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JAPONAI TIKISI GREITAI PAIMTI HANKOWA
KINU KARIUOMENE TRAUKIASI ATGAL 

YANGTZE UPĖS FRONTUOSE
Canton, pietų Kinijos sostinė, dega

SHANGHAI, Kinija, spalio 
24. — Japonijos armijos ir lai
vyno dalys pirmadienį lenkti- 
niavo, norėdamos pirmos Han- 
kową, laikinąją Kinijos sosti
nę, užimti.

Japonijos atstovas pareiškė, 
kad jis laukia žinių apie Han- 
kowo paėmimą bet kuriuo mo
mentu.

Kiti pranešimai sakė, jogei 
kinų kariuomenė traukiasi at
gal visais Yangtze upės fron
tais. Tais pranešimais, visa 
Wuhan srities apsigynimų si
stema, kartu su Hankowu, griū
va. Viena japonų kariuomenės 
dalis jau pasiekusi punktą tik 
20 mylių toly nuo Hankowo-

Tuo tarpu pietinėj Kinijos 
daly svarbusis miestas Canton 
degė dar ir pirmadienj. Sek
madienį išdegė Cantono biznio

pirmadienį degė rezi- 
apylinkės. Japonai 

sulaikyti gaisrą dina-

centras, 
dencinės 
stengėsi 
mituodami ir sugriaudami ruo
žus trobesių, nes kinai, bėgda
mi iš Cantono, sugadino van
dens sistemą, ir vandens gais
rui gesinti miestas neturėjo.

Pirmadienį taipgi įvyko ja
ponų incidentas su Jungt. Val
stijomis. Amerikos laivas Pre- 
sident Coolidge ruošėsi išplauk
ti iš Shanghajaus uosto ir iš
vežti $4,000,000 sidabro skirto 
Chase National bankui New 
Yorke. Japonai laivą sulaikė. 
Kai laivas sutiko palikti sidab
rą, tai jam leista išplaukti an
tradienio rytą. Sidabro išgabe
nimo klausimą teks" "išspręsti 
Jungt. Valstijų užsienio reika
lų departamentui ir Japonijos 
vyriausybei.
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PALESTINOJ — Vaizdas koncentracijos stovyklos prie St. John of Acre, 'Pa

lestinoj, kur Anglijos valdžia laiko arabus—sukilėlius.
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LENKAS DISKUSUOS LIETUVOS KLAUSI
MI SU HITLERIU

ALGŲ-DARBO VALANDŲ ĮSTATYMAS ĮĖJO GALION

Įsakė arabams suki 
lėliams paliauti ope 

racijas „

500 prižiūrės algų 
darbo valandų įsta 

tymo vykdymą

Išmetė iš darbo 15,- 
000 darbininkų dėl 

algų įstatymo

WASHINGTQN, D. C., spa
lio 24. — Įėjęs galion pirma
dienį algų-darbo valandų įsta
tymas tarpvąlstijinėj pramonė-

Kai kur uždarytos 
dirbtuvės dėl al-

šins, kai Hitleris sumanys anek
suoti laisvą Danzigo miestą.

Beck nori taipgi apsvarsty
ti Lietuvos klausimą su vokie
čiais- Varšuvos pranešimais 
.Lietuvoj esama 200,000 lenkų,

RIGA, Latvija, spalio 24. — 
Gautais čia pranešimais dar 
šią savaitę atlankys Adolfą 
Hitlerį lenkų užsienio reikalų 
ministeris Joseph Beck.

Pirmiausia jis prašys, kad
Vokietija leistų atimti iš čeko- kurie norėtų Lenkijai priklau- 
slovakijos rutėnų provinciją ir syti. Lietuvos klerikalai sim- 
atiduoti ją Vengrijai, kad Len-I patizuoją glaudesniemš Lenki- 
kijos ir Vengrijos rubežius ga
lėtų susisiekti.

Jei vokiečiai šiam planui ne
sipriešins, tai Lenkija nesiprie-

jos-Lietuvos "santykiams. Nu
matoma, kad Becko vizitas 
Vokietijai gali paveikti ir į 
Klaipėdos likimą-

KARDINOLAS INNITZER TEISINASI
VIENA, Austrija, spalio 24- darni

— Paskutiniuoju laiku Aus
trijos kardinolas Innitzer smar
kiai pešėsi su naciais. Naciai 
atakavo kardinolą demonstra
cijose, spaudoj ir per radiją. 
Kardinolas šaukėsi į katali
kus.

Pereitą sekmadienį kardino
las Innitzer išleido pasiteisini
mą. Jo laiškas skaitytas 
se Vienos bažnyčiose.

Pirmiausia Innitzer 
kad Austrijos vyskupai
širdžiai norėjo kooperuoti su

VISO-

sako,
nuo-

ištikimumą Vokietijai 
kaipo vokiečiai.

Toliau Innitzer aiškina, kad 
jis nė vienu žodžiu neatsilie
pęs apie Hitlerį prastai.

Kardinolas Innitzer tvirtina, 
jogei daromas jam kaltinimas, 
buk jis nutaręs kovoti nacius, 
esąs grynas išmislas.

Pagaliau jis, kardinolas In- 
nitzer, visuomet aukštai įver
tinęs momentą, kai jo tėvynė, 
Zudetų žemė, tapo sugrąžinta 
Vokietijai.

Innitzerio laiškas interprę-
JERUZALĖ, Palestina, spa

lio 24. — Jeruzalę pasiekė pra
nešamai, jogei arabų sukilėlių 
vad^s, Abdul Rahim, išleido 
įsakymus sukilėliams paliauti 
puolus britus. Painformuotuose 
rateliuose kalbama, kad šitas 
įsakymas gali būti ženklu mu
sių paliaubų. Panašios paliau
bos buvo padarytos 1936 me
tais, tačiau jos tęsėsi ne il
giau, kaip tris mėnesius.

Žydų rateliuose Abdul Rahi- 
mo įsakymas interpretuotas 
kitaip: žydai mano, kad suki
lėliai arabai suprato, jogei jie 
nepajėgs atsilaikyti prieš bri
tus.

WASHINGTON, D. C-, spa
lio 24. — William Green, Ame
rikos Darbo Federacijos prezi
dentas, pirmadienį paskelbė, 
jogei 500 Federacijos atstovų 
prižiūrės, kad algų-darbo va
landų įstatymas butų vykdomas 
įmonėse.

Dešinieji ir kairieji 
laimėjo Francuzijos 

rinkimuose

< SAN ANTONIO,Tbxas, spa
lio 24. — Rūbų siuvimo ir kai 
kurios kitos šio miesto dirb
tuvės užsidarė, kai pirmadieni 
įėjo galion algų-darbo valandų 
įstatymas. 15,000 darbininkų 
ir darbininkių išmesta iš dar
bo. Samdytojai sako, kad jie 
nepajėgia mokėti tokių algų, 
kokių reikalauja įstatymas.

Lenkija areštavo 
• 114 ukrainų

25 centai minimum algos va
landai.

44 'valandos maksimum dar
bo per septynias; dienas. '

Pusantros .'algos už viršlai-! 
kio darbą-

Uždraudžia
jaunesniems

'Apriboja
lių amžiuje 
tų.

• Apriboja
lių amžiuje
tų pavojingose sveikatai pra
monėse.

Dviguba mokestis darbinin
kams arba darbininkėms, ku
rie įrodys, jogei kompanijos 
nemoka ar nemokėjo jiems mi
nimum algos arba nemokėjo 
prideramos algos už

dirbti vaikams 
nei 14 metų.
samdymą

nuo 14 iki

samdymą 
tarp 16 ir

700 vengrų teroristų 
užmušta Čekoslo

vakijoj
LONDONAS, Anglija, spalio 

24. — Dienraščio “Daily Her- 
ald” pranešimu, per paskutines 
kelias dienas vengrų ir čekų 
susirėmimuose Karpatų Rusų 
provincijoj, Čekoslovakijoj, 
Vo užmušta tarp 600 ir 
Vengrijos teroristų.

Užgyrė tiltą Chi
cagoj

bu-
700

PARYŽIUS, Francuzija, spa
lio 24. — Pereitą sekmadienį 
buvo renkami 93 Francuzijos 
senato nariai. Dešiniosios par
tijos laimėjo 10 naujų vietų 
senate. Socialistai laimėjo vie
ną naują vietą, o republikoniš- 
kieji socialistai dvi naujas vie
tas. Pralaimėjo premjero Da- 
ladier vadovaujama radikalų 
socialistų partija.

Francuzijos senato rinkimai 
parodė šalies pakripimą į de
šinę. Tačiau aiškinama, kad 
Francuzijos senatas nerepre
zentuoja tiksliai visos šalies 
gyventojų. Jis greičiau repre
zentuoja šalies ūkininkus.

RIGA, Latvija, spalio 24- — 
Pereitą sekmadienį lenkų po
licija areštavo 
rie dalyvavo 
reikalavusioje 
klausomybės. 
įvyko mieste 
per 1,000
riaušės taipgi įvyko Lubačove 
ir kituose miesteliuose, tačiau 
nepranešta, kiek žmonių areš
tuota tose riaušėse.

114 ukrainų, ku- 
demonstracijoje 

Ukrainai nepri • 
Demonstracija 

Stryj. Joje buvo
žmonių. Ukrainų

Japonai valdys Kini 
ją neribotą laiką

Rekomenduos ap
drausti medvilnės 

derlių

WASHINGTON, D- C., spa- 
Jio 24. — Jungt- Valstijų karo 
departamentas užgyrė planus 
statyti tiltą Chicagoj, Halsted 
gatvėje, per Chicagos upės 
šiaurės šaką.

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

Bendrai giedra; truputį šil
čiau; vidutinio stiprumo pietų 
vakarų vėjai; saulė teka 6:13, 
leidžiasi 4:55 valandą.

TOKIO, Japonija, spalio 24. 
— Japonai tikisi greitu laiku 
paimti Hankową, Kinijos laiki
nąją sostinę. Ryšium su nu
matytu Hankowo paėmimu Ja
ponijos atstovas išleido pareiš
kimą, kurs esmėj sako, kad 
japonai ketina valdyti Kiniją 
ir po to, kai karas pasibaigs. 
Japonai valdysią kinus iki šie 
pradės su jais “kooperuoti”.

Pabaigė ilgą streiką
SAN FRANCISCO, Cal-, spa

lio 24. — San Francisco sandė
lių savininkai ir CIO atstovai 
pasirašė sutartį ir 2,000 dar
bininkų sugrįš dirbti. Streikas 
tęsėsi keletą mėnesių.

MI

WASHINGTOT& D. C-, spa 
lio 24. — Jungt. Valstijų kvie
čių derlius, pereitą žiemą iš 
leistu įstatymu, yra apdrau
džiamas nuo nuostolių dėl saus
ros, potvynių, audrų, vabzdžių 
ir kitokių nelaimių- Ateinan
čiam kongresui valdžia planuo
ja įteikti programą medvilnės 
derliui drausti nuo nuostolių.

Atgabenta $743,- 
960,000 aukso iš 

svetur
WASHINGTON, D. C-, 

lio 24. 
departamentas paskelbė, kad 
per liepos, rugpiučio ir rugsė
jo mėnesius į Jungt. Valstijas 
atgabenta aukso iš svetur su
ma $748,960,000.

Jungt. Valstijų
spa- 
iždo

A

H

WASHINGTON, D. C-, spa-> 
lio 24. — Elmer Andrevvs, al
gų-darbo valandų įstatymo 
miništra torius, pirmadienį 
reiškė, kad jis gavo iš kai 
rių vietų pranešimus, jogei 

■sidarė dirbtuvės, kaip manoma, 
tdėl įėjimo galion algų-darbo 
valandų įstatymo. Ąndrews ta- 

jaunuo- čiau sako, kad, bendrai, įmo- 
16 me- nes rodo, jogei jos kooperuoja 

!su valdžia įstatymui vykdyti-

ad-
pa- 
ku- 
už-

.Hitleriu ir tuo tikslu išleido tuojamas kaipo ženklas, kad 
kovo 18 dieną aplinkraštį, reikš- jis nusilenkia naciams-

Iš Lietuvos
UKMERGĖJE ATIDARYTA 

NAUJA MODERNINĖ 
GIMNAZIJA.

Produktai nupigin
tomis kainomis 
6,000,000-nams 

šeimynų

jaunuo-
18 me- Reikalauja iš Roths- 

childo $3,000,000

KAUNAS, spalio 15 dien. — 
Dalyvaujant Prezidentui Sme
tonai, Švietimo ministeriui Ton
kūnui, atidaryta Ukmergėje 
naujai pastatyta didžiulė mo
derninė gimnazija, pavadinta 
Antano Smetonos vardu.

viršlai-

savaitč

12 va-

uz nu- 
mėne-

56 valandų darbo 
sezoninėse pramonėse ir ilgiau
sias darbas per dieną 
landų.

Bausmė samdytojams 
sikaltimą $10,000, šeši
šiai kalėti, arba abi bausmės 
kartu-

Išimtis, dalinas ar visiškas, 
įstatymas duoda sezoninėms 
pramonėms, žemės Ūkiui, pro
fesionalams, mokiniams, suža
lotiems (handicaped), jūrei
viams ir darbininkams dirban
tiems pramonėse, kurias regu
liuoja Interstate Commerce 
Commission.

Parduoda kalėjimą
N(EW YORK, N. Y., spalio 

24- — New Yorko miestas pa
skelbė, kad jis parduoda seną 
kalėjimą žinomą vardu Tombs. 
Kalėjimo įnamių buvo šimtai 
galvažudžių, tūkstančiai kišen
vagių ir keletas tokių garseny
bių, kaip Rięhąrd Whitney, 
Richard Corker ir Harry Thaw. 
šiame kalėjime dešimtys ^žmo
nių 
jei 
dė.

buvo pakartų; kitą tiek, 
ne dąugiau, patys nusižu- 
Tombs parduodamas-

LONDONAS, Anglija, spalio 
24.
ją, areštavo baroną Louis de 
Rothschildą, garsiosios Austri
jos bankinės firmos viršinin
ką. Dabar naciai siūlo jį pa
leisti, jei jis užsimokės $3,- 
000,000. Dar grūmoja, kad jis 
bus išsiųstas į Dachau koncen
tracijos kalėjimą, jeigu neuž
simokės.

Naciai, paėmę Austri- LENKAI DAR LABIAU SIAU
RINA LIETUVIŠKAS 

KYKLAS. ,
MO-

WASHINGTON, D. C., spa- 
lio 24. — Jungt. Valstijų že
mės ūkio departamentas pla
nuoja pardavinėti šeimoms, ku
rių pajamos nepasiekia $1,500,- 
000 metuose, ūkių produktus 
nupigintomis kainomis. Iš 
to manoma šią programą 
dyti maža skale. Tikimasi 
gi, kad toliau ji pasieks
4,000,000 ir 6,000,000 šeimų.

kar- 
vyk- 
bel- 
tarp

Kerenskį kalbės vie
toj Strachey

SAN FRANCISCO, Cal-, spa
lio 24. — Town Hali Forum 
'vedėjai paskelbė, kad Aleksan
dras Kerenskį, buvęs prieš bol
ševikų režimą Rusijos premje
ras, atidarys šiame mieste pa
skaitų sezoną vietoj John Stra- 
chey, anglų rašytojo, kurio vy
riausybė neįleido į Jungt. Val
stijas-

Reikalauja išvary 
ti žydus

PRAHA, Čekoslovakija, spa
lio 24. — Sokolų organizacijos 
Prahos lokalas. pirmadienį už 
gyrė rezoliuciją reikalaujančią, 
kad valdžia suvaržytų gyvenan
čius Čekoslovakijoj žydus ir 
kad ištremtų žydus apsigyve
nusius Čekoslovakijoj po 1914 
metų. Rezoliuciją Sokolų sky
rius įteiks valdžiai.

VILNIUS, spalio 19 dien. — 
Vieną dviejų Vilniaus krašte 
telikusių lietuviškų pradžios 
mokyklų lenkai susiaūrino iki 
4 skyrių* Lietuvių gimnazija 
nebeturi kandidatų.

Čekoslovakijai duos 
kitą vardą

LIETUVOS PASIUNTINIŲ
KONFERENCIJA KAUNE.

KAUNAS, spalio 20 d. pir
mininkaujant Užsienių Reikalų 
Ministrui Lozoraičiui prasidėjo 
Lietuvos pasiuntinių Europoje 
konferencija išaiškinti paskuti
niųjų tarptautinių įvykių įta
kai ir tolimesnei tarpvalstybi
nio bendradarbiavimo* raidai.

KRAŠTO APSAUGOS MINIS
TRAS APIE NEPRIKLAUSO

MYBĖS GARANTIJAS

KAUNAS, spalio 19 dien. — 
Krašto Apsaugos Ministras 
gen. Raštikis savo kalboje per 
radiją pabrėžė, kad kariuome
nė buvo ir bus .vienu svarbiau
siu musų nepriklausomybės ir 
jos saugumo faktorių, tačiau 
greta kariuomenės tautai rei
kia kultūros, patrijotiškumo, 
drausmingumo ir realios ap
dairios politikos.
1938/X/22 d.

PRAHA, Čekoslovakija, spa
lio 24. — Čekoslovakijos teisių 
žinovai rašo naują konstituci
ją, kuri pripažins Slovakijai 
autonomiją. Slovakai nori ir 
naujo vardo šaliai. Numatoma, 
kad 
das

naujas Čekoslovakijos var- 
bus “Westslavia”.

NEW YORK, N. Y., spalio 
24. — G ra n d Jury pirmadienį 
čia apkaltino 44 vyrus ir vie
ną moterj tuo, kad jie nelega
liai darė ir pardavinėjo alko- 
golį. Valdžios agentai sako, 
kad dėl to valdžia turėjo nuo
stolių taksais $15,000,000.
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Dabar
SEKMADIENIAIS 
Naujienų Raštinė 
BUS ATIDARYTA

NUO 9 VAL. RYTO IKI 
1 VAL. POPIET.

«

KITOMIS DIENOMIS — 
ATIDARYTA NUO 8 V. 
RYTO IKI 8 V. VAKARO
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Vertė MIKAS ŠILEIKIS

akyse
o sa-

tyrimų, 
jokio

pastebėjo šerlakas 
lipdydamas mažą 
plėstro prie piršto 

kuri pasidarė nuo

H||II||HHM
—
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barį. Aš maniau suvesiąs judu 
į daiktą.”

Šerlakas Olmsas mano su
gestija atrodė patenkintas. 
“Man labai patinka kamba
riai Bakerio gatvėj,” jis pa
sakė, “kurie neabejotinai mu- 

bųvo Masonas iš Bradfordo ir dviem iš visų atžvilgių patiks, 
garsus Muleris ir Leferė iš 
Montpelerio, ir Samsonas iš 
Orleano. Aš galėčiau įvardin
ti daugelį veidų, kurių liki
mo sprendėju aš pats galėčiau 
būti.”

“Išrodo, jus esate keliaujan
tis kalendorius kriminalogi- 
joj,” Stamfordas nusijuokda
mas pasakė. “Jus ' jau galite 
laikraštį leisti šituo klausimu. 
Pavadinkite jį: ‘Praeities Po
licijos Žiniomis’”.

“O, kaip butų įdomu pasi
skaityti,” 
Olmsas, 
šmočiuką 
žaizdos, 
pradūrimo. “Reikia būti atsar
giam,” jis tęsė, pasisukdamas 
į mane su šypsena, “kai aš 
dirbu su įvairiais nuodais.” 
Bekalbėdamas jis laikė atki
šęs ranką, kuri buvo visa plėt- 
muota nuo aplipdymo pana
šiais plėstro šmočiukais ir ku
ri buvo pabalusi nuo stiprių 

’ KrugSčių.
“Mes pas jus atėjome su 

« paovu.RHui,” aš reikalu,”. Stamfordas pasakė [ 
pusėtinai nusiste- sėsdamas ant aukštos trikojės

DALIS I.
(Perspausdinta iš Jono H. Vatsono, 
M. D., armijos medicinos departa

mento atsiminimų).
(Tęsinys)

“Tikrai I” aš sumurmėjau.
“Kriminaliai a*sitikimai vi

suomet sukasi apie šitą tašką. 
Pavyzdžiui, įtaria žmogų kri
minaliu nusikaltimu mėne
sius laiko vėliau po papildy
mo piktadarybės. Jo drabu
žius išegzaminuoja ir suranda 
aht jų rusvas plėtmes. Ar tai 
visuomet reiškia kraujo, pur- 
V»v rudžių, ar kokias kitokias 
plėtmes? Tai yra klausimas, 
kuris daugelį ekspertų kanki
no ir kodėl? Dėlei to, kad iki 
šiol nebuvo žinomas patiki
mas tyrimas. Dabar mes tu
rime šerlako Olmso 
Nuo šio laiko nebus 
keblumo.”

Jam bekalbant, jo 
spindėjo linksma šviesa, 
vo ranką pridėjęs prie širdies, 
nusilenkė lyg prieš publiką 
kuri butų jam plojus.

“Jus reikia pasveikinti 
pastebėjau ] 
bėjęs jo nuotaika.

“Praeitais metais Frankfor- 
tc buvo iškelta byla von Bi- 
šofui. Jis tikrai butų buvęs pa
kartas, jeigu ši'as tyrimo bu- te, kad negalį gauti žmogaus, 
das butų egzistavęs. Paskui kuris norėtų pasidalinti kam-

Jus nepaisote stipraus tabako 
kvapsnio, aš manau?”

“Aš ir pats rukau ‘storko
tį’ ”, aš pasakiau.

“Labai gerai. Paprastai aš 
po ranka laikau chemikalų, 
kuriuos kai kada vartoju eks
perimentams. Ar tas galėtų 
jus erzinti?”

“Niekuomet.”
‘‘Palaukite — kokie kili ma

no papročiai ir ydos jums gali 
būti ne visai malonus dalykas. 
Kai kada aš neatidarau savo 
burnos per keletą dienų. Jus 
nemanykite, kad aš ir esu toks 
užsidaręs, kai aš tą darau.

Tik duokite man ramybę, o 
aš tuoj busiu tvarkoj. Prisipa
žinkite, ką jus iš savo pusės 
dabar turite pasakyti? Geriau
sias dalykas pasisakyti abiem 
apie savo ydas pirma, negu 
pradėsime kartu gyventi.”

Aš juokiaus iš šito jo egza
mino. “Aš tik su veršiukais te
galiu būti,” pasakiau. “Aš ne- 

;noriu triukšmo, nes mano ner- 
Įvai sukrėsti. Kitas dalykas, tai 
i aš atsikeliu labai ne vienodom 
j valandom. Be to, aš dar esu 

....... , , -cs paskutinis tinginys. Aš turiukėdes ir koja pastumdamas . kj eH įvaįri bj jr 
mano pusėn antrą tokią pat' , ,kaj a- esu svcikas> bct 
kėdę. Mano draugas čia nori 
apsistoti. Jus man nusiskundė-

NAUJIENOS, Chicago, Dt

Kam KANKINTIS 
sū blogai veikiančiais 

liuosuotojais?
Neimkit tokių liuosuotojų, kurie 

veikia lyR dinamitas! Nevarginkit 
savo skonio su netinkančiais, kar
čiais vaistais tik todėl, kad jūsų vi
duriai užkietėję! Visa tai taip nerei
kalinga!

Kita kartą jums prireikus liuosuo- 
tojo, pabandykit Ęję:-Lax! Jis duoda 
jums gerą, visišką išvalymą —. bet 
švelniai, lengvai, be sukrėtimo jūsų 
vidurių, be pasibiaurejimo ar vidurių 
skaudėjimo. Ir Ex-Lax turi lygiai 
toki skonį, kajp šokoladas!
Daugiau kaip 30 metų Ex-Lax buvo 
Amerikos mėgiamiausias šeimos vi
durių liuosuotojąs.i Dabar jis yra 
Moksliškai Pagerintas. Ištikrųjų da
bar jis yra daug geresnis, negu kada 
nois pirmiau. Jis turi GERESNĮ SKO
NĮ, VEIKIA GERIAU ir yra DAUG 
ŠVELNESNIS, negu kada nors buvo.
Lygiai geras ir vaikams, ir suau
gusiems! j

SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMŲ! 
ATSISAKYKIT JĮ 
PAKEIČIANČIŲ!

Gaminama tik vienas tikras Ex- 
Lax! Įsidėmėkit teisingą ant dė
žutės užrašą — E-X—L-A-X. Kad 

. gautumėt Ex-Lax pasekmes, rei
kalaukit tikrojo Ex-Lax.

Antradienis, spal 25, 1928

\O<

10 ir 25 centy dėžutės yra 
jūsų Vaistininką.

pas

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Lohg Avenue 

TeL Portsmouth 9022
POCAHONTAS Mine Run $7 cn
(Screened) gorias ..................................* ■ '

SMULKESNĖS DAUG PIGESNES 
Perkant 5 fonus ar Daugiau

ŠI KAINA TIK TRUMPAM LAIKUI

savo neme-
skubiai jis

smuikiniu

■n

tie blogumai dabar yra pagrin
diniai mano blogumai.”

“Ar jus įskaito te ir smuiko 
g r i e ž i m ą prie 
giamo triukšmo?” 
paklausė.

“Priklauso nuo
ko,” atsakiau aš. “Geras smui
ko griežimas, tai Dievų malda 

1----- prastas griežimas, tai—”
“Oh, tai niekis,” linksmai nu

sikvatojęs jis sušuko. “Aš ma- 
'niau, kad mes jau priėjome 
[prie susitarimo -p- t.M,y. jeigu 
jus su tuo ąitrksįte kamba
riai jums patiks*’ ****

i “Kada mes juos pamatysi
me?”

j ..“Ateikite čia rytoj pietų me
tu. Tuomet mudu ten nueisim 
ir viskas bus baigta,” jis paša-

r 

i

Spausdinam
pLAKĄTUS, BILIETUS 

BIZNIO KORTELES 
DR-MS ATVIRUKUS 
KONSTITUCIJAS IR 
DAROME VISOKIUS 
SPAUDOS DARBUS

■, :* -•

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

CHICAGO,. ILLINOIS 
Tel, Canal 8500 .

JsaaBasssaaamf a'.iin nn it , ■= 
v* ■

kė.
“Gerai — per pietus čia bu

siu,” pasakiau aš paspausda
mas jo ra i ką.

■ Mes palikom ji bedirbantį 
su chemikalais ir kartu ėjome 
link mano viešbučio.

“Bet, palauk,” staiga aš su
stodamas ir atsigrįždamas į 
Stamfordą paklausiau, “kaipgi 
jis galėjo žinoti, kad aš sugrį
žau iš Afganistano?” j 

I Mano kompanijonas šypso
josi enigmatiš’ka šypsena. “Tai 
jau jo paprasta ypatybė,” jis 
pasakė. “Daug žmonių norėtų

■ žinoti, kaip jis sužino įvairius 
dalykus.”

I “Oh, tai paslaptis, ar ne?” 
aš šuktelėjau trindamas ran
kas. “Labai įdomu. Aš esu la
bai dėkingas, kad suvedei mu
du į pažintį. ‘Tinkamas žmo
gui mokslas, yra pats žmo
gus,’ jus žinote.”

“Tuomet jus turėtumėte jį 
suprasti,” Stamfordas pasakė 
man atsisveikindamas. “Jus jį 
pažinsite taip greit, kaip greit 
sugebėsime išnarplioti kietus 
mazgus. Aš jus užtikrinu, kad 
jis apie jus sužinos daugiau, 
negu jus apie jį. Sudiev.”

“Sudiev,” aš pasakiau eida
mas į savo butą ir galvodamas 
apie įdomią pažintį.

SKYRIUS II.
AUKLĖJIMO MOKSLAS.

Ant rytojaus susitikom, kaip 
buvom susitarę. Mudu apžiū
rėjom kambarius Bekerio gat
vėj nr. 22IB, apie kuriuos jis 
pirmiau minėjo. Butas susidė
jo iš poros patogių miegkam- 
bairtių, vienos didelės sekly
čios, gražiai įrengtos ir ap
šviestos dviem dideliais lan
gais. Apartamentai iš'visų pu- 

’sių buvo pageidaujami ir nuo
ma, abiem pasidalinus, atrodė 
visiškai prieinama, kai dėl to
kios apylinkės. Mudu tuoj tuos

v >1.. A

ta
naujos vietos.

Olmsas buvo tikrai papras-[nusprendimo. Jo smakras laip
tas žmogus ir su juo sugyventi v’4— *-------’*
buvo visai galima. Jis buvo ty
kus ir jo papročiai buvo regu- 
liariški. Buvo retas atsitiki
mas, kad jis neatsigultų po 
dešimtos vakare. Kol aš atsi
keldavau, jis jau pusryčius bū
davo pavalgęs ir kur nors iš
ėjęs. Kai kada jis praleisdavo 
visą dieną chemijos laborato
rijoje, kai kada savo kamba
riuose. Kai kada jis išeidavo 
ilgiems pasivaikščiojimams į 
nuskurusią miesto apylinkę. 
Niekas negalėjo paveikti jo ė- 
nergijos, kai jis dirbdavo atsi
dėjęs savo darbą. Bet kartais 
pagaudavo jį keista reakcija 
ir per dienų dienas jis būdavo 
guli seklyčios sofoje nei žo
džio neištardamas, nei raume
nų nepajudindamas, nuo ryto 
iki vakaro, šitais atvejais aš 
pastebėdavau kažkokią miegu
istą išraišką jo akyse, dėliai 
ko aš net įtardavau jį varto-! 
j ant narkotikus. Jis tuomet ne
tekdavo paprasto savo natūra
lumo, lyg visa tai bu*ų jam 
uždrausta arba butų atimta 
teisė turėti.

Praėjus keletui savaičių,! 
mano žingeidumas apie jį laip
sniškai augo. Jo asmenybė ir 
poelgis buVo toks, kad nega
lėtų nepastebėti nė netikėtai 
užtiktas asmuo. Jis buvo šešių 
pėdų su viršum aukščio, nepa- 

1 pras’ai liesas, dėl ko atrodė 
• dar aukštesnis. Jo akys buvo 
' aštrios ir perveriančios, kitais 
■ atvejais akys atrodydavo su- 
1 stingę, kaip aš jas įsivaizduo-

mudu apsipratome prie nago nosis, teikė jam visą iš
raišką greitos orientacijos ir

gi buvo trupu* į atsikišęs ir 
kantuotas, kas reiškė žmogų 
rimtą ir tvirtą. Jo rankos buvo 
suteptos įvairiais chemiškais 
dažais ir juodylais, tačiau jos 
turėjo nepaprastą švelnumą ir 
miklumą, kai aš stebėdavau jį 
bedirbantį su greitai lūžtan
čiais filosofiškais instrumen
tais. #

(Bus daugiau)

Užpuolė Moteriškę 
Gatvėj

Ofiso TeL Yards 5921 ~

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutartį.
Re& 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 nuo 6—8 vaL vakaro 
Rezidencija:

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

Nuo eleveiterių stoties laip
tų ties Roosevelt ir Paulina ne
žinomas juodveidis piktadaris 
nutempė 53 m. moteriškę Mar- 
garet McCauley, ją skaudžiai 
sumušė ir pavogė ridikiulį su 
19 centų. Moteriškė gyvena ties 

į 2103 Washburne Avenue.

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

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

ADVOKATAI

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

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

TeL Secley 7330
Namų telefonas Brunsvvick 0597

St.

kambarius paėmėm. Tą pa4) 
vakarą aš savo daiktus perkė
liau iš viešbučio į naują butą. 
Ant rytojaus šerlakas Olmsas 
pasekė mane su daugeliu dė
žių ir kitokiu bagažu. Per dvi 
dienas mudu buvome labai už
imti, kol sutyarkėme savo 
daiktus. Kai tas buvo padary- davau. Smaila plona, kai va-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

iMn F. Edeikis
• • 7..?.' , ■ ■ ■ . • .

SENIAUSIĄ IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA
v . Č • 4 , \ • u .1

fBULANCE >
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605*4)7 So. Hermitage Avė. 
4447’^South Fairfield Avenue 

Tel. LAFAYETTE 0727

j - „ 4 koplyčios visose
1- J 1 Chicagos dalyse

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

j P. š ALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI
Chicagos,

Cicero
Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

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

DR. ST. N AIKELIS
Physician and Surgeon 

3103 SOUTH HALSTED ST. 
Res. 326l^Sor^nalsted Street

JOSEPH J. GRISK
J IETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Yards 1001 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockwell St 
Telephone: Republic 9723

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAI
4302 S. Fairfield Avė. Laf. 8014

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

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

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

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

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

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
. VALANDOS:

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

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

Tel. Prospect 1012

AKIU SPECIALISTAI

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

■ ■ ■ I II » ■ ——i » »- — I _■ U..M ■ , , -1-ą^

Marąuette 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 

MIDWAY 0001

DR. VAITUSH, DPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

Phone YARDS 1373

2-4
Jei

Yards 1139
Yards 1138

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

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

J. LIULEVICIUS
4348 So. California Avenue Phone Lafayette 3572

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street YARDS 1419

L J. ZOLP Phone Yards 0781
1646 West 461h Street ' Yards 0782

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1270

ALBERT V. PETKUS IR EUDEIKIS
4704 So. Weštern Avė. Phone Virginia 0883

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

8 ANTHONV B. PETKUS
6834 So. Western Avė. Phone Grovehill 0142
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109 

______ ... L - .

jL ė k

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas tr Akinių Dirbtuvė 
756 VVest 35th St. 
kampas Halsted St.

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 
Nedėliomis pagal sutartį.

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 nedėk pagal sutarti 
Res. 6631 So. California Avenue 

Telefoną* RenuMir IMf

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St 

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—« 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimų.
Telefonas HEMLOCK 6111

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 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro. .

TeL Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

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

Phone MIDWAY 2886

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. nuo 10 iki 12 

Bes. Telephone PLAZA 2400
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Margumynai

tiRašo Domininkas Kuraitis
D. Kuraitis

TIKTAIDabar Vokietijoj eina dide
lis liuosavimas dviračių iš “ver
gijos”. Yra statomas naujau
sios mados pigus automobilius

I Is

3 I
| 
iI

Antradienis, spal. 25, 1938

Į EGIPTĄ 
SU BUICKU

NAUJIENOS. Chicago, tt.
Į - - ---------------------------- ' ■ ------------------ ■-----------------—

' | l 
dviejų šimtų mylių, jau yra1*. “ 
pratiestas naujos rūšies kelias, 
kur visus du šimtus mylių ga
lima važiuoti kokiu tik nori 
greitumu, nes skerskelių vi
sai nėra. Visos skerskelės yra 
iškeltos, arba pravestos pro a- 
pačią, taip kad tuo keliu va
žiuojant niekas nekliūna. Ke
lias yra dviem automobiliams, 
bet viduriu kelio eina dešim
ties pėdų perskira, taip kad au
tomobiliams susidurti yra sun
ku. Tokis kelias Amerikoj bu •

LENKIJOJ ANTI
SEMITIZMAS 

PLINTA
Gaso Šiluma

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1938 Metams

PIRMA PATOGUMU
ŠVARUMU IR PARANKUMU

MĖNESY

HUMBORLDT PARK LIETUVIŲ 
POLITIKOS KLIUBO VALDYBA 
1938 METAMS: Walskis—pirm., 8341 

Eversrreen Avė., tel. Belmont 
7678; John Kuprevičius—vice-pir- 
mininkas. 3446 W. Pierce Avė.; 
Anton Lunirevicz—nut. ra§t., 1814 
Wabansia Avė., tel. Humboldt 
2286: S. Buneckis—finans raSt.,
3247 Beach Avė.; A. Zillius—ka
simus, 3327 Le Moyne St.; T. 
Kubilius—maršalka, 3222 Pierce
Avenue.(Tęsinys) 

Dviračių šalis
Į Vokietiją įvažiavęs pirmas 

įdomus dalykas, kurį pamatai vardu KDT Car. Jis turės už-
—tai pilnos gatvės dviračių, pakaly labai mažą motorą ir 
Ūkių Keliai taipgi pilni dvira- padarys 70 mylių su galionu ga 

ijsolino- Autas bus platus, bus 
, vietos 7 žmonėms. Jis kaštuos 
tik 900 markių—400 
Tie automobiliai busią gamina
mi visiems Vokietijos proleta
rams, nes nusipirkimui reikės 
tik 5 markes įmokėti ir mokėti 
po 5 markes kas savaitę, kol 
išmokėsi, be jokio nuošimčio, 
nes tie automobiliai bus gami
nami valdžios ir parduodami 
žmonėms tomis lengvomis są

lygomis. Dirbtuvė jau stato
ma Fallasleben apylinkėj, lau
kuose netoli Berlyno. Sykiu 
statomas 30,000 gyventojų 
miestas tuos automobilius ga
minti. Jų pagaminsią pirmais 
metais 500,000. Jau dabar turi 
užsakymų 
bilių.

Jei šis 
pasirodys 
penkių metų Vokietijoj dvira
čiai bus labai pigus- Kas jį 
pirks, jei vokietis 5 markes į- 
mokėjęs galės išdidžiai važinė
ti ir nereikės kojomis mindžio
ti, o jo šeimą stums iš užpaka
lio įstasytas mechanizmas.

čių. Jais važiuoja seni, jauni,, 
dideli ir maži, tai jų geriausia 
transportacija.

Vieną matai kopėčias užside 
jusį važiuojant kaminus valy
ti. Kitas apsidėjęs geležiniais 
kriukiais, kuriais lipa į -stulpus 
telefonus taisyti. Kitą vežant 
skalbinius. Moterys vežasi mai
stą pritaisytuose krepšiuose ir 
t. t. ir t- t. Man pavyko nu
traukti paveikslus dviratininkų' 
dideliame stadione, suvažiavu-l 
šių į futbolą. Tiek pristatyta 
dviračių “parkinimui“, kad gal 
visa Chicago tiek dviračių ne
turi.
Paliuosuos Dviračius iš Darbo

Šiuos žodžius rašant man 
prisiminė Amerikos pasakos: 
“Lincolnas paliuosavo negrus, 
Henry Fordas arklius, o prez. 
Rooseveltas darbininkus, duo
damas pašalpą.”

Jau
Paskutinė Savaitė.
Daugiau Negausit
Sidabro Setų

Moterys, kurios renka • sida
bro setus, prašomos skubiai at
silankyti į Naujienos ir su ku
ponu gauti sidabro setus.

Sidabro po spalio 29 dienos 
daugiau negausit. Todėl tos, 
kurios dar nori sidabro setų, 
prašomos skubiai atsilankyti- 

“N” Adm.

DUODAME
PINIGUS!

Jeigu reikia atnaujin
ti morgičius; jeigu no
rite taisyti namą; jeigu 
norite pirkti namą; jei
gu budavoti namą,—

Kreipkitės i NAU
JIENŲ SPULKĄ. 
Gausite ant lengvų iš
mokėjimų ir lengvomis 
sąlygomis.
Lithuanian Building 
Loan and Savings

Association
1739 S. HALSTED ST.

Atdara kas dieną nuo 8 ry- 
o iki 8 vakaro, išskyrus ne- 
dėldienius.

doleriu.v

dėl 200,000 automo-

valdžios sumanymas 
produktyvas, tai po

Hannover Miestas

visos Europos šalių tu- 
Turi technikos univer- 
kuriam 
iš visų

mokinasi stu- 
pasaulio šalių- 
labai daug pa
vietų ... Vieną,

Hannover miestas yra vienas 
iš Vokietijos garsiųjų miestų. 
Čia yra didžiausias parkas vi
joje Vokietijoje, kurį įsteigė 
garsusis Vokietijos karalius 
George I. Jis buvo Anglijos 
princas of Cumberland. Tas 
parkas savo gražumu pralen
kia visus Amerikos parkus ko
kius tik esu matęs. Čia yra 70 
skirtingų darželių, vaizduojan
čių praeities žmonių gyvenimą. 
Tie darželiai yra atskirti vie
nas nuo kito žaliuojančia ap
karpyta 7 pėdų tvora. Parką 
lanko 
ristai, 
sitetą, 
dentai
Hannovery yra 
silinksminimo 
kuri mane labiausia sudomino 
vadinasi Maschsel. Toj vietoj 
atvirame ore susėda 23,000 
žmonių. Jie į vieną dieną išge
ria 16 tonų alaus, suvalgo 8 
kiaules, išgeria 150 svarų ka
vos, suvalgo 300 tortų—keksų. 
Tai bent baliavoja! Vokietijo
je visi žmones baliavoja atvi
rame ore. Tik labiau prasigėrę 
ir jau gerokai įsigėręs slepiasi 
prirukusios karčiamose. Hann
over turi puikių mokyklų, gra
žių bažnyčių, dvi Amerikos 
“Woolworth” sankrovas. Mies
tas turi virš 500,000 gyventojų.

Automobilių Kelias
Važiuojant į rytus nuo Hann

over miesto iki Berlyno, virš

X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXXX
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Lenkų chemikai nutarė įteik- 
švietinio ministerijai raštą, 

kuriuo reikalaujama, kad žy
dams butų uždrausta bet ku
rioje Lenkijos aukštojoje mo
kykloje studijuoti chemiją. Jau 

fdabar chemiją studijuoti žydai
tų labai praktiškas. Nors ir ta- neturėtų būti prileisti prie 
riamąsi tokį kelią vesti skersai praktiškų darbu. Tas reikala- 
visą Ameriką, bet Vokietija.vimas motyvuojamas tuo, kad 
jau turi pravedus du šimtus žydai, būdami aktyvus komu- 
mylių ir ruošiasi vesti skersai nistai, panaudosią įsigytas ži- 
visą Vokietiją, taip kad galima njas priešvalstybinei propagan- 
bus važiuoti nuo pajūrio iki 
Tilžės be jokio sustojimo. Rei 1 (anie rasie reiKaiaujama tuoj 
kės tik sustoti prie Lenkų ko-(atleisti visus profesiorius, do-

panaudosiu įsigytas ži-

darbininkų tarpe. Toliau 
rašte reikalaujama tuoj

ridoriaus, nes ten yra siena.
Tilžė

centus ir asistentus žydus iš

“Tilžės miestas brukavotas, 
Ašarėlėm numazgotas”.
šia dainelę turbut atsimena 

dar daugelis Amerikos lietuvių. 
Per Tilžę jiems teko keliauti į1

Kur Yra Prie Švento
riaus Paminklas 

Šuniui?
Prie Greyfriers šventoriaus,

Vidurkis penkių kambarių namo apšildymui 
8 mėnesių šildvmo laikotarpiui

“Mes randame, kad Gaso šiluma yra visai patenkinanti. Mes Įsitiki
nom, kad tai yra kaip tik. kaip Gaso Bendrovė H mums perstata.”

Pauline Mutanovich, 5235 8a\vyer, Chicago.

Gaso Šiluma Yra Verta Daugiau 
Nes Ji Padaro Daugiau

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO VALDYBA 
1938 METAMS: J. Rūta — pirm.,

3141 So. Halsted St.; P. Pauzolis 
—pirm, pagelb., 3427 So. Halsted 
St.; S. Kunevičia—nut. rašt., 3220 
So. Union Avė.; F. Kasparas — 
fin. rašt.. 3534 So. Lowe Avė.; 
W. Dulevičia—kont. rašt., 812 W. 
33rd St.; J. Balčiūnas—Kasierius, 
3200 So. Lowe Avė.; J. Arišiu- 
nas—apiekunas kasos. 3623% So. 
Emerald Avė.; F. Kunevičia — 
apiekunas kasos, 3201 Green St.; 
K. Valaitis—apiekunas ligonių, 
7104 So. Emerald Avė.; W. Dule
vičia—korespondentas. Laiko su
sirinkimus kas mėnesį pirmą pen
ktadienį. 7:30 vai. vakare. Crica- 
gos Lietuvių Auditorijoje, 3133 S. 
Halsted St.

Ameriką. Tilžė, yra tikrai lietu- Škotijoje, yra paminklas fon- 
miesto ^,anas statula, pastatyta ma

žo Skye terjero, Greyfriers
viskas miestas. Pats 
vardas yra grynai lietuviškas. .
Tik vokiečiai dabar jį perkreipė ^°bby» garbei. 18.) metais mi- 
i Tilsit. Lietuviu išeiviai mn. r6 to sluwl,° Ponas- lr sunells 

per 14 metų saugojo kapą die
nomis ir naktimis. Prie kapo 
buvo padaryta jam slėptuvė 
nuo darganos; šerdavo jį kai- 
minystčje gyvenęs smuklinin
kas. Vieną rytą šuo buvo ras
tas negyvas, išsitiesęs skersai 
kapą... Palaidojo jį čia pat, jo 
pono kape. Vėliau miestas pa
state šuneliui paminklą gra-

į Tilsit. Lietuvių išeivijoj ma-, 
ža rašoma apie Tilžę. O juk čia 
buvo spausdinama daug lietu
viškų knygų ir laikraščių, kada 
lietuvių spauda buvo uždrausta. 
Daug lietuvos vaikų slapta ei
davo per Rusijos sieną gabenti 
į Lietuvos pusę lietuviškų kny
gų, iš kurių daugelis lietuvių 
lavinosi.

Tilžės miestas stovi ant Ne- £iam lojalumui atžymėti..
muno kranto ir yra gana šva
rus miestelis. Man čia teko a- 
šarelėmis jį mazgoti 1913 m., 
kada važiuojant į Ameriką ra
do akis nesveikas ir reikėjo bū
ti du mėnesius ir daug karčių 
valandų praleisti, kad nega
lima i Ameriką važiuoti, čia 
buvo -ir daug kito jaunuoliu, 
kurie ašarėlėmis Tilžę mazgojo, 
bet reikėjo su likimu susitai
kinti. čia būdami Lietuvos jau
nuoliai buvom skriaudžiami lie
tuvio vokiečio, nes tik pas jį 
tegalėjom būti, nes ten ir dak
taras ateidavo mus gydyti.

Sustojau tame viešbutyje pa
žiūrėti kaip jis atrodo po 25 
metų. Tačiaus teko susivilti. 
Namas jau apgriuvęs, o užpa
kalis namo, kur jauni būdami 
vakarais žaidėm lietuviškas 
žaismes, yra apaugęs didelėmis 
žolėmis. Bala, kurioj maudyda- 
vomės skersai Nemuno, dabar 
yra Lietuvos pusėj 
Nemunas skiria 
Vokietijos.

Sveiki Broliai

, nes dabar 
Lietuvą nuo

Lietuviai
matytą Tilžę,Aplankę senai 

privažiavom prie tilto, kur ran
dasi Vokietijos sienos muitinę. 
Atlikę reikiamus formalumus, 
su plakančiomis širdimis va
žiavome prie Lietuvos sienos, 
čia radome didelį malonumą, 
nes čia visu skubumu peržiu
rėjo dokumentus, peržiūri pra
einančių žmonių bagažą. Man
dagiai praleido mus per sieną 
ir visai mus nekratę. Palikom 
sieną ir pilni džiaugsmo trau
kėm į savo tėvynę.

(Bus daugiau)

Naujos “Naujienų 
Raštinės Valandos

O Tikrumoj Gaso šilumą galima 
įrengt į bet kokį namą—seną ar 
naują. Gasas tai idealis kuras dėl 
garo šilumos, karšto vandens, ar 
karšto oro šilumos. Užtruks tik 
kelias valandas pakeisti jūsų da
bartinį šildytuvą į pilnai automa
tinę gaso šilumą.
Kreipkitės, rašykit ar telefonuo- 
kit Wabash 6000 dykam apskai

čiavimui kiek kainuotų namų 
apšildymas gasu.

GASO ŠILUMA 
yra vieninteie100% 
Automatiška šiluma

į THE PEOPLES GAS LIGHT AND COKE COMPANY j
S . p H O N t W A B A S H 6 O O O I

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGI
JOS SKYRIAUS ROSELANDO LIE
TUVIŲ KULTŪROS DRAUGIJOS 
METINIS SUSIRINKIMAS įvyko, 

sausio-Jan. 7 d. 1938 m., kuriame 
išrinkta valdyba 1938 metams se
kančiame- sąstate: Pirm. —Anta
nas Sudentas. 10036 So. State St.; 
Vice-pirm. — Mike Sinko, 115—- 
E. 104th PI.; Nut. Rašt.—Franas 
Pučkorius, 10831 So. Edbrooke 
Avė.; Sekr. ižd.—Stasys Yurčius, 
209 — E. 107th St.; Iždo Glob.— 
Walter Stulpinas, Petras Krasaus- 
kis; Maršalka —Kastas Remutis; 
Skyriaus Kasierius — Magdalena 
Sudentas; Atstovas į Lietuvių 
Kongresą — Antanas Norbutas, 
1033 W. 103rd St. Draugijos su
sirinkimai kas naujo mėnesio pir
mą ketvirtadienį, 7:30 vai. vak., 
Darbininkų Svetinėje, 10413 So. 
Michigan Avenue.

TAlinVIf kur apsaugaTAUPYK ir NAUDA!
Pats Saiį Padėsi ... Jei 
Rūpesčius Mums Pavesi

•v' .z.iaK- *ii IIh 
v' J JJ į

ŽAGARIEČTŲ KLIUBO VALDYBA 
1938 METAMS: Pirmininkas —Pet

ras Arlauskas. 1947 N. Cleveland 
Av., Chicago, III.; Pirm, pagelbi- 
ninkas—Alenas Niprikas, 4015 W. 
13th St., Chicago, III.; Protokolo 
Raštininkė — Sofija Ambrozaite, 
11731 So. Indiana Avė., Chicago, 
III.; Finansų Raštininkė — Ona 

.-Uškuraitė, 1329 North Dearborn 
St., Chicago1 III.; Finansų Rašti
ninkės Pagelbininkė — Epiilija 
Ramašauskienė, 1218 South Inde- 
pendence Blvd., Chicago, TU.; Ka- 
sierka—F. Ambrozienė. 11731 S. 
Indiana Avė., Ch’go; Maršalka— 
William Putris, 4730 So. Spring- 
field Avė., Chicago, III.; Kores
pondentas — Juozas Balakas, 1414 
So. 49th. Court, Cicero, III.; Ka
sos Globėjai—Juozas Keturakis, 
1525 So. 51st Avė., Cicero, III.; 
Steponas Niprikas 852 West 33 
St., Chicago, III.
Susirinkimai laikomi vieną sykį 
į mėnesį kas ketvirtą nedėldienj 
pirmą valandą popiet Hollywood 
svetainėje, 2417 W. 43rd St., Chi
cago, III.

Jei spaudžia reikalai... Jei reikia pinigų ... manai pirkti namus ... senus pa
taisyti ... jei turi pinigų ir nori kitiems padėti, pirma ateik 
KĄ. Patarimas ir patarnavimas čia nieko nekainuoja.

NAUJIENŲ SPUL-

O F Vonn ».

SįfcN. *foo<x yįs

Užtikrink savo indeliams tikrą apsaugą 
ir pelną

Čia visų INDELIAI APDRAUSTI IKI

$5,000.00

LITHUANIAN BUILDING, LOAN AND SAVINGS ASS’N
1739 SOUTH HALSTED STREET

DRAUGYSTĖ PALAIMINTOS LIE
TUVOS VALDYBA 1938 METAMS: 

John Jackas— pirmininkas, 6504 
So. Rockwell St.; Adam Subaitis 
—vice-pirm., 1947 String St.; 
Gasper Pakeltis—nut. rašt.. 4019 
So. Artesian Avė.; Frank Micklin 
Jr. — finansų rašti., 4917 South 
Komensky Avė.; Frank Medalins- 
kis—kasierius, 3159 Emerald Av.; 
Frank Margevičia—kontr. rašt., 
4348 o. Washtenaw Avė.; B. J. 
Jakaitis — * Auditorijos atstovas, 
826 W. 34th PI.; A. Subaitis, A. 
Tamevičia ir P. Augustinas — 
Trustees.

GARFIELD PARK LIETUVIŲ VY
RŲ IR MOTERŲ PAŠALPINIO 
KTJUBO VAIDYBA 1938 M - Pirm.

George Medalinskas, 233 Central 
Avė.; Pirm. Pagelb. Frank Sta- 
nionis, 3950 Gladys Avė.; Prot. 
Rašt. Mary Medalinskas. 233 So. 
Central Avė.; Fin. Rašt. Chas. 
Kattalo. 4676 W. End Avė.; Kont. 
Rašt. Vincentas Manikas. 17 So. 
Springfield Avė.; Kasos Grobėjai: 
Mike Davidonis, 3917 14th St., 
Kasierius Mike Kaziunas, 8508 
Gunderson Avė., Berwyn, III.; 
Maršalka Juozapas Zubovičius, 
530 So. *Lawrence Avė.; Kliubo 
gydytojas: Dr. Margeris, Tel. 
Boulevard 8483; Korespondentas 
—Joe. Gardauskas.

PRANEŠIMAS!
VISŲ LIETUVIŲ DŪMEI!

Leidžiamoji Chicagos lietuvių Telefonų Knyga 
trukus eis į -spaudą. Norėtumėm, kad naujon laidon
visų lietuvių, kurie turi telefonus tilptų jų vardai, pa
vardės, telefonų numeriai ir adresu. Todėl prašom vi
sų lietuvių, ypatingai katrų pavardės yra pakeistos ar 
neskamba lietuviškai, ir katrų telefonų numeriai vė
liausiu laiku yra pakeisti mums prisiųsti: vardus, ad
resus ir telefonų numerius. Taipgi Draugijų ir jų val
dybų adresus.

Biznieriai ir profesijonalai mokėdami po dolerį ar 
daugiau* gauna vertingą pasigarsinimą.

THE CHICAGO LITHUANIAN 
TELEPHONE BOOK CO.

3326 South Halsted Street, Chicago, III.
Telephone Yards 0123

M 
M 
M 
M 
M

M

Su spalio 2 d., “Naujienų 
ofisas bus atdaras sekamomis 
valandomis:

Paprastomis dienomis, (nuo 
pirmadienio iki šeštadienio) 
8 vai. ryto iki 8 vai. vakaro;

SEKMADIENIAIS — nuo 9 
vai. ryto iki 1-mos po pietų.

Sekmadieniais skelbimus ga
lima paduoti ar informacijų 
gauti šaukiant CANal 8500 po 
3 vai. po pietų. “N” Adm.

XTTXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Garsinkitės “N-nose”

TELEFONAS, CANAL 8500

Vardas
Adresas

1739 So. Halsted Street
CHICAGO, ILLINOIS.

JEI UŽSISAKYSIT PER PAŠTA, PRIDĖKIT 15 CENTŲ 
PERSIUNTIMO IŠLAIDOMS PADENGTI.

Šią savaitę su šiuo kuponu ir 44 centais gausit čia pažy
mėtus indus. Be jų setas bus nepilnas. Susitaupykit pilną setą.

SU ŠIUO KUPONU GALITE DAR GAUTI

Grietinei Indą.............................. 44c
Dvi Druskinyčias ......................  44c

Pažymėkit ką norite

.-„A- it; 61i-

AMERICAN LITHUANIAN CITI- 
ZENS CLUB, POLITICAL AND 
BENEFICIAL OF THE 12-TH 
WARD VALDYBA 1938 M.: J.Yuš- 

ka, Pirmininkas, 2419 W. 43rd 
St., Tel. Lafayette 5424; J. Va- 
linckas, Pirm.-Pagelb., 3423 So. 
Morgan St.; Paul J. Petraitis, 
Nutarimų Rašt., 4223 So. Wells 
St., Tel. Victory 8770; Helen 
Gramontienė, Kasierius, 4535 S. 
Rockwell St., Tel. Lafayette 2418; 
Frances Wittis, Fin. Rašt., 4469 
Archer Avė., Tel. Lafayette 1374; 
F. Krasauskas, Kontrolės Rašt. 
4353 So. Maplewood Avė.; J. 
Jesunas, Kasos Globėjas, 2440 
W. Pershing Road; Dr. A. J. Ma
nikas, Daktaras Kvotėjas, 4070 
Archer Avė., Tel. Lafayette 3051; 
A. Saldukas. Teisėjas, 4038 Ar
cher Avė. Susirinkimai laikomi 
kiekvieną trečią sekmadienį, kai 
1:00 vai. popiet, Hollywood Hali, 
2417 W. 43rd St, Chicago, BĮ. 
Į Kliubą priimami vyrai ir mote
rys nuo 16-kos iki 45 metų am
žiaus lygiomis teisėmis.
Juozas Bruchas, 8887 W. Polk St*



s.

BIAUROTOJAI

(Musų specialaus korespodento Lietuvoje)

pasakos.
yra tas

su gy-
neturin-

Juk yra 
politikos

ir Europos. Tos trys valstybės 
esą, nestovi Vokietijos ckspan 
cijai pakelyje, juo labiau, ka 
Vokietija paskutiniu melu sav

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

Naujienoj eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted SL, Chicago, 
III. Telefonas Canau 8590.

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

Lietuvoje ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams ----- .----------------- — $8.00
Pusei metų -------------------— 4.00
Trims mėnesiams_________ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu karta su užsakymu.

NAUJIENOS
The Lithnanian Daily News

Published Daily Except Sunday by
The Lithnanian News Pub. Co., Ine

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

Užsakymo kalnai
Chicagoje — paštą:

Metama ___ . « $6.00
Pusei metų —_ ___  4.00
Trims mėnesiams _____
Dviem mėnesiams ____

___  2.00
___  1.50

Vienam mėnesiui ........... ___ .75
Chicagoj per išnešiotojus: 

Viena kopija - -...... . _____8c
Savaitei ............................. ........ 18c
Mėnesiui ___ ......L,....... ... ___ 75c

Suvienytose Valstijose, ne 
paštu:

Metams .......-...................

Chicago), 

.... $5.00
Pusei metu . .................... ..... . 2.75
Trims mėnesiams ........... ___  1.50
Dviem mėnesiams ____1.00
Vienam mėnesiui _________ .75

Antradienis, spal. 25, 1938

Algų-valandy įstatymas
Vakar įėjo galion naujas federalinis įstatymas apie 

darbininkų algas ir darbo valandas pramonės bei pre
kybos įmonėse. Pagal tą įstatymą darbininkas turi gau
ti ne mažiau, kaip 25 centus už valandą darbo; norma
lus darbo laikas negali būt ilgesnis, kaip 44 valandos 
savaitėje, o jeigu dirbama viršlaikis, tai atlyginimas tu
ri būti pusantro karto didesnis; draudžiama samdyti 
vaikus, nesulaukusius 14 metų amžiaus.

Šis įstatymas tačiau liečia tiktai vadinamos “tarp
valstybinės prekybos” biznius, nežiūrint ar jie dideli, ar 
maži, t. y. tokias dirbtuves, kurių produktai yra parda
vinėjami ne tiktai toje valstijoje, kur jie yra gaminami. 
Nuo įstatymo patvarkymų yra paliuosuoti vietiniai biz
niai, taip pat farmos, žvejyba, laivai, pramonės, kurios 
apdirba farmų produktus, ir kai kurios kitos darbo rų- 
šys. Pagalios, įstatymas nėra taikomas profesionalams 
ir tarnautojams, kurie eina administratyves ir vykdo
mąsias pareigas. ,

Aišku, kad šitas įstatymas atneš naudą daugiausia 
tiems darbininkams, kurie gauna labai žemą atlygini
mą arba kurių darbo valandos yra labai ilgos. Jisai, be 
to, sumažins nepilnamečių samdymą pramonėje. Ap
skaičiuojama, kad įstatymas palies visame krašte apie 
2,500,000 darbininkų. Iš to matyt, kad Amerikoje dar 
yra didelis skaičius darbininkų, kurie neuždirba nė 25 
centų per valandą.- ‘

Už metų laiko, pagal tą įstatymą, minimum atlygi
nimas už darbą turės būti 30 centų; o paskui, dar už še
šių metų — 45 centai.

Taigi įstatymas yra gana kuklus. Stambių atmainų 
Amerikos ekonominiame gyvenime jisai nepadarys. O 
betgi’ geriau šis-tas, negu nieko.

Francuzijos senato rinkimai

BESĄŽINIŠKI ŠMEIŽTAI

<

nuoti; bet apie tai plačiau pa
aiškinsiąs laiške.

Prez. Bagočius tą daktaro 
telegramą perskaitė Pild. Tary- ; 
bos susirinkime, bet prašė ži
nios neskelbti, kol neateis laiš
kas. Tačiau tą patį vakarą 
“Vienybė” jau įdėjo “extra”, 
kad Dr. Stanislovaitis “rezig
navo”, nors tuo laiku dar nė 
jo rezignacija nebuvo įteikta.

Rytojaus dieną pats Dr/^Sta- 
nislovaitis atvyko į Pild. Tary
bos posėdį, ir paaiškėjo, kad 
jisai buvo sutrukdytas dėl 
žmonos ligos. Jisai manė, kad 
jo nedalyvavimas suvažiavime 
gali sudaryti nesmagumų ki
tiems Pild. Tarybos nariams, 
todėl ketino rezignuoti. Bet kai 
prezidentas ir kiti jo draugai 
nurodė daktarui, kad jokių 
priekaištų jam niekas nėra da
ręs, nes visi supranta, kad 
žmonos liga yra pakankamai 
rimta priežastis jo neatsilanky
mo į posėdžius, tai Dr. Stanis
lovaitis sutiko rezignacijos ne
duoti — ir buvo čia pat pri- 
saikintas, kaipo Pild. Tarybos 
narys naujam terminui.

Tai tokie yra faktai. Bet 
“Vienybė” padarė sensaciją 
apie “bendrą frontą”; “Sanda
ra” pridėjo da ir “smurtus”!

Bet kas “Vienybei” pranešė 
apie tariamą *Dr. Stanislovai
čio rezignaciją? Ją pranešė vie
nas SLA. viršininkas, slaptai 
paliepdamas 
darbininkui 
Brooklyną po 
perskaitė Dr.
legramą, 
niekam nesakyti.

Kas tas viršininkas,' visi žino 
gerai SLA. centre. Tai buvo 
biaurus intriganto darbas.

vienam “Tėv.” 
patelefonuoti į 
to, kai Bagočius 
Stanislovaičio te

prašydamas apie ją

Komunistų laikraščiai nesi- 
sarmatijo. išniekinti Karolio 
Kautskio atmintį, išgirdę apie 
jo mirtį. Pirmutinis jį, žinoma, 
pasiskubino apjuodinti angliš
kas komunistų organas, o pa
skui savo dvylekį pridėjo ir 
mūsiškiai gramofonai. Jie pa
rašė, kad “kautskinis socializ
mas” tinkąs* tiktai muziejui, 
nes Kautskis, girdi, ^neapken
tė bolševikų” ir skelbė “i 
venimu nieko bendro 
čias dogmas”.

Tai yra tamsuolių 
Kautskio socializmas 
socializmas, kurį skelbia vi
sas socialistinis internacionalas. 
Aiškus dalykas, kad jisai yra 
visai nepanašus į bolševikų 
“socializmą”, — tą “socializ<- 
mą”, kur milionai žmonių yra 
laikomi koncentracijos stovyk
lose, kur politinė žvalgyba 
areštuoja ką tik nori, kur pa
tys to “socializmo” steigėjai 
yra šaudomi, kaip pasiutę šu- 
nes.

Kautskio “dogmos”, iš tiesų, 
daugelyje vietų “neturi nieko 
bendro su gyvenimu”, nes, pav. 
hitleriškoje Vokietijoje, stali- 
niškojė Rusijoje arba musso- 
liniškoje Italijoje gyvenimas 
eina visai ne tuo keliu, kurį 
nurodė Kautskis. Bet musų 
Bimbos ir Andriuliai dar iki 
šiol neįrodė, kad paskui Hitle
rį, Staliną ir Mussolinį reikia 
sekti. Sakysime, Amerikoje pa
tys komunistai giria “demo
kratiją, t. y. vieną iš svarbiau- 
siųjų Kautskio “dogmų”. Tuo 
patim jie įrodo, kad jų ambri- 
jimai prieš Kautskį nieko ne
reiškia.

provizacija išvardinti milžiniš
kas priemones, kurių jis turįs 
kad užtikrintų savo galybę. Jis 
pertraukdavo laikas nuo laiko 
tą improvizaciją, pašaukdamas ’ 
kabinetan vieną ar kitą prieš- 
kartibary laukiantį generolą, 
kurie atsakinėjo jam į iš anks
to parengtus klausimus, — kad 
tas ar kitas kariuomenės kor
pusas esąs pasirengęs žygiuoti.

Visą laiką svarbiausiai buvo 
kalbama apie dvi šarvuotas ir 
motorizuotas divizijas, kurių 
karinę vertę ir ofenzyvinį pa
jėgumą Sušnigas netrukus pa- 
matysiąs pats. Pagaliau, vyriau
sias reichsvero vadas irgi buvo 
pakviestas į fiurerio kabinetą, 
kad jis patvirtintų asmeniškai 
visą, ką kiti generolai ir pats 
Hitleris buvo jau jam pasakę a- 
pie kariuomenės aliarmo stovį 
ir pasirengimą.

Po to Sušnigui leista pasi*- 
traukti ir pagalvoti apie fiure
rio reikalavimus. Tuos reikala
vimus patiekė kancleriui raštiš
kai vienas Hitlerio adjutantų. 
Hitleris kalbėjosi dar kurį lai
ką su generolu Keiteliu.

Prieškambaryje tuo tarpu at
mosfera buvo sunki ir sunkiai 
atvaizduojama. Kuomet pasi
girsdavo Hitlerio šauksmai ir 
pro duris prasiverždavo keletas

Įdomus dokumentas apie 
“anšliusą”

(Musų specialaus korespondento)
--------------- IJ
mos Austrijos nacionalsocialis
tams. Bet reikalinga, kad Aus
trijos vyrįąųsybė išpildytų kele
tą miniųiališkų sąlygų, duotų 
garantiją, kąd lojališkai ben
dradarbiaus liepos mėnesio su
sitarimo pagrindais... Šiaip, jis 
busiąs priverstas griebtis ofen
zyvos prieš “sistemą” ir ją su
naikinti.

Neaiški Lietuvos užsienio politikos orientacija. — Pran 
euzija nebepasitikima. — Stalino diktatūra vis ma 
žiau ir mažiau beranda pritarėjų Lietuvoje. — Vy 
rauja nuomonė, kad anksčiau ar vėliau Lenkija su 
byrės. — Norima susiprasti su Vokietija. — Lietu 
voje visi skaudžiai pergyvena Čekoslovakijos trage 
diją.

vėliau ar anksčiau

oiau į pietų rytus.
Taigi Lietuvoje paskutinis 

Europos įvykiai sukėlė dau 
naujų rūpesčių. Dabar dau 
kas suka galvą, kas netolimoj 
ateityje įvyks. Visų suprantam 
ir taip tikima, kad Vokielij 
apsidirbusi su Čekoslovakija n< 
nurimsianti ir sieksianti toliai

(Bus daugiau)

Pereitą sekmadienį buvo išrinktas trečdalys Fran* 
euzijos senato. Kadangi rinkimai buvo netiesioginiai 
(senatorius rinko apskričių tarybos), tai iš jų sunku 
spręsti apie balsuotojų nusistatymą.

Pranešama,. kad pralaimėjo radikalų partija, iš ku
rios yra sudarytas dabartinis kabinetas. Vieną vietą 
laimėjo socialistai.

Francuzijos spauda kažin kodėl rašo, kad senatas 
“padešinėjo”, ir kad tai reiškia, jogei žmonės pritaria 
“Miuncheno taikai”, kurią pasirašė premjeras Daladier. 
Bet žmonių nuotaika bus patirta tiktai tuomet, kai jie 
gaus progą balsuoti renkant atstovų butą. Dabar tokio 
balsavimo nebuvo.

SLA. Pildomos Tarybos su
važiavimo metu “Vienybė” įdė
jo sensacingą pranešimą, kad 
Dr. Stanislovaitis “rezignavo” 
iš Daktaro-Kvotėjo vietos ir 
kad to rezignavimo priežastis 
buvusi “bendro fronto politi
ka”. Žinia esanti gauta iš Wa- 
terbury, Conn.

Tas pranešimas buvo mela
gingas nuo pradžios iki galo, 
apie ką jau buvo pereitą sa
vaitę paaiškinta “Naujienose”. 
Tačiau tą'melą pakartojo “tau
tiškos visuomenės” organas 
Chicagoje, pridėdamas da ir 
nuo savęs įvairių komentarų, 
būtent, kad jau seniai “ben
dro fronto” štabas planavęs 
išmesti porą nepageidaujamų 
narių iš Pild. Tarybos.

“Vienas tų buk ir buvęs

numatytas Dr. J. Stanislovai
tis”, tęsia tas laikraštis. “Ga
limas daiktas, jog apie tai 
žinojo ir jis pats. Norėdama 
užbėgti panašiam pervers
mui už akių, SLA. 36 kuopa 
Chicagoje net priėmė spe- 
cialę rezoliuciją, kurioj per
spėjama, jog smurtai nebus 
narių toleruojami.’*

, Tie, kurie SLA. 36 kuopoje 
pasakojo apie tariamus smur
tus Pildomoje Taryboje, yra 
tokie pat melagiai (arba mela
gių pagelbininkai), kaip ir tas 
paukštis, kuris “painformavo” 
Brooklyno “Vienybę” apie Dr. 
Stanislovaičio “rezignaciją”.

Dr. Stanislovaitis nerezigna
vo, o tik buvo pranešęs tele
grama prez. Bagočiui, kad ji
sai negalįs atvykti į Pild. Tar. 
suvažiavimą ir turėsiąs rezig-

Kaip nedrąsus Austrijos 
kancleris susitiko su 
“didžiausiu visų lai

kų vokiečiu”
Buvęs Austrijos pasiuntiny

bės Paryžiuje spaudos biuro 
viršininkas Martin Fuchs išlei
džia šiom dienom prancūzų 
kalba sensacingą knygą iš anš
liuso istorijos: “Sutartis su Hit
leriu: Austrijos drama 1936— 
38 m.” Paduodame čia tilpusią 
prancūzų spaudoj los knygos 
ištrauką apie Sušnigo ir Hitle
rio pasimatymą Berchtesgade- 
ne, — kur vėliau įvyko ir kito
kie pasimatymai... Autoriaus į- 
domiai pavaizduojama Vokieti
jos fiurerio metodai ir jo as
muo: jie pasiliko nepasikeitę.

Hitleris ir Sušnigas vieni du
Hitleris priėmė šušnigą savo 

kabinete vienas. Jis atrodė la
bai susinervinęs ir svečią pasi
tiko mažne nemandagiai. Gido 
Šmit su Sušnigo asmeniniu se
kretorium, Ribentropas, kele
tas Hitlerio artimesniųjų, gene
rolai Kei telis, Rcichenau ir 
Sperlc pasiliko laukiamajame. 
Sušnigui pasirodė, kad dėl to 
aiškaus susinervinimo, — ne 
iš sąmoningo įžūlumo, nepasiū
lyta jam atsisėsti. Ilgą laiką 
Hitleris neleido ištarti savo sve
čiui nė žodžio. Jis pilte papylė 
ant jo visą srovę kaltinimų, 
skundų ir protestų. Jei jis esą 
tebūtų sekęs tik savo paties po
linkiais, jis nebūtų priėjęs prie 
to paskutinio mėginimo. Jis ne
galįs jausti jokio draugiškumo, 
jokios pagarbos, jokio pasitikė
jimo žmonėms, kurie atstovau
ja šiandien prieš pasaulį Austri
ją, jo tėvynę. Jis negalįs ramiai 
žiūrėti toliau į kančias savo 
partijos draugų, Austrijos vyrų 
ir moterų, kurie tikį1 jį ir dedą 
į jį visas viltis. — Vis dėlto jis 
norįs pamėginti paskutinį kartą 
palaikyti geros kaimynystės 
santykius. Jis paaukosiąs savo 
jausmus ir įsitikinimus. Jis su
tiksiąs net neteikti, jokios, para-

Fiureris dūksta
/ !

Sušnigui padarius tuo mo
mentu .gestą protestuoti prieš 
tą žodžių tvaną, su Hitleriu į- 
vyko pirmas pykčio priepuolis. 
Jis pakartojo keletą sykių, ap
maudingai raičiodamas akis: 
“Sunaikinti, sunaikinti! . . .” ir 

‘ėmė asmeniškai kolioli savo 
svečią.

—Palaukit, jus pamatysit . . .

Šaukė jis jam.
Paskui jis pasileido plačiai 

kalbėti, pr įvesdamas istoriškus 
ir filosofiškus argumentus, apie 
misiją, kuri jam skirta išpildy
ti vokiečių tautos garbei.

—Aš įkursiu 80 milijonų im
periją.

Paskui sekė grąsinimai — 
kas įvykių, jei Austrija atstum
tų jo tiesiamą taikingą ranką. 
Vokietijos kariuomenė esanti 
pasirengusi įvesti visur tvarką, 
reicho aviacija galinti pasirody
ti už poros valandų Vienos pa
dangėse, Austrijos nacionalso
cialistai telaukia tik vieno jo 
žodžio, kuris atleistų juos nuo 
laisvai prišiimto rezervo po lie
pos 11 d. sutarčių, kad pradė
tų vėl savo akciją.

—Ir aš jums pažadu, kac 
priemonių jiems nestigs!

Paskui, pastebėjęs beribį Au
strijos kanclerio nusistebėjimą 
ir prasidedantį pasipiktinimą, 
Hitleris pradėjo vėl piktai šauk
ti:

—Taip... Ar jus nežinote,.'kač 
stovit prieš patį didžiausią vi
soj istorijoj vokietį? — metė 
jis į veidą apglumusiam Sušni
gui.

Tuometis pradėjo ilga im

kieti jos viešpatį apėmė padūki
mas.

—Tai retai atsitinka, tarė lyg 
atsiprašydamas, vienas jo adju
tantas.

Gido Šmit darė kuo ironiš
kiausią veido išraišką. Ribon- 
tropo veidas buvo apoplektiš- 
kai raudonas. Kuomet pagaliau 
generolas Keitei i s grįžo vėl į 
prieškambarį, jis nuėjo prie Ri
bentropo ir, stačias, balsiai pra
dėjo kalbėli su juo apie kari
nes priemones, kurių gali tek
ti griebtis.

Vokietijos reikalavimai
Gido Šmit (Austrijos užsie

nių r. mm.) buvo pagaliau pa
kviestas pas Sušnigą, kuris iš
tiesė jam apsiblaususiu žvilgs
niu ilgą Vokietijos reikalavimų 
sąrašą. Jie pradėjo abu skubiai 
redaguoti austrų kontr-pasiuly- 
mus. Paskui Hitleris liepė vėl 
pakviesti Sušnigą ir pareiškė 
jam be jokių ceremonijų, kad 
reikia rįžlis luojaus, nes kitaip 
už poros valandų jis padarysiąs 
“kitokius nuosprendžius.”

Jis įspėjo jį, kad negalvotų 
apie jokią užsienio valstybių 
pagalbą, ir ta proga jis pasilei
do kalbėti apie politinę būklę 
pasaulyje, kaip jis ją supranta. 
Kalbėdamas, jis nerodė didelės 
pagarbos vakarų valstybėms. 
Del Anglijos — jos pasaulinei 
hegemonijai nuo karo pabaigos 
tekę pernešti vieną smūgį po 
kito. Anglija esąs milžinas mo
lio kojom. Dar vienas nepasi
sekimas — ir jis pargrius. A- 
pie Prancūziją neveria esą nė 
užsiminti; ji turinti maksima- 
liškai dar lik kai kurį defenzy- 
vinį pajėgumą. Bet ji seniai nu
stojo vaidinusi bet kurį vaid
menį, kaip didelė Europos val
stybė. Tai esąs padaras jos ne
vieningumo ir nesutikimų.

Dėl Italijos
Kai Austrijos kancleris buvo 

bepradedąs kalbėti, Hitleris vėl 
jį nutraukė:

—Žinau, žinau . . . jųš galvo
jate apie Mussolinį. Aš esu pil
nas pasigėrėjimo jo asmeniui ir 
jo atliktam darbut, ir aš laikau
si visiško, pasaulinio niekuo 
nesugriaunamo solidarumo po
zicijos tarp fašizmo ir naciona
lizmo. Bet kai dėl italų karinio 
pajėgumo, čia kitas reikalas. 
Nedarykit sau tuo atžvilgiu jo
kių iliuzijų. Jeigu Mussolinis 
norėtų jums padėti, ko jis be 
abejonės nedarys, pakaktų 100,- 
000 vokiečių kareivių, kad iš
stumtų italus ne liktai anapus 
Brenerio, bet ir nuvytų italų 
kariuomenę už pat Neapolio.

Besigirdint 
bilieto duris 
mains, vienas

Pasilieka Lenkija.
Lietuvoje ir Lenkijos 
šalininkų, nors ir maža sauje
lė, bet, deja, jie patys dabar ne
tiki Lenkijos ateičiai. Lenkija 
perdaug užsimojo, kad apžiotą 
kąsnį pajėgtų praryti. O be to, 
visi mano, kad anksčiau ar vė
liau net pačios Vokietijos inte
resuose yra reikalinga ir nau
dinga, kad Lenkijos pavergtos 
tautos pareikalautų apsispren
dimo teisių. Juk Vokietija nie
kuomet savo pašonėje nepakę- 
sianti agresingos Lenkijos, kuri 
ilgu kyliu įeina į Vokietiją. Vis 
viena, ar
Vokietija Lenkiją sprogdysian- 
ti. Tai ir pusiau lenkiškos po
litikos orientacijos šalininkai 
būdami geri Lietuvos patriotai 
dabar nėra linkę derinti Lietu
vos užsienio politiką su Lenki 
ja.

Pasilieka tik viena Vokietija. 
Čia kiti jau linkę taip toli net 
eiti, kad net suliktų, jog Klai
pėdoje butų leista visiška vo
kiečių veikimo laisvė, esą, net 
butų galima iš lenais atšaukti 
valstybinę policiją ir visai ne
sikišti į Klaipėdos krašto vi
daus tvarką, jei lik Vokietija 
sutiktų garantuoti, Lietuvos ne
priklausomybę ir jos valstybi
nes sienas.

Juk Vokietija Europoje da
bar veik liko stipriausia pajėga, 
kuri tvarko čia reikalus kaip 
jai tinka.

šiokios politikos šalininkų 
Lietuvoje jau pradeda žymiai 
daugiau atsirasti.

Esą, gyvenama toksai mo
mentas, kuomet laviruoti, suki
nėtis veik jau neįmanoma.

Anglijos užsienio politika 
Lietuvos atžvilgiu esanti visai 
neaiški. Politikoje jie įpratę ur
mu prekiauti. Jiems Lietuva ne
sudaro jokio intereso, juo la
biau šiuo melu, kuomet Rrilų 
imperija aiškiai nori nusikraty
ti bet kokio bendradarbiavimo 
su SSSR. Prancūzijai Europos 
politikoje jau palieka lik antra
eilis vaidmuo. Be to, šie žmo
nes spėlioja dar toliau. Kas ži
no, esą, ar netolimoje ateityje 
SSSR nesusitars su Vokietija. 
Juk, esą, kaip vienų, taip ir ki
tų ir formos vidaus režimas e- 
sąs labai giminingas. Be to, SS
SR vis viena ar vėliau ar anks
čiau susidurs su Britų imperija. 
Vokietijai tai esą taip pat nau
dinga. Todėl šios valstybės net 
gali ateityje sudaryti tam tikras 
sutartis. Juk ūkiškai ir dabar 
jos vis dėlto bendradarbiauja. 
Tai Lietuvai esą jau iš anksto 
reikėtų susiorientuoti ir mėgin
ti su Vokietija susiprasti.

Tokios užsienio politikos ša
lininkų samprotaujama, kad 
Vokietijai visais atsilikimais 
naudinga turėti Baltijos valsty
bes kaipo barjerą tarp Azijos

S.L.A. PILDOMOS
TARYBOS SUVA

ŽIAVIMAS

kurį paruošė redakl 
Jurgelionis, pasitard 

prezidentu F. J. Bag

nutarta paruošti na

pro Hitlerio ka- 
fiurerio rėkavi- 
vokiečių karinin-

kas pasakojo asmeniniam Sus
ui go sekretoriui:

—Su juo dažnai įvyksta to
kie priepuoliai ir jis vis mažiau 
begali pakęsti, kad jam kas 
prieštarautų. Jau keletas mėne
sių, pavyzdžiui, jis negali nė 
žiūrėti į karo attache Paryžiu
je, generolą Kiulentalį, nes jis 
įspėjo jį, kad nereikia vertinti 
per žemai prancūzų kariuome
nės pasiruošimo ir jos karinės 
vertės, o ypač todėl, kad atta- 
che jam vieną sykį pasakė, kad 
dėl komunizmo, apėmusio tą 
kariuomenę, neverta esą rimtai 
kalbėti.

Susivienijimo Lietuvių Am 
rikoje Pildomos Tarybos suv 
žiavimas, kuriame dalyvavo 
kai kurių komisijų atstovi 
New Yorke, tęsėsi šešias di 
nas ir atliko daug svarbių da 
bu. Svarbesnieji jų yra šie:

Buvo apsvarstytas ir patv: 
tintas SLA. Pažangos Vaja 
planas, 
rius Kl. 
mas su 
čium.

Buvo
jas mokesčiu lentelės trims a 
draudos skyriams (C, G ir B

Priimta rezoliucija apie SL 
centro kėlimą: rezoliucija sal 
kad yra pageidaujama ke 
centrą į Pennsylvanijos vals 
ją, kurioje yra gautas Susiv 
nijimo čarteris, bet Pildomi 
Taryba nori atsiklausti nai 
dėl centro vietos; šitas at 
klausimas bus padarytas visi 
tinu balsavimu gruodžio 
sausio mėnesiuose, o po 
Pild. Taryba savo artimiaus: 
me suvažiavime (greičiaus 
vasario mėnesį) padarys gal 
tiną sprendimą.

Kontrolės Komisija tyrini 
buv. “Vienybės” namo taisyr 
darbą ir išlaidas, išklausinėč 
ma specialę komisiją, kuri 
darbą prižiūrėjo, ir taip pat ’ 
sus Pild. Tarybos narius 
įvairius kitus asmenis, ir pat 
kė Pildomai Tarybai rapor 
su rekomendacijomis, tarp k 
rių yra svarbiausia ta, kad p 
valo būt padaryta nuodug 
išlaidu atskaita.

Priimtas aiškesnis nusistal 
mas klausime nuosavybių, k 
rias Susivienijimui teko perii 
ti už skolas: nuosavybes taisj 
tiktai tiek, kiek reikia jų v< 
tės apsaugojimui, bet nedar 
didelių remontų su tikslu pa< 
dinti namų įplaukas; ir kar 
eiti prie to, kad butų galiu 
kaip galint greičiau visus n 
mus išparduoti.

Taisant namus, atsakomy 
uždėti vienam patikimam s 
meniui, bet neskirti komisij 
kurių važinėjimai ir posėdži 
padaro 
jimui.

Buvo 
organo
mai, kurie liečia jo darbo sąl 
gas.

Daug įtakos į Pild. Taryb 
tarimus padarė naujoji Ko 
trolės Komisija, kuri pasiroi 
veikli ir sumani, o taipgi 
naujasis redaktorius.

Visų nuomonė yra tokia, ki 
šis Pildomos Tarybos suvaži 
vimas buvo vienas vaisingia 
šiųjų ir rimčiausiųjų Susivi

—V. K—as nijimo istorijoje. —Dalyvis.

daug išlaidų Susiviei

apsvarstyti ir išpildj 
redaktoriaus reikalai
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KAS BUVO NUTARTA PERNYKŠCIOS 
KONFERENCIJOS

Kitų sekmadienį, spalio 30 
d., Chicagoje (Roselando kolo
nijoje) įvyks Lietuvių Kultū
ros Draugijų konferencija.

Konferencija bus laikoma 
Darbininkų Svetainėje, 10413 
S. Michigan Avė. Prasidės 1 v. 
popiet.

Ryšium su įvykstančia kon
ferencija delegatams bus pra
vartu prisiminti tarimai, kurie 
buvo padaryti pernykščioj kon
ferencijoj. Pastudijuokite tuos 
tarimus. Jei ten yra kokių ne
tikslumų, tai turėsime progos 
juos pataisyti. Per metus laiko 
galėjo paaiškėti, kas tuose ta
rimuose yra gero, o kas blogo, 
atseit, taisytino.

Štai tie tarimai, kuriuos pri
ėmė pernykšti konferencija:

1. Lietuvių Kultūros Draugi
jų konferencija įvyksta kartą 
per metus — spalio mėnesį.

2. Konferencijos laiką, vietą 
ir tvarką nustato centro valdy
ba.

3. Lietuvių Kultūros Draugi
jų centro valdyba renkama 
konferencijoje iš penkių asme
nų: pirmininko, pirmininko pa
dėjėjo (antrininko), sekreto
riaus, finansų sekretoriaus ir 
kultūros reikalų vedėjo.

4. Lietuvių Kultūros Draugi
jų centro pirmininkas veda 
konferencijų tvarką, o taipgi su 
konferencijos pritarimu skiria 
visas laikines komisijas.

5. Nominacijų komisija re
komenduoja atitinkamą skaičių 
kandidatų kiekvienai centro 
valdybos nario vietai, bet ko
misija negali paskirti kiekvieno 
urėdo vietai daugiau nei tris 
kandidatus. Iš nominuotų kan
didatų konferenccija renka

ATĖJO
Kultūra No. 9

TURINYS:
Pasaulis tarp taikos ir karo—
Fordizmas mokykloje—prof. J. Va

balas-Gudaitis.
Tau — Kazys Jakubėnas.
Astronomijos tikslas ir reikšmė— 

Dr- J. Meieris.
Daina ir Muzika anapus Baltijos— 

Osk. Breivė.
Lidija Mursija—Julmis.
Vidurnakčio saulės krašte—A. Ven- 

slovas.
Pastabos apie litera|urą ir rašymo 

darbo—M. Gorkij.
Populiarusis Mokslas.
Apžvalga ir kiti straipsniai.

KAINA 45 CENTAI.
GALIMA GAUTI

NAUJIENOSE
1739 So. Halsted Street, Chicago.

slaptu balsavimu valdybos na
rius. Kandidatai, kurie gauna 
absoliučią balsavime dalyvau
jančių atstovų daugumą, laiko
mi yra išrinktais. Jei pirmame 
balsavime nė vienas iš trijų 
kandidatų negauna absoliučios 
daugumos balsų, tai mažiausiai 
gavęs balsų kandidatas nesta
tomas balsavimui. Statomi bal
savimui tik kiti du kandidatai.

6. Pastovios komisijos yra 
renkamos taip pat, kaip ir cen
tro valdyba.

7. Į pastovias komisijas gali 
būti renkamos ir ne konferen
cijos atstovai.

8. Lietuvių Kultūros Draugi
jų konferencijas sudaro jų val
dybos ir rinkti atstovai. Lietu
vių Kultūros Draugijos, kurios 
neturi daugiau per šimtą narių, 
konferencijose yra atstovauja
mos valdybos iš septynių narių. 
Lietuvių Kultūros Draugijos, 
kurios turi per šimtą narių, 
prirenka ir atstovų — vieną 
nuo penkių dešimčių narių. 
Pavyzdžiui, jei draugija turi du 
šimtus narių, tai pirmam šim
tui atstovauja valdyba iš sep
tynių narių, o kitam šimtui at
stovauja du rinkti atstovai.

9. Kiekviena Lietuvių Kultū
ros Draugija moka po .$5.00 
per metus į centrą organizaci
jos reikalams.

10. Kiekvienas Lietuvių Kul
tūros Draugijos narys moka 
nedaugiau kaip 25 centus per 
metus vietos organizacijos rei
kalams.

11. Lietuvių Kultūros .Drau
gijų fondai turi būti perduoda
mi Chicagos Lietuvių Draugijos 
globai.

12. Konferencijos išrinktos 
pastovios komisijos pasidaro 
savo nuskirtam darbui veikimo 
planą su centro valdyba.

13. Konferencijos nutarimai 
laikomi teisėtais ir tuoj po pri
ėmimo ir paskelbimo įeina į 
galią.

14. Pasiūlymai ir sumany
mai, jei tokius proponuos ko
misijos arba bet kuri kultūros 
draugija tarp konferencijų, lai
komi priimtais ir privalomais, 
kada daugumas draugijų pasi
sako už tų pasiūlymų ir suma
nymų priėmimą.

Tai tokius tarimus priėmė 
pirmoji kultūros draugijų kon
ferencija. Įsigilinkite į juos. Vi
sai galimas daiktas, kad kai ku
rie tariniai teks taisyti arba 
juos kitais pakeisti.

L. M. Norkus
AMBR0S1A & NECTAR

Beer Distributor

GERkIt tik GERĄ AI.Ų, padarytą Chicagoj. Visi geria ir mėgsta 
AMBROSIA Alų, bet, prieto, išdirbėjai nusprendė padirbti dar geres
ni alų, kuri užvardino NECTAR. Šis Alus yra pagamintas iš impor
tuotu pirmos rųšies produktų.

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

2415 W. 64th Street Tei. Hemlock 6240

Pašalpos Ligoje, Pomirtinių ir Kultūros Draugija 
Draugijos Ofisas, 1739 So. Halsted Street. Telefonas Canal 0117 

VALDYBA
K. KAIRIS, prezidentas J. DEGUTIS, iždininkas
K. AUGUSTAS, vice-prezidentas P. GALSKIS, trustisas
V. MANKUS, sekretorius P. MILAŠEVIČIUS, trustisas

P. MILLER, finansų sekretorius 
DR. MONTVILAS, Dr-jos Daktaras, K. GUGIS, Dr-jos Advokatas, 

J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius

ii

IAUMK-MAUJ1KNŲ Koloj

DERLIAUS KARALIENĖ 
—Missouri universiteto ag
rikultūros skyriaus mokinė 
Bette Lee Ambler, kuri bu
vo išrinkta “Derliaus Ka
raliene.”

PASKUTINIS 
PRANEŠIMAS

Kitą sekmadienį, spalio 30 
dieną, turėsime konferenciją. 
Ji prasidės 1 vai. popiet. Kvie
timo laiškai liko pasiųsti vi
soms draugijoms. Iš daugelio 
jau susilaukta, atsakymo. Vadi
nasi, liko pranešta, kiek atsto
vų atvyksta. Tačiau dar yra 
draugijų, kurios nieko nepra
nešė. Jos yra prašomos kaip ga
lima greičiau atsakyti. Žinoda
mi tikslų atstovų skaičių, galė
sime lengviau susitvarkyti.

Beje, dar norime priminti 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
pastoviųjų komisijų nariams, 
kad jie dalyvautų konferenci
joje. Jie yra laikomi teisėtais 
delegatais. Tokiais jau delega
tais yra laikomi ir valdybos na
riai.

Nauji Nariai
Į Chicagos Lietuvių Draugi

ją įsirašė šie nauji nariai:
Stephania Kasper
Tony S. Mironas
Martha Aleknas
Anna Raila
Aniceto S. Raila
Veronika Maslauskienė
Julia Marėela Maslauskas 
Frank Szemet
Ben J. Surwill, 4036 South 

Rockwell S t. Tai Brighton Par
ko stoties policininkas. Tas par 
eigas jis jau eina per paskuti
nius šešiolika metų. Labai ma
lonaus budo ir draugiškas žmo
gus. Nors jis yra gimęs Ame
rikoje (Kewanee, III.), bet lie
tuviškai tikrai puikiai kalba. 
Lietuviškai gražiai kalba ir jo 
šeima. Beje, p. Survvill savo lai
ku yra nemažai veikęs ir lietu
vių tarpe.

Anthony Pildei (1816 S. Hal
sted St.), Tai ilgametis aštuo
nioliktos apylinkės biznierius. 
Jis laiko smulkmenų krautuvę. 
Pas jį galima nusipirkti marš
kinių, kaklaraišių ir šiaip viso
kių reikalingų daiktų.

CICERO, ILL.
Cicero Lietuvių Kult. Drau

gijos susirinkimas įvyko spalio 
21 d. L. L. svetainėje.

Tai buvo pirmas, taip sa
kant, žieminio sezono susirin
kimas. Narių susirinko pilna 
svetainė. Pasirodo, kad cicerie- 
čiai pradės labiau įdomauti sa
vo organizacijos susirinkimais.

Turėjome ir programą, kurią 
išpildė žinomas veikėjas lietu
vių tarpe, p. P. šaltimieras su 
savo artistais. Programa nariai 
buvo visai patenkinti.

Buvo pakeltas klausimas dėl 
kultūros draugijų konferenpi- 
jos, kuri įvyks kitą sekmadie
nį, spalio 30 d. Be valdybos na
rių, delegatais dar liko išrink
ti keturi ekstra;

Parengimo komisija pranešė, 
kad draugijos metinis vakaras 
įvyks lapkričio 20 d. L. L. sve
tainėje; Programą atliks p. P. 
šaltimieras su savo radijo ar
tistais. Nėra abejonės, kad tai 
bus didelė pramoga cieerie- 
čiams. —Y.

Iš Pietų Anicrikos
BAISI EKSPENOJLS TRAGEDIJA TARP 

LAUKINIU INDĖNU BRAZILIJOS 
ATOGRĄŽŲ DŽIUNGLĖSE

Neseniai grįžusios iš Amą- ti musų stovyklos. Tačiau už- 
zonės ir Rio Negro džunglių 
ekspedicijos vadovas prof. R, 
Rolkas laikraštininkams papa
sakojo daug nuostabių ir net 
baisių atsitikimų, kuriuos eks
pedicija pergyveno per trejus 
užtrukimo atogrąžose metus.

Šita ekspedicija išvyko iš Rio- 
de žaneiro 1934 metų lapkri
čio mėn. antrojoj pusėj- Ji bu
vo gerai organizuota, skaitlin
ga — ekspedicijoj dalyvavo 105 
žmonės, iš kurių 13 mokslinin
kų — ir turėjo tikslą tirti Rio 
Negro upyno gyvūniją ir au< 
galiją, kartu daug dėmesio 
kreipdami į žemės gelmių tur
tus. Prof. Rolkas uždavinį at
liko labai gerai, tačiau ekspedi-
cija grįžo susmulkėjusi iki 19 
žmonių, tarp kurių buvo tik 5 
mokslininkai.

—Mums viskas puikiai sekė
si, kol Eusidurėm su ambor- 
nais, — pareiškė prof. Rolkas. 
—Beveik kiekvienas iš musų 
jau buvo užsigrūdinęs atogrą
žose, mes turėjom visai pakan
kamai chinino ir drugio liga 
nelaužė musų kaulų. Kiekvie
nas iš musų mokėjo puikiai ap
sieiti su gyvatėmis, mokęjo iš 
anksto atspėti mums gręsianti 
pavojų iš didesnių plėšriųjų 
žvėrių ir aligatorių, ir tatai 
leido mums ramių ramiausiai 
ištisą pusmetį dirbti ir gyventi 
po atogrąžų dangumi. . •

Pirmuosius ambornus mes 
pastebėjom tik 1935 m. vidu
ryje. Tiesą pasakius, pastebėjom 
ne mes juo^'bet jie mus. Jie 
užpuolė musų stovyklą švintant 
garsiai staugdami “kru-a-kru” 
ir, be abejo, butu] išpiovę mus 
visus, jei Ruženjis (vienas iš 
ekspedicijoš":'dalyvių) taikliu 
šuviu nebūt nušovęs vieno in- 
diečio. Tatai nustebino juos, jie 
sudelsė, ir kada mes sukilę 
griehėmės ginklų ir pradėjom 
šaudyti, garsus ir spiegiąs bal
sas “kur ema kur-ma” įsakė 
jiems pasitraukti nuo musų 
stovyklos. Tiktai tada mes pa
stebėjom, kokiose replėse bu
vom atsidūrę. Tūkstančiai in
diečių subruzdo trauktis iš vi
sų pusių, ir mes supratom, kad 
musų gynimasis nebūtų mums 
daug padėjęs, jei juos nebūtų 
nugąsdinęs šautuvas.

Čia ir prasidėjo musų nelai
mės- Indiečiai nedrįso lįsti ar-

teko kuriam nors toliau atsi
tolinti miške, kad netektų jo 
laukti sugrįžtant: jį rasdavom 
kur pririštą prie medžio su 
nulupta galvos oda ir nuplau
tais lyties organais. Baisaus 
skausmo išraiška veide liudy
davo, kad šitas žiaurus darbas 
būdavo atliekamas anksčiau, 
negu indiečiai jį užmušdavo. 
Tai buvo prakeikimas. Mes nie
kur nematėm tų žmonių, bet 
jautėm, kad jie mato mus visur. 
Vienas po kito ta baisia ir ta 
žiauria mirtim mirdavo ekspe
dicijos dalyviai, ir mes niekad 
negaledavom jiems padėti.

Ta velniava privedė prie to, 
kad mes kurį laiką pamiršom

Vo pats vadas ar kuris kitas 
reikšmingas karys. Mes ban
dėm indiečių klausinėti įvai
riomis tarmėmis, tačiau jie 
nieko mums neatsakinėjo, ta
rytum jie musų nesuprastų. 
Neliko mums nieko kito, kaip 
tik jais atsikratyti, tačiau per 
tas tris savaites, kada jie čia 
gyveno, nebuvo nei vieno kon
flikto tarp laisvų belaisvių 
brolių ir mus, ir musų keršto 
troškimas išblėso. Mes nuspren
dėm juos paleisti, laukdami, 
kad vadas mums bus dėkingas 
ir netrukdys musų darbams- 
Šitas musų nusprendimas juos 
gerokai nustebino. Jie paliko 
stovyklą nedrąsiai, nepasitikė
dami ir spruko miškan, bijo
dami klastos.

Mes nedaug patyrėm apie 
juos per tas tris savaites. Jie 
buvo indiečiai—tatai mes žino
jom, jie kalbėjo mums nepažį
stama tarme—tatai, mums ma 
ža ką pasakė; jie vadindavo sa
ve amborn ir gyveno .netoli 
musų stovyklos. Po dviejų die
nų mus gerokai nustebino kei
sti svečiai. Į aikštelę, kur bu
vo musų stovykla, iš miško iš
ėjo kokia 30 indiečių. Jie visi

net savo atvykimo tikslą, ir 
mums atrodė, kad ambornai— 
tai viskas, kas mums gali rū
pėti. Mes nežinojom kas jie, 
dargi tinkamai jų nebuvom ma
tę. Jie nepaliko mums nei to 
pirmo nukauto amborno. Tik 
taturuotės ir odos spalva, kiek 
spėjom tada pastebėti, buvo 
rausva, varinės varsos- Nuola
tiniai jų užpuolimai tiek mums 
įkyrėjo, kad sykį pasiryžom 
imtis kontrpriemonių. Tatai 
mus paskatino garsus spiegi
mas pietų metu. Anksčiau mes 
buvom jau pasigedę J. Mane- 
jaus, ir dabar puolėm kokia 
penkiasdešimt vyrų ton pusėn. 
Netikėtai užkluptas būrys in
diečių prie vieno medžio nespė 
jo iškrikti, ir daugiau kaip 30: 
liko nuo musų šūvių gulėti že-l 
mėjr Prie medžio gulėjo sudri
bęs J. Manejus, jo galva buvo 
kruvina, o krūtinėj slypėjo aš
trus ieties galas. Jis buvo ne
gyvas, ir jam tuo buvo geriau, j

Penki ambornai buvo tik su
žeisti. Mes buvom tiek įdūkę, 
kad šautuvų buožėm norėjom 
sutriuškinti jiems galvas- Ta
čiau vis tik buvo atsisakyta1 
nuo keršto, ir mes juos paėmėm 
į stovyklą. Tatai labai nustebi
no juos, jie manė, kad mes juos1 
užmušim vietoj, jie laukė tei-! 
singo keršto. Tačiau mes bu-*
vom nusprendę jiems ne ker
šyti, bet ištirti, kas čia per; 
tauta, kiek ji skaitlinga ir kaip1 
ji gyvena. Tik negreit pašte-1 
be jom, kad vienam musų be-' 
laisviui kiti belaisviai teikia
daug pagarbos. Tuoj supra
tom, kad į musų rankas paklįu -

THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

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

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1938 Metams

buvo be ginklų ir nusidažę tai
kiom spalvom. Garsus bubnų 
mušimas miške lydėjo jų žing
snius. Priekyj jų ėjo vadas vi
soj savo didybėj ir puošnume. 
Mes pažinom savo belaisvi-

(Bus daugiau)

LIETUVIŲ KEISTUČIO PAfiEL- 
POS KLIUBO VALDYBA 1938 ME
TAMS: Jomes Sholteman, 8237 W.

Le Moyne St., Pirm.; Juozapas 
Stalioraitis, 7244 So. Talman Avė., 
Pirm. Pagelbi minkąs; Misa. He- 
len Chapas. 4403 So. Albany Avė., 
Nut. Rašt.; Walter Sharka, 4635 
So. Washtenaw Avė., Tel. Lafa- 
yette 0559. Finansų Rašt.; Mrs. 
Mary Warnis. 3838 So. Kedzie 
Avė., Kasierka; Petras Olšaus
kas, 3145 W. 40th Place. Kont. 
Rašt.; Leonas Klimavičia, 2534 
W. 46th St.. Kasos Globėjas; Dr. 
M. T. Strikol, 4645 So. Ashland 
A v.. Tel. Boulevard 7820, Gydyto
jas; George Menkas, 127 N. Dear- 
born St. Tel. Central 4410, Pata
rėjas; Mike Kasparaitis, 6556 
Bishop St., Knygius: Jonas Kon- 
droška, 2841 W. 40th St.. Kont
rolės Pirm.; Miss. Adelė Ambro- 
zaitė. 1423 So. 51 st Ct.. Vajaus 
Rašt.; Mrs. Marijona Sakalienė, 
3137 W. 44th St.. Biznio Rašt.; 
Juozapas Bendokaitis, 3116 So. 
Halsted St.. Korespondentas. Su
sirinkimai atsibuna kožna mėnesi 
kas pirma sekmadieni 12 vai. d. 
Hollywood svet., 2417 W. 43rd 
St.. Chicago, III. Mokesčiai pri
imami 11 vai. iŠ ryto.

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

• APDRAUDĄ RAKANDŲ.
• APDRAUDĄ NUO VAGIŲ.
• APDRAUDĄ LANGŲ.
• APDRAUDĄ GYVASTIES

GAUSITE

NAUJIENŲ
Raštinėje per

A. RYPKEVIČIŲ

1739 S. Halsted St.

Raštine atdara kas vaka
ras iki 8 vai. Sekmadie
niais nuo 9 ryto iki 1 vai. 

po pietų.

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie
tuviai jgyja naudin
gi! žinių ir gerų pa
mokinimų.

Atsilankykit Pamatyti Šį GRAŽŲ 26-šių ŠMOTŲ

“Rožių ir Lapukų”

Kas Naujai Sau Arba Savo Draugui, Be Agentų Tarpininkavimo, 
Užsirašys NAUJIENAS Metams,

Gaus šį puikų sidabrinį setą d* yfl
TIKTAI UŽ..........

CHICAGOJ NAUJIENOS METAMS $8.00
26 Šmotų Setas............. ...............   *4.00
“Naujienos’* Metams ir Setas *12.00

Kitur, Suv. Valst. ir Kanadoj
NAUJIENOS Metams —----- -------------  $5.00
20 šmotų Setas su persiuntimu ....... $4.50
“Naujienos” Metams ir Setas _____  $9.50

NAUJIENOS, 1739 S. Halsted Street, Cbicago, III.
Prašau užrašyti NAUJIENAS ir pasiųsti setą:

SIMANO DAUKANTO DRAUGI
JOS VALDYBA 1938 METAMS SE
KANTI: Vinc. Kriščiūnas—pirm.,

9257 So. Cattage Grove Avė.; J. 
Raceviče—pirm, pagelb., 3326 So. 
Union Avė.; P. Killis—nut. rašt., 
3347 So. Lituanica Avė.; A. J. 
Zalatoris—iždininkas. 827 West 
33rd St.; A. Kaulakis — turto 
rašt., 3842 So. Union Avė.; Iz. 
Masaitis—kontrolės rašt.; J. Ma- 
saitis—kontrolės rašt.; J. Mali
nauskas —apiekunas iždo; K. Va
laitis—maršalka; A. Vilkis —kny
gyno prižiūrėtojas; K. Valaitis— 
ligoniu prižiūrėtojas; Dr. J. P. 
Poška—draugijos kvotėjas 3133 
So. Halsted St., Tel. Victory 3687 
Rez. 6504 So. Artesian Avė. tel. 
Hemlock 2374. Susirinkimus laiko 
kas pirmą sekmadieni kiekvieno 
mėnesį 12 vai. dieną, Lietuvių 
Auditorijoje.

NEPRIGULMINGO LIETUVIŲ P] 
LIEČIU KLIUBO VALDYBA 1938 
METAMS yra sekama: Pirm. Juo

zas Jankaitis, Vice-Pirm. Anta
nas Zolis, Fin. Rašt. Adolf Jane- 
liunas; Prot. Rašt. Wm. Evans; 
Ižd. Rašt. David Baron; Iždo glo
bėjai: P. Tamanauskas ir A. Stat- 
kevičius. Visokiais reikalais kreip
kitės pas prot. rašt. arba susir
gus duokit greitai jam žinią, kad 
tuoj galėtų pasiųsti ligonių lan
kytojus. Jo antrašas: Wm. Evans, 

1010 — 8th St., Rockford, III. arba 
pašaukite per telefonas Majn 5928.

DRAUGYSTĖS TAUTISZKA GAR
SUS WARDAS LIET. IR LIETU
VAIČIŲ 1938 METŲ VALDYBA: 

Pirmininkas Petras Ukockis; Pa- 
gelbininkas Stanley Stoškus; Raš
tininkė Lucy Diktus; Finansų 
Raštininkas Bruno Judaiko; Ka- 
sieriu.® P. Pikturna; Kasos Globė
jai: K. Cibulskis ir F. Venckus; 
Sudžia F. Diktus.

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

Rudeninių Madų 
Knyga

Jlk gavome naujų madų 
knygų, kurių galite gauti pas 
mus už 15 centų. Siųskit savo 
orderius:



..........

Antradienis, spal. 25, 1938

sirinkimą jau seniai turėjome,

proga noriu

Bowling-Billiardai
20 AsIų — 10 Stalų

liau pasilikti. Linkime jaunai

-

kurie esate

— A. J. Pavilonis

s#

No. 1867

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No

f Vardas ir pavardė

Adresas

klausimas; 
darbuotė ir

K. SAKALAUSKIENĖ GRĮŽO 
Iš LIETUVOS

Volodke- 
jam šir-

ant 
au-

tarimą šiuo 
yra priima-

p-ia Sa-
Lietuvos

Šio trečiadienio vakarą, 
I lio 26 d

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. Ve
žam į farmas ir kitus miestus, 
žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Tai p g; pristatom an
glis į visas miestą dalis.

3406 So. Halsted St.
šaukit Tel. YARDS 3408

Lietuvis Plumberis
— Laisnuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS.

ĮRENGIA STOKERIUS

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

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.

Skolinant Pinigus
Be komiso nuo $30 iki $300.00 
parašo, algos, fumiture ar ant 
tomobilių.
Namon Finance Corp 

po Valstijos priežiūra.
6755 SOUTH WESTERN AVĖ. 

Tel. Grovehill 1038.

.Lapkričio 1 d., atpigs kelia
vimas lėktuvais j vakarus. 
United Airlines skelbia, kad iš 
Chicago į Portland,.. Oregonu bus 
galima nuvažiuoti už $132, vie
toj $160 (tiek pirmiau bilie- ....Policistai neilgai trukus mo
tai kainavo.) Iš Chicago į Van-- teriškę išgelbėjo nuo tokio bai- 
couver kelionė kainuos $146.20. saus pavojaus. Pelę užmušė-

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 Bičkų Darbas 
Tai Specialybė

3319 So. Morgan St., Chicago

d.
premieros “Trepok”, 
“Mal Gardee”, “Gi- 
žiuvelė” “Dionysus”.

nes yra daug 
svarbių dalykų aptarti. Kaip 

finansų 
tolimos- 
taip to-

spa •
Hollywood salėje,

primln- 
jog iki šio laiko ėjusioji f m.

pasi- 
šiurpus moteriškės bal 
telefono vamzdelio Hyde 
policijos nuovadoj. Poli- 
Liudvikas Darvintas ir

Gėrimai ir užkandžiai vietoje 
Rezervacijos Kliubams

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

Tel. Yards 4621-4622-2868

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $19.50 
GYDYMAS $Čn.OO
LIGONINĖJE ....................
RAUDONGYSLfiS IŠIMAMA viena

diena ligoninėje . $15.00
RAUMATIZMAS $9.00

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

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So. Kedzie AveM Chicago.

TpI. Lawndak 6727.

• FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS 
Studija įrengta pir
mos rųžies su mo
derniškomis užlaido
mis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

420 W. MM 8L 
TeL ENG. 5883-584«

NAUjnaros, cMeago, m

Diena Is Dienos
APSIVEDĖ A. ADOMAITYTĖ 
SU W. VINSKUM

kitais svečiais. Vėliau prasidė
jo programėlis. Pasakė gražias 
kalbas jaunųjų tėvai Julius 
Adomaitis, p. Vinskus, K. Bal
čiūnas, p. Jasutienė, Rudienė, 
Davis, šniukas ir daug kitų, 
kieno pavardžių neatsimenu. 
Jie man už tai atleis.

Rusų Baletas Chicagoi
kairio
...... ■/■■■■uitt....... . .................  -

L. J. K. Ratelio 
Susirinkimas

DAINUO^ RADĮO GĘENA- įVy^gta Jaunimo Kultu-
DIERIAI, ŠAUNI ŪZ Iros Rateij0 susirinkimas. Su

Praeitą šeštadienį liko “su- 
šliubavoti” Šv. Davido bažny
čioj Aldona Adomaitytė su Wal- 
ter Vinskum, brightonparkiečiu. 
Vestuvių pokilis įvyko jauno
sios namuose 5650 S. Bishou 
St., o pp- Daivisų name, žemu- 
tinėj patalpoje svečiai šoko 
griežiant p. Balakui ir jo sunui 
Viktorui.

ženybinio gyveni-

su savo giminėm 
visus vaišino. Jo

Visi linkėjo tai jaunai pore
lei laimingo 
mp.

Adomaitis
nuoširdžiai
šeima pradėjo mažėti. Keletas 
metų atgal, Julijonas, sūnūs, 
apsivedė su gražia panele Gun- 
čiutė. Paskiau mirė žmona, da
bar vedė dar visai jaunutė du
krelė. Dabar gyvens su liku
siais dviem sūneliais.

Svečių atsilankė apie šimtas 
žmonių. Daug buvo jaunimo ir 
Visi gerai nusiteikę-lmksminos. 
Vieniuoliktą valandą^buvo duo
dama vakarienę. Gaspadinės 
Chemauskienė, Balnis, Chelis, 
Maselskienė prigamino skanių 
valgių ir nukrovė stalus. Taip- 
pat plačios bonkos pilnos gero 
krupniko ten buvo-

Pasigirdo muzika-maršas. Jau
nieji sėdėjo prie didelio “Wed- 
ding Cake” gėlėm papuošto, su polkas, su bernužėliu

Teko girdėti, kad jaunieji 
Vinskai žada apsigyventi tuose 
pačiuose namuose, kur Aldona 
užaugo. Prie progos reikia pa
sakyti, kad tarp dalyvavusio 
jaunimo buvo kelio panelės ir 
svetimtautės. Jos. su visu lie
tuvišku jaunimu žaidė ratelius, 
“Noriu miego” ir matyti mėg
sta tuos žaislus ir lietuviškas 

suktis.
Buvo ir dainelių daug padainuo 
ta- Ona Chelis su savo sesute 
užtraukė. Mes vyrai joms pa- 
dėjom ir sudarėm tikrą chorą, 
žodžiu, smagiai laiką praleidom 
šioj vestuvių puotoje.

—R. š.

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

Liet. Mot. Piliečių Lygos susirinkimas įvyks trečiadienį, spalio 
26 d. Sanc/aros salėje, 814 W. 33rd St., 8 vai. vak. Visos 
lygictės malonėkite atsilankyti ir atsilyginti už bilietus 
įvykusio nukaro spalio 15 d. Taipgi atsiveskite ir naujų 
narių. Kviečia Valdyba.

< ow‘n of Lake Namų savininkai susirinkime. Labai svarbus 
Namų Sav. ir Piliečių Kliubo susirinkimas įvyksta šįvaka- 
rą, spalio 25 d. 8 v. v. Šv. Kryž. parap. svet., 46th ir Wood 
gat. Kviečia Valdyba.

GREIT MUMEZGIAMA IR GRAŽI KAPA

"COPR. im NEEDLECRAFT SERVICE, INC.

JIFFY-KNIT SOUARE PATTERN 1867

No. 1867 — Šią kapą greit nusimegsit.

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

įJMiestas ir valstija ...........

T»eterpen

n#

Į Chicago vakar atvyko Mikhail Mordkin vadovau
jamas baletas.

Mordkin yra buvęs premiere danseus ir baleto 
meistras Rusijos imperiališkojo baleto,, Maskvoj.

Jis duos du vaidinimus Civic opera house, vieną 
vakar, spalių 24 ir šiandien, 25

Į repertuarą įeina pasaulinės 
“Pavasario balsai”, “La Fille”, 
selee”, “Gulbės ežeras”, auksinė
Tarp šokėjų yra ir Leon Varkas. Viso trupėje yra 
60 šokėjų iš visų tautų, bet daugiausiai rusų. —B.

Radio klausytojams ir vėl
bus smagu ir malonu pasiklau- todėl visi nariai esate kviečia- 
syti gražaus ir įdomaus regu- mi dalyvauti, 
liario antradienio radio progra-
mo, kurį savo lėšom ir pastan- į antai: choro re.kalai; 
gom leidžia Peoples Bendrovės sekretorės 
Krautuvės, 2536 West 63rd nė Ratelio 
Street ir 4183 Archer Avenue. liau-

šiandie, 7-tą valandą vakare' £įa 
užsistatę radio ant stoties WG (į, 
ES turėsite malonumo girdėti sekretorės pareigas p-lė Estelle 
dainuojant “Radio Grenadierių”iDaraškaitė, apsivedė su J. Rum- 
trio, kurie savo maloniais ir čiku iš Rockford, I11-, ir tokiu 
harmoningais z balsais išpildys' budu rezignuoja iš savos vie 
daug gražių liaudies daine.ių ir tos, kajp0 narė žada ir to- 
rinktinų kompozicijų.

Prie to smagi muzika, įdo- porelei ilgo ir laimingo vedy- 
mus ir svarbios įvairenybes b.nio gyvenimo.
pilnai užinteresuos kiekvieną 
klausytoją. Malonėkite nepa
miršti užsistatyti savo radio.

—Rep. xxx

Dėl

Mes galime jums pa
rūpinti puikios 

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

pakeitimų ir permodeliavi- 
mo kreipkitės į

D. C. LA VINE
LUMBER CO.

NOT INC.
2136-48 W. 51st St

CHICAGO, ILL.
Phones: HEMLOCK 0030—0031

Bandė Sudaužyti 
Traukinį?

Nepamirškite taipgi atsivesti 
ir naujų narių, nes pagal pe
reito susirinkimo 
laiku nauji nariai 
mi be įstojimo.

Taipgi visi tie,
pasiėmę knygų skaitymui, bū
tinai grąžinkite, kad kiti na
riai gautų progos jas pasiskai
tyti.

DE KALB, ILL. — Kotryna 
Sakalauskienė spalių 4 d., iš 
Lietuvos į Ameriką grįžo šve
du laivu “Kungsholm”. New 
Yorke prabuvo keletą dienų, ap
žiurėjo miestą, aplankė gimi
nes, draugus ir pažįstamus. 
Visi ją linksmai sutiko ir šir
dingai vaišino.

Parvykus namo į De Kalb, 
III., p. Sakalauskas, duktė Ona 
ir sunai Albertas ir Macislovas 
spalių 16 d., suruošė sugrįžtu- 
vių pokili. Sukvietė iš Chicagos 
ir De Kalbo kaimynus, gimines 
ir draugus, Oną Davgin^ Petras 
Šūkis, Antanas Dargužis, Kazis 
žehiis, Jonas Stankus, Arkivy
skupas Geniotis, Juozas Mun- 
kevičius, Juozas Sakalauskas, 
Jonas Stankus, Mikolas Krik- 
štupaitis, Rozalija Rašunas, 
Elzbieta Šukienė, etc. Pokilio 
rengėjai svečius linksmai su
tiko ir širdingai vaišino skaniu 
maistu ir gardžiu gėrimu. Sve
čiai maloniai sveikino sugrįžu
sią p-ią. Sakalauskienę ir linkė
jo jai daug laimės ir sekmin* 
gurno-

P-ia Sakalauskienė iš Lietu
vos parsivežė porą dėžių įvai
rių dovanų: lininių staltiesių, 
rankšluočių, tautspalvių sukne
lių, kaklaraiščių, lapių apika- 
klių, džiovintų sūrių, cigaretų 
ir gardžios degtinės. Ji savo 
dukrelę Oną apdovanojo bran
gia lapės apikakle, gintaro sa
gutėmis ir karoliai. Ona Daugin 
iš Šiaulių nuo savo sesutės Pe
tronėlės Jurevičaitės gavo do
vanų dviejų šimtų dolerių ver
tės. P-ia Sakalauskienė jai į- 
teikė gražią lapės apikaklę, li
nines staltieses ir įvairias ki
tas dovanai. Užtai sesutei ji

ingai dėkoja. Petrone-

P-ia Davgin sako: “Aš lau
kiu savo sesutę atvykstant, 
nors aš ir neturtinga, bet ti
kiu, kad ji mano širdingumą 
vertins aukščiau turto.” Kitą 
dovaną, lininę staltiesę gavo 
iš Šiaulių nuo Kasto 
vičiaus ir užtai Ona 
dingai dėkoja.

Lietuvoje būdama, 
kalauskienė aplankė
sostinę Kauną, Klaipėdą ir ki
tus miestus ir’ miestelius, bet 
provincijoje Ilgbciųį ir Liaudiš- 
kių kaimuose pas ' savo brolius 
pp. Matulius ilgiausiai teko gy 
venti. Ji sako: “Nutolusiai nuo 
Lietuvos gyveniind5’sunki ai duo
dasi priprasti, viėttok nors Lie
tuvoje žmonės ir 'skurdžiai gy
vena, bet jie yra miisų giminės”. 
Kaime gyvendami ji sakosi iš
bandžiusi ir ūkio darbus, kurie 
jai teikdavo daug‘'femagumo.

Ji papasakojo ir apie vieną 
blogą incidentą: “Kartą, kokis 
tai ponas, balta kepure, po lau
kus vaikšto rankose laikyda- <
mas puloštą popierių ir ką tai 
rašo. Po to iš nakties ūkinin
kai apsižiūrėjo, kad visų ar
klių uodegos apkarpytos. Ūki
ninkai labai nusiskundžia, kad 
Lietuvos valdžia nesistengia 
piktadarius suvaldyti, nes jiems 
jie daro daug žalos.

P-ia Sakalauskienė širdingai 
dėkoja p. Rypkevičiui ir “Nau
jienoms” už jų gerą ir manda
gų patarnavimą. Ji labai pasi
tenkinusi laivo kelione, geru 
maistu ir kitais aptarnavimais- 
Taip jau pataria ir visiems sa
vo draugms, kad vykdami į 
Lietuvą gautų “Naujienų” pa
tarnavimą, o išvengsite visokių 
nemalonumų.

—Ona Davgin

I labai širdingai dėkoja. Petrone- 
|'le Jurevįčaitė kitais metais ke- 
I tina atvykti į Ameriką pama- 
, tyti New Yorko ir Los Angeles 

pasaulines parodas.

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicago j)

Anthony Ambrose, 36, su
Carmelio Virgilia, 26

Prie McHenry, užvakar naktį 
įvyko Northwestem gelžkelio 
traukinio nelaimė. Trys vago
nai su keleiviais nusirito nuo I-----------------

‘^Policijai Visko
Gelžkelio viršininkai aiškina, Pasitaiko 

kad tai buvo piktadarių dar
bas. Traukinys nusirito nuo bė
gių važiuodamas per svičių, 
kurį kokie tai piktadariai iš
ardė-

Atpinga Keliavimas
Lėktuvais

“Gelbėkit, gelbėkit! 
girdo 
sas iš 
Park 
cistai
Curtis Minogus šoko į patrolką 
ir skriste nuskrido užpultąją 
gelbėti.

Sustojo ties 6250 Karpei 
Avenue, šuoliai užšoko laiptais 
į šeimynos O’Shea butą, ir ra
do—

pelę.' ’ ....................

NAUJIENOS 
Žengia Pirmyn...

NAUJIENOS dabar yra padidintos, pagražintos ir 
paįvairintos.

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

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

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

NAUJIENOS kasdien deda daug gražių paveikslų ir 
atvaizdų.

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

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED STREET

CHICAGO, ILLINOIS

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

LIGONINES— 
HOSPITALS
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Roselandiečiai 
Sparčiai Ruošiasi 
Lapk. 8 Rinkimams

Organizuojasi ir Demokratai 
ir Republikonai

Tai, matote, kaip “Rožių ’ 
Žemės” piliečiai smarkiai išsi-1 
judino veikti. Tik gal pervėlai 
pažadėjo, nes balsavimo diena; 
jau visai netoli, o kliubo orga-' 
nizavimas ar perorganizavimas’ 
tik dar pradedamas.

—Untanas

ROSELAND — Roselando 
lietuviai 9 wardoj skubiai ren 
giasi prie lapkr. 8 dienos bal
savimų- Demokratai agituoja 
Suvienytam Lietuvių Ameri
kos Piliečių Politiškame Kliube 
9 wardoj gauti kliubo indorsa- 
vimą visam Demokratų tikie- 
tui.

Kliubo susirinkimas įvyks 
antradienio vakare, spalio 
(Oct.) 25 d., Parapijos svetai
nėj. Į susirinkimą yra pakvies
ti du demokratų ir du repub- 
likonų kandidatai pakalbėti. 
Mat, kliubas nepartijinis, tad 
duoda visoms partijoms paagi
tuoti už savo, o paskui kliubas 
nutaria katrą partiją remti.

Patartina visiems kliubo na
riams dalyvauti susirinkime ir 
išgirsti demokratų ir republiko- 
nų kandidatų kalbas, ką jie 
žadės padaryti gero darbiniu 
kams, kai jie bus išrinkti.

Lietuviai republikonai Wesl 
Pullmane, kaip girdėti, organi
zuoja republikonų kliubą. Vie
nas iš organizatorių yra V- 
Kristopaitis. Kokios bus pasek
mės kliubo organizavimo vė
liau parašysiu.

Demokratai, kurių didžiuma 
yra Suvienytam Lietuvių Ame
rikos Piliečių Politiškame 
Kliube 9 wardas, jau kalba, 
kad kliubą padaryti demokratų 
kliubu, nes jis gausiąs daugiau 
kredito pas demokratų partijos 
bosų ir bus galima gauti poli
tiškų “džiabų”. t

Iš Žagariečių Kliubo 
Susirinkimo

Ruošiasi šauniam Vakarui

Praeitą sekmadienį Yuškos 
salėj, 2417 W- 43 gatvė, įvy
ko Žagariečių Kliubo susirin 
kimas. Narių atsilankė daug. 
Sekretorė p-lė Ambrozaitė ne
galėjo atsilankyti, tad laikinai 
jos vietą užėmė R. šniukas.

Vakarėlis su išlaimėjimo 
brangių dovanų įvyks Jono Yu
škos svetainėj Brighton Par
ke, lapkričio 6 d. Komisija P. 
Arlauskas ir kiti
kad viskas jau yra prirengta, 
bilietai atspausdinti ir dovanų 
pats kliubas nupirko už apie 50 
dolerių.

Viso bus šešios skirtingos 
dovanos ir laimės jas bus gali
ma laimėti už įžangos tikietą. 
Daugelis paėmė bilietus platin
ti iš anksto, 
irgi nesnaus.

žagariečių 
kas Arlauskas 
jau išpardavė
Kiti taippat. Jaunuolis vicepir
mininkas Alex Niprikas, A. 
Ramašauskienė, Povilaitienė, 
Keturakienė, Miravičienė, Ru- 
dauskai jau apsirūpino su įžan
ga,

Išrinkti darbininkai J. Ke
turakis, M. Dantienė, O. Nipri- 
kienė, F- Mostauskas, W. Put
nus, Ch. Gasper, J. Danta, Stel- 
la Gasparaičiutė, 
O. Povilaitienė ir 
kienė.

Kliubas nutarė
paskirti 25 dolerius nupirkti 
dovanų. Visų mylimam sekreto
riui Sofijai Ambrozaitei, kuri 
išteka. P-lė Ambrozaitė labai 
gražiai darbuojasi žagariečių 
kliube- Už tai jai ir garbe.

—R. š.

raportavo

Pats komitetas

kliubo pirminin- 
per kelias dienas 
apie pusę šimto.

MADOS
p. Putrienė,
B. Paulaus-

NAUJAS 1939 METŲ CHEVROLET—gražus, saugus, patogus, lengvas važiuoti, 
—naujas Aero-srovinis stilius; Naujas modelis taikomas tiktai Master De Luxc ir 
Master 85 automobiliams. Abu turi garsius Chevrolet šešių cilinderių valve-in 
head inžinus. Turi vacuum gyrų šiftą, knee-action, dvigubos veiklos hydrauli- 
nius trinksėjimo siurblis ir daug kitų pagerinimų.

SITUATION VVANTED 
________ Ieško Darbo

PAIEŠKAU DARBO
Penteris ir popieruotojas iš vi

daus, iš lauko ir Storuose, 10 metų 
patyręs, darbas užtikrintas. Chica
goj ir priemiesčiuose apkainavimas 
dykai.

J AUGAITIS * 
1608 S. 50th Avė., Cicero’, CICT2633

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokši Pardavimai
NEREIKIA {MOKESNIO—30 MENESIU IŠ

MOKĖTI. Vlsiįkaa pcrtiunfijiniM, mate-.- 
vojimas body. fenderio darbų. baterta. 
radijo ir priedų. Freimo, aftų auaUprinl- 
niaa. Viskas nuo viriaus iki tairij. 16 
melų patyrimas, musų rarantija. Atdara 
vakarais, eekm. Apskaičiavimas. towinr 
dykai. Taipgi pilnas pasirinkimas naujų ■ 
ir vartotų karų. Be jmokčjimo pinigų. 
2509 MILWAUKEE A V. Belmont 48«.

21-mo Wardo Liet
I

Piliečių Sąjunga
Pradeda Judėti

žada Stipriai Suorganizuoti 
Piliečius

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

iš savo iždo

PETRONĖLĖ MIŠIUS, 
po pirmu vyru Pučkorius; 

po tėvais Rusaitė.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalių 23 d., 9:45 v. vakaro, 
1938 m.,* gimus; Kretingos
apskr., Gruslauskių parap.

Paliko dideliame nubudime 
vyrą Antaną, 2 dukteris: Stel- 
lą Isdonas, žentą Antaną ir 
Antaniną Pučkorius, 2 sūnūs: 
Talesforą ir Antaną, marčią 
Natalie, anūkę Jean Isdonas 
ir -daug kitų giminių. Lietu
voj paliko brolį Antaną ir 
gimines. •

Kūnas pašarvotas 949 West 
35th Place- Laidotuvės įvyks 
ketvirtadienį, spalių 27 d., 
10:00 vaL ryto. Iš namų bus 
nulydėta į Lietuvių Tautiš
kas kapines.

Visi a. a. Petronėlės Mišius 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti 
teikti jai 
vimą ir

Nuliūdę
Vyras, Dukterys ir kitos 

giminės.
Laid. Dir. S. P, Mažeika, Tel. 
YARDS 1138.

18 APYLINKĖ — Užpereitą 
antradienį susirinko .būrelis bu
vusių -ir naujų narių p. Petrau
sko' svetainėj e." Apkalbėjus • po
litiškus ir vietos namų savinin-į 
kų reikalus, prieita prie išva
dos, kad kitokios išeities nėra, 
kaip tik suorganizuoti stipriai 
piliečius, kurių balsas turės 
būti išklausytas dabartinės val
dybos musų 21 ward’e.

Vietoj išrinkta valdyba ir 
padaryta labai svarbus tarimai, 
žinoma, jeigu jie tik galės pas 
mus prigyti.

Valdybon ir direkcijon įėjo 
sekanti žmones: pirm. Geo. M- 
Chernauckas, 1900 S. Union 
Avė.; sekretorius — Juozas 
Kuzmickas, 1817 So. Union Av.; 
finansų sekr. — Juozas A- Žit
kus; iždininku — Jonas Pet
rauskas, 1750 So. Union Avė.; 
.maršalkos — A. Najus ir A. 
Genevičius.

Nutarta priimti vien tik pi
liečiai. Bus galima priimti ir 
nepiliečius, bet toks narys turi 
laike 90 denų išsiimti pirmas 
popieras- Turintis pirmas, turi 
tuoj, jeigu jam prieina laikas, 
reikalauti antrų popierių. Ne
darantis to,-praranda nario tei
ses. Sąjunga j pagelbės kiekvie
nam prie pilietybės.

Nutarta, kad nariai vienas- 
kitą . remtų, taip žodžiu, kiek 
viename suginkime turėti 
draugišką ■' pąsįlinksminią s u 
tam tikrai prirengta programa. 
Pirmasis .tarimas dėl kokių tai 
priežąščių busiąs laikomas pa
slapty;. o

Nutarta '.^prępgti “lietuvišką 
vakarušką 29 šio mėnesio, p. 
Petrausko $alČ.je ir užkviesti 
Rožės ir Lelijas su dainomis. 
Bus parūpintos dovanos atsi
lankiusiems- Ant vietos nariai

Įžan-

Vieša Padėka Nuo 
Oak Foresto 
Lietuvių

laidotuvėse ir su- 
paskutinį patama- 
atsisveikinimą.
liekame,

I flVFIKKLUVLIMO Visas Pasaulio 
Dalis.

KV1ETK1NINKAS
Gčlėa Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7308

I m n a Gėlės Mylintiems i I M U A Vestuvėms, Ban- jU kietams, Laido- 
■ w 1 • • 1 tuvėms, Papuoši

mams.
GĖLININKAS

. 4180 Archer Avenue
. Phone LAFAYETTE 5800

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

lankiusiems- Ant vietos 
suaukavo triš dovanas, 
ga bus tik 10c.

Sekaptis susirinkimas 
šiandien, 25 spalio, toj j • pd • -1 ?_• r-v f\

Dėkoja p. J- Mackevičienei
OAK FOREST — Antanas 

Eskertas, gyvenantis šioj prie
glaudoj, nori per dienraštį 
“Naujienas” viešai padėkoti 
brangiai poniai J. Mackeviče- 
nei, Jiistifib- Mackevičiaus žmo 
nai, už jos tokią brangią lietu
višką atmintį, ir užjaučiančią 
širdį. Jau kiek kartų šita bran
gi ponia šventadieniais atva
žiuoja ir visados atveža šiltus 
ir skanius pietus, tai reikia tik 
pamąstyti, kaip ji turi anksti 
keltis, ir su tokia rūpestingu
mu tiek toli iš Riversidčs, pri
būti pas mus vienuoliktą ry
to su karštais pietumis.

PADĖKAVONĖ

įvyks 
pačioj

svetainėje, kaip 7:30 vakare.
Priėmimui naujo nario suda

ryta mažos įvados-ceremonijos 
primenančios viršminėtą “pa
slaptingą” nutarimą.

Narinė rrtokestis: įstojimas 
25c ir 5c mėnesiui. Nauda ne- 
skelbiarna viešai, tik nariai ži
nos ,ir atitinkamai vadovausis.

^litiniuose ir kituose klau- 
sipiuose bus vadovaujamasi di 
džiuma balsų.

—Jūsų Bynsas

Tai tikrai lietuviška miela- 
širdinga jos širdis, kokių daug 
nėra. Žinant jos gražų ir lai
mingą gyvenimą, sunku ir ti
kėti, kad gali tiek atjausti ne
laiminguosius.

ALFONSAS STAKĖNAS 
kuris mirė 18 dieną spalių ir 
palaidotas tapo spalių 22, o 
dabar ilsis Tautiškose kapi
nėse amžinai nutilęs ir nega
lėdamas atsidėkavoti tiems, 
kurie suteikė jam paskutinį 
patarnavimą ir palydėjo jį 
į tą neišvengiamą amžinybės 
vietą.

Mes atmindami ir apgailė
dami jo pr'asišalinimą iš mu
sų tarpo, reiškiame giliausią 
padėką dalyvavusiems laido
tuvėse žmonėms ir suteiku
siems vainikus draugams; dė
ka vo j ame graboriams Lacha- 
vičiui ir Sunąms už savo pa
tarnavimą; dėkavojame grab- 
pešiams, Stasiui Rimkui ir 
akompanistams už gražų gie
dojimą; dėkavojame Rose
lando ir West Pullmano Jau
nimui už pagalbą, patarnavi
mą ir gražią mums užuojau- 
tą, taipgi dėkavojame drau
gams ir giminėms suteiku
siems vainikus ir mišias. Ap
gailestaujame, kad kiekvie
nam negalime atskirai dėka- 
voti, nes jų buvo labai daug. 
Dėkavojame draugėms, ku
rios parūpino rekordo muziką 
iš kapinių koplyčios, ir paga
lios tdėkavojame . visiėms*-da-J 
lyvavusiems laidotuvėse žmo
nėms; o tau musų mylimas 
sūnūs ir brolis, sakome: ilsė
kis šaltoj žemėje-

Nuliūdę? Iįeka: Motina, Jo- 
sephine, Patėvis Motiejus Ma
zūra ir Brolis Algirdas Ma
zūra. ■ c'

Anna Orįntas Sužei
sta Automobilio 
Nelaimėj

Burnside ligoninėj, prie 93rd 
ir Champlain guli p- Anna 
Oriritienė, lietuvė gyvenanti 
Crown Point, Indianoj. Ji bu
vo sunkiai sužeista nelaimėj, 
kuri vakar įvyko prie 103-čios 
ir Stopy Island avenue.
z Mašina, kurioj ji važiavo su 
sunum Juozu susidūrė su tro- k y •
ku-

P-a Ofintiene važiavo aplan
kyti; savo sesutę M. Matukevi- 
čienę, kuri gyvena ties 1036 
East 93rd Street, Chicagoj.

Taip ir šį kartą, 16 dieną 
spalio, ji atlankė mus, linksmu
te, su gražiausia šypsena jos 
puikiame veide. Mes, visi lie
tuviai, šios prieglaudos įnamiai 
gražiai atsimenam, kad šita 
brangi ponia mus visus sveiki
no su šiai naujais metais, įteik
dama. kiekvienam po dolerį. Tai 
tariam, širdingą ačiū-

Jonas Rusteika, 
First Ward 52, 
Oak, Forest, III.

Žymus Kalbėtojas 
Chicagoj

šįvakar Orchestra Hali 
lej kalbės žymus Columbia 
dio tinklo politinis kalbėtojas 
ir ekspertas Hans V. Kalen- 
born. Jis atidarys Northwestern 
Universiteto viešų paskaitų se
rijų.

Šiandien po pietų universite
tas kalbėtoją Kaltenborn pa
gerbs už pavyzdingą darbuotę 
radio srity j.

są
rą-

Taip, Jau
Snįgo

Cnicągįečiai tuo laiku 
gojo, tad nematė, bet naktį iš 
gėkmadienio į-< pirmadienį Chi-

i ■ .i ’ . . ...________

Atroįo^-tkadi’y
J jau praėjo*- į

■ T

mie-

dagoj nukrito pirmas sniegas.
“Bobų Vasara”

Chicago Assoęiątion of Ųom- 
merce skelbia;- kad 1937į me
tais chicagieČiai suaukavdj $8, 
500,000 įvairioms labdaringoms 
įstaigoms. Skaitline neapima 
privatiškų aukų mokslo įstai
goms ir labdaringoms įstai • j 
goms už Chicagos. I

H. BEGEMAN
BRIGHTON PARKO pirmaująs 

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

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA MERGINA dirbti 
taverne kaipo pagelbininkė.

1725 West 63rd Str.

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS DARBININKAS 
į ūkį. Patyręs — Blaivus. Pavie
nis—atsišaukite nuo 8 iki 12 ryto.

7502 Kingston Avė. apt. 202.

FURNISHED ROOMS—WANTED 
Reikia Gyvenimui Kambarių

IEŠKAU KAMBARIO su val
giu Bridgeporto apylinkėj, tarpe 
33-čios iki 35-tos gatvių.

A. S. T., 1816 S. Halsted St.

FOR RENT—IN GENERAL 
Rendai—Bendrai

RENDAI KRAUTUVĖ — mo
dernas įrengimas grosernei ir mė
sos marketui arba parduoda fikče- 
rius nebrangiai. Telefonuoti Mel-' 
rose Park 9724.

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai

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.

KEPYKLA — 7 kambarių flatas, 
3 karų garažas, plytinis pečius. 
Tinka urmo prekybai. Renda $60. 
Įmokėti $300.00. 3787 Archer Avė.

PARDAVIMUI TAVERNAS sale 
teatro. Labai geros pajamos. Renda 
$37.50. Garu šildomas, janitoriaus 
patarnavimas. Laisnis apdrauda ei
na kartu- Tiktai $650.

6844 So. Racine Avė.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

Savininkai aukoja! Bizniavą nuo
savybę 3234 So. Halsted St., mo
derną krautuvę, 6 kambarių flatą 
garu apšildomą, 2 karų garažą. Kai
na $8500. Terminai.

E. S. LOEWENSTEIN
160 N. LaSalle St. 

Randolph 4449
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.
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.

PARSIDUODA gražus 6 flatų 
apartmentas, kampas, ’ apšildomas, 
prieš parką, gražiausioj vietoj; gra
žus namas. Kas pirks tuojaus, gaus 
už $11,000.00. Reikia tik $1500.00 
įnešti- Morgičius yra lengvai mo
kamas. Turi būt parduotas greitai.

CHARLES URNICH, 
56 W. Washington St. 

Room 514. Tel. Central 3870.

2 FLATŲ BARGENAS
Tiktai $400.00 įmokėjus perka 2 

flatų plytinį 5-5 kambarį- Garu 
šildomą, 2 karų garažą. Pilna kai
na $4,000.00. Pamatykite Šiandien. 
FIRST STATE MORTGAGE CO., 

4752 FULLERTON.
Capitol 3020.

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- $2,600.
P/2 Northeast of Wheatfiėld, Ind. 

JOHN SCHROEDER, 
Wheatfield, Indiana, R. 1.

FURNITURE-FIXTURE FOR SALI 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
IŠPARDUODAME BARŲ FIK 

CERIUS 1938, visokio didžio su 
Coli Baksais ir sinkom. Taipgi Sto
rų fikčerius dėl bile kurio biznio 
įskaitant svarstykles, registerius ir 
ice baksius. Cash arba ant išmokė
jimo. Pamatykite mus pirm neg* 
pirksite kitur.

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

CALumet 5269.

VVATCHMAKER—JEVVELER 
Laikrodininkas ir Auksakatis.

4184 Archer Avė.

DAUGYBE VAniVlŲ KARŲ 
BUICK & PONTIAC

MILDA AUTO SALES 
806 \Vest 31st Street 

Telefonas VICTORY 1698

ATEIK į Didžiausį Kokį Chi- 
caga Bet Kada Yra Mačiusi 

Automobilių Išpardavimą;
Pasirink iš virš 600 šioj šaly pui

kiausių automobilių.
Visų išdirbysčių ir modelių to

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

1938—ir 1937—Buicks—Oldsmo- 
biles — Chevrolets — Fords—Pon- 
tiacs — Chryslers — Plymouths — 
De Sotos — Studebakers — Cadil- 
lacs — La Šalies — Packards — 
Dodges — Graliams — Willys — 
už pigiai i 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 įmokėsimais iki dviejų 
metų. Nesvarbu kur gyventum, ne
praleisk šio didžio išpardavimo.

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

1340 W. 63rd Street
prie Loomis.

2828 W. Nortli Avė.
prie California.

FINANCIAL 
Finansai-Paskolos

TRAKTORIUS MOKĖS auk- 
•ščiausią kainą už defaultuotus pir
mus morgičius, bondsus ar kito
kius vertybės popierius. Taipgi 
pirks senus pastatus bet kokioj 
Chicagos apylinkėj. J. J. Jerome, 
188 W. Randolph Street, 1513 kam
barys. Tel. State 7416.

PRIVATIŠKAS ŽMOGUS duos 
paskolą $1500 ant pirmų morgičių, 
be komišino. 1937 So. 48th Ct.

Pirmos lubos viduryje.

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimas

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.

COAL—WOOD—OIL 
Anglys—^Maik<»—Aliejus

Kainos Numažintos— 
ANGLYS 

____ .$6.00 
____ $6.00 
____ $6.00

EGG
NUT
BIG
MINE RUN$5.75
SCREENINGS________ $5.00

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ AR NAKTĮ- 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

LUMP

Tel. ARDMORE 6975
GAUKIT NAUDOS maksimuma 

iš aliejinio pečiaus, “Arrow Stovol” 
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
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Kuriai Teks Būti 
“MissLithuania1939”?

Rinkimai Įvyks Lapkričio 2

Christine Kriščiūnaitė
Albina Pivariunaitė

Štai dar dvi gražios lietuvaitės, įstojusios j “Miss 
Lithuania” konkursą, kuris įvyks lapkričio 2 d., Chica- 
gos Lietuvių Auditorijoj. Vakar jau tilpo dviejų kandi
dačių atvaizdai. Jų bus gana daug. Kuri iš jų laimės, 
yra klausimas, kuris ne vienam, ypatingai ne vienai la
bai rupi.

Rinkimai įvyks, kaip jau minėjome, trečiadienį, lap
kričio, 2 d.

Išrinktoji gražuolė “Miss Lithuania 1939” atstovaus 
Chicagos lietuvius 1939 Automobilių Parodoj, kuri at
sidarys lapkričio 12. d., didžiuliam Tarptautiniam Amfi
teatre.

Ta laimingoji lietuvaitė, kuri bus išrinkta 1939 m. 
“Miss Lithuania”, nevien laimės garbingą rolę dalyvauti 
1939 metų Automobilių Parodoj, bet kartu laimės ir la
bai gražią dovaną.

J. F^ Budrikas, savininkas Budriko radio ir baldų 
krautuvių, 3411 South Halsted St., skiria pirmos vietos 
laimėtojai — puikų “Parlor Setą”.

Antros vietos laimėtoja gaus naują, nepaprastai 
gražų 1939 metų Radio Aparatą.

Trečioji gaus dovaną, kurios kiekviena mergaitė 
trokšta — puikų auksinį žiedą.

Tas dovanas, ypatingai “Parlor Setą” dabar galima 
pamatyti J. F. Budriko krautuvės lange.

“Miss Lithuania” rinkimai įvyks po “N-nų” ir Auto
mobilių Parodos viršininkų priežiūra. Teisėjais bus be
šališki žmonės—10 lietuvių ir trys atstovai iš Automo
bilių Parodos. Rinkimų tvarka dar nenustatyta, bet jau 
žinoma, kad konkurso vakare įvyks šokiai ir kad Andre
jevo šokėjų grupė išpildys gražų programą teisėjams 
gražuolę renkant.

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

Prie šios žinios randasi įstojimo kuponas. Jį reikia 
išpildyti duodant teisingas informacijas. Pridėjusios prie 
kupono savo gerą ir aiškią fotografiją, 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!!!

Gražuoliu Kontestas
ĮSTOJIMO kuponas

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

j “GRAŽUOLIŲ KONTESTĄ”. I’risiunčiušiuomi įstoju 
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.
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LIETUVOS DARBŲ VAIZDAI
V.D.V. foto

— Ūkininkai veža javus į Lietūkio sandėlius ir grįždami pasikrauna dirbtinių trąšų. Keliams taisyti mašina darbe.

Sugrįžo iš PENKI ŽMONES SUNKIAI SUŽEISTI
New Yorko AUTOMOBILIO NELAIMĖJ
Dr. P. Grigaitis ir Adv. K. P.

Gugis

Vakar prie pareigų grįžo 
“Naujienų” redaktorius Dr. P. 
Grigaitis- Jisai praleido apie 
savaitę laiko New Yorke, da
lyvaudamas SLA Pildomosios 
Tarybos suvažiavime. Dr. Gri
gaitis ten buvo kaipo Apšvie
tos komisijos pirmininkas.

Vakar ofisan grįžo ir adv. 
K. P. Gugis, kuris taipgi 
lyvavo suvažiavime. Jisai 
SLA Centro iždininkas.

Waukeganietis 
Vytautas Stukas 
Laidojamas Sp. 27

da- 
yra

žuvo- Automobilio Nelaimėj

Vytautas (Vitoj Štukas, 18 
metų Waukegano lietuvis jau
nuolis bus laidojamas šį ket
virtadienį, spalio 27 d., Wauke- 
gano kapinėse, kur yra palai
dotas jo tėvas-

Velionio kūnas yra pašarvo
tas laidotuvių direktorių White 
and Tobin koplyčioj prie Jen- 
nings (?) ir Grand gatvių. Lai
dotuves tvarko jaunuolio pa
tėvis ir waukeganietis veikėjas 
p- Paurazas.

Jaunuolis Stukas žuvo auto
mobilio nelaimėj, ant Skokie 
vieškelio, prie Lake Forest. Be
važiuojant jam automobilyj 2 
draugais iš Chicagos Wauke- 
ganan, naktį iš šeštadienį į sek
madienį, pritruko gasolino. Vi
si trys išlipo mašiną stumti. 
Stukas stūmė iš kairiojo kraš
to. Kita, pro šalį važiuojanti 
mašina jį pagriebė ir užmušė 
vietoj.

Mašiną valdė Leo J. Voell 
Jr., Milwaukee, Wisconsin gy
ventojas. Lake apskričio vir
šininkai (ten įvyko nelaimė) 
jį areštavo už antros 
rijos žmogžudystę.

V- Stuko laidotuvės 
valandą po pietų.

katego-

įvyks 2
D.

Vieną Užmušė, šešis 
Sužeidė Pieninės 
Nelaimėj

Truko Amoni jos Vamzdys

Suėmė Lietuvį Už Neatsargumą, 
Buvęs Girtas

Ugniagesiai turėjo atvažiuo- žeisti, kai keleivinis automobi- 
ir su kirviais sukapoti ir taip 

sudaužyti automobilį, kol pri
ėjo prie penkių žmonių, kurie 
vaitojo automobilio griuvėsiuo
se sunkiai sužeisti.

Nelaimė, kurioj visi penki 
buvo sužeisti, įvyko prie 63- 
čios ir Linder gatvių kampo 
vakar anksti rytą.

'Į'as automobilis, labai smar
kiai važiuodamas, dėl dar neiš
aiškintos priežasties trenkė į 
elektros stulpą, nevien sužeis
damas penkis žmones, bet nu
traukdamas elękt^ps šviesą ke
liose kvartaluos^

Prie vairo bwyo 32 metų lie
tuvis Povilas Uraski, nuo 3035 
West 62nd Strępt. pjisai buvo 
lengviausiai sukistas.

Kiti keturi, nukentėję asme
nys yra:

Gladys VincenĮ, 19 metų am
žiaus, nuo 6319.iĘggleston Avė.;

Sally Wallaęe,i(25, nuo to pa
ties adreso; i.<,

Michael Madigan, 35 m- nuo 
7259 Yale Avenue, ir 
, Harold J. Cain, 22, nuo 6711 
Parpell Avenue.

Visi keturi paguldyti švento 
Kryžiaus ligoninėje. Keli yra 
labai kritiškoj padėtyj. Šią ži
nią rašant visi dar gyvi, bet 
kai kurie gali pasimirti.

Povilas Uraskis buvo pagul
dytas bridewell (kalėjimo) li
goninėje. Jis aiškino, kad prieš 
nelaimę su kompanionais ap
lankė kelias alines, kur gėrė. 
Nelaimė įvyko, kai jisai pasu
ko į šoną, kad nesusikulti su 
kita mašina.

Uraskis buvo apkaltintas ne
atsargiu važiavimu, taipgi bus 
baudžiamas už tai, kad važia
vęs pasigėręs-

• Keturi žmbnes buvo su-

ti lis įvažiavo į Lawrence gatves 
gatvekarį prie Keeler avenue 
kryžkelės. Nukentėjo du auto
mobilio keleiviai: Cecil Smith 
ir jo žmona Louise, 4060 Sheri- 
dan Road, ir dvi gatvekario 
keleivės: Mrs; Anna Holladay 
ir jos duktė Geraldinė. Abi iš 
Dės Plaines.

• Prie North ir Kenton gat
vių žuvo 20 metų mergina Miss 
Rosemary Hartmann, 4830 Con- 
cord Place.

SLA 6-to Apskričio 
Konferencija ir 
Nutarimai

Jų Padarė Daug

LUC Pagerbė 
Stipendijos 
Laimėtoją

Stipendiją Laimėjo Alvina 
Ciparis

Surengtam pagerbtuvių ban- 
kiete Lietuvių Studentų Kliu- 
bo stipendijos laimėtojai, sti
pendijos komiteto pirmininkas 
Algirdas Rulis paskelbė, kad 
Alvina Ciparis, 3628 W. 55th 
Place, pasirodė verčiausia iš 
aplikantų. Bankietas įvyko šeš
tadienį, Pizzeria Napolitana 
restorane.

Alvina. Ciparis yra baigusi 
Harrison aukštesniąją mokyk
lą ir šiuo laiku studijuoja dai
lę Wilson Junior kolegijoje. 
Laimėjimas šios stipendijos 
duos jai progą kovo mėnesį, 
pradėti studijuoti dailę Chica
gos universitete.

Lietuvių Studentų kliubas 
įsteigė stipendijos fondą prieš 
porą metų pagelbėti jauniems 
lietuviams, kurie trokšta mok
slo, bet negali jo įgyti dėl fi
nansinių priežasčių. Fondą stu-

Išmoka Paskutinį 
Dividendą c

Netrukus Mokės Keturi 
Kiti Bankai

Federalė valdžia skelbia, kad 
užsidaręs First National Bank 
of Wheaton šiomis dienomis 
išmokės 17.45% dividendą sa
vo depozitoriams, kurių yra 
8,000. Tai bus paskutinis ban
ko dividendas. Bankas išviso 
bus atmokėjęs 73 centus nuo 
dolerio.

Kiti bankai, kurie netrukus 
atmokės paskutinius dividen
dus yra:

First National Bank of Dow- 
ners G rovė;

First National 
Grange;

Bank of y

First National 
perville ir

Bank of Na-

First National 
verside-

Bank of Ri-

Borden Wieland pieninėj, 
3014 North Tripp Avenue, va-: 
kar rytą plyšo amonijos vam
zdys šaldytuve, kur dirbo sep
tyni darbininkai. Vienas buvo 
užmuštas, kiti šeši lengvai su
žeisti.

Užmuštasis buvo Rudolph 
Mitchell, 48 metų amžiaus, nuo 
3147 North Ridgeway Avenue. 
Kiti šeši darbininkai yra:

William Scheffel, 3004 N- 
Raymond Sathre, 

Anton Hu- 
5300 Winona; ir Leo

Kilbourn 
3431 Lowell Avė 
dak
Kitsch, 2916 N. Avers Avė

Siunčiame 
Pinigus , 

Lietuvon
Ir Į Kitus Kraštus

Paštu ir Telegrama už 
prieinamą kainą. Siun
tėjui pristatome kvitą 
su gavėjo parašu.

• ' -‘f.'..U. . •

Ant pareikalavimo iš
siunčiame pasiuntimo 
kvitas ir pinigą pasiun
timo ratas.

Naujienos 
1739 a Halsted St 

CHICAGO, ILL.

•< '■

Sekmadienį po pietų Gramon- 
to salėj, Brighton Parke, įvy
ko SLA 6-to apskričio konfe
rencija, kurioj dalyvavo apie 
70 delegatų ir svečių. Pirmi
ninkavo Dr. A- Montvidas.

Ūpas buvo geras, diskusijos 
gyvos.* Nutarimų daug.

Iš svarbesniųjų, pažymėtini 
sekami:

1. ) Apskritis kreipsis į SLA 
Centrą prašydamas pagalbos 
mokyklos įsteigimui;

2. ) Siuntinės Pažangos Va
jaus agitatorius į kuopas, ku
rios to reikalaus;

3. ) Pageidauja, kad SLA su
tvarkytų Auditorijos reikalus.

Konferencijoj dalyvavo vieš
nia iš Detroito, to rajono va
jaus vedėja, p. M. Kemešienė- 
Ji pareiškė, kad Detroitas Chi- 
cago pralenks.

Taipgi kalbėjo J. Balchunas, 
veikėjas neseniai sugrįžęs iš 
Lietuvos. Papasakojo įspūdžių, 
ragindamas amerikiečius kraš
tą aplankyti.

P-le L. Narmonta pranešė, 
kad ji jau turi suorganizavu
si 15 naujų narių-jaunuolių bu-

Kai kurios kuopos nusiskun
dė, kad kitų kuopų veikėjai 
nelanko jų parengimus-

Kitus klausimus konferenci
ja atidėjo.

Delegatas.

Moterys, Dabar 
Galit Gauti 
Likusius Indų Setus

Indų setu 
galėsit gau 
Todėl visos 
rios pradėjc 
prašomos 1

ponus, 
kuponą.

su kuponais dar 
per 2 sąvaites. 

tos. moterys, ku- 
, rinkti pilną setą, 
tuoj atsilankyti į 

, ir išmainyti savo ku- 
Tėmykit telpanti “N”

«N” Adm.

dcntai sudaro rengdami veika
lus ir koncertus. Pirmas jų 
parengimas šįmet įvyks Lietu
vių Auditorijoje, gruodžio 4 d.

R. M.

JAU PASKUTINE savaite
Dar Galit Įsigyti — Vėliau Nebegausite

ROGERS SIDABRĄ
MADE’BT ONEIDAŪTO.I

BOLLVlTOOVOffllfMj
6 ŠMOTAI

AUKŠTOS RŲŠIES
1 Peilis
2 šakutės
1 šaukštas
2 šaukštukai

SU 6 KUPONAIS 
TIKTAL

Dėžė $1.75-35c extra

GALIT GAUTI TIEK SETŲ KIEK NORITE.

TURIME EXTRA GABALUS IR DĖŽĘ

Taupyki! 
Kuponus

Kitur ' 
Kainuoja 

$2.75

VERTINGAS SIDABRINIŲ DAIKTŲ KUPONAS
NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, UI.

Užsakymai per telefoną nepriimami ir kuponai turi būti asme- 
niai pristatyti j ofisą. Tie, kurie gyvena užmiesty, gali atsiųsti 
kuponus ir pinigus paštu, bet turi atsiųsti ekstra 15c pašto ir pa
kavimo išlaidoms padengti, arba išviso $1.14 Užsakant dšže i»h«- 
tu, reikia atsiųsti ekstra 35c. Dėžė ir persiuntimas paštu $2.10.

Siunčiu .............. kuponus. Taipgi pinigais _______________

Atsiųskit man ....... .................................. .......................... ......................

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

Adresas —.....................—................ ........................................................

Miestas ........................   Valstija________________
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