilinderių automobiliai ma
žesnieji skaitomi prie šešiasde
šimtosios serijos. Jie turi 
“Econd-Master” 90 arklių jė
gos inžinų. Padarytas, kad iš
vystyti aukščiausio laipsnio įbė- 
gingumų mažiausia operavimo 
kaina. Kitas didesnis, taipgi, :še-

O

£ įįįiįį

Tai 1939 metų Oldsinobile šešių cilind. 60 serijos 4 durų, Trunk Sedanas.
,?ž 

iiiag

negu senesniųjų Oldsmobįile.‘ 
Tas padidina matymų iš vir
šaus ir apačios, Jeidžia geriau 
kelį matyti, — galima geriau 
matyti trafiko ženklus aukštai! 
ir tuo pačiu sykiu plačiau ke
lį. Paskui keleivių talpa visuo
se automobiliuose didesnė, sė
dynės patogesnes. Abi sėdynės 
laisvai sutalpina po tris suau
gusius keleivius.

Sunki insuliacija apsaugoja 
kele.vius nuo triukšmo, karšito 
ir šalto oro. Durys ir langai 
taip įrengti, kad dulkių įėji
mas arba drėgmės iš -lauko n\ ' 
galimas. Apmušalai, kaip jlki 
šiol palikta pirkėjo pasirinki 
mui. Taigi, palikta ir visa 
dicinė prabanga-

šių cilinderių, 95 arklio jėgų, 
turi 120 colių ratų pagrindų, 
priklauso prie septyniasdešim
tos serijos, paskui .aštuonių ci
linderių priskaitomas prie aš
tuoniasdešimtos serijos, 
išvystyti 110 arklių jėgos, 
ratų pagrindas tas pats.

Nežiūrint -to skirtumo,
trys turi daug bendrumo, pana
šumo. Visų fenderiai žemai 
balansuojami, turi puikiai pri
taikintus metalinius apvadus,’

bet,

visi

Pirkite kur visi Lietuviai Perka!

“Ritinis-

South Center Plobir-g & Heaiing Suppiy CoM Ine, Į
N. W. kampas State ir 55,th ,St. 

•VISI TELEFONAI — ATLANTIC 4290 — VISI TELEFONAI

Naujas klubas 
priešakinio .skyriaus

Tačiau rankinims stabdys pa- trtmke. Taip ^ra dveji; durų, 
liktas ant senojo' pagrindo t.y. taip yra keturių durų sedanjioi 
mechaninis, veikia skyrium 4ėl se. 
didesnės apsaugos.

Nepamiršta šį sykį ir daik
tams patalpa, čia ypatingai 
daug galvota, kad keleiviui pa
togumus padidinti- Atsargos’

. ratas dabar nebeguldomas, bet 
'šone statmeniškai

Budelis 'užpakalinis kom- 
partmentas yra biznio ir dlub 
coupe modaliuose. Beto, cJub 
ir convertible coupe modeliai 
turi dar atskiras vietas už ve
žėjo sėdynės. Taigį, naujas au* 
tomobilis, naujas patogumas ir 

dedamas ’ grožis. (SkelbJ
t v

------------------------------------------------------------- ------------r------------------------------------i
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■ m M ■■ DIDŽIAUSIOS

llVf/lfl” čeveryh W W H VERTYBES
< CHICAGOJE

BOSTON BETTER SiJOES VlERTJ DAUGIAU

NAUJI 
SEZONO 
SKILIAI f r .T • F • -

Bet 
sikeitimas tai užyjs .-įdomiau
sias dalykas, rodos, nepaminė-: 
ti jo 'kaip ir negulima- Įsivaiz
duoti reikia, kaip puikus įr ma
lonus dabar jame susėdy.masj 
kada visa patalpa liuesą nuo1 
įrankių. Kaip jau minėta buvo,' 
gyrų svirtis perkelta prie vai
ro pastovo. Paminėtina ir ta 
naujienybė, būtent, gyrų per
davimo būdas. Jis naujas, bu-< 
tent, visa tai atliekama 
Vai, menkos rankos judėjimu, 
nors principe čia nieko naujo 
neįvyko. Kaip ir iki šiol perėji- 
mas iš gyros į gyrą palieka 
toj pačioj “H” tvarkoj. 

I 

Negalima aplenkti ir klučo. 
lai durių nematomi ^oveskai. Veikimas čia/ tikrai švelnus iir 
Paskui visų bumperiąi tvirti, lengvas. Vežėjo pastangos ypa- . 
UUitkųs, (dvigubi sargai ir vis- tingai 
kas chromo . baigimo. Ajpsaugos “over-rcenter 
stjklaii palikta kaipo stendai’

dešines puses ,-prie 
automobilio rėmų. Tos dvi 
“rankos” yra sujungtos su 
rykšte, kuri laisvai veikia šen 
ir ten ir kai keičiasi vairo kryp
tis, keičiasi vieta ir pitman 
arm. Tokiu budu tapo pašalin
tas tas iš seno veikiąs Vaira
vimo trukumas. Kartu pasikei
tė reikalas vartoti ir nevieno
dos rykštes prie vairo. Vieloj 
to bus vartojamos lygios ir vie
nodo svorio, o pasekmės — to
bulas vairavimas ir švelnu- 
imas-

»B.urys be matomų žavėsią]
'Kitas pastebėtinas išradimas

BOSTON SHOE STORE
3435 So. Halsted Street

KAM LAUKTI ŠAUTO ORO!

NGLIS

Vien plieno Turret viršaus ka-;.mobile turi kitą “ranką” pa-- 
•rietas •(■body), apsaugos plieno'našią į pitman arm. Ji yra pri- 
ratus su masyviniais hub caps. I'taisyta iš 
Visų priešakiai išlengvo nuleis
ti į -smailumų, kas palengvina 
•važiuojančiam kelio matymų. 
Lempos yra 'kulkos išvaizdos.

Ritmiška važiuotė
Tačiau .tarp -tos daugybės 

J939 metų Oldsmobilc pegeri- 
.nimų -įvairenybės ypatingų vie
tų užima “ritmiška važiuotė”. 
Tai tikra naujiena moderniško 
važiavimo istorijoje, 
ka važiuotė”, anot
iGuen, ((j>kkwioibillc bendrovės1 
vedėįjo, jį neša visiškai inaujų (pa- 
togumų į nuo toninį važiavimų-

"il;ai iiužinenijos (nauįas pasise
kimas,. {vedant .*“Quadri-Coir’ 
spyruoklius,, iir daug kilų niau-į 
jen^lbių, važiavimas .šiandieni 
pasiidarė (nqp^twastai įdomus.) 
Nei ikrypavimų į šalis, nei pjįr-į 
anainiaį, nei algalainiai, jiei 
svyravimų ;ant pasisukimų prie 
kanapų. Tai .tiesioginė raitytų 
spyruoklių -išdava.

Tos rūšies 'spyruokliai-spring- 
?sai skiriasi inuo liepinių tuo, 
kad jie įtari pastovų -nukrypi
mų dydį, (čia ,gal .skaitytojui' 
bus įdomu Ikaįp -gali automo
bilis susilaikyti (lygsvaroje prie 
tos (Tiušiųs spyruoklių. Šis .klau-' 
Simas, $al būt, buvo painiau-! 
sias b’ inžinieriams išspręsti. 
\Vienok, per ilgų itininėjimų pa-: 
jsdkos gautos jįr įkas svarbiau
sia, kad ypatingai įdomios bi 
tgal ilgam naudingos, jį I

Raityti ^pyruoRliai
Šokinėjimas jį ‘Viršų įr žemę 

susilaikė, įvedant dvigubos vei-< 
įklos trinksqįimų" ’hydraulinius 
fSiurblius- iĘaSkuį, ;ty .sinriJhų 
•našumas jpasidane .didesnis,5 
.kaip juos .pritaisė jišlaukinėiię,; 
‘Vietoj išvidinės .^spyruoklių pu j 
sėj. jPiirmainis nr jatgalainis ju-t 
<dėsys sulaikemas dviem stįp-i 
iriais .^abdi«a.tQwiais lbawJ 
iknnie įgriebia ,už paskutines' 
;ašies .arti ratų Jt pritaisyti ;kd-’ 
itų -galy prie tfčmy. (Gi į -šonus, 
supimas tiesiai Įuždarytas,, 4aįp 
'pat, panašiais barais,, kurie yru: 

i pritaisyti vienu 'galu prie už-i 
: pakalnes česis (dajlics, kitu .prie] 
rtėmų. :

Kada viena pusė rėrpų ir ka-' 
:rietos palinksta jį vieną pusę 
!'.greičiau negu ųnlrą, tai ;šKam 
^itrypsniui kelią stačiai pastoja 

’^arba pedralizuoja susuktas sta 
btoaiteriaus veikimas. Tokiu 
budu yra reguliodaunas auto- 
pmbiliaus kraįpymosi -tenden
cijų ir 
kampų, 
šie ypatingi veiksniai atsilieka! 

’ 'tyliai, keleiviui inejiučiomis- Tr, 
kadangi raitytieji spyruokliai 
neturi tarp savęs trynimose, 

' Jie nereikalauja nė ttepjmo. Urs 
tilodqĮ, Šis “jritmiškas važiayi.- 
.mas”, — saiko inžinieriai, —i; 

(.turi pastovų pobūdį tir -gali 
tverti automobilio amžiui.

| Kitas vertas ypatingo dėme 
šio daiktas, .tai -nauja “duaj 
center-control vairavimo siste- 

’ma. Be conventionalės pitman 
’irankos .(svirtelė prie vmr© pa
pėdės, kuri pakeičiu vairo liū
desį į priešakinius ratus) Olds

sumažintos, įvedant 
spyruoklius- Tas 

pyruoklis palaiko vienodą ko
das- Bageųmti Jangai, kas pa- jos spaudimą. Paskui stadžiai.
daro regėjimą visapusiai atsa- Jie šį sykį yra super-bydrau- 
kančių. Dangų .nukrypimas, liniai, patys prisideda savo en- 
windshield perskyrimas yra orgija, kas ypatingai padidina 
pilnu du coliu žemiau nuleisti jų jėgų pedalą prispaudžius..

>1“
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Zemih Radio
t •*

i

YRA AUKŠČIAUSIOS. KOKYBES. JUS 
NUSISTEBESITE IŠGIRDĘ NEPAPRAS
TAI MALONŲ BALSA IR LENGVA OPE
RA VIMĄ. Tifc giuziką paspausite ir gausite

i AUGLYS
’VV.est Vtirgiuia JPianeer
Mine Run 65% Stam
bios. 4 Tonai ar daugiau
Pusė .Pioneer Mine Rūn Tonas 
Pusė Southern Illinois $7.22

4 Tonai .ar daugiau * ■

Tonas PIRKIT DABAR SAU ANGLIS, 
$7.40 KUOMET GALIT GAUT SAUSŲ

I - IR NEDULKANČIŲ.

ANGLYS UŽ IŠIMTINAI 
ŽEMAS KAINAS!

----- Visos Kainos už Cash — Plūs Takstai -----

ATLAS FUEL COMPANY
4919 SOUTH PAULINA STREET Tel. Prospect 7969—7961

v

NORGE
>

ALIEJUM ŠILDOMAS PEČIUS, tai yra vie
nas iš GERIAUSIŲ. Jo kaina nėra nei kiek 
didesnė kaip kitų. 3 ARBA 4 KAMBARIUS 
APŠILDYS PILNAI

AMERIKĄ ar EUROPA

žemę

L M. Norkus
AMBROSIA & NECTAR

Beer Distributor

&33

TcL lietuledk i62402415 W. <64th Street.
w* m

W

f

PILN£ PASIRINKIMU RAŠITE
—*

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Ohicągoj. ‘Visi,geria Ir anSgsta 
AMBROSIA Alų, bet, prieto, išdirbėjai nusprendė jpadirbti <dar .geres
nį alų, kuri .užvardino NECTAR. Sis Alus yra -pagamintus jiš iimpox> 
tuoty pirmos rųšies produktų.

(Urmo ,(.wholesalo) kainomis pristato i alines ir kitas įtaigas, Vi
suomet kreipkitės pas JNORKŲ, kur gausite greitą iįr teisingą patar
navimą.

pnie pasisukimų :ant
Paminėtipa, kad visi

2310 Mest RooseveH Road

7|Q-5o

EUROPE, SOUTH AMERICA 0R THĖ ORIENT GUARANTEED EVERY DAY 0R YOUR friONEY 
BACK ? . .‘on all Zfcnhii.Short VVaveRadios when nsed with Zenith Short Wave Antenna

Tūkstančiai Norge 
alyvos pečių savi
ninkų sako, kad nė
ra kito geresnio pe
čiaus kaip Norge.
Dabar j ų s galite 

nupirkti $49.50 ver
tės pečių už ti’k—

UŽLAIDAI DOVANOJUS - PAS
Ondraš

3934 W. 26th St.
Priešais Praga

0YKA3
Jums susiusime kaldras, 
jei pirkaite nesiūląs pas 
-mus. Patys atvyksime 
pas jus, tik pašaukite 
Cravvford 4088. Dirbtu
vės 2529 S. Pulaski Rd.
Atdara iki 6 v. v. ant-. 
rad., ketvirt. ir šeštad. I 

iki 9 vai. vak.
JAUNAMARTĖMS ; 

DOVANOS J
ŠVARUS DARBAS—GERI AUSI S PIGUMAS

Roosevelt Furniture Co
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Diena Iš Dienos
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12 Wardo Liet. Demokratų Organizacija šaukia svarbų susirin
kimą Oct. 23 John Juškos svetainėje, 2417 W. 43rd St. 
Prašome visus atsilankyti, nes prieš rinkimus yra daug 
svarbių reikalų. Stanley Gurskis

“Bijūnėlio” choro pamokos Įjrasideda su šiuomi Šeštadieniu, 
spalio (Oct.) 22 diena, nuo 2 iki 5 valandos po pietų, 3319 
W. North Avė., arti Homan Avė., antros lubos. Mokyto
jauja p-lė Ona Skeveriutė. Jaunuoliai gali pristoti nuo 5 iki 
17 metų amžiaus. Tėvai yra kviečiami atvesti bei atsiųsti 
savo jaunuolius nuo pat pradžios pamokų, kad vėliau ne
reikėtų trukdyti pamokų. Kviečia “Bijūnėlis”

Lietuvių Piliečių Darbininkų Paš. Klubo susirinkimas įvyks sek
madienį, spalių 23 d. 1 v. p.p. V. Neffo svetainėje, 2435 So. 
Leavitt St. Malonėkit visi nariai atsilankyti ir užsilikusius 
mokesčius užsimokėti. Taipgi ir naujiems norint į klubą 
įstoti yra gera proga įstoti veltui. S. Baranauskas

Spalio mėn. 26 dieną Yuškos svetainėj (Hollywood Inn) 2417 
W. 43rd St. 8 Valandą vakare, įvyks Lietuvių Jaunimo Kul
tūros Ratelio visuotinas narių mėnesinis susirinkimas. Tva
riai pribukite punktualiai, ir užsimokėkite neužsimokėtas 
duokles. Sekretorius Alfredas J. Butkus

Laisvamanių Iltinės Kultūros Draugijos 5-tos kuopos susirinki
mas įvyks sekmadienį, spalio (October) 23 d. 10 vai ryte, 
antrašu 3240 S. Halsted St. (Ramova Laundry). Visi nariai 
malonėkite dalyvauti. Kviečia L.M.E.K.D. 5 kp. Valdyba

28 su Lillian

r

34,

21,

su Marion

su Gert-

(★)
Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicagoj)L »

John Vaišvila,
Sahr, 28

John Kritikas,
Godson, 23

Pcter Stakis,
rude Krauch, 22

Edward Teret, 22, su Adeline
Pych, 20

Frank Rrach, 27, su Stella 
Erazmus, 30

John Zever, 24, su Edith Col- 
lett, 24

Isadore Kolecki, 24, su Ade
line Doveikis, 19

John Fikejs, 33, su Stephanie 
Žukauskas, 28

NAUJIENOS;'CMeago, ffl. šeštadienis, spalių 22, 1938

PARENGIMAI

Reikalauja
Perskirų

Bernice Sherkshnis nuo- Vin
cento Sherksnio .

Benediktas Kianis nuo Ca- 
roline Kianis

Šiandien Atsidaro 
"Bijūnėlio” Mokykla
Painokos Nuo 2 iki 5 Po Pietų

NORTHSIDE — “Bijūnėlio” 
jaunuolių organizacija šiandien 
po pietų, nuo 2 iki 5 valandai, 
pradeda savo 20 metų sezoninę 
darbuotę—pamokas. Bus moki
nama dainų, vaidinimo, kalbos 
ir rašybos, Mokytojaus Onute t 
Skeveriutė. Kam rupi kultūri
nimas savo jaunuolių lietuvis • 
koje dvasioje, tie yra kviečiami 
atsiųsti į “Bijūnėlio” mokyklą. 
Nauja buveinė randasi po nu
meriu 3349 W. North Avė., ar
ti N. Homan Avė., ant antrų 
lubų, pradžia 2 vai. po pietų.

Kviečia “Bijūnėlis”

?

Vėliausi ir Nauji Bateliai
MOTERIMS DIDELE NAUJIENYBĖ

NAU.TAUSIS PARODYMAS.
CROPO STILIAI. GERIAUSlds VERTYBĖS UŽ

98
ir 

auk.

Ateikite, o mes Pritaikysime.

Garfield Park Lietuvių Vyrų ir Moterų Pašelpinis Klubas ren
gia didelį ir puikų rudeninį balių su programa, nedėlioj, 
spalio (Oct.) 23, 1938. Lietuvių Liuosybės svetainėj, 49th 
C t. ir 14th St. Pradžia 6 vai. vak. Prašom visų draugų at
silankyti. Mes užtikrinam, kad busit užganėdinti. Smagiai 
laiką praleisit ir pasišoksi! prie geros George Stepanavi- 
čiaus muzikos. Ant baliaus’bus labai nupigintas įstojimas. 
Kviečia visus. Rengimo Kobitetas

Sekmadienį, spalio mėn. 23 dieną (Hollywood Inn) Yuškos sve
tainėje, 2417 W. 43rd St. Lietuvių Jaunimo Kultūros Ra'.e- 
lio Ciioras rengia šokį su programų. Bilietai iš anksto per
kant 2Jc. prie durų 30c. Pradžia 6 Vai. vak.

Koresp. Alfredas J. Butkus
Bunco ir Card Party rengia Lietuvių Moterų Dr-ja “Apšvieta”, 

sekmadienį, spalio 23 d. Mildos svetainėje, 3142 S. Halsted 
S t. Pradžia 4:00 vai. popiet. Įžanga 35c. Kviečiame publi
ką skaitlingai atsilankyti. Rengimo Komisija

A. L. Etinės Kultūros 3 kuopa rengia balių šeštadienį, spal o 
22 d. 1938. Mildos svetainėje. 3142 S. Halsted St.

Gavo
Perskiras

Marie Jurgil nuo Anthony 
Jurgil.

Mimo
NAUJOS GADYNĖS

CHORAS
NO V. 6, 1938
SOKOL SVETAINĖJE

Tel. Portsmoutb
POCAHONTAS Mine Run 
fScreened) Tonas

SMULKESNĖS DAUG
Perkant 5 Tonus ar

SI KAINA TIK TRUMPAM LAIKUI

CRANĖ COAL COMPANY 
*>332 So. Loti# Avenue 

9022
$7-50

PIGESNĖS 
Daugiau

15-to Wardo Lietuvių Demokratų Kliubas
Rengia 5-tą MĖTINĮ BALIŲ

Bus daugybė brangių prizų išlaimėjimui, taipgi, kilubas 
pinigais.duoda pirmą prizą $5.00

Snbato j, Spalių-Oct. 22 d., 1938,6:30 v. v
MARQUETTE IPARK HALL, 6910 

PUIKI ORKESTRĄ.
Įžanga 25 Centai. Kviečia visus KOMISIJA.

So. Western Avė.

BOSTON SHOE STORE 
3435 SOUTH HALSTED STREET

Dėl

Bowling-Billiardai

t

LUMBER CO.
NOT INC.

2136-48 W. 51st St.
CHICAGO, ILL.

Phones: HEMLOCK 0030—0031

Mes galime jums pa
rūpinti puikios 

kokybės:
LENTŲ, MILLWORK, 
PLASTER BOARD, 
DURIS, LANGUS, 
BALANAS, 
KLIJŲ ir t. t.

pakeitimų ir permodeliavi- 
mo kreipkitės į

Dydis iki 10. Plotis — AAAA iki EEE.

BOSTON BATELIAI TURI VISKĄ, KAS JUMS REIKALINGA.

BOSTON SHOE STORE
3435 So. Halsted Street

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS —BAJORĖS DAINININKĖS — ARTISTAI-ĖS

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

RADIO PROGRAMŲ
• PENKTADIENĮ—
• ŠEŠTADIENĮ—
• SEKMADIENĮ—

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius

—7 IKI 8 V AL. VAK. 
—7 IKI 8 VAL. VAK. 
—7 IKI 8 VAL. VAK.

20 Aslų — 10 Stalų
Gėrimai ir užkandžiai vietoje 

Rezervacijos Kliubams

Milo Wiesner Recreation
819-823 W. 35th St.

Tel. Yards 4621-4822-2868

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St.
Šaukit Tel. VAROS 3408

also

turi progos

visuomenei 
Ryt dieną 
daug gerų 
Krautuvės

BUDRIKO RADIO 
PROGRAMAS

bus smagu ir įdomu 
valandėlę beklausant 
ir įdomaus radio pro 
kurio išpildyme daly-

mu-
kurie pa-

Lietuvis Plumberis
— Laisnuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
BEER COILS in TAVERNS.
ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES 
2422 W. 69th St.
Tel. Republic 2867
Rez. Republic 5688

Ofiso tel. Yards 0706
Rez. tel. Lafayette 4557

P. KLUJKA, vedėjas.

Columbia Roofing Co.
NOT INC.

Žvyrinis Dengimas ir ant Gon
tų Paruoštas Dengimas

Felt Gutters ir Blėkų Darbas 
Tai Specialybė

3319 So. Morgan St., Chicago

u

pra-
į

ONLY 50c WEEKLY
reikš

High Count 
Bleached Muslin 
Closoly Stltched 
Zlg-Zag Design 
Fine Felted 
Cotton Filling 
Edges Bound In 
Matching Fabrlc
Full or Twin Sixe

Ange- 
grobė 

vežė į 
gėlė”;

F
Į

SVEIKATOS KLIMKAS
TONSILAI IŠIMAMI Jjg.SO
GYDYMAS..........................$£0.00
LIGONINĖJE ....................
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena

diena ligoninėje . $15.00
RAUMATIZMAS 59.00

greitai palengvinama ....... “
VISAS LIGAS GYDOMA $4.00
Ekzaminaciją įskait. vaistus

DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 So. Kedzie Ave„ Chicago.

Tel. Lawndale 5727.

Septintadienį, nuo 5:30 iki 
6 vai. po pietų bus gražus pui
kių melodijų ir aukštos vertės 
muzikalių kurinių Budriko pro
gramas iš galingos ir toli gir
dimos stoties WCFL, 970 k.

Programą, kaip ir vis, išpil
dys simfoninė orkestrą ir visų 
mėgiamieji artistai dainininkai. 
Nepamrškite pasiklausyti.

BOTH MATTRESS
OF THESEp p

Ai Your Store!

AND OUILTED

MATTRESS
........ . ■ - -

PROTECTOR
Ir Vėl Gražus ir Įdomus Pro- 

grcss Radio Programas
Ryt, sekmadienį, 11 tą val

andą ryto ir vėl radio kiaušy 
tojams 
praleisti 
gražaus 
gramo, 
vaus žymus dainininkai, 
zikai ir kalbėtojai, 
tieks gražių dainelių ir kitokių 
numerių. Svarbu ir naudinga 
kiekvienam pasiklausyti-

Progress leidžiami progra
mai visuomet pasižymi gražu
mu ir įdomumu, nes nevarto
jama senoviški ir 
atsibodę- rekordai, 
taipgi bus patiekta 
žinių iš Progress 
didelio rudeninio išpardavimo, 
kame visuomenė 
susipirkti visokias namų reik- 
menas su nepaprastai dideliu 
pinigų taupymu. Nepamirškite 
pasiklausyti. Rep. J. J.

MATTRESS 
COVER

(ncluded At No Ex+ra 
Cost Wi+h This Famous

INNER-SPRING
MATTRESS

Fine Unbleached 
Sheeting
Cui Amply Largo 
Seams Socurely 
Bound 
Unbreakable 
Rubber Buttons
ALL SIZES

o
Ali 3 For Only

1995 H AH S ',zes

•••s \ ■

LUCKY INN 
SCHLITZ ALUS 

Lietuviška užeiga dėl jaunų ir 
senų.

Gėrimai, užkandžiai ir muzika. 
.Kviečiame mus atlankyti

3203 So. Halsted St.
STANLEY BOGUSH ir LEO 

VAIČEKAUSKIS. 
Tel. Calumet 6579.

ĮŽANGA IŠ ANKSTO 50c

Roselando Lietuvių Darbininkų Aido Choro 
SUKAKTUVIŲ BANKIETAS 

Sekmadieni, SPALIO-OCT. 3, 1938 
L. D. SVETAINĖJE 

10413 S. Michigan Avė.
ŠOKIAMS GRIEŠ S. LEŠČAUSKO ORKESTRĄ 

Pradžia 5:30 Valandą Vakaro

PRIE DURŲ 65c

LAISVAMANIU BALIUS
SU GRAŽIU PROGRAMŲ

Rengia A. L. E. K. Draugijas—3 Kuopos
Šeštadienį, Spalio-October 22 d., 1938

MILDOS SVETAINĖJE
3142 So. Halsted Street.

Pradžia 7 vai. vak Bus- gera muzika. Įžanga 25c.

ŠOKIAI IR PROGRAMAS
— ĮVYKSTA —

šeštadienį, Spalių-October 23, 1938 
HOLLYWOOD SALĖJE

2417 West 43rd Street
RENGIA LIETUVIŲ JAUNIMO KULTŪROS RATELIO CHORAS

Pradžia 6:15 Vai. Vakare. Įžanga 30c
NORINTIEJI LINKSMAI LAIKA PRALEISTI, ESAT NUOŠIR
DŽIAI KVIEČIAMI ATSILANKYTI. RENGĖJAI

MATTRESS * 
PROTECTOR <

“Kruvinos
Studijos

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

“Kerštingi Angelai
šiandien “Naujienose’ 

dėtas spausdinti Conan Doyle’o 
istorinis romanas “Kruvinos 
Studijos”- Šis kūrinys yra pa
saulinės literatūros pažiba. Au
torius vaizdingai analizuoja 
žmogaus psichologiją, atpasa
koja istorinius įvykius priduo
damas jiems ypatingos 
mes.

Kas buvo “Kerštingi 
lai”, kurie žudė vyrus, 
jų turtą ir jų žmonas 
savo haremus? “Jutos
“Keturių Šventųjų Taryba”; 
bėgimas iš mormonų miesto į 
aukso kalnus; meilės tragedi
ja, visa tai skaitytoją intriguo
ja ir norisi žinoti kas toliau 
bus. s

“Naujienų” skaitytojams pa
tartina šį romaną perskaityti 
nuo pradžios iki galo.

Negirdėtas pasiūlymas—reguliarė paties 
matraco kaina yra $24.00! Matracas yra ap
trauktas storu, tvirtu inpilu ir pripildytas 
šimtais springsų kietai užgrūdintomis plieno 
vijomis, viršus ir apačia apdėta parinktinės 
vatos vailoku, pritaisyta dirželiai apvarty-
mui ir apdaryta langeliai orui išeiti. Pasi
skubink, šitas pasiūlymas tik ribotam laikui.

• LIGONINĖS— 
HOSPITALS

Jos.F.Budrik,!nc
3409 South Halsted Street 

Telefonas YARDS 3088.
Nedėliomis kaip 5:30 vai. vakare pagal Chicagos laiką yra leidžiamas gražus pro

gramas iš stoties W. C F. L.,—970 k.

• JFOTOGrRAFAS 
CONRAD 

FOTOGRAFAS
Studija Įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlaido
mis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

420 W. 43rd St
TeL ENG. 5883-5844

■ i
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šeštadienis, spalių 22, 1938

Skolinant Pinigus
Be kofniso nuo $30. iki $300.00 ant 
parašo, algos, furniture ar ant au
tomobilių.
Namon Finance Corp.

po Valstijos priežiūra.
6755 SOUTH western avė. 

Tel. Grovehlll 1038.

Norint Geni Anglių 
IR 

SVARAUS 
PRISTATYMO 
ŠAUKIT 
SEEley 4464 

Geros Kokybės — Rųšies ir 
Mieros Anglys. 

Tinka kiekvienam kūrenimo 
įrengimo tipui. 

McCOY COAL C0. 
934 W. 18th Street

Garsinkite^ Naujienose

160 Naujų Studentų 
Goodmano Dramos 
Mokykloje

Mokykla gyvuoja 13 metų
Atsidarius dramos mokyklai 

Goodmano Teatre rugsOjo 19 
d., mokyklos direktorius, p. M.

>

Gnesin, paskelbė, kad dramos 
skyrium įstojo 160 naujų stu
dentų. 140 studentų buvo iš 
pirmesnių metų, kurie febe- 
lanko dramos pamokas. Kai 
kurie baigę šitą mokyklą už
imą svarbias vietas vaidybos 
pasaulyje, pav- Roman Bohnen 
dabar vaidina viename Chica- 
gos teatre veikale “Golden 
Boy”; Carl Malden — New 
Yorke, veikale “Missotiri Le- 
gend”. Dar kiti vaidina jud- 
žiuose arba radijo stotyse.

Dramos mokykla Goodmano 
Teatre tebegyvuoja jau 13-tus 
metus. — Zacirka.

MASTER W1NDOW SHADE C0. 1
S. J, Vondrak Tel. Lafayette 4560

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo 
FIRANKOM LAZDAS . . . MES NUMIERUOJAM IR UŽKABINAM < 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BL1NDS.

1803 WEST 47th STREET (ARTI W00D ST.)

NAUJIENAS, Chfcags, JD, 1

Dominikas ir Della Kuraičiai
Dominika s ir Della Kuraičiai, apkeliavę. Buick automobi

liu Eluropą ir dalį Azijos kontinento, laiVu “Europa” iš 
Cherbourgo (Francijos) sugrįžo Amerikon. Juodu kelyje 
preleido beveik tris mėnesius laiko. Rytoj apie pietus jau 
bus Chicagoje.

P'-ai Kuraičiai lankėsi ir Lietuvoje, kur svečiavosi apie 
mėnesį laiko savo tėviškėj. Iš Lietuvos jie buvo užsibrėžę 
keliauti apie Viduržemio jurą iki Jeruzalės, Palestinos. Ta
čiau dėl esamų neramumų šventojoj Žemėj jiems teko ke
liauti Adriatiko juros kraštais per Balkanus, dalį Azijos, per 
Italiją ir iš Francijos grįžti Amerikon, žodžiu, kelaunlnkai 
aplankė eilę valstybių visose Europos dalyse ir dviejuose 
kontinentuose ir dabar iš jų chicaglečiai gali lauk gero “ga- 
stinčiaus”. Vadinas, p-ai Kuraičiai, tikrai paveš daug gražių 
įspūdžių iš savo tolimos ir įdomios keliones;

—F. Balaw
(D. Kuraičio įspūdžiai iš kelionės pradės eiti “Naujie

nose” pirmadienį, spalio 24 d,. — Red.)

Peoples 63-čios Gatves krautuves

Uždarymo Išpardavimas
Eina Visu Pasisekimu ’**’

Siūloma didžiausios prekių vertybės, kokių negalima niekur kitur rasti. Dėl pas- 
kubiniino išpardavimo tokiom pat mažom kainom yra parduodamos prekės Pco- 
ples abejose Krautuvėse. Nes Peoples 63-ČIOS GATVĖS krautuvės laikas visai bai
giasi ir skubiai turi būti ištuštintas šios krautuvės didis namas. Tamstų skubus at
silankymas pirkti namų reikmenis sutaupiusi te nuo 30% iki 75% 1

$10.00 vertės parlor setai po ...... .
......................................  $14-50
$75.00 vertes parlor setai po ...........
........................................ $29.50
$65.00 vertės miegamų .kambarių
"ta\-.................................. $28.-°°
$98.00\ miegamų kambarių setai ....
.......................>............... $44.50

Už ........................................ $49-50
<5125.00 puikiausi valgyklom setai po 
............................  $54-50 

$5000 5-kių dalių breakfest setai po 
................................. $29-50 
$25.00 5-kių dalių breakfest setai po

........................................ $10-95
$80.00 alyva kūrenami šildytuvai ....
........ ................ - $39-50

$175.00 didžiausi kombinacijos pečiai 
p<>.........................................$98-50

$19-50

$60.00 parceliuoti gasiniai pačiai po
........................... $28-50

$40.00 minkšti dideli lounging krės-
lai ......................... -.................. $16-95

$25.00 pilnos mieros studio couches
po ................   $*|2.95

$30.00 vertės 9 x 12 vilnoniai kaurai
............... ..... ..... ....  $10-95
$69.50 — 1939 Console mados radio

po ...................  $24-50
$20.00 tvirtai padarytos gražios ko-

modės po ......... $9-05
$18.00 garantuoti springsiniai mat

racai po ................................. .... $g.95
$6.00 naujos mados 9x12 klijon-

kės po .,............  $2-79
$50.00 naujos mados drabužiam plo

vyklos .........  $27-05
$1000 vertės pilnai garantuoti pianai

$15.00
$750.00 vertės Kimball Grand pianai

.... ..............  $250-oo
šimtai ir tūkstančiai kitų mažesnių ir didesnių dalykų, viskas įeina į šį išparda
vimą. Kas greičiau atsilankys, tai daugiau pasinaudos didesniom vertybėm.

63-ČIOS GAT
VES Krautuvė 
atvira Nedėlioj 
nuo 10-tos ryto 
iki 4-tos popiet.

Taipgi Ir

63-CIOS GAT
VĖS Krautuvė 
atvira kas va
karą tik išski
riant trečiadie

nio vakarą 
krautuvė už

daryta.

2536-40 W. 63rd Street Taipgi ,r 4179-83 Archer Avenue
Prie Maplewood Avenue Prie Richmond Street

Prekės persiunčiamos į apielinkės miestelius per musų patyrusius vežėjus.

CLASSIFIED A D V T.
PERSONAL 

Asmenų Ieško
HELP WANTED—MALĖ 

Darbininkų Reikia
WATCHMAKER—JEWELER 

Laikrodininkas ir Auksakalis.
PAIEŠKAU PUSSESERĖS, Onos 

Jonutės, Kauno rėd., Telšių apsk-, 
Gegrėnų parap., gyveno Chicagoj. 
Turiu svarbų reikalą, malonėkite 
atsišaukti arba kas žino suteikite 
antrašą. Kaz. Paulauskas, 7547 — 
14th Avė., Kenosha, Wis.

PAIEŠKAU MOTERS, kuri su
tiktų gyventi bendrai su viena 
moteria. Matykite vakarais po 6-os 
4026 So, Artesian Avė., 2 aukštas.

SITUATION WANTED 
Ieško Darbo

PAIEŠKAU DARBO
Penteris ir popieruotojas iš vi

daus, iš lauko ir storuose, 10 metų 
patyręs, darbas užtikrintas. Chica- 
§oj ir priemiesčiuose apkainavimas 

ykai.
J AUGAITIS

1608 S. 50th Avė., Cicero, CIC. 2633

PAIEŠKAU DARBO KAIPO ja- 
nitoriaus arba paprasto darbininko 
darbo—Esu patyręs, atsakomingas. 
2909 So. Union Avė., Victory 7325.

FURNISHED ROOMS—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

RENDON KAMBARYS su ra
kandais švariam ir blaiviam vy
rui, arba ir vedusiai porai be vai
kų; dirbantieji. 3531 So. Halsted St-

RENDON- KAMBARYS apšildo
mas vakinui ar ženotai porai be 
vaikų. 1646 N. Bell Avė., antras 
aukštas.

RENDON KAMBARYS, apšildy
tas — prie našlės moteries be vai
kų—vaikinui ar ženotai porai. 

1825 So. Halsted St. 2-ros lubos.

RENDON APŠILDOMAS kam
barys su arba be valgio.

7034 So. Rockwell St.

IEŠKAU apysenio žmogaus dėl 
apvalymo taverno. 6500 So. State 
Street.

REAL ESTATĖ FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

H. BEGEMAN
BRIGHTON PARKO pirmaująs 

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

4184 Archer Avė.
Savininkai aukoja! Bizniavę 

savybę 3234 So. Halsted St., 
derną krautuvę, 6 kambarių 
garu apšildomą, 2 karų garažą. Kail 
na $8500. Terminai.

E. S. LOEWENSTEIN 
160 N. LaSalle St. 

Rąndolph 4449

nuo- 
mo- 

flatą

TIK $500 ĮMOKESTIS. Perka 
moderną Sun Parlor 2x5 kambarių 
apartmentą—garu šildomą. Platus 
lotas, 2 karų garažas- Pilna kaina 
$4500.

LOUIS MORRIS and CO. 
4006 Division St., 

Spaulding 7410.

MODERNAS 5 KAMBARIŲ na
mas naujai gontytas, furnaso šildy
mas. Savininkas aukuos už $1900. 

2918 West 38th Street.

NEPRALEISKIT šios progos. 
Puikus 4 flatų plytinis namas, žie
mių rytų kampas, 58th ir Sanga- 
mon St. 2 keturi, 1 penkių ir 1 
šešių kambarių flatai ir garažas. 
Garu šildomi. Coal Master Stoker. 
Lotas 40x125. Puikios sąlygos. Kai
na $11,000.

NORMAN GEYER and C0., Ine. 
4801 So. Ashland Avenue.

Boulevard 7700.

2 FLATŲ mūrinis po 6 kamba
rius, 1 aukštas karštu vandeniu šil
domas, antras pečiais. Bungalow 
stogas, 30 pėdų lotas, arti 46 ir 
Fairfield avė. Kaina tiktai $7800.00 

JAMES J. TAUBR 
1653 West 51st St.

AUTOS—TRUCK8 FOR SALE 
AutomobiUaiir Trokai Pardavimai
NEREIKIA (MOKESNIO—30 MftNEBIŲ TA- 

MOKRTI. Visitkas pcrilurėjiuiM. malė* 
vojimas body, tenderio darbų, baterde. 
radijo ir priedų. Froimo. a*ų Buatiprinl- 
niaa. Viskas nuo virftaus iki latrų. 16 
metų patyrimas, musų garantija. Atdara 
vakarais, sek m. ApskaiAiavimas. towln< 
dykai. Taipgi pilnas pasirinkimas naujų 
ir vartotų karų. Be jmokfijimo pinigų. 
2509 MILWAUKEE A V. Belmont 4844.

DAUGYBE VakiOIŲ karų 
BUICK & PONTIAC

MILDA AUTO SALES 
806 \Vest 31st Street 

Telefonas VICTORY 1696

La Šalies — Packards

Ruošia Hallowe’en 
Vakarėlį

Šįvakar, spalio 22 d., salėj 
ties 814 West 33rd Street, 
įvyks Andrejevo šokių Mokyk 
los žieminio;4 sezono atidarymas 
— “Etallowe’en Party”.

. Bus puikus programas, pri
taikintas ir suaugusiems ir vai
kams. Programe svarbiausią 
vietą užims filmai “Lietuviai 
Ohicagoj”; Tuos filmus pam
pino vakaro rengėjams pp- J. 
F. Budrikas ir P. Konradas.

Įžanga suaugusiems — 25c., 
vaikams — 10c. Pradžia 8 vai. 
vakare. Svečias.

Tikrai Lietuviškas 
Vakarėlis

Rytoj įvyks šv. Marijos pa
rapijos svetainėje, prie 85th ir 
S. Union Avė-, pradžia 7 vai. 
vak. širdingai kviečiame visus

Komitetas.

ALBERT ŠLAPELIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalių 19 d., 1938 m., sulau
kęs 25 metų, amž., gimęs Chi
cagoj. .

Paliko dideliame nubudime 
motiną Oną- po tėvais Becu- 
naitę, tėvą Napaleoną, 2 se
seris: Oną Strakalaitis ir 
Helen šlapelis, švogerį Vin
centą, 2 tetas: Elzbietą Petru
lienę ir Barborą Lapinskienę 
ir jų šeimynas, ir daug kitų 
giminių.

Kūnas pašarvotas 7048 So. 
Campbell Avė. Laidotuvės 
įvyks pirmadienį, spalių 24 
d., 8:00 vai. ryto iš namų į 
Gimimo Pan. Šv. parap. baž
nyčią, kurioje ' atsibus gedu
lingos pąmaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas 
į šv- Kazimiero kapines.

Visi ą. a. Alberto Šlapelio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
Tėvai, Seserys, ŠVogeris, Te

tos ir Giminės.
Laid. Dlr. S. P. Mažeika, 

Tel. YARDS 1138.

m Gėlės Mjrlintiėth^ 
Vestuvėms, Bah» 
kietame, Laido
tuvėms, Papuoši
mams.

GĖLININKAS
4180 Archer Avenue
Plwm« LAFAYETTE 6800

RENDON KAMBARIAI karštu 
vandeniu apšildomi, vaikinams ar
ba ženotai porai- Tel. Yards 2935; 
3312 So. Union Avė.

RENDON FURNIŠIUOTI kam
bariai su visais įrengimais, antros 
lubos. 549 West 18th St.

FOR RENT—IN GENERAL 
Rendai—Bendrai

ANT RENDOS 4 kambarių fla- 
tas Naujai dekoruotas, mūrinis, 
pečium šildomas.

2900 Poplar Avenue.

PARSIDUODA MAR Q U E T T E 
PARKE} 6 kambarių mūrinis bun- 
galow, octagon frontas, karštu van
deniu apšildomas, ąžuolinis trimin- 
gas, $5,000.00.! Taipgi 6 kambarių 
mūrinis bungalow, apšildomas su 
cųuare frontu, $4,500.00. Medinis 
namas 5 ir 6 kambarių, pirmas fia
las apšildomas, $2,800.00. 4 flatų po 
5 kambarius, refrigeratoriai ir gesi- 
niai pečiai, geriausioje padėtyje, 
$12,500.00. 6 flatų po 4 ir 5 kamb. 
gražus mūrinis kampas, refrigera
toriai ir gesiniai pečiai kožnam 
flate. Rendos. neša $2,800.00 į me
tus. Kaina tiktai $12,500.00-
Matykite CHARLES URNIKĄ, 

4708 So. Western Avenue, 
Teisingas patarnavimas.

RENDON ŠTORAS, naujai re
montuotas, pragyvenimui 4 kamba
riai; pigiai. 4223 So. Wells St. At
sišaukite ant antrų lubų.

RENDON NEDIDELIS ŠTORAS, 
.apielinkėj 63-čios arti Western Av. 
Apšildomas, tinkamas bile kokiam 
bizniui. Renda $30.Č0 į mėnesį.

CHARLES URNICH, 
4708 So. Western Avė.

PIRK DABAR modetną/ kampinį* 
4 apartmentų namą garu šildomą. 
Elektriką, refrigeratorius. Rendos 
$1680.00. Kaina $8,000.00. Libera
lus terminai.
FIRST STATE MORTGAGE CO., 

4752 FULLERTON.
Capitol 3020.

ATEIK į Didžiausį Kokį Chi- 
caga Bet Kada Yra Mačiusi 

Automobilių Išpardavimų. 
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- 
blles — Chevrolets — Fords—Pon- 
tiacs — Chryslers — Plymouths — 
De Sotos — Studebakers — Cadil- 
lacs
Dodges — Grahams — 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 gražų 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 ČOUNTY FINANCE CO.

‘1340 W. 63rd Street
prie Loomis.

2828 W. North Avė.
prie California.

BUSINESS CHANCES 
Patdavimiii Bizniai

NAMAS SU BUČERNE ir gro- 
serne. Parsiduoda arba mainysiu 
ant mažesnio namo.

2510 West 43rd St.

PARDAVIMUI VARTOTAS 4 
tonų General Motors trokas už 
$75.00. 3600 So. Emerald.

PARSIDUODA TAVERNAS ar
ba priimsiu pusininką. Gera vieta, 
gerai įrengtas. Vienai moterei per- 
sunku. 6600 So. State St.

GREITAM PARDAVIMUI ta- 
vern, išdirbtas per 10 metų—Gerai, 
pilnai įrengtas—Pilnas stakas ir li- 
cense. Turiu du biznius. Parsiduo
da pigiai. Canal 1799.

PARDAVIMUI TAVERNAS su 
namu, 2 aukštų mūrinis, karštu 
vandeniu apšildomas, arba mainy
siu į bile ką. 739 E. 92nd PI.

LUNCH ROOM ir mokyklinė 
krautuvė labai nebrangiai- Savi
ninkas vietoj. 1937 W. 63rd St.

PARSIDUODA TAVERNAS. Pui
ki proga atsakantiems žmonėms. 
Savininkas vietoj, kampas 1932 W. 
63rd. St.

PARSIDUODA namas su taver
nų; gerai įrengtas. Labai pigiai — 
už $3500. Gražus 5 kamb. gyveni
mu^ 2 karų garažas. 1739 South 
Halsted St. Box 893.

PARSIDUODA BIZNIAVAS NA
MAS su tavernų arba parduosiu 
pusę tavernos, arba mainysiu. At
sišaukite Box 894, 1739 So. Hals
ted Street.

PARDAVIMUI PIGIAI grosernė 
ir delicatessen; biznis išdirbtas per 
daug metų, 3512 So. Lowe Avė.

DABOK SVEIKATĄ!
žiemavok Floridoj, bet pas lie

tuvius. Smagius laikus turėsi ir 
daug mažiau tekaŠtUos, o jeigu pri- 
sidėtutnei su $2500, tai taptumei 
ir pusininku šitos puikios vietos.

Adolph, 1448 So- Kedzie Avė., 
Chicago, III.

LOVEIKIS ss:
_ Dalis.
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms. Bankietams 
ir Pagrabatns.

3316 So* Halsted Street
Tel. YARDS 7308

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimas

PARDAVIMUI MŪRINIS 3 auk
štų ir 2 aukštų užpakaly. Visi 6 
flatai išrenduoti. Parduosiu pigiai.

972 Cullerton St.

PLYTINĖ KATEDŽ, 2844 Lowe 
Avė.—apšildoma — 4 ir 4 kamba
rių, $2500.00. Kreiptis į Cacciatore, 
Victory 3669, 2554 Wentworth Avė.

Tel. Victory 4965.
STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS 

DARBAI
35 metai bizny, turi pilną apdraudą 
už darbus. Lengvus išmokėjimai 
jei norite.
BRIDGEPORT ROOFING AND 

SHEET MSE CO.
3216 So. Halsted Street.

(FORKLOZUOTI BARGENAI
4 kambarių katedž freiminė, 45 

ir Whipple St. $1975.00. Pinigais 
$40.00.

4x4 kampinis plytinis namas, ga
ru šildomas, arti 55th ir Kedzie 
Avė. Mainyti 2 flatų freiminį.

B. R. PIETKIEWICZ, 
2608 West 47th Street.

COAL—W00D—OIL 
Anglys—Malkos—Aliejus

Kainos Numažintos— 
ANGLYS

PARDAVIMUI BIZNIAVAS NA
MAS 2 aukštų, 2 flatų ir štoras ant 
63 ir California Avė. už pirmą 
pasiūlymą. Tel- Republic 3719 arba 
Republic 3714.

EGG
NUT
BIG
MINE RUN ..
SCREENINGS

LUMP

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

“ARKLYS, 4 KARVĖS, veršiai, 
kiaulės, vištos, pieno separatorius 
ir ūkės įrankiai visų rūšių—viskas 
80 akrų geroj žemėj, 2 mylios nuo 
Hart, Oceana apskričio vietos 
Svarbiausieji pastatai. Viskas už 
$3200.00, terminai. Mrs. Osborn, 
Hart, Michigan.

PARDAVIMUI 40 AKRŲ vei
kiantis ūkis. Gera žemė. Visi pa
statai geram stovy. $2,000. 
iy2 Northeast of Wheatfield, Ind.

JOHN SCHROEDER, 
Wheatfield, Indiana, R. 1.

FURNITURE-FIXTUR£ FOR SALF 
Rakandai ir {taisai Pardavimų!
IŠPARDUODAME BARŲ FDC 

ČERIUS 1938, visokio didžio bu 
Coil Baksais ir sinkom. Taipgi Šio 
rų fikcerius de] bile kurio biznic 
Įskaitant svarstykles, regištetius ir 
ice baksius. Cash arba ant išmokė
jimo. Pamatykite mus pirtn neg> 
pirksite kituh

S. E. SO3THEIM & SONS 
1915 SO. STATE STREET 

CALumet 5269.

PARSIDUODA STORO fikče- 
riai 1 Dayton scale—1 floor scale 
—mėsos ir kavos malama mašina 
—mėsos slicferig — geležinė šėpa.

6001 Šo. Carpenter St. 
Englewood 2116.

___46.00
$6.00

__ $6.00 
__ $5.75 
__ $5.00

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ AR NAKTĮ- 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

Tel. ARDMORE 6975
GAUKIT NAUDOS maksimumą 

iš aliejinio pečiaus, “Arrow Stovui” 
yra geras kuro aliejus, švarus, be- 
smarvės, ekonomiškas. Greitas pri
statymas visur. Telefonas Vincen- 
nes 4300.

Ar Ieškot
• PIRKTI
• PARDUOTI

PAGARSINKIT 
SAVO BARGENUS

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO.

PAŠAUKIT MUS TUOJAUS
CANAL 8500

Musų apgarsinimų kainos pri
einamos. Už pakartojimus 
duodame gerą nuolaidą.
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DRAUGIJŲ ATSTOVAI ATMETĖ LIETUVIU 
AUDITORIJOS PERORGANIZAVIMO 

PLANĄ
Dalyvavo 14 Draugijų Atstovai

BRIDGEPORT — Pereitą 
ketvirtadienį, spalio 20 d. buvo 
sušauktas Lietuvių Auditorijom 
“bondholderių” ir atstovai 
draugijų, kurios turi bonų. su
sirinkimas apsvarstymui naujo 
plano kurį keli asmenys — An- 
tonisen, trustee ir keli kiti yra 
padavė Federaliam teismui- 
Tas planas buvo pasiūlytas 
einant **77-6” bankrotavimo į- 
s ta tymais.

Susirinkime dalyvavo virš 
40 žmonių ir jie atstovavo se
kamas draugijas kurios turi

buvo paduoti už tą planą. Vie
nas iš tų trijų buvo p. Šukys ir 
kiti du kurie sėdėjo gretimais. 
P s Šukys yra partneris An- 
toniseno, kuris varosi už planą.

Išrinkta Komisija
Po nubalsavimo planą atme

sti, tapo išrinkta komisija iš 
trijų asmenų, kurie rūpinsis 
tolimesne Auditorijos reikalų 
eiga. Į komisija tapo išrinkti: 
J. Balčiūnas, A. Zalatorius ir 
V. B. Ambrose. Rep.

NAUJOS GADYNĖS CHORAS, kuris po vadovybe J. Steponavičiaus stato scenoj Gilbert 
ir Sullivano komišką operą “MIKADO”, sekmadienį, Lapkričio-Nov. 6, 1938 Sokolų Sve
tainėje, 2347 So. Kedzie Avė- Pradžia 4 vai.

ASTUONIOLIKTOJ APYLINKĖJ VIS KAS 
NORS YPATINGO ĮVYKSTA

Katė Sukandžiojo Du Žmones — Amerikoj 
Visi “Kreizės” — “Spulkos” Likvidacija

1 * 1 1 11

Liet. Auditorijos bonų:
Namų Savininkų (Property 

Owners); Chiiagos Lietuvių 
Draugiją; Did. Liet. Kunigaikš
čio Vytauto; Draugiją Palai
mintos Lietuvos; Draugija 
Saldžiausios Širdies; Simono 
Daukanto; Šv. Petronėlės; Tei
sybės Mylėtojų; Jaunų Liet. 
Amerikos Klinbo; Keistučio 
Kliubo; Liet. Tautiškas Kapi 
nesu SLA 208 Kp.; Liet- Mo
terų Apšvietus Drgiją; ir Su
sivienijimą Liet. Am.

Draugijas atstovavo 34 de
legatai. Pavienių bondholderių 
buvo devyni.

Susirinkimą atidarė p. J. 
Balčiūnas, kuris buvo išrink
tas tam susirinkimui pirminin
kauti. Užrašų sekretorium bu
vo išrinktas V- B. Ambrose. 
Pirmininkas paaiškino susirin
kusiems tikslą šio susirinkimo 
ir pakvietė p. A. Zalatorių pla- 
čiaus paaiškinti dabartinį Lie
tuvių Auditorijos finansinį sto
vį.

Iš p. Zalatoriaus pranešimų 
paaiškėjo, kad Liet. Auditori
jos skolos už taksus paaugo iki 
$20,872.85. Ši suma yrą per
tikrinta per teismo paskirta 
nuditorių, kuriam turės būti 
sumokėta $770 už darbą.

Kadangi Adv- Gugis yra iš
vykęs į SLA Pildomos Tary
bos posėdį, New Yorke, tai jo 
vietoj atvyko Adv. Gorman, 
kuris labai detališkai ir aiškiai 
išdėstė tą naują perorganiza
vimo, vadinamą “77-B Planą”. 
Pagal tą planą, jeigu jis bus 
pravestas, aiškino p. Gorman, 
Lietuvių Auditorija patenka į 
kitataučių rankas, kurie turės 
teisę užtraukti naują morgičių. 
Jeigu to naujo morgičiaus ne
bus iš ko atmokėti, tai tada 
galės varyti Auditoriją for- 
klozavimui ir namą visai atim
ti nuo lietuvių. Vietoj bonų pa
gal planą, bondholderiai gaus 
beverčius Šerus. Toliau, pagal 
paduotą teismui planą, du 
“Board Direktoriai” bus kita
taučiai, o trečias bus renkamas 
iš bondholderių ir jis gali būti 
irgi kitatautis.

Po ilgų diskusijų buvo duo
tas įnešimas tą naują planą at
mesti. Iš daugiaus 40 atstovų 
atsirado tik trys balsai, kurie

Jei Paštas Neatėjo - 
Tai Žinokit, Kad 
Kojos Skaudėjo
Taip aiškina Juozas Yanevičius

BRIDGEPORT. — Juozas 
Yanevičius, 38 metų bridgepor- 
tietis, 3530 S. Union avenue, 
iki vakar dienos tarnavo už 
laiškanešį Ogden Park dislrik- 
le. Bet jam pradėjo kojos 
skaudėti. Taip kartais skaudė
davo, kad sunkius maišus su 
laikraščiais ir laiškais ir ryšu
liais vos galėdavo panešti.

Yanevičius, ištarnavęs pašto 
departamentui 16 metų, sugal
vojo gerą “skymą” kojų sopė
jimą palengvinti. Pradėjus 
“skymą” vykinti, kojos žymiai 
atsitaisė.

Bet Yanevičius susilaukė ne
tikėtų atgarsių. Pas jo “kostu- 
merius” pradėjo eiti visokie ne
pažįstami žmonės. Paduoda 
supurvintą laišką ar laikraštį 
ir sako, kad “rado pamestą 
grabėj už blioko” Kas blogiau
siai, tai pasitaikydavo, kad pa
tys “kostumeriai” eidami gat
ve, paspiria koja popiergalį, 
panašų laiškui, ir nustebę žiuri, 
kad ištikro laiškas, ir dar jam 
arba kaimynui adresuotas.

Pašto viršininkas pašaukė 
Yanevičių pasiaiškinti, o kai tą 
pasiaiškinimą išgirdo, tai atL 
davė Yanevičių federaliam teis
mui. Yanevičius atgavo laisvę 
už $500 kauciją, bet dar turės 
grįžti prieš teisėją.

Mat, pasirodo, kad Yanevi
čius, negalėdamas panešti sun
kią pašto naštą dėl skaudančių 
kojų, dalį pašto išmesdavo kur 
pasitaikė, o tik dalį priduoda- 
vo savo teritorijos gyvento
jams.

Yanevičius traukiamas teis
man už svetimų pašto siuntinių 
naikinimą. —Bridgeportietis.

Pereitą trečiadienį Calvary 
kapinėse buvo palaidota 25 me- 
t ųmergina MTss Mae Swee- 
ney. Užvakar vakare ant jos 
kapo nusišovė 28 metų chica- 
gietis De Forest Jayne, 5663 
Eis ton avenue. Ji buvo jo su
žieduotinė.

Rytoj Kazokų Choro Koncertas

ras, kuris 15 metų bėgyj išpildė apie 4,000 koncertų 
įvairiose pasaulio dalyse. Rytoj Choras išpildys du kon
certus, Chicagos Operos rūmuose, prie Madison ir 
Wacker gatvių.

Bilietus šiandien dar galima gauti “Naujienose”, 
bet jų labai mažai yra, tad negalima garantuoti, kad 
visiems pirkėjams užteks. Kainos nuo 83 centų iki $2.20.

/Popietinis koncertas prasidės 3:30 vai., o vakarinis 
—8:15 vai.

Chicagietės 
(Nuomonė Apie 
J. Biliūno Kapą
Ragina Kapą Perkelti Lietuvon

Skaičius “Literatūros Nau
jienose” apie rašytojo Jono 
Biliūno gyvenimą, darbus, var
gus, mirtį ir svetur prieš jo 
norą supiltą kapą, kurį Lietu
vos Rašytojų Draugija suma
niusi Lietuvon perkelti, šir
dingiausiai tuo klausimu susi
domėjau ir pilnai pritardama 
tam sumanymui rašiau gerb. 
L. Girai, tačiau kol kas tas 
mano rašinys jokio atgarsio 
nedavė.

Šiandien ir vėl skaičiau 
“Musų Krašto” bendradarbio, 
aplankiusio ir aprašiusio Zako
panėje mirusio musų rašytojo 
Jono Biliūno kapą. Tarp kitko 
sakoma: “Kapas toks vienišas 
ir neprižiūrimas . • . Tačiau jau
kus”. Ir vėl pasikartotinas šir
dį veriantis skausmas, jog ne
buvo lemta taip žymiam rašy
tojui savo krašto mylėtojui jo 
kapą supilti sulig jo noro testa
mente: “Kai numirsiu, man 
pakaskit ant šventosios upės 
kranto, kad matytų kapas so
džių, kūdikėliu kur užaugau” 
ir t. t. šie ir kiti panašus žo
džiai juk į kiekvieno tikro lie
tuvio širdį turi pasibelsti ir sie
lą skausmu suvirpinti už tokį 
apsileidimą, net iki šiol rašy
tojo tokio švento troškimo ne- 
išpildymą.

Nejaugi musų tauta gali bū
ti tokia nejautri, nedėkinga 
tiems, kurie ją visa širdimi ir 
siela mylėjo ir visas jėgas jos 
gerovei ir kultūrai atidavė?!..

Ne ir ne! Toliau šitas reika
las negali būti atidėliojamas. 
Būtinai reikia imtis greito ir 
griežto darbo!

Taigi tikrai geistina, kad Lie
tuvoje be jokių atidėliojimų 
susikurtų Jono Biliūno kūno 
Lietuvon perkėlimui komitetas, 
prie kurio beabejo ir Lietuvos 
valdžia lėšomis prisidės. To
kiam komitetui atsišaukus gal
būt nevienas ir Amerikos lie
tuvis savo skatikėliu tą kilnų 
darbą paremtų.

Tat prašau prie garbingo dar
bo, Lietuvos inteligentai veikė-' 
jai. Nepalikime savo tautos; 
brangios liekanos svetimoje 
žemėje! Nors po 30 metų mir
ties šventai atlikime savo par
eigas, išpildydami rašytojo pa
liktą testamentą, supildami jo, 
kapą laisvos Lietuvos padangė
je, kur kiekvienas norintis ga
lės jį aplankyti ir papuošti.

Katrė Katkevičienė
2138 W. Coulter St. 

Chicago, Illinois, USA.

Vakar anksti rytą Joliet ka
lėjimo elektros kėdėj mirė 
John Jelliga, 35 metų CreteJ 
111., gyventojas, kuris kankino

j Važiuoja Spring- 
fieldan Kalbėti

Kitą sekmadięnį, spalio 30 
d-, Springfielde kalbės Chica
gos municipalio (miesto) teis
mo teisėjas Jonas T. Zuris. Ji
sai kalbą saky§ Illinois Mugės 
pavilione, kur ,,yra rengiamas 
demokratų partijos mitingas 
Sprmgfieldo ir Sangamon ap
skričio lietuvius,. Z.

Automobilių.
Nelaimės

H • _

© Vienas žmogus mirė, keturi 
buvo sunkiai sužeisti, kai va
kar anksti rytą trys ^*nomobi- 
liai susidaužė prie 35-tos ir 
Ashland gatvių.

Užmuštasis buvo:
John Kovai, 21 metų jaunuo

lis, 4804 S. Hermitage avenue. 
Jis bandė pralenkti raudoną

Stanley Gardas, 21, nuo 48U4 
Sužeistieji yra:

trafiko šviesą.
S. Hermitage;

Thomas Mahorek, 4838 S. 
Honore: (abu važiavo su Ko- 
valiu);

Theodore Bigos, 25, nuo 1623 
West 37th Street, ir

AIex Brongel, 22 m. nuo 
1624 W. 38th slreet. Abu pa
guldyti Apskričio ligoninėj.

Garfieldparkiečiai 
Važiuoja Į Cicero

—__,, .
štai, Garfield Park Vyrų ir 

Moterų Pašelpinis Kliubas ren
gia puikų rudeninį parengimą, 
kuris įvyks nedėlioj, spalio 23 
d., Cicero Lietuvių Liuosybės 
svetainėj, 49th Ct. ir 14th S t. 
Pradžia 6 vai. vakare, muzika 
G- Steponavičiaus. , • ■

Taipgi bus puikus programas 
iš įvairių grupių dainininkų*, 
sudarytų G. Steponavičiaus.

Kviečiam visus ciceriečius ir 
chicagiečius skaitlingai atsi
lankyti, o užtikrinam, kad vi- 
si, pilnai busite patenkinti.

omitetas deda 'visas pastan
gas visus svečius patenkinti

Šiandien Laidojama 
Elena Rakauskienė

Buvo Mėgiama Dainininkė
Šv. Kazimiero kapinėse šian

dien bus palaidota Elena Ra
kauskienė (Narinkaitė), daini
ninkė dr žymaus Chicagos lie
tuvių katalikų veikėjo Dr. A. 
Rakausko žmona. Ji pasimirė 
spalio 17 d.

Laidotuvių eisena prasidės iš 
laid. direktoriaus A. Petkaus 
koplyčios, 6834 South Western 
avenue. Gedulingas pamaldas 
trys kunigai atlaikys šv. Pane
lės Gimimo parapijos bažny
čioj.

Velionė buvo gabi ir mėgia
ma Chicagos lietuvių daininin
kė. Dažniausiai dalyvaudavo 
katalikų parengimuose, bet ne
atsisakydavo savo talentu pa
puošti ir kitų parengimus.

R.

Šįvakar Am. Liet. 
Pil. ir Pas. Kliubo 
Parengimas

Kviečia Suaugusius ir 
Jaunuomenę

Šįvakar visi šoksim ir links
mi busim Hollyvvood svetainė
je, 2417 W. 43rd St, kame A- 
merikos Lietuvių Piliečių Poli
tikos ir Pašalpos kliubas 12-to 
wardo rengia nepaprastai įdo
mų ir linksmą metinį šokių va
karą, 8:00 vai. vakare, prasidės 
programas, šokiai ir kitos link
smybės. Kliubo valdyba ir ren
gimo komisija širdingai kvie
čia kaip jaunuomenę, taip ir 
suaugusius atsilankyti.

Taippat reikia priminti, kad 
bus veltui priimami į kliuba 
nauji narai nuo 18-kos iki 25 
metų amžiaus.

Tad nepraleiskit progos ne 
tik pasilinksminti, bet ir turėti 
progos tapti nariais, prakilnios 
ir pavyzdingos organizacijos, 
kuri kiekvienoj nelaimėj sutei
kia savo nariams brolišką pa
galbą.

Frąnk Krasauskis

Nepirko Laisnio 
Barbernei, Dabar 
Sėdi Kalėjime
Bridgeporto Lietuvio Vargai

KATĖ ĮKANDO, REIKIA 
DAKTARO

Pereitą trečiadienį p. Vale
rija Kuzmickienė iš nuošir
dumo priėmė katę su katu- 
kais, kurie buvo kieno tai la
bai apleisti. Bet, kadangi katė 
buvo apkrėsta akių liga, tai 
apkrėtė ir savo vaikus. P-a 
Kuzmickienė, norėdama pa
lengvinti kačių gyvenimą, pa 
šaukė Humane-žmoniškumo 
draugiją nuo Grand Avenue.

Atvykęs žmogus norėjo pa
siimti kates, bet jos jam pirš
ta perkando. Liepta p-niai Va
lerijai katę pagauti, bet kol pa
gavo, tai katė apkramtė ir jai 
abi rankas, kurios už valandos 
pavirto į “paduškaites”—sutino 
ir gėlimas žaizdose buvo bega
linis.

Reikėjo kreiptis prie Dr. Pe
tro Zalatoriaus, kuris prabadęs 
padarytas žaizdas jas aptvėrė. 
Bet pasekmės iki šiai dienai 
nėra žinomos. Moterims ir vy
rams yra patartina apsisaugoti. 
Neseniai Bynsas matė anglų 
laikraščiuose, kad vieną katės 
apkramtytą žmogų ištiko mir
tis.
“ARTAMABILIUS” PAVOGĖ 
“OBERKAUTĮ”

Aną dieną jūsų Bynsas va
žiuoja gatvekarių ir girdi, kad 
du žmones rėkauja. Pamanė, 
kad lenkai garsina savo “Rze- 
czpospolita Polska”, bet kur 
tau . • ..Bynsas tuoj suprato kas 
jie kai išgirdo: “et tas bepro
tis, “kreizė”. Aha, Bynsas tuoj 
prisišliejo arčiaus... štai jums 
šis-tas iš jų kalbos, bet supras
kite taip kaip Bynsas suprato.

čia sėdi išilginiame suole du 
vyru. Vienas su sudraikytais 
plaukais, akiniai ant nosies, an
tras pusamžio vyras, liesas, 
kiek pakimusius mokina tą 
žmogų su akiniais, ir sako:

“žinai; kad Amerika tai yra 
‘kreizių kontrė,’ ir tas ‘gube- 
ris’ ir tas beprotis. Štai, žiūrė
kite, tik aš ve turėjau morgi
čių ant namo, tą namą pervarė 
per ‘prokliozavimą’, žmones pa- 
trotijo pinigus, taip pat ir aš 
‘liostinau’- Aš norėdamas kiek 
nors jų atgauti nuėjau pas ad
vokatą, ba aš mislijau ‘šiur’, 
kad advokatas čia man ‘pafik- 
sins’, nes jis yra mano pus-

ot, tokia yra ‘lo’ ir nieko nega
lima daryti. ‘Tfiu’, spioviau ir 
išėjau. Matai, tai tau advo
katas, tai tau ir pusbrolis, 
‘kreizė’ daugiau nieko. Jie su 
savo tokiai ‘lo’ nuvaro visą 
‘kontrę’ ant ‘bom’, tie bepro
čiai.”

Antras žmogus su akiniais 
vis klauso ir linksi galva, lyg 
ir pritardamas savo draugui. 
O pasakotojas, matyt, buvo pA- 
tenkintas, kad jo klauso ir dar 
daugiau pasakojo, tai apie vie
ną, tai apie kitą reikalą. Vis 
mokino-

(Bus daugiau)

Marąuetteparkietis 
Laimėjo

Vakar iš Airijos atėjo žinia, 
kad Airijos ligoninės loterija, 
paremta Ccsarcwitch arklių 
lenktynėmis, atnešė laimę ke
liems chicagiečiams, tarp jų — 
vienam marąuetteparkeičiui 
French Swedc, nuo 6534 S. Ar- 
tesian avė.

Boston Siioe Store 
Eina Perdirbimo 
Išpardavimas

BRIDGEPORT—Boston Shoe 
Store, 3435 S. Halsted St. per
taisymo darbai eina visu smar
kumu. Nuo dabar Boston ava
lynės krautuvė bus ne tik per
dirbta viduj ir turės naują 
frontą, bet ir padidinta. Krau
tuvė visais atžvilgiais bus pa
togesnė pirkėjams.

Tikimasi, kad pabaigus dar
bą, krautuvė bus viena iš pui
kiausių Chicagoje. šia proga 
primename, kad batelių kainos 
jau žymiai nupigintos. Tie, ku
rie parsidavineje po $4.00 da
bar parsiduoda po $2.98. Patar
tina ateiti ir pasinaudoti bar- 
genų kainomis.

Boston Shoe Store skelbimai 
telpa Naujienose šiandien.

—VBA.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujiėhos 

naudingos.
brolis. Bet tas irgi toks bepro
tis kaip ir visi kiti. Sako, kad, vi’fl

NAUJIENOSE
GALIT NUSIPIRKTI BILIETUS

DONO KAZOKŲ KONCERTUI 
Nedelioj, Spalio 23, 1938 

CIVIC OPERA RŪMUOSE.

ir nužudė Crete ūkininką Edw- kuo geriausiai, 
ard Pansa.

BRIDGEPORT — Tūlas Pe
tras Kazlauskis, 823 W. 33rd 
St., skiepe užlaikė barzdasku 
tykią, bet pamiršo išpirkti lai - 
sriį. Už tai buvo patrauktas 
teisman ir nubaustas užsimokė
ti $25 pabaudos ir teismo ka
štus. Atsisakius pabaudą už
mokėti, tapo pasodintas kalė
jimam

Negana to, pereitą trečiadie
nį, spalio 19 d., naktį, apie 12 
vai., kas tai įmetė į barbernės
patalpą labai neskaniai dvo
kiančia bombą. —VBA.

Gražuoliu Kontestas
ĮSTOJIMO KUPONAS

Vardas-pavardė ......-....................................................
Adresas .......................................................................
Telefonas ................................................_..................
Amžius *....... ....................................................................
Plaukų spalva ............................................................
Akių spalva ................................................................
Užsiėmimas ................................................................

šiuomi įstoju į “GRAŽUOLIŲ KONTESTĄ”. Prisiunčiu 
savo fotografiją. Sutinku prisilaikyti visų taisyklių ir jo 
vedėjų nurodymų.

Parašas .................................... . ....................... .....
Fotografijos bus priimamos tiktai iki spalių 29 d., todėl 

TUOJAUS prisiųskite fotografiją. 

P. S. Tiktai aiškios ir spaudai tinkamos fotografijos bus 
priimtos. 

H................................   ■ ■




